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Kesuksesan seorang pemimpin yang 
sebenarnya ketika pemimpin memiliki 
kecerdasan emosional yang baik, yaitu 

ditunjukkan dengan kesadaran terhadap emosi 
dalam dirinya agar dapat memahami anggota 
dan lingkup kepemimpinannya secara efektif. 

Apa saja itu? 



1. Kesabaran
Tempo kerja tiap individu tidak selalu sama dan tidak 
semua orang dapat mengimbangi. Pemimpin yang memiliki 
kesabaran perlu memotivasi anggota-anggota untuk 
bekerja bersama tanpa mengurangi temponya 
masing-masing dengan memberikan tugas-tugas yang adil.

2. Iba

Pemimpin perlu mengenal anggota secara personal 
untuk memahami kemampuan yang dimiliki oleh 
anggotanya. Dalam proses pendekatan, diperlukan rasa 
iba untuk menerima situasi tiap individu.
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3. Fleksibilitas
Fleksibilitas dalam organisasi memberikan kesempatan 
bagi seorang pemimpin untuk menghadapi permasalahan 
di luar ekspektasinya. Pemimpin dapat berkreasi dengan 
membuat solusi dan mengubah gaya bekerja untuk 
menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dialami.
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4. Mampu Berkomunikasi Lebih dari Sekedar 
Kata-Kata
Pemimpin semestinya mampu untuk mengendalikan 
bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh sangat berpengaruh 
terhadap psikis tiap anggota. Pemimpin yang kurang cakap 
dapat mengganggu psikis anggota sehingga performa 
kerjanya menurun. 



5. Kepercayaan
Adanya kepercayaan terhadap anggota membuat mereka 
merasa percaya diri dan semangat untuk melaksanakan 
pekerjaannya.

6. Otentik
Gaya kepemimpinan tiap orang pastinya berbeda dimana 
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pastinya 
dalam kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh tiap 
pemimpin mampu menyesuaikan kondisi dalam organisasi.
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Pemimpin yang cerdas secara emosional
akan memperlakukan setiap orang 

dengan hormat.

7 KESADARAN EMOSIONAL

7. Hormat
Pemimpin yang penuh hormat kepada siapapun akan 
mempermudah dalam penyelesaian masalah. Pemimpin 
lebih terbuka terhadap pendapat tiap anggota dan 
menerima kritik, serta masukkan.
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Apakah kamu merupakan seorang 
pemimpin yang cerdas secara emosional?

 

Yuk, terus tingkatkan kesadaran 
emosional kita sebagai pemimpin muda!



● 7 Skills for Becoming An Emotionally 
Intelligent Leader (Christian Knutson)

● https://generalleadership.com/emotionally-i
ntelligent-leader/

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.

Sumber:


