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Apa katamu tentang 
kepemimpinan?

     Sesuatu tentang pemimpin dan orang yang 
dipimpin, di mana pemimpin menentukan arah dan 
semua orang mengikutinya? hufft, itu kepemimpinan 
lama, guys. lalu, sekarang?
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 Saat ini, kepemimpinan dimaknai lebih dari 
sekadar status atau jabatan, tetapi 
kemampuan untuk  membangun hubungan 
dengan dasar Emotional Intelligence demi 
terciptanya  energi positif dalam tim agar bisa 
mencapai tujuan.

Kepemimpinan

Lalu, apa sih Emotional Intelligence itu? 



suatu kemampuan atau keterampilan 
untuk 

mengenali,memahami dan mengelola emosi 
diri sendiri dan orang lain. 

Emotional Intelligence
atau Kecerdasan Emosional

adalah

Jadi, seorang pemimpin harus bisa memahami, 
memengaruhi, mengelola emosi dalam 

lingkungannya, memahami perasaan, pikiran-hati, 
ekspresi, dan bahasa tubuh anggota tim dalam 

proses pencapaian tujuan.



Dalam tim, apabila pemimpin tidak mau memahami 
emosional para anggota yang notabennya setiap manusia 
berbeda, tim itu tak akan bisa berjalan secara optimal.

"Mengelola tim tanpa memahami emosi 
seperti mengelola mobil tanpa lisensi. Tak 

layak jalan."
- Gemma Garcia Godall -  



Jika pemimpin memiliki kecerdasan emosional tinggi, ia akan 
dapat melangkah lebih cepat karena telah mengetahui apa 
yang anggota tim rasakan dan dapat memengaruhi 
emosional tim, sehingga dapat mengubah konflik secara 
kreatif, mengubah ruang kompetisi menjadi kolaborasi, 
sehingga kerja tim akan lebih produktif, proaktif, efektif, dan 
efisien.



Pada intinya,

Leadership/Kepemimpinan bukan tentang nahkoda 
yang sekadar memberi arah, tetapi juga mengenai 
pemahaman atas timnya dan keadaan lingkungan 

sekitar yang harus ia kontrol untuk membuat 
perjalanan lebih indah.



Belajarlah menerima semua emosi 
(baik/buruk), biarkan otak mencerna 

dan mengubah emosi tersebut 
menjadi energi positif untuk 

mengambil langkah! 

Leaders, yuk kembangkan 

Emotional Intelligencemu!



Sumber:
• How Emotional Intelligence Makes Leaders 

More Impactful (Gemma Garcia Godall)
• https://www.youtube.com/watch?v=75obHtjUsG
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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.


