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Menjadi Pemimpin itu?
Ketika kita menjadi seseorang yang selalu berinteraksi 
dengan orang-orang di sekitarnya. Baik dalam sebuah 
komunitas, institusi, maupun dalam pekerjaan. 

Tak hanya itu, menjadi diri sendiri pun kita membutuhkan 
sosok pemimpin atau dengan kata lain kita sendirilah 
yang memimpin diri kita untuk mencapai suatu tujuan. 

Sebelum menjadi pemimpin bagi orang lain, kita harus 
menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana 
caranya? yaitu dengan kita memahami, mempelajari, dan 
juga mengetahui seperti apa diri kita. Sehingga dengan 
begitu kita dapat mencintai dan menghargai apa yang 
telah diusahakan oleh diri kita sendiri.



Hal Utama dalam Membangun 
Kemampuan Memimpin diri 

sendiri

1. Jujur pada diri sendiri
2. Belajar dari sebuah 
pengalaman/peristiwa
3. Mengevaluasi dan memperbaiki
4. Berani mencoba
5. Memulai sesuatu dengan pemikiran 
yang positif



Bermula dari ketika saya menjadi pemimpin dalam 
sebuah perlombaan kebersihan antar kelas di sekolah. 
Tidak ada yang menunjuk saya untuk menjadi seseorang 
yang akan mengarahkan semuanya. Tetapi, diri saya 
sendiri yang ingin membawa kelas saya menjadi juara. 
Tidak untuk menjadi juara saja, melainkan juga untuk 
pembelajaran bagi saya dan teman-teman saya yang 
lainnya.

Semua Berawal Dari 
Inisiatif

Dimulai dengan mengarahkan semua teman saya untuk 
patuh dengan agenda piket yang telah ditentukan atas 
kesepakatan bersama. Kemudian, tidak lupa dengan 
hal-hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, 
tidak mencoret bangku sekolah dan hal lain sebagainya.



Dari situlah saya belajar untuk menjadi 
pribadi yang selalu bisa menginisiatifkan 
diri saya sendiri tanpa harus diperintah 
terlebih dahulu dan juga untuk tidak takut 
mencoba sesuatu hal yang baru.

Semua berlanjut sampai hari ketika
pengumuman itu tiba. Kelas saya dinobatkan 
Sebagai “Kelas terbersih dan terapih” dari 
seluruh kelas yang ada di sekolah. Saya merasa 
bangga karena saya berhasil membawa rasa 
percaya dan keyakinan saya untuk menjadi 
seorang pemimpin.



Inilah cerita singkat saya yang pertama kali 
mencoba untuk menjadi seorang pemimpin. 

Apakah kamu sudah siap menjadi seorang 
pemimpin? 

Tak ada yang lebih baik dari diri seseorang 
yang mau belajar walau harus jatuh 

terlebih dulu,tapi tidak pernah lupa untuk 
bangkit lagi!
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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.
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