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Apa itu crisis leadership ?
Pada dasarnya crisis leadership adalah 
kemampuan untuk memimpin dibawah 
tekanan yang terjadi akibat krisis.

Karena, sosok pemimpin dianggap paling tahu 
bagaimana menyelesaikan masalah dan 
mengambil langkah-langkah yang harus 
diperlukan di tengah situasi krisis tersebut. 

Kenapa skill crisis leadership 
penting dimiliki seorang pemimpin?



Berikut 8 karakteristik yang 
sebaiknya dimiliki untuk menjadi 

success full crisis leaders :
1. Fokus terhadap kontribusi yang bisa diberikan.

• Sadari pentingmu dalam tim dan perusahaan.
• Berfokus terhadap kontribusi yang bisa kamu 

berikan.

2. Melihat masalah dari sudut pandang yang lebih 
    luas untuk menyusun strategi.

• Ketahui kolerasi sebab akibat yang bisa 
ditimbulkan.

• Berikan detail dari strategi yang kamu buat.



3. Terbuka terhadap berbagai opsi 
penyelesaian masalah.
• Berikan kesempatan kepada anggota tim 

untuk bersuara.
• Buka sesi brainstorming bersama tim.

4.  Bertanggung jawab terhadap 
    keputusan yang telah dibuat.

• ambil keputusan untuk solusi dengan
  penuh pertimbangan.
• pastikan efektivitas solusi tersebut.



5. Bekerjasama dengan berbaga  pihak untuk 
mendukung perkembangan solusi.
● Terimalah input dari pihak yang terlibat selama 

berjalannya solusi.
● Lakukan kolaborasi bersama untuk mendukung 

perkembangan solusi tersebut.

6. Bersedia mendengarkan 
unpopular advice.
• Cobalah mendengarkan pendapat yang 

berseberangan darimu.
• Pahami latar belakang pendapat tersebut.



7. Bersikap tenang, berani, dan positif.
• Bersikaplah tenang dan tetap positif saat 

menyampaikan kabar yang kurang baik.
• Jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan 

yang benar.

8. Berani mengambil resiko dan mengakui 
kesalahan.
• pahami risiko dari keputusan yang kamu buat.
• Bertanggung jawablah terhadap keputusan 

tersebut.



Brian Tracy
motivational public speaker and 
self-development author

“The true test of 
leadership is how 

well you function in 
a crisis.”



● Pentingnya crisis leadership saat 
pandemi COVID-19 (Balqis Dwian 
Fitri Zamzami)

● https://www.youtube.com/watch?v=2Y4rN4r
DV4c

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: youtube EKRUT official 
“Pentingnya crisis leadership 

selama pandemic”


