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Peran Dalam Kepemimpinan
Menjadi pemimpin dalam suatu hal tidaklah mudah, kita harus
mempunyai peran yang dapat dipahami dalam setiap aspek yang ada pada
lingkungan disekitar dan juga kita harus bisa memahami dalam setiap
masing-masing karakter anggota.
Dan pada dasarnya jiwa kepemimpinan itu ada loh dalam setiap diri
seseorang, karena sebenarnya setiap orang punya jiwa kepemimpinan
sejak lahir tetapi banyak yang tidak menyadari atau menonjolkan diri itu.

Kita semua bisa loh menjadi pemimpin yang berkarakter dan
menginspirasi banyak orang. Eitsss, asalkan kita mau belajar dulu ya
teman teman setelah itu pasti kita semua akan bisa.
Bagaimana caranya? Yuk, simak beberapa tips menjadi pemimpin
yang berkarakter

1. Memiliki Pendirian Teguh
Seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang teguh akan
pendiriannya, serta tidak mudah terpengaruh dengan pendapat orang
lain. Seorang pemimpin yang mempunyai pendirian yang teguh akan
mampu menjadi seorang pemimpin yang bergerak sesuai dengan visi
dan misinya, tanpa terpengaruh berbagai pendapat yang ada di
sekitarnya.

Selain itu, pemimpin juga harus mempunyai komitmen pada setiap
keputusan dan juga tindakan yang dilakukan, bila Anda menerapkan
karakter seperti itu di dalam diri Anda, maka bisa dipastikan setiap
bawahan Anda akan mempunyai tanggung jawab yang penuh pada
setiap pekerjaan yang Anda berikan.

2. Berkomunikasi Dengan Jelas, Profesional, dan
Terus-Menerus
Pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan jelas, profesional, dan
terus-menerus. Ya, pemimpin tidak bisa hanya berkomunikasi
untuk urusan terkait saja. Semua pekerjaan yang ada di dalam tim
harus diketahui pemimpin dan wajib dilakukan jalinan komunikasi
dengan kriteria yang sesuai. Dampak seringnya berkomunikasi bagi
pemimpin dan bawahan pun tergolong luas. Komunikasi mampu
menginspirasi dan memotivasi tim Anda dengan maksimal.

3.Temukan Gaya Untuk Memotivasi Tim
Cara menjadi pemimpin yang pertama adalah Anda harus
menemukan gaya sendiri untuk memotivasi tim. Memotivasi
tim sendiri memang membutuhkan kerja yang cukup berat.
Apalagi ketika masalah muncul seiring berjalannya waktu.
Kalau sudah begini, Anda jangan langsung mengeluarkan
sikap menyalahkan. Itu adalah keputusan emosi yang buruk
karena hanya memunculkan masalah baru lainnya.

4. Delegasikan apa pun yang Anda bisa, kapan pun Anda
bisa
Pemimpin harus bisa membaca, memahami, dan
membangun
melibatkan

keterampilan
mereka

karyawan

dalam

setiap

dengan

cara

tugas. Dengan

mendelegasikan kepada setiap anggota, mereka mampu
berkembang lebih baik dalam setiap peran dalam tim
serta pribadi. Lingkungan kerja yang ideal memang harus
bisa

membuat

masing-masing.

anggota

memaksimalkan

kekuatan

5. Ciptakan kemitraan dengan orang-orang Anda
Anda harus bisa membuat tim berada dalam lingkungan
organisasi yang istimewa. Setiap dari mereka harus merasa
benar-benar

dihargai.

Ciptakan

dan

tumbuhkan

rasa

kebersamaan selama berada di dalam tim. Pada akhirnya, mereka
bisa bekerja dengan senang hati karena lingkungan organisasi
lebih positif dan produktif. Mereka juga merasa sebagai bagian
dari komunitas yang terampil serta sukses.

A Leader is One Who Knows The Way, Goes The Way,
And Shows The Way.
John C Maxwell mendefinisikan kepemimpinan bahwa
"Seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalannya,
berjalan maju, dan menunjukkan jalan." Terlepas dari
bagaimana kita mendefinisikan seorang pemimpin, ia
dapat

membuktikan

menjadi

pembuat

antara keberhasilan dan kegagalan.

perbedaan
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