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MENJADI 
PEMIMPIN ITU 
SULIT?
Menjadi pemimpin itu tidak mudah, loh!. Tapi, 
hidup sebagai pemimpin akan mudah dijalani 
ketika kita mengetahui desain cara berpikir 
seorang pemimpin yang diawali dengan 
menerapkan sifat-sifat dasar kepemimpinan 
sampai akhirnya terbentuk jiwa pemimpin itu 
dalam dirinya.

           



SIFAT-SIFAT 
KEPEMIMPINAN?

Dimulai dari mana? Apa yang harus
dilakukan agar semuanya terbentuk?



Langkah awal dimulai dari jadilah seorang yang 
disiplin. Kita tidak bisa memimpin ketika disiplin 
belum tumbuh dalam diri kita.

Mulailah memahami apa tujuan awalmu 
menjadi seorang pemimpin. Mencapai tujuan 
atau mencapai visi misi yang telah dibuat?

Sambil mulai menjalankan misinya, 
tanamkan sifat-sifat ini dalam dirimu!



CERDIK
Pemimpin yang peka terhadap situasi sekitar dan 
pandai dalam menemukan pemecahan masalah. 

INISIATIF
Pemimpin bisa dibilang seorang yang dominan 
dalam segalanya. Maka, kemampuan pemimpin 
dalam menciptakan sesuatu yang baru sangat 
diperlukan. Mulailah mencari ide-ide baru yang 
bisa dilakukan dan tentu tidak melenceng dari 
misimu tadi, ya!



ULET
Sifat ini juga harus kamu tanamkan dalam diri. 
Menjadi pemimpin yang pantang menyerah 
disertai kemauan keras dalam berusaha 
mencapai tujuan.

MILITER
Kenapa militer? Menurutku, pemimpin harus 
menerapkan sifat kemiliteran dalam dirinya. 
Pemimpin mengarahkan anggotanya untuk 
memiliki sifat bela negara dan cinta tanah air, 
mendorong anggotanya agar memiliki fisik dan 
mental yang kuat, dan selalu mengedepankan 
jiwa korsa.



JIWA 
KORSA?

Jiwa korsa adalah rasa persatuan, 
kekeluargaan, setia kawan, rasa 

tolong-menolong, bahu membahu, 
dan persaudaraan yang sangat erat.

Nah, itu semua sifat sifat yang harus 
ada pada setiap pemimpin menurut 

versiku.



PEMIMPIN TIDAK 
MUNGKIN LAHIR 

BEGITU SAJA. 
KEPEMIMPINAN 

HARUS 
DIPELAJARI DAN 
DIKEMBANGKAN.
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