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Jika membahas mengenai pelatihan leadership 
dalam sebuah perusahaan, seorang leader tentu 
berperan penting dalam hal mewujudkan tujuan 
yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut, 
bukan? 

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa 
pentingnya leadership perlu diketahui oleh para 
leader. Terlebih lagi, leader berperan sebagai 
sosok terpenting dalam menunjang kemajuan 
dalam perusahaan yang dipimpin. Oleh karena 
itu, para leader perlu memahami apa alasan 
pentingnya sosok kepemimpinan di perusahaan 
seperti yang akan dijelaskan berikut ini



Apa itu Leadership?
Secara productivity, leadership (kepemimpinan) 
adalah suatu kemampuan dalam diri seseorang yang 
bertujuan untuk mempengaruhi, mengarahkan 
dorongan motivasi hingga mengawasi orang lain 
dalam menyelesaikan tugas yang telah direncanakan.

Dengan adanya leadership, maka tujuan perusahaan 
dapat dicapai dengan mudah dan terstruktur. Selain itu, 
pentingnya leadership yang mengacu pada kemampuan 
seorang personal mastery juga nantinya akan 
berpengaruh pada kemajuan perusahaan yang 
dipimpinnya



Mengapa Leadership Penting dalam 
Perusahaan?
• Mampu membangun kerja sama antar tim

Hal utama yang menjadi alasan adalah seorang 
pemimpin mampu untuk membangun kerja sama antar 
tim. Dengan begitu, maka kerja sama yang dibentuk 
nantinya akan tetap solid dan mampu bekerja dengan 
baik dalam menghadapi masalah yang ada di 
perusahaan itu sendiri.

• Berkembangnya rintangan yang dihadapi perusahaan
Rintangan pasti akan dihadapi oleh perusahaan, maka 
seorang pemimpin juga harus berperan penting dalam 
membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan 
cara mencari solusi terbaik dengan menganalisa dan 
melakukan perhitungan yang tepat untuk mencari jalan 
keluar dari rintangan yang sedang dihadapi oleh 
perusahaan



• Mampu meningkatkan kualitas diri sendiri
Kepemimpinan yang baik bukan hanya menguntungkan bagi 
sebuah kelompok maupun perusahaan saja. Namun, juga 
memiliki manfaat bagi diri sendiri yakni mampu meningkatkan 
kualitas pada diri seorang leader. Dengan kemampuan 
leadership yang baik, maka juga akan memiliki sikap keuletan, 
kreativitas, kesabaran dan memiliki mawas diri yang baik 
dalam mengarahkan maupun memberikan keputusan terbaik 
pada tim.

• Adanya sifat dan karakter yang berbeda pada setiap orang
Leadership juga menjadi salah satu hal terpenting dalam 
menghadapi sifat dan karakter yang berbeda pada setiap 
orang yang bekerja di perusahaan yang dipimpin. Hal ini 
lantaran seorang leader mampu menjadi pelengkap dari setiap 
sifat dan karakter yang dimiliki oleh karyawan di perusahaan 
tersebut. Sehingga, sosok leader dikatakan sebagai penengah 
yang baik di antara perbedaan tersebut.



Oleh karena itu, penting bagi seorang leader 
untuk mengikuti pelatihan leadership agar 

mendapatkan pengetahuan tentang 
bagaimana cara menjadi seorang pemimpin 

yang baik demi kemajuan perusahaannya



● Alasan Pentingnya Leadership dalam 
Perusahaan (Kubik Leadership)

● https://www.kubikleadership.com/1-1-alasan
-pentingnya-leadership-dalam-perusahaan/

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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