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Sebagai seorang pemimpin, tentunya hal penting yang harus 
kamu kenalkan kepada tim kamu ialah nilai penetapan tujuan. 
When people have goals, they can become more efficient, 
productive and motivated to exceed the company's 
expectations. 

Kenapa sih tujuan kepemimpinan itu penting?

Tujuan kepemimpinan penting karena itu akan membantu para 
pemimpin memutuskan apa prioritas mereka seharusnya. 

Pemimpin yang berorientasi pada tujuan cenderung memiliki 
arah yang lebih baik untuk ke mana tim mereka pergi dan lebih 

merefleksikan kinerja mereka sendiri.



Sebagai pemimpin, tim kamu akan menjadikanmu sebagai seseorang 
untuk bisa memberikan pelatihan, saran, dan bimbingan. Untuk itu, hal 
yang harus kamu lakukan yaitu temui setiap orang di tim kamu untuk 
mendiskusikan tujuan mereka. Kemudian, diskusikan bersama untuk 
memikirkan cara agar mereka dapat mencapai tujuan ini. Setelah itu, 
berikan mereka umpan balik dan saran rutin untuk membantu 
mereka di sepanjang jalan. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu 
peduli dengan perkembangan pribadi mereka dengan meluangkan 
waktu untuk mendengarkan mereka dan menantang mereka dengan 
peluang baru.

While everyone's goals are different, namun, 10 
tujuan penting ini tetap harus diupayakan oleh setiap 
pemimpin:

1. Become A Better Mentor



2. Build Stronger Connections
Belajarlah berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang-orang dalam 
segala situasi. Dengan membangun koneksi yang lebih interpersonal di 
dalam suatu organisasi atau komunitas. Mungkin kamu akan memiliki lebih 
banyak dukungan selama berada pada situasi yang menantang. Kamu juga 
dapat mendorong tim kamu untuk terhubung satu sama lain dengan 
memfasilitasi kegiatan membangun tim. Ketika semua orang mengenal satu 
sama lain dengan lebih baik, mereka mungkin merasa lebih puas, produktif, 
dan bersemangat dalam berorganisasi.

3. Develop Active Listening Skills 
Ketika mendapatkan masukan dari anggota, bisa saja ide atau masukan dari 
mereka adalah suatu hal yang tidak terpikirkan olehmu sebelumnya. 
Orang-orang menghargai ketika ide-ide mereka didengar. Oleh karena itu, 
jadilah pendengar yang aktif. Untuk menjadi pendengar yang lebih baik, 
beri semua orang kesempatan untuk berbicara, gunakan isyarat non-verbal 
untuk menunjukkan bahwa kamu mendengarkan dan mengakui apa yang 
mereka katakan ketika mereka selesai berbicara.



Temukan proses pengambilan keputusan yang dapat membantu kamu 
dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Dengan cara 
ini tim kamu dapat memulai proyek lebih cepat juga, dan kamu dapat 
memperoleh lebih banyak tenggat waktu. Saat membuat keputusan, 
pikirkan tentang mereka dari perspektif yang berbeda. Kamu bahkan 
mungkin ingin berkonsultasi dengan tim kamu sebelum membuat 
keputusan untuk mendapatkan masukan mereka. Dengan memikirkan 
semua hasil keputusan dan menggunakan informasi yang kamu miliki, kamu 
dapat membuat keputusan yang lebih baik.

4. Make Smarter Decisions

5. Show More Confidence
Pemimpin yang lebih percaya diri cenderung mendapatkan lebih banyak 
rasa hormat dari orang lain. Kepercayaan diri berasal dari kesadaran diri 
sendiri. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan mengapa kamu 
adalah pemimpin yang hebat dan keterampilan kepemimpinan apa yang 
kamu miliki. 



6. Have Better Time Management
Manajemen waktu adalah tujuan penting bagi para pemimpin untuk dimiliki 
karena mereka biasanya memiliki beberapa tugas yang sedang berlangsung 
sekaligus. Karena kamu seorang pemimpin, maka kamu akan menjadi 
contoh untuk anggota. Jika kamu selalu menyelesaikan pekerjaan tepat 
waktu, anggotamu mungkin akan berusaha untuk melakukan hal yang sama. 
Tunjukkan kepada anggotamu pentingnya manajemen waktu, datang untuk 
bekerja tepat waktu dan mengelola prioritas dengan melakukannya sendiri.

7. Find More Efficient Processes
Pikirkan cara baru agar bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan 
dengan lebih sedikit waktu dan usaha. Bekerja dengan anggota tim untuk 
mengembangkan sistem dan proses yang lebih efisien. Pelajari apa yang 
terbaik dari setiap anggota tim dan mendelegasikan tugas yang sesuai.



Selama kamu menjadi pemimpin, mungkin kamu akan mengalami 
perubahan di organissasi atau komunitasmu. Ketika perubahan terjadi, 
penting bagi kamu untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan membantu 
anggotamu menyesuaikan diri. Jadikan tujuan kamu untuk mengatasi 
tantangan yang datang dengan perubahan. Dengan menggunakan kekuatan 
dan keterampilan kamu sebagai pemimpin, kamu dapat membantu 
anggotamu merasa lebih aman dan nyaman selama masa transisi.

8. Be More Adaptable to Change

9. Focus More On Self-discipline
Belajarlah untuk lebih disiplin diri saat membuat keputusan dalam 
berorganisasi. Buat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk 
organisasi dan anggota tim daripada keuntungan pribadi sendiri. 
Pertimbangkan semua hasil yang mungkin dan pilih apa yang benar alih-alih 
apa yang paling menguntungkan. Dengan menjadi pembuat keputusan yang 
tidak bias, kamu menunjukkan integritas sebagai pemimpin.



10. Accept Responsibilities
Keputusan yang kamu buat mungkin tidak berjalan sesuai rencana. 
Dalam situasi ini, penting untuk menerima konsekuensi dan belajar 
dari anggota tim. Jadikan tujuanmu untuk menerima tanggung jawab 
kamu sebagai pemimpin dan temukan solusi untuk tantangan tak 
terduga.
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