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Memperhatikan bahwa suasana 
hati dapat mempengaruhi orang 
lain
Dr. Guy Lubitsh berpendapat bahwa para 
pemimpin perlu melampaui retorika dan menjadi 
teladan kepemimpinan yang baik, seperti tetap 
positif, tetap mengikuti kebutuhan emosional 
anggota tim, dan menetapkan batasan yang 
jelas seputar beban kerja. Serta, peka untuk 
membantu tim membuka percakapan yang 
jujur   tentang masalah kesehatan mental dan 
strategi mengatasinya.



Berempati
“Menjadi pemimpin adalah tanggung jawab 

yang jauh lebih dalam daripada memimpin hasil 
bisnis sendirian,” -Mimi Nicklin

Menurut Mimi Nicklin bermpati adalah salah 
satu cara memahami kesejahteraan mental 
orang-orang di organisasi dan menciptakan 
momen berkelanjutan dalam organisasi, karena 
pemimpin tidak lagi berbicara tentang 
perubahan, tetapi benar-benar mendengarkan 
dan bertindak berdasarkan empatinya. 



Bantu tim untuk mengembangkan 
literasi emosional mereka
“Orang yang menderita kecemasan, depresi, atau 

keadaan emosional seringkali tidak dapat 
menghidupkan dan mempertahankan keadaan 

emosi yang lebih positif” -Dr. Alan Watkins

Oleh karena itu, Seorang pemimpin perlu 
mengembangkan keterampilan literasi emosi dan 
regulasi emosi agar dapat membantu anggota 
mengembangkan literasi emosional.



Salah satu cara terbaik untuk mendukung 
seorang pemimpin adalah belajar lebih banyak 
tentang regulasi emosi, seperti Mengenali dan 
menguasai keadaan emosional, hal tersebut 
juga membantu kesejahteraan organisasi jangka 
panjang.

Sejalan dengan itu, tidak sedikit orang-orang 
hebat yang membutuhkan bantuan untuk 
mengembangkan literasi emosi dan kecerdasan 
emosional.



Memanfaatkan kreativitas 
Sebuah studi terhadap lebih dari 2.000 orang 
oleh GENIUS YOU menemukan dua hambatan 
utama kreativitas di tempat kerja pada era 
COVID, yaitu  kurangnya berbagi ide internal 
(22,8%) dan sesi brainstorming yang tidak 
memadai (18,2%).

Adapun cara untuk mengurangi tekanan mental 
dengan meningkatkan jumlah interaksi, 
meskipun di ruang digital. 



Jangan lupakan kesehatan 
emosional organisasi
Dr. Michael Beattie, spesialis pelatihan 
kesehatan mental NScience, berpendapat 
bahwa penting bagi para pemimpin untuk 
mencontohkan pentingnya kesehatan mental 
secara aktif, seperti 



Seperti 
-menjalankan gaya kepemimpinan yang penuh 
kasih, 

-menaruh minat yang tulus dalam tim,

-membawa energi positif dan antusiasme untuk 
bekerja, 

menggunakan peran kepemimpinan untuk 
membangun hubungan antara anggota tim, 

menghubungkan kontribusi individu kembali ke 
organisasi yang lebih luas.
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