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Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan 
tanggung jawab  untuk mencapai suatu tujuan yang telah 
disepakati.

Pemimpin sejati di setiap tingkat menunjukkan 
kepemimpinan melalui sikap. Dan hal yang bisa 
dikendalikan dalam hidup adalah Pikiran, Perasaan, dan 
Perilaku.

APA ITU PEMIMPIN?

Jika kamu mampu mengelola 
sikap dan kepribadianmu maka 
kamu mampu untuk memimpin 
sebuah organisasi mana saja 
dalam sebuah hierarki.



APA ITU 
KECERDASAN 
EMOSIONAL?

Kecerdasan emosional adalah 
seseorang yang mampu 
mengendalikan emosinya 
dengan intelegensi.

Hati dan Pikiran harus mampu 
bekerjasama.

Jika mengetahui tentang cara 
pikiran bekerja maka dapat 
mempengaruhi pola pikir dan 
perasaan diri sendiri.

Dapat mengevaluasi kenyataan dengan lebih jelas, membuat 
keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kemampuan 
untuk dapat mencapai suatu tujuan.



BAGAIMANA CARA 
KERJA PIKIRAN KITA?

Secara Intuitif

Pikiran seperti satu kesatuan yang 
kohesif. Kita menganggap diri kita 
adalah seorang pemikir yang 
sengaja dan rasional.

Menurut penelitian, Ilmu Kognitif  
menunjukan bahwa bagian yang 
disengaja dari pikiran adalah Emosi 
dan Intuisi.

Kohesif : Setiap unsur 
terpadu secara Internal 
dalam satuan teks.



Menurut Daniel Kahneman,
terdapat 2 sistem cara berpikir

SYSTEM AUTOPILOT

INTENTIONAL SYSTEM



SYSTEM AUTOPILOT

Sistem yang sesuai dengan Emosi dan Intuisi.

Yang memandu kebiasaan 
sehari-hari, membantu membuat 
keputusan dengan cepat, dan 
bereaksi secara langsung terhadap 
situasi.

Sistem ini membuat kita 
mendapatkan pengalaman hidup 
sehari-hari yang tidak membuat 
stress, merusak mental, dan 
kesejahteraan fisik.



▪ Cepat, intuitif, emosi diri.
▪ Tidak memerlukan usaha.
▪ Berpikir otomatis, perasa, dan kebiasaan 

perilaku.
▪ Kebanyakan membuat keputusan yang 

baik, 80% dari waktu.
▪ Rentan terhadap beberapa kesalahan yang 

dapat diprediksi dan sistematis.

Visual Cepat dari AutoPilot



INTENTIONAL SYSTEM

Mencerminkan pemikiran rasional.

Membantu kita menangani aktivitas 
mental yang lebih kompleks, seperti 
mengelola hubungan individu dan 
kelompok, penalaran logis, 
pemikiran probabilistik, dan 
mempelajari informasi serta pola 
berpikir dan perilaku baru.

Sistem ini berkembang ketika manusia mulai hidup dalam 
kelompok sosial yang lebih besar.



• Sadar, pemikiran, diri yang sadar.
• Membutuhkan upaya yang disengaja untuk 

dapat di hidupkan.
• Menguras energi mental.
• Digunakan terutama ketika kita mempelajari 

informasi baru, dan ketika kita 
menggunakan alasan dan logika.

• Dapat dilatih untuk menyala ketika 
mendeteksi Sistem Autopilot mungkin 
membuat kesalahan.

Visual Cepat dari yang 
Disengaja
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