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Kita semua telah mendengar betapa pentingnya komunikasi yang 
efektif, konstan, akurat, dan informatif bagi efektivitas seorang 
pemimpin.  

Saya telah mengamati dalam beberapa tahun terakhir bahwa 
lingkungan kita untuk komunikasi telah berubah secara radikal. 
Kami menyadari bahwa beberapa pemimpin telah berurat 
berakar dalam gerakan kebenaran politik dan sebagai hasilnya 
telah menyesuaikan nada, isi, dan metode penyampaian mereka.



Beberapa pemimpin yang efektif telah mencoba 
untuk mempertahankan praktik komunikasi 
mereka yang telah dicoba dan benar dan 
menambahkan dengan sangat berhati-hati 
dengan pilihan kata, topik, nada, dan infleksi, dan 
sebagai hasilnya telah mempermudah konten 
mereka dan akhirnya pesannya. 

Kadang-kadang, sepertinya komunikasi yang jujur   telah 
diremehkan karena takut akan pembalasan.



Sebagian besar dari ini adalah 
akibat langsung dari perubahan 
lingkungan di negara kita yang telah menjadi 
cukup bermusuhan dan cukup tak kenal ampun. 

Tidak sulit untuk mencari di Google dan 
menemukan CEO, CFO, atau COO yang telah 
ditugaskan untuk pesan yang mereka sampaikan 
yang segera diserang dan dijalankan di jalur media 
sosial dengan kecepatan warp.



Jadi, bagaimana seharusnya seorang pemimpin 
memelihara komunikasi yang terbuka, jujur, 
transparan dengan para pengikutnya dalam 
lingkungan seperti ini?

Saya percaya langkah pertama adalah selalu 
menjadi diri sendiri. Anda tidak hanya sampai 
menjadi seorang pemimpin. Butuh karakter, 
energi, ketekunan, etika, moral, dan nilai untuk 
membawa Anda ke sini. 



Kedua, berbicaralah secara terbuka dan jujur. Anda 
memiliki pesan untuk disampaikan dan Anda 
memiliki banyak cara untuk mencapainya. 

Dalam lingkungan saat ini, tetap berpegang pada apa 
yang Anda tahu telah efektif di masa lalu dan 
mungkin mencari untuk memperluas platform atau 
alat pengiriman Anda, tetapi hindari segala sesuatu 
yang radikal



Terakhir, selalu jaga agar pesan Anda tetap fokus 
pada apa yang perlu dikatakan dan kepada siapa 
pesan tersebut dikatakan. Jangan biarkan agenda 
pribadi Anda atau pesan campuran muncul dalam 
komunikasi Anda. 

Terlalu sering, kecerobohan kecil inilah yang 
sebenarnya mencerminkan sebagian dari Anda 
sebagai manusia yang dieksploitasi dan digunakan 
secara negatif.



Komunikasi sangat penting untuk kepemimpinan 
yang efektif. Lingkungan komunikasi berubah seiring 
dengan penyesuaian masyarakat dan kemajuan 
teknologi. 
Pemimpin yang efektif harus sadar dan beradaptasi 
tetapi tidak berguling dan menyajikan pesan yang 
kurang otentik, tidak mencerminkan mereka sebagai 
pemimpin, atau yang mengurangi harapan pengikut 
mereka. 

Jadilah kuat, efektif, dan sering berkomunikasi 
dengan pengikut Anda!
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Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
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