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Setiap orang itu bisa menjadi pemimpin.

Tapi...

Ada ngga sih ciri-ciri yang bisa menunjukkan

bahwa kamu itu pantas menjadi pemimpin?



                pola pikir

seorang pemimpin

Ciri-ciri



� 

Mampu mendapatkan solusi terbaik dengan cara mengetahui akar

permasalahan, faktor penyebab masalah, dan bagaimana cara

mengatasinya.

�

Mampu mendapatkan garis besar dari setiap ide cemerlang

dengan menandai setiap poin masalah dan ide solutif.

�

Mampu memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang

sekitar.

 Fokus mencari solusi

 Memiliki cara berpikir mirip dengan desain visual pada
umumnya

 

 Memiliki rasa empati



 Peduli dan terbuka terhadap feed back

 Memiliki pemikiran yang terbuka

Sebagai evaluasi, seorang pemimpin harus peduli dengan feed

back yang diberikan orang lain.

Memiliki pemikiran yang terbuka untuk menemukan ide yang kreatif

dan solutif.



Sebenarnya, setiap orang memiliki jiwa

kepemimpinan atau leadership, namun

untuk meningkatkannya diperlukan suatu

proses yang dapat membentuk.



1. Disiplin dan bersikap positif

2. Berusaha untuk selalu mengambil tanggung jawab lebih

3. Temukan passion

4. Pahami, tingkatkan, dan gunakan apa yang menjadi kekuatan

5. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya

6. Belajar berkomunikasi dengan baik.

Cara membentuk & meningkatkan jiwa
kepemimpinan



Menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar menjadi
pimpinan yang bertindak layaknya seorang bos, namun tugas dan
pertanggungjawaban pemimpin seharusnya lebih besar dari itu.

Besarnya tanggung jawab menandakan bahwa untuk menjadi
seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah dan belum tentu bisa
dilakukan oleh semua orang. Pemimpin tidak hanya memberikan
instruksi dan tugas, namun pemimpin juga perlu membimbing dan
ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk
memantau kinerja anggota dan memberikan evaluasi di kemudian
hari.

Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang kuat, mental
yang kuat, serta mampu mengendalikan emosinya dengan baik.
Sebab, pemimpin dan anggota harus membangun hubungan yang
baik antara satu sama lain agar menciptakan solidaritas yang
tinggi sehingga dapat mencapai tujuan bersama.
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Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan
properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber.
Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak
dapat diperjualbelikan.

Sumber:

Pengalaman pribadi


