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Kepemimpinan merupakan keterampilan yang 
dapat dipelajari dan diasah melalui latihan. 
Kebanyakan yang dipelajari adalah tentang 
bagaimana pemimpin bertindak, seperti bertindak 
dengan integritas dan bagaimana menciptakan 
suasana kepercayaan.

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



Bahasa
Bahasa adalah alat manusia yang paling mendasar. 
Beberapa pertanyaan relevan untuk diri kita saat 
mempraktekkan kepemimpinan, diantaranya:
1. Jadi, apa yang anda praktikkan dalam bahasa 

praktik kepemimpinan? 
2. Apakah anda membuat permintaan dan 

penawaran yang efektif?
3. Apakah anda membuat dan memimpin 

percakapan yang menyebabkan kebingungan 
dan frustasi dalam tim anda? 

Pertanyaan ini layak anda resapi agar meraih tujuan 
dalam mempraktekkan kepemimpinan.



Suasana Hati dan Emosi
Manusia adalah makhluk emosional. Kita selalu 
mengalami suasana hati atau emosi dan 
sebagai seorang pemimpin, apakah Anda 
mempraktikkan suasana hati dan emosi yang 
kita tanyakan sebagai berikut?
• Apakah suasana hati dan emosi seperti 

kegembiraan, kebahagiaan, ambisi, 
kemungkinan, dan rasa syukur dapat Anda 
peroleh setiap hari?



Tubuh
Tubuh adalah wadah yang membawa kita 
ke mana kita ingin pergi. Itu juga 
mencerminkan dan menciptakan suasana 
hati dan emosi yang kita jalani.



Jika Anda ingin melakukan percakapan yang 
lebih terbuka, maka Anda harus mulai berlatih 

memamerkan tubuh yang memungkinkan 
suasana hati dan emosi, seperti kepedulian, 

diterima. 

Anda harus mulai berlatih melakukan 
percakapan dengan tim Anda dan orang-orang 

di sekitar Anda di mana kepedulian dan 
perhatian mereka diperbolehkan untuk menjadi 

bagian dari bolak-balik.



“Let’s fire up practicing 
something powerful, and grow 
into leaders who practice what 

they advocate”.

(Ayo bersemangat melatih sesuatu yang kuat, 
dan bertumbuhlah menjadi pemimpin yang 

melatih apa yang mereka anjurkan).



● The Practice of Leadership (Croft Edwards)
● Link Sumber Content

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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