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Pertanyaan itu pasti sering kita dengar. Kata 
“pemimpin” tentu bukanlah sesuatu yang asing 
untuk kita. Negeri ini dipimpin oleh seorang 
pemimpin. Dalam lingkup keluarga pun, ada 
pemimpin. Bahkan diri sendiri pun juga harus 
bisa kita pimpin. Kepemimpinan saat ini 
menjadi topik yang sangat populer, sering ada 
perdebatan mengenai apakah pemimpin 
dilahirkan atau dibuat. Terlepas dari itu, 
perubahan yang nyata terdapat pada diri kita 
sendiri.

Apakah yang dimaksud dengan 
pemimpin?



Bisakah semua orang menjadi pemimpin?

untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita bisa  

memulai langkah dari tahap yang paling awal yaitu diri 

sendiri. Ya, diri sendiri. Tempat paling dasar untuk kita 

menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Jika kita dapat 

memimpin diri kita, maka kita akan bisa lebih mudah 

untuk menjadi pemimpin untuk cakupan yang lebih luas.

Menumbuhkan sikap kepemimpinan pada diri sendiri 

memamg bukanlah suatu hal yang mudah sebab butuh 

proses untuk mencapainya



Langkah awal untuk menjadi sebuah 
pemimpin yang baik

Sebelum memimpin orang lain, ada baiknya 
kita memimpin diri kita sendiri. Oleh karena 
itu untuk menjadi pemimpin yang baik, 
langkah pertama yang perlu dilakukan adalah 
mengenali diri sendiri. Langkah kedua, 
membangun kesadaran/awareness tentang 
siapa sih diri kita sebenarnya, apa yang kita 
inginkan, dan bagaimana cara kita ingin 
mencapai tujuan tersebut.



“Hanya dengan memahami 
diri sendiri, kita dapat 
mengelola diri sendiri untuk 
kemudian mempengaruhi, 
memotivasi,dan 
menginspirasinya. Begitu kita 
mampu mengelola dan 
memimpin diri sendiri, 
memimpin orang lain akan 
menjadi jauh lebih mudah. 
Tapi sebaliknya, jika kita tidak 
mampu mengelola diri sendiri, 
maka sebuah hal yang absurd 
jika anda ingin memimpin 
orang lain.”
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