
KEPIMPINAN 
KONSTRUKTIF 
TRANSISI PEMIMPIN MASA DEPAN YANG LEBIH 

PROAKTIF DAN PROGRESIF 
Pemimpin pada masa akan depan bakal menempuhi era kepimpinan 
yang sangat mencabar disebabkan pembangunan sosio ekonomi dan 
perkembangan tamadun minda yang baru. 
 
Barisan pemimpin generasi baru harus melengkapkan diri dengan ilmu 
kepimpinan yang lebih ampuh bagi melayakkan mereka memimpin 
generasi akan datang. 
 
Disamping ilmu kepimpinan, pemimpin haruslah sedaya upaya 
berusaha membina kekuatan mental dan fizikal disamping memiliki 
keyakinan dan motivasi yang tinggi bagi mengerakan kumpulan atau 
organisasi yang bakal mereka pimpin suatu masa nanti. 
 
Kursus ini memuatkan beberapa modul latihan terpilih yang 
dikenalpasti dapat membantu untuk membentuk barisan kepimpinan 
masa depan yang bukan sahaja berupaya memimpin diri ke arah 
kejayaan tetapi berkemampuan untuk memimpin kumpulan dan 
organisasi ke arah kemajuan dan kejayaan yang cemerlang.   
 

HASIL PEMBELAJARAN 
 

Di akhir kursus ini peserta akan dapat mempelajari, memahami dan 
mempraktikan kemahiran kepimpinan bagi meningkatkan kompetensi 
diri bagi memimpin diri dan orang lain ke arah kemajuan dan kejayaan 
bersama. 

  

SASARAN PESERTA 
 

Kumpulan pengurusan dan profesional 

 

OBJEKTIF 
 

 Membina dan membentuk barisan pemimpin baru yang bermotivasi 
tinggi dan mampu memimpin diri dan orang lain. 
 

 Memberi tunjuk ajar tentang ilmu kepimpinan kepada generasi 
muda sekarang sebagai persedian memimpin generasi akan 
datang. 

 
 Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pemimpin sedia ada 

sebagai nilai tambah dan persediaan masa hadapan. 
 

 

 
 

SILIBUS 
 

 Transformasi Minda Konstruktif 
 Transformasi – Kefahaman yang teguh untuk 

berubah ( Who, How, What, Why, When & 
Where ) 

 Transisi minda lama kepada minda baharu 
 Model Konstruktif ( Membina, mencari, 

bermatlamat, memajukan dan proaktif )   
 

 Model Kepimpinan  
 Siapa pemimpin  
 Apakah kepimpinan 
 Mengapa memimpin 
 Tanggungjawab pemimpin 
 Pemimpin dan organisasi 
 

 Jatidiri Pemimpin Masa Depan 
 Keyakinan diri yang teguh dan kuat 
 Motivasi diri yang sentiasa diperbaharui 
 Semangat yang tidak pernah padam 
 Kesungguhan untuk majukan diri dan orang 

lain 
 Hukum Pengorbanan 
 

 Pemimpin Masa Depan  
 Apakah cabaran masa depan 
 Apakah bentuk organisasi masa depan 
 Sosio budaya masa depan 
 Bentuk pemikiran generasi masa depan 
 Daya ketahanan generasi masa depan 
 Kemahiran membuat analisa  
 

 Membina Keyakinan dan Keupayaan 
Diri  

 Kemahiran berkomunikasi dan pengucapan 
awam ( Berani + Yakin ) 

 Membina personaliti ( Percaya + Yakin ) 
 Kepentingan berilmu pengetahuan dan 

berpendidikan ( Keupayaan diri + Yakin + 
Berani ) 

 Membina sikap dan tingkahlaku ( nilai teras ) 
 

 Pembentukan Sikap dan Tingkahlaku 
 Nilai teras pemimpin masa depan 
 Kepercayaan 
 Akauntabiliti 
 Integriti 
 Empati 
 Penambahbaikan berterusan 

  


