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Pemimpin dan kepemimpinan adalah

dua hal yang berbeda.

Pemimpin adalah seseorang yang memimpin, dan  

kepemimpinan itu sendiri adalah sifat yang harus dimiliki  

seorang pemimpin. Namun terkadang, tidak semua 

pemimpin  mampu menguasainya.



Untuk  memahami   dan   bisa
menerapkan kepemimpinan, pemimpin  

harus memiliki banyak keterampilan.  

Mulai dari mampu mempertimbangkan  

keputusan hingga pada tahap  

mengambil keputusan itu sendiri. 

Ini rahasianya…

Ilustration designed by Freepik



Tahukah kamu…

Literasi  merupakan sebuah 

kemampuan  rahasia yang sebenarnya, 

sangat  diperlukan oleh seorang 

pemimpin.



Literasi?
Membaca dan Menulis?

Hampir tepat, karena literasi (baca: rahasia) 

yang  sedang kita bahas ini bukanlah literasi 

yang  berhubungan dengan kemampuan 

membaca dan  menulis seperti yang kita tahu 

biasanya. 

Melainkan,  literasi ini bisa kita kenal sebagai,

“Literasi Informasi”.



Apa itu “Literasi Informasi”?
Secara sederhana, literasi  

informasi adalah kemampuan  

yang membuat seseorang mampu  

menyaring informasi yang  

cocok dan relevan, agar bisa  

memecahkan masalah,  

mengembangkan ide, dan  

mengajukan pertanyaan penting  

sebelum mengambil sebuah

keputusan.
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Maka dari itu, untuk menjadi seorang pemimpin, 

penting bagi  kita untuk memiliki kemampuan 

menyaring dan  memilah informasi.

Dengan kemampuan ini,  pemimpin akan selalu 

berpikir kritis yang akhirnya  mampu menghasilkan 

sebuah inovasi, kreativitas, solusi dari masalah dan 

keputusan yang baik bagi  timnya.



Penting-kah “Literasi informasi”
untuk Diri Sendiri?

PENTING BANGET, DONG!
Dengan memiliki kemampuan ini kita bisa

menghindari informasi yang salah (hoax).

Karena diri kita sudah memikirkan  kebenaran 

informasi itu berdasarkan  keadaan 

sebenarnya, pengalaman diri  kita, dan fakta 

dari orang di sekitar kita.  



“Tapi, aku kan lagi ngga jadi  

leader atau ketua organisasi. 

Emangnya literasi  informasi 

penting, ya?”



Karena sebenarnya, tanpa  disadari 

kita adalah “Pemimpin”  di hidup 

kita sendiri.

Baik itu  mengambil keputusan & 

memilih  apa yang  kita inginkan.



Literasi = Kunci Kepemimpinan 
(Redaksi Pemimpin.ID)

https://pemimpin.id/literasi-kunci
-  kepemimpinan/

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:


