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Apa itu Thought Leader?

Singkatnya,Thought leader 
merupakan pemimpin yang 
mampu menciptakan 
perubahan revolusioner serta 
proaktif dalam kemajuan 
komunitasnya dengan 
keunikannya masing-masing, 
disertai dengan pengalaman 
yang cukup lama di 
bidangnya.



Should I Become a Thought 
Leader in the Future?

Menjadi Thought Leader 
dapat membuka peluang 
membangun publisitas dan 
kredibilitas personal serta 
membiasakan diri untuk 
selalu berpikir kritis 
terhadap perubahan.   



Bagaimana Cara Pemimpin 
menjadi Thought Leader?

Berbagi Pendapat
Aktif melakukan formulasi 
beberapa pendapat perihal 
isu terkini dan tidak ragu 
dalam meminta pendapat 
orang lain. Prediksi Masa Depan

Melakukan publikasi 
mengenai concern terhadap 
topik tertentu berisi peluang 
menarik di dalamnya beserta 
alternatif solusi yang 
menjanjikan.



Influence Thinking
Mengikuti perkembangan 
peristiwa tertentu dan aktif 
memberikan pendapat 
dengan perspektif seluas 
mungkin.

Have a Philosophy
Beberapa pemimpin besar 
tidak jarang membagikan 
sederet pemikiran yang 
dirasa mampu memberikan 
opsi perspektif baru bagi 
orang lain.



Pelopor Perubahan
Sejumlah pemimpin tidak 
ragu dalam memulai 
perubahan, tentunya 
didasari oleh riset dan 
prediksi yang matang.

Kontroversi
Meskipun terdengar 
berisiko, beberapa 
pimpinan perusahaan 
berani melakukan 
sejumlah langkah 
kontroversial untuk 
menarik perhatian klien.



Melihat dua sisi
Mempertimbangkan 
dampak dan peluang dari 
dua pandangan berbeda 
untuk menemukan premis 
yang tepat dalam membuat 
keputusan.

Coin a Term
Penggunaan frasa atau 
istilah out of the box 
sebagai abreviasi 
prosedur atau kegiatan 
yang mudah diingat 
dalam tim. 



Mendeklarasikan Visi
Visi merupakan pedoman 
utama bagi sebuah 
komunitas atau 
perusahaan dalam 
mencapai tujuan. Menjadi 
Thought Leader  yang 
visioner disertai dengan 
publisitas baik adalah 
kuncinya.



“A visionary is a leader of 
excellence who sees what 
others do not see, who achieves 
for now and plans for the future, 
who positively impacts different 
generations and raises up other 
visionaries.” 

― Onyi Anyado
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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.

Sumber:


