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Kondisi Kritis ?

Ialah kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Dimana 
virus corona sedang menyerang seluruh dunia dan 
membuat banyak perusahaan dan organisasi masih 
belum bisa menemukan pola dan ritme barunya dalam 
menjalankan sebuah bisnis.

Beberapa perusahaan bahkan sudah mengurangi jumlah 
karyawannya atau memangkas sebagian dari gaji yang 
seharusnya diterima.



Maka ini adalah SAATNYA

Untuk mengasah kemampuan kita sebagai seorang 
pemimpin. Bagaimana peran kita untuk dapat tetap 
mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan para 
anggota kita.

Meski service leadership bukan suatu hal baru, namun 
pada kondisi seperti sekarang service leadership 
menjadi kebutuhan mendesak untuk segera 
diaplikasikan pada kehidupan.



Dalam konteks ini ada 5 perilaku 
yang dapat membantu para 
pemimpin 

1. Gaungkan Semangat Melayani 
Bukan hanya sekedar profit yang dicari, melainkan cara 
pemimpin yang dapat memikat hati para customernya.

2. Tunjukkan Empati 
Pandemi bukanlah waktu bagi kita untuk saling 
menyalahkan melainkan untuk menunjukkan sikap empati 
kita terhadap seluruh anggota tim. 



3. Menjadi Role-Model
Sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya kita 
menunjukkan sikap keteladanan dan menjadi contoh bagi 
semua anggota kita.

4. Memudahkan Proses Melayani
Menjadi pemimpin bukanlah saat dimana kita harus 
dilayani. Tapi, kondisi saat kita melayani para anggota 
dengan segala kemudahan disaat pandemi seperti 
sekarang.

5. Jaga Semangat dan Memotivasi Tim 
Pemimpin ialah layaknya seorang motivator yang sangat 
dibutuhkan oleh tim di segala kondisi yang akan 
memperkuat jalannya tim tersebut kedepannya.



“ Leadership is about being of 
service to others, not being 

served by others. 
Be a MENTOR, not a BOSS ”

-Patrick-the-Edutainer-

Sudahkan kamu menempatkan dirimu 
menjadi seorang LEADER yang baik ?
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