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Training Kepemimpinan



Apa sih pemimpin itu ?????



Mengapa Orang mau menjadi 

pemimpin ???



Pemimpin Mesti Gimana ???

 Harus meraih prestasi

 Berfikir pragmatis strategis

 Memiliki kerendahan hati

Memiliki fokus pada bawahan

Mempunyai komitmen

 Selalu optimis

 Menerima tanggungjawab



Karakter Pemimpin

 Bijaksana

 Memiliki tujuan yang jelas

 Mampu menahan diri

 Bertanggungjawab

 Mengenali staf & anggotanya

 Cekatan & penuh inovasi

 Memberi keteladanan & 

contoh



Bijaksana jadi ciri utama.

Gimana ya caranya biar 

bisa jadi bijaksana ???



Berusaha Bijaksana, Caranya ???

 Dorongan ingin berkuasa

 Dorongna ingin mencipta

 Dorongan ingin sejahtera

 Dorongan ingin bersikap 

kasih

 Dorongan ingin mandiri.



PETANI

Ada seorang petani yang baru memanen hasil

buminya. Ada kubis, wortel, kacang panjang, dll. Ia

memikul hasil panennya dalam 2 bakul. Satu bakul di

depan dan satu lagi dibelakang. Pundaknya yang kekar

menjadi tumpuan untuk menopoang hasil bumi

tersebut.

Sang petani ingin membawa panenannya kepasar.

Pasar yang hendak dituju ada di seberang bukit. Ketika

berada di jalan dia merasa sangat kelelahan, sambil

duduk di bawah pohon ia membayangkan kalau saja

ada yang bisa membantunya.



Lanjutan… 

Tak lama berselang ada deru mesin truk yang datang

dari kejauhan. Sang Petani tersenyum gembira, ia

memastikan bahwa truk itulah yang akan membantunya

mengangkut hasil buminya ke pasar, dan tentu dia tidak

kelelahan lagi.

Dengan rasa percaya diri dia menyetop truk tersebut

dan memberi kode bahwa ia akan ikut ke pasar. Sopir

truk berhenti dan petani langsung naik ke belakang truk.



Lanjutan… 

Ketika sampai di tengah jalan, sopir truk merasa ada

suara gaduh di belakang.

Lima menit kemudian petani mengetuk-ngetuk dan

berteriak-teriak minta berhenti. “Mengapa, pak” tanya

sopir truk. Jawab petani dengan muka masam, “Saya

turun saja. Naik truk malah berat.”

Ternyata ketika berada di dalam truk, petani memikul

pikulan di pundaknya.



PERTANYAAN

 Apa yang dirasakan oleh petani?

 Apa yang dirasakan oleh supir truk?

 Apa hikmah di balik cerita ini?



Setiap orang ingin jadi yang terbaik.

Namun ingatlah :

Engkau ingin menjadi seorang yang 

sempurna tanpa cacat, adakah batang 

yang terbakar tanpa asap???



Di dalam jiwa terdapat kebutuhan

Di dalam dirimu terdapat kecerdasan

Diamku adalah ketenangan dan 
penjelasan baginya 


