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Menjadi Pemimpin Untuk Diri Sendiri

Melakukan perubahan selalu dimulai dengan hal-hal kecil, begitu 
pula dengan kepemimpinan. Sebelum memulai memimpin orang 
lain, maka sangat penting untuk dapat memimpin diri sendiri 
terlebih dahulu.

Namun, untuk mencapai titik tersebut tidaklah instan. Semua 
membutuhkan proses, kenapa? Soalnya mie instan sekalipun 
ternyata masih butuh proses untuk dihidangkan. Benar bukan? 
Nah, kegagalan merupakan salah satu proses dalam meraih 
perubahan. Jadi, para pemimpin itu adalah mereka yang mencintai 
prosesnya dan fokus kepada goals (tujuan) yang telah ditentukan.



Banyak dari kita yang mungkin telah mendengar perkataan 
seperti “Just do it!” atau “No action nothing happen, take action 
miracle happen”.

Oleh karena itu, di sini saya akan sedikit memberikan tips dalam 
melatih kepemimpinan diri berdasarkan pengalaman yang telah 
saya lalui.



Bagaimana pola yang harus dilakukan?



Kita harus memulai mengasah kemampuan kepemimpinan yang 
kita miliki. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti melatih diri dalam 
pengambilan keputusan secara mandiri dan belajar manajemen 
waktu.

Ketika memulai, sudah pasti kita akan mengalami sebuah masalah. 
Lanjutkan dan lakukan tahap evaluasi, renungkan apa saja yang 
pernah kita lakukan yang akhirnya membuat kita gagal selama ini. 
Ketika mengevaluasi kegagalan tersebut, sumber masalahnya 
mungkin diakibatkan oleh kesalahan kecil saat awal memulai.

Dari situlah kita sesungguhnya mendapatkan sebuah solusi. 
Belajar lah untuk menciptakan solusi dari permasalahan yang ada. 
Dengan begitu, kita mampu mengarahkan diri kita untuk memulai 
suatu perubahan.



Fokus pada potensi diri 
yang membuat kita menjadi 
manusia di atas rata-rata. 
Asah potensi diri untuk 
semakin ahli, bukan 
mengasah sesuatu yang 
malah menjadi kelemahan 
kita.
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