
PRAKTIK KEPEMIMPINAN

Disusun oleh: Dyah Sylvia Kusumastuti
Disunting oleh: Shinta Maharani



Apa yang Anda 
praktikkan sebagai 
seorang pemimpin?

   

Apakah ada keterampilan yang 
yang bisa Anda praktikkan untuk 
menjadi pemimpin yang lebih 
efektif dan kompeten?

Kepemimpinan, seperti halnya usaha apapun adalah 

keterampilan yang dapat dipelajari dan diasah.



Mari kita lihat beberapa hal 
yang dapat kita praktikkan 
sebagai seorang pemimpin!

 Bahasa

Suasana Hati dan Emosi

Tubuh



Bahasa
Bahasa merupakan alat manusia yang paling 
mendasar.  Jadi apa yang Anda praktikkan dalam 
bahasa?

Apakah Anda membuat permintaan dan 
penawaran yang efektif?

Apakah percakapan yang Anda lakukan 
dengan tim Anda menciptakan tindakan yang 
kuat yang berakar pada visi dan nilai yang 
sama?

Atau, apakah Anda membuat dan memimpin 
percakapan yang menyebabkan kebingungan 
dan frustasi dalam tim Anda?



Suasana hati dan Emosi
Manusia selalu mengalami suasana hati atau 
emosional. Seperti kebahagiaan, kebencian, dan 
ambisi. Jadi apa yang Anda praktikkan dalam 
Suasana hati dan Emosi?

Apakah orang-orang di sekitar Anda menjadi 
lebih baik karena Anda mengeluarkan yang 
terbaik dari mereka?

Atau, apakah mereka menahan informasi dan 
keterampilan mereka karena menganggap 
Anda negatif dan bukan seseorang yang ingin 
mereka ikuti?



Tubuh
Penampilan luar, bentuk, dan dinamika tubuh 
seorang pemimpin dapat memberi kita 
kepercayaan diri. Itu juga mencerminkan dan 
menciptakan suasana hati dan emosi. 

Apakah Anda terlihat seperti orang yang 
mudah didekati, peduli, santai, dan mampu 
menangani percakapan yang mungkn sulit 
tetapi perlu?

Atau, apakah Anda terlihat sebagai orang 
yang sulit didekati dan siap meledak begitu 
saja ketika menemukan kesalahan?



Apapun yang Anda latih sebagai 
pemimpin adalah keahlian Anda saat ini. 
Kita harus mulai berlatih melakukan 
percakapan dengan tim dan orang-orang 
disekitar di mana kepedulian dan 
kekhawatiran diperbolehkan menjadi 
bagian dari percakapan.

Mari mulai mempraktikkan sesuatu yang 
kuat dan menjadi pemimpin yang 
mempraktikkan masukan yang mereka 
katakan.



● Praktik Kepemimpinan
● https://generalleadership.com/practice-of-le

adership/

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.
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