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Apa itu Body Language Of Leaders?

Dalam bahasa Indonesia, Body Language Of 
Leaders berarti “bahasa tubuh para 
pemimpin”

Bahasa tubuh yang dimaksud yaitu gerakan 
anggota tubuh yang digunakan untuk sarana 
pengungkapan pikiran atau perasaan. 

BODY LANGUAGE OF LEADERS



Bahasa tubuh dapat menunjukkan bagaimana 
seseorang dapat berkomunikasi dengan baik.

Dengan komunikasi, pemimpin membawa 
diri mereka menggunakan cara yang berbeda 
untuk dekat bersama anggotanya. 

Teruss..
apa kaitannya Bahasa tubuh dengan 

seorang Pemimpin?



FAKTA 
MENARIK!

Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa 
ketika orang melihat foto-foto 500 CEO 
Fortune, mereka dapat memilih siapa yang 
paling menguntungkan hanya dengan 
melihat fotonya saja, baik itu dilihat dari 
bahasa tubuh mereka atau apa yang mereka 
kenakan.



Apakah kamu tahu?

#1
Banyak mengangguk-anggukan kepala saat 
sedang berbicara adalah karakter seorang 
bawahan.

Sebaliknya, seorang pemimpin biasanya 
menahan kepala mereka dengan bangga 
saat mereka berbicara dan tidak banyak 
menganggukan kepala.



Apakah kamu tahu?

#2
Pemimpin itu cenderung lebih sedikit 
tersenyum, mengapa?

Karena ternyata banyak tersenyum adalah 
perilaku para bawahan, bukan para petinggi.

Jika pada satu ruangan, lihatlah para 
petinggi. Mereka tidak akan banyak 
tersenyum, tetapi orang-orang sekitarnya 
akan tersenyum padanya.



Apakah kamu tahu?

#3
Pemimpin lebih banyak melakukan kontak 
mata saat mereka berbicara kepada orang 
lain, tetapi sedikit membuat kontak mata 
ketika orang lain berbicara pada mereka.

Jika orang yang kamu ajak bicara tidak 
membuat kontak mata denganmu, cobalah 
tahan sejenak pembicaraanmu, atau sentuh 
dia di bagian siku agar kamu bisa dapatkan 
kembali atensi lawan bicaramu



Apakah kamu tahu?

#3
Seorang pemimpin lebih cenderung berdiri 
diam dengan bahu ditarik ke belakang dan 
mengamati orang-orang di sekelilingnya. Ia 
hanya bergerak untuk maksud dan tujuan 
yang jelas, ketimbang berjalan bolak-balik.

Jika kamu sedang berada di sebuah ruangan 
dan ingin menunjukkan kekuatan, berdirilah 
dengan tegap, tarik napas dalam-dalam dan 
bergeraklah untuk tujuan yang jelas.



Para pemimpin sejati 
bukan hanya menciptakan pengikut

Tapi Mereka,

 yang menciptakan 
banyak para pemimpin baru.

- J. Sakiya Sandifer -



● Body Language of Leaders - What You Can 
Learn From the Best (Vanessa Van 
Edwards)
https://www.youtube.com/watch?v=33HYGY
KKO7U

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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