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Pernahkah kamu 
mendengar bahwa 

menjadi sosok 
pemimpin itu sulit dan 

butuh skill khusus yang 
tak semua orang bisa?



Semua itu 
“SALAH”



Pada hakikatnya, kita semua adalah pemimpin. 
Baik untuk diri sendiri ataupun orang lain 
bahkan hampir seluruh waktu yang kita miliki 
pun digunakan untuk memimpin diri sendiri 
baik dalam menyelesaikan masalah hingga 
mengerjakan seluruh pekerjaan.

Tidak ada seorang pun yang mampu mengatur 
diri kita sepenuhnya selain diri kita sendiri. 



Menjadi seorang pemimpin pun kita harus 
memiliki beberapa kualitas diri yang baik 
sehingga bisa bermanfaat bagi orang 
banyak seperti sabda Rasullullah SAW 

“Khoirunnas Anfauhum Linnas”,yang 
berarti sebaik-baik manusia adalah yang 
memberi manfaat. 



Beberapa kualitas diri yang wajib dimiliki setiap 
pemimpin di dunia, di antaranya:

1. Komunikasi yang baik

2. Bersikap jujur

3. Keadilan dalam pengambilan keputusan.

4. Kreatif dan Inovasi

5. Bertanggung jawab

6. Bersikap terbuka



Enam poin di atas dapat menjadikanmu sebagai 

sosok pemimpin yang baik. Namun, kelak ketika 

kamu menjadi seorang pemimpin, ada 3 hal 

penting yang wajib kamu terapkan dalam dunia 

kepemimpinan demi terciptanya suasana yang 

harmonis, diantaranya: 



1. Komunikasi yang Efektif

• Keahlian membangun komunikasi yang efektif 

merupakan salah satu hal penting yang wajib 

dimiliki setiap leader.  Ketika kamu memiliki 

kemampuan untuk membangun komunikasi yang 

baik maka kamu dapat menyalurkan ide dan 

gagasanmu terhadap orang lain dengan jelas 

sehingga dapat tercapainya suatu tujuan tertentu. 



2. Aktif Mendengar

• Merupakan jenis kemampuan untuk memberikan 

perhatian penuh terhadap orang yang sedang 

berkomunikasi, tentu dengan skill yang satu ini akan 

membuat tim kamu merasa dihormati dan akan 

terciptanya suasana organisasi yang harmonis.



3. Menguasai Manajemen Hubungan

• Kemampuan untuk mempertahankan 

hubungan yang sehat dan membangun 

koneksi antar sesama adalah kunci  

tercipta hubungan yang harmonis.



Jadi, siapkah kamu untuk 
menjadi pemimpin masa depan?

Menjadi sosok pemimpin pada intinya harus
memiliki kemampuan dalam mengelola
komunikasi yang baik dengan sesama. 

Soft skills lainnya seperti menjadi pendengar aktif,
bertanggung jawab, bersikap adil, jujur, terbuka dan
memanajemen hubungan juga harus tetap
diterapkan. 



❑ https://m.bisnis.com/lifestyle/read/20201106/219
/1313002/6-kualitas-yang-harus-dimiliki-seorang-
pemimpin

- 
https://pemimpin.id/3-hal-yang-membantumu-m
enjadi-pemimpin-yang-lebih-baik/

❑
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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