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Makna Jiwa Kepemimpinan

 Setiap orang mungkin bisa menjadi 
seorang pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin 
memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan 
itu sangat penting.
 Memang tidak semua orang terlahir 
dengan jiwa kepemimpinan, namun sebagian 
orang berusaha dan belajar dengan giat agar 
mereka bisa memiliki jiwa kepemimpinan dalam 
dirinya.



1. Perbanyak mendengar
2. Perbanyak  aktivitas menulis
3. Perbanyak latihan rasa sabar
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 Ketika saya dihadapkan dengan 
banyak permasalahan yang timbul secara terus 
menerus . Saya butuh masukan seseorang agar 
saya bisa memandang dalam banyak sisi. 
Dengarkan apa yang orang lain sampaikan. 
Pesan tersebut bisa menjadi nasihat maupun 
untuk memotivasi diri sendiri terutama dalam 
penyelesaian suatu masalah. Dan dengarkan 
semua pesan, baik dalam bentuk tersirat 
maupun tidak tersirat.

1. Perbanyak mendengar



 Perbanyak kegiatan positif yang 
akan mengupgrade softskillmu. Bisa dengan 
memperbanyak menulis agar kamu ingat 
betul tentang apa saja yang akan dilakukan 
dan bagaimana cara untuk 
mengimplementasikannya untuk follow up diri.

2. Perbanyak aktivitas menulis



 Jika kamu mempunyai sikap sabar, 
serta mempunyai pendirian dan prinsip 
yang teguh, maka keberhasilan akan 
berada ditangan kamu. Saya selalu 
berpengang teguh pada apapun pendirian 
yang sudah saya buat . Maka dari itu, saya 
tidak akan terdistract dengan hal apapun. 
Karena saya sudah fokus pada apa yang 
akan saya kerjakan.

3. Perbanyak latihan rasa sabar



Berhasil mengalahkan diri kita, 
menjadikan kita dewasa.

Berhasil mengalahkan orang lain, 
menjadikan kita sebagai 
pemenang.

Tapi, MEMBERHASILKAN orang 
lain menjadikan kita sebagai 
pemimpin.
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