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Pemimpin proaktif berarti 
seorang pemimpin yang 
berani mengambil 
keputusan secara bijak dan 
bertanggung jawab  penuh 
atas tindakan yang 
diambilnya tersebut. 

Tahukah Kamu?



Berikut ini strategi yang akan membantu kita menjadi 
pemimpin yang proaktif.

   Bersikap proaktif juga bisa 
membuat sebuah pilihan 
yang berdasarkan prinsip 
serta nilai-nilai yang 
berlaku di masyarakat. 
Dengan mengubah diri kita 
menjadi proaktif, tentu 
berarti kita harus 
mengubah kebiasaan diri 
dari sikap reaktif.



1. Fokus Pada Harapan
Sebagian besar para pemimpin 
selalu mengandalkan kinerja 
masa lalu, untuk mencoba 
memprediksi masa depan. 
Alih-alih menoleh ke 
belakang, cobalah untuk 
mengantisipasi kemungkinan 
masa depan yang dapat 
diciptakan oleh tim dan 
organisasi. Mengajukan 
pertanyaan “Bagaimana jika?” 
Dapat membantu kita melihat 
peluang baru dan jalan ke arah 
masa depan.



2. Menjaga Tim Dengan 
Baik.
Menjaga anggota tim harus 
dilakukan oleh seorang 
pemimpin yang baik, dan ini 
dijalankan melalui 
komunikasi, interaksi dan 
hubungan kerjasama baik 
dalam kondisi formal maupun 
informal. Karena ini akan 
membantu kita menemukan 
masalah atau masalah lebih 
cepat.



3. Mengantisipasi 
Hambatan
Pemimpin harus mampu 
memprediksi mengatasi 
setiap hambatan atau 
masalah yang mungkin 
timbul, dan benar-benar 
mengembangkan rencana 
konkret untuk 
menghadapinya. Jadi 
mereka memiliki strategi 
untuk menghadapinya 
ketika musibah terjadi.



4. Merencanakan Suksesi
Ini harus menjadi perhatian setiap 
pemimpin yang ada secara 
berkelanjutan dan tidak hanya 
untuk manajer tingkat atas tetapi 
juga untuk karyawan di semua 
tingkatan. Meninjau uraian tugas 
secara rutin dan memperbaikinya, 
akan memungkinkan kita 
melakukan penggantian lebih 
cepat. Inilah sebabnya mengapa 
juga penting untuk melatih pekerja 
secara silang sehingga jika 
seseorang pergi, atau sedang sakit, 
anggota tim lain dapat mengambil 
pekerjaan yang tertunda.



“Remember that the best leaders 
spend a lot of their time thinking 

ahead. therefore a leader must dare 
to sacrifice.”



● 4 Ways to Be a Proactive Leader (Ronald E. Riggio Ph. D.)
● https://www.psychologytoday.com/intl/blog/cutting-ed

ge-leadership/201905/4-ways-be-proactive-leader

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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