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Apa itu kualitas diri…?
Kualitas diri adalah aset yang dimiliki oleh setiap 
orang berupa nilai, karakter, sikap, cara berpikir dan 
kebiasaan seseorang yang memiliki perbedaan pada 
tiap-tiap individu. 
Dibutuhkan upaya sadar untuk keberhasilan hidup 
dan meningkatkan kualitas diri demi menggapai 
kesuksesan berdasarkan definisi masing-masing. Hal 
tersebut menjadi penting karena setiap orang 
memiliki jalan yang panjang dalam menggapai 
mimpinya. Disepanjang jalan akan ditemukan 
hambatan, perempatan bahkan lika-liku. 
Oleh karena itu, kualitas diri diperlukan sebagai 
langkah pertama sebelum memulai perjalan 
panjangmu!



Bisakah 
Kepemimpinan 
Menjadi Faktor 

Peningkat Kualitas 
Diri?

Banyak dari teman-teman yang bertanya,
kalau kualitas diri itu penting, lantas gimana bisa 

kepemimpinan jadi faktor penentunya? 



Langkah pertama dimulai dari sini!

Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan 
seseorang untuk mengendalikan, memimpin, 
mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah 
lakunya sebagai langkah awal, serta kemampuan 
untuk memengaruhi orang lain untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jiwa kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri. 
Kuasai dan kenali diri kita, maka kita akan bisa 
membawa pengaruh kepada orang-orang 
disekitar bahkan orang banyak.



Ketahui Tips Untuk 
Meningkatkan Jiwa 

Kepemimpinan 
Kamu, Yuk!



• Percayalah pada dirimu sendiri
Iya, kalau kamu nggak percaya diri, mana mungkin jiwa 
kepemimpinan kamu tumbuh. Percaya diri itu akan 
menjadi langkah awal untuk menumbuhkan semangat 
bagi kita lebih berproses lebih baik lagi sehingga 
optimisme kita bakalan ikutan meningkat. Nah, proses 
untuk meningkatkan kualitas diri bakalan ikutan muncul.

• Konsisten
Kalau udah percaya diri artinya kamu udah mulai bisa 
numbuhin niat untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, 
kadang ketika baru jalan niat yang kokoh itu sulit banget 
buat diterapin. Oleh karena itu, belajarlah untuk 
konsisten dan jangan sampai kamu goyah, ya!. 



• Ingat, Tanggung Jawab!
Sikap tanggung jawab itu identik dengan berani. Orang 
beranilah yang mau bertanggung jawab. Dengan memiliki 
sikap tanggung jawab, membuat kamu tahu apa yang kamu 
lakukan itu benar atau salah. Jika itu salah, sikap tanggung 
jawab akan mendorong kamu untuk lebih baik. Ini 
merupakan bagian penting untuk berproses, jadi jangan lupa 
dicatat ya!

• Tegas. Jangan menye-menye.
Tegas ke diri sendiri itu penting banget. Hal ini bakal ngajarin 
kamu arti penting untuk mengatur diri, disiplin, dan tidak 
ragu. Sebagai gambaran kalau kamu yakin akan suatu hal, 
eksekusi segera, jangan sampai kamu menunda-nunda itu 
bakalan ngerugiin banget buat kamu.



Nah, itu dia hal-hal kecil yang bisa kamu mulai untuk 
meningkatkan jiwa kepemimpinan kamu, supaya kualitas 
diri kamu terus berkembang. 

Ingat, berproses itu penting! Jadi selama kamu masih ada 
waktu, semangat, dan jiwa masa muda kamu masih 
berkobar, lakukanlah hal-hal positif. 

Aku sangat merekomendasikan kamu untuk terjun ke 
dunia organisasi. Disana kamu bakalan belajar banyak hak, 
bagaimana cara bersosialisasi, kerjasama, menyampaikan 
pendapat dan lain sebagainya bakal kamu dapat disana.

Jiwa kepemimpinan kamu juga bakalan tumbuh. Sebagai 
generasi muda proses belajar itu penting, karena kamu 
adalah pemimpin masa depan! 
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