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Banyak yang berasumsi bahwa keterampilan yang kita 

butuhkan untuk menjadi pemimpin dapat dikirim dan 

diterima. Jika kamu bisa menginspirasi dan memotivasi 

banyak orang di satu tempat, kamu juga dapat 

melakukannya di tempat lain! Tetapi keterampilan seperti 

memotivasi orang lain dan komunikasi lisan yang baik saja 

tidak cukup. Kamu juga perlu keahlian lain. 



Sekolah mengajarkan kepada siswanya beberapa hal 
tentang  kepemimpinan dan juga elemen apa saja yang 
perlu diketahui para pemimpin. Hal itu adalah:
1. Kemampuan memotivasi diri sendiri dan orang lain
2. Komunikasi lisan dan tertulis yang efektif
3. Kemampuan berpikir kritis
4. Kemampuan memecahkan masalah
5. Keterampilan bekerja dengan tim
6. Mendelegasikan tugas

Seperti apa pendidikan 
kepemimpinan bagi seorang 

siswa?



Jika ingin menciptakan pemimpin masa 
depan yang baik, pastikan para calon 
pemimpin masa depan memiliki 
keterampilan tersebut.  

Namun keterampilan saja tidak cukup untuk  
membuat seseorang menjadi pemimpin 
yang benar-benar unggul. Pemimpin juga 
membutuhkan banyak keahlian dalam 
bidang tertentu untuk bisa mengeksekusi 
sebuah aksi.



Ketika kamu  melihat salah satu keterampilan inti yang 
dimiliki para pemimpin, dengan cepat menjadi jelas 
bahwa keahlian khusus terikat pada semuanya. Dan 
bidang keahlian yang dibutuhkan mungkin juga cukup 
spesifik. Kepemimpinan dalam bidang seperti 
konstruksi, fabrikasi semikonduktor, konsultasi, dan 
penjualan eceran semuanya membutuhkan banyak 
pengetahuan khusus.



Solusi untuk masalah ini adalah para calon 
pemimpin harus bisa mengelilingi diri mereka 
dengan orang-orang baik yang memiliki keahlian 
yang diperlukan yang memungkinkan mereka 
untuk belajar dan meningkatkan kemampuan. 
Masalahnya sekarang adalah, bagaimana para 
calon pemimpin ini tahu apakah mereka telah 
menemukan orang yang tepat untuk memberi 
mereka informasi? 



Membahas  Kepemimpinan 
Terdapat Dua Hal Penting yang 
Harus Dimiliki
Pertama, ketika kita mengajarkan orang-orang 
tentang kepemimpinan, kita harus lebih terbuka 
bahwa keahlian khusus itu penting. 

Kedua, ketika kita melatih orang untuk mengambil 
peran kepemimpinan, kita perlu memberi mereka 
latihan memecahkan masalah khusus, sehingga 
mereka bisa bersiap untuk bertugas di area tempat 
mereka diminta untuk memimpin



Banyak karyawan muda mungkin tidak memperoleh keahlian 
di industri tempat mereka bekerja, hal ini akan mempersulit 
mereka untuk menjadi efektif dalam peran kepemimpinan. 

Yuk, jangan takut untuk memulai sesuatu dan memimpin 
sesuatu! Mempunyai banyak pengalaman akan membuat kamu 
tumbuh menjadi pemimpin yang baik dan siap untuk masa 
depan, perusahaan juga perlu mengidentifikasi calon 
pemimpin masa depan dan mendorong mereka untuk bisa 
mengembangkan keterampilan khusus yang mereka butuhkan 
dalam memimpin.



● Can You Be a Great Leader Without 
Technical Expertise?(Art Markman)

● https://hbr.org/2017/11/can-you-be-a-great-l
eader-without-technical-expertise 

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:

https://hbr.org/2017/11/can-you-be-a-great-leader-without-technical-expertise
https://hbr.org/2017/11/can-you-be-a-great-leader-without-technical-expertise

