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Pemimpin yang luar biasa berakar 
pada beberapa kemampuan

Melihat sebelum 
orang lain melihat

Memahami sebelum 
orang lain mengerti

Bertindak sebelum 
orang lain bertindak



Perspektif unik seorang pemimpin 
merupakan sumber kreativitas dan 
keunggulan kompetitif yang penting. Tetapi 
kenyataannya adalah bahwa kebanyakan dari 
kita menjalani kehidupan yang serba cepat 
dan hiruk pikuk sehingga kita gagal 
memberikan waktu untuk benar-benar 
mendengarkan diri kita sendiri



Berdasarkan 
penelitian para 

Pemimpin Bisnis 
Global

Saya merekomendasikan tindakan 
sederhana untuk menulis jurnal yang baik 

dan efektif



Beli Jurnal

Melakukan refleksi 
selama 15 menit

Temukan tempat 
yang tenang

Pilih waktu yang tepat

Tulis apa saja yang 
terlintas di pikiran

Jangan bagikan jurnal 
Anda ke siapapun



Jika Anda tidak tahu bagaimana cara 
memulai halaman kosong jurnal,
Berikut beberapa saran yang dapat Anda lakukan:

Ajukan pertanyaan yang memicu pada diri anda sendiri. 
Contoh: 
      1. Bagaimana perasaan Saya saat ini?
      2. Apa yang paling berkontribusi pada
          kebahagiaan saya minggu ini?

Biarkan seni menyalakan imajinasi anda. Bagaikan lukisan 
yang diamati lalu apa yang diungkapkan oleh lukisan 
tersebut dalam kehidupanmu. Hubungkan dengan tujuan 
Anda.



Tidak peduli pertanyaan apa yang 
Anda mulai, biarkan refleksi Anda 

membawamu pada perjalanan 
dimana Anda adalah penumpangnya, 

bukan kondekturnya

Menggunakan jurnal secara teratur 
akan memberi anda keberanian 

untuk melihat dunia secara berbeda, 
memahami dunia secara berbeda, 
dan memimpin dengan cara yang 

baru dan dibutuhkan



“Kami memiliki tanggung jawab di zaman 
kami, seperti yang dimiliki orang lain di zaman 
mereka, bukan untuk menjadi tawanan sejarah 

tetapi membentuk sejarah.”

- Madeleine Albright -
Menteri Luar Negeri AS, 1997-2001 



● Want to Be an Outstanding Leader? Keep a Journal 
(Nancy J. Adler)

● https://hbr.org/2016/01/want-to-be-an-outstanding-l
eader-keep-a-journal

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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