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Apa Itu Pemimpin?



Pemimpin adalah seorang pribadi 
yang memiliki superioritas tertentu. 

Mereka adalah orang yang 
memiliki kewibawaan dan juga 
kekuasaan untuk menggerakan 

orang lain agar bisa 
bersama-sama melakukan usaha 
guna mencapai tujuan tertentu. 



Bagaimana Cara 
Menjadi Pemimpin 

yang Bisa Dipercaya 
Agar Dapat Mencapai 

Tujuan Bersama?



Jujur: Memimpin dengan Kekuatan 
Kebenaran, Keadilan, dan Tujuan
Memiliki keahlian dan juga integritas tidak cukup untuk 

membuktikan bahwa seorang pemimpin dapat dipercaya. 
Mereka mungkin membuat Anda dicap sebagai orang 

yang dapat diandalkan atau mudah diajak bekerja sama. 
Tetapi, untuk bisa dipercaya secara konsisten oleh 

banyak orang, pemimpin butuh lebih banyak dari sekedar 
keahlian dan integritas.

Dengan memimpin secara jujur, mengedepankan 
keadilan, dan juga memiliki tujuan yang jelas. Seorang 

pemimpin bisa mendapatkan dan mempertahankan 
kepercayaan orang-orang terhadap dirinya. 



Buat Orang-Orang Bisa 
Mempercayai Nilai-Nilai yang Ingin 

Kita Capai
Agar bisa membuat anggota tim mau untuk berjuang 

mencapai tujuan. Seorang pemimpin harus bisa menyalurkan 
valuenya kepada orang lain. Berikut dua cara untuk bisa 

menyalurkan nilai-nilai kepada orang lain.

Geser ke kiri -->



 Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengartikulasikan 
nilai-nilai Anda agar orang lain tahu apa yang anda harapkan. 
Jika anda belum mengartikulasikan nilai-nilai yang ingin anda 
capai, orang-orang kan mengasumsikan sendiri yang mungkin 

tidak sejalan dengan nilai yang Anda yakini. 

Yang kedua adalah untuk berhati-hati dalam menjalani 
nilai-nilai tersebut. Buatlah daftar nilai-nilai yang menurutmu 

paling penting dan tentukan cara agar nilai tersebut bisa 
diterapkan dalam keseharian Anda.



Akui Setiap Kesalahan yang 
Diperbuat 

Seorang pemimpin pun manusia yang tak jarang melakukan 
kesalahan. Ada masanya pemimpin tidak bisa konsisten 

menjalankan nilainya dan hal ini bisa berdampak pada orang lain. 

Sebagai pemimpin harus  bisa bertanggung jawab dan meminta 
maaf kepada mereka yang terdampak oleh kesalahan Anda 

sebelumnya. Jika tidak, hal tersebut bisa mengikis kepercayaan 
orang-orang  dengan cepat. 

Dengan menunjukkan kerendahan hati dapat menjadi pengganda 
kepercayaan karena orang-orang melihat bahwa Anda cukup 

rendah hati untuk bertanggung jawab ketika kata-kata dan 
tindakan Anda tidak sesuai. 



AYO PEMIMPIN MUDA!

BERSIAPLAH 
MEMBANGUN INDONESIA 

YANG LEBIH MAJU!



● Build Your Reputation as a Trustworthy 
Leader (Ron Carucci)

● https://hbr.org/2021/06/build-your-reputati
on-as-a-trustworthy-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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