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Apa sih hal penting bagi 
seorang pemimpin?

Banyak hal yang harus dimiliki oleh seorang 
pemimpin, diantaranya kedisiplinan, ketangkasan, 
ketangguhan, dan banyak lagi.

 
Namun, ada satu hal yang tidak kalah penting 
dalam kepemimpinan, yaitu kesan yang diberikan 
selama menjadi pemimpin. 



Kenapa kesan semasa 
menjadi pemimpin
itu penting?
(1) Kesan seorang pemimpin dapat mempengaruhi jalannya 

suatu organisasi, baik melalui visi, rencana strategi, serta 
hubungan kemitraan.

(2) Seorang pemimpin dengan kesan yang baik akan berujung 
pula pada bertahan atau tidaknya rencana jangka panjang 
ataupun pendek. 

(3) Pemimpin dengan fokus yang tearah akan memberikan 
kesan bagi para anggota untuk ikut serta memilah hal 
yang penting bagi keberlangsungan organisasi.



Bagaimana sih cara menjadi 
pemimpin yang berkesan?

1. Fokus pada Hal-Hal Penting
Seorang pemimpin yang berkesan juga merupakan 
pemimpin yang fokus. Mereka tahu akan tujuan dan 
rencana utama sebuah organisasi sehingga mereka 
mampu menjaga kelangsungan organisasi dalam 
jangka waktu yang lama. 

2. Memiliki Visi yang Jelas
Pemimpin dengan visi yang jelas akan dengan mudah 
memberikan kesan yang baik bagi para anggotanya 
sebab mereka termotivasi untuk juga memiliki visi 
yang jelas.



3.   Hubungan yang Baik dalam organisasi
Memberikan kesan yang baik juga berarti memiliki 
hubungan yang baik antar sesama anggota dalam 
organisasi. Sifat baik dan ramah seorang pemimpin 
memiliki kecenderungan untuk diikuti oleh anggota.

4.  Kepedulian pada organisasi lebih besar 
daripada Individual 
Organisasi berbicara tentang keseluruhan sehingga 
kepentingan individu harus dikesampingkan. 
Pemimpin yang berkesan selalu menempatkan 
organisasi sebagai prioritas daripada kepentingan 
individu ataupun mereka sendiri. 



Jadi, Apakah 
kamu siap untuk 

menjadi pemimpin 
yang berkesan? 
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