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Ketika terjadi krisis, semua 
mata tertuju pada pemimpin. 
Apa yang terjadi? Apakah 
semuanya baik-baik saja? 
Sekarang harus apa?

Sudah sewajarnya pemimpin 
memfokuskan perhatian pada 
masalah-masalah urgensi. 
Namun, pandemi ini 
menyadarkan para pemimpin 
untuk fokus terhadap kondisi 
eksisting yang sudah ada. Apa 
maksudnya?

Cari tahu yuk



APAKAH KAMU 
TAHU?

✔ Kesenjangan hubungan dan komunikasi

✔ Keadaan ekonomi yang fluktuasi

✔ Anggota tim yang kurang baik

✔ Keraguan terhadap kompetensi menjadi pemimpin

✔ dan seterusnya.

Masalah-masalah tersebut sering ditemui dalam kehidupan 
sehari-hari dan terasa jauh lebih buruk atau bahkan hanya 
semakin jelas dampaknya sejak terjadinya pandemi. Hal ini 
menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyorot keadaan realitas 
yang sudah ada jauh sebelum krisis melanda.

APAKAH KAMU 
TAHU?



Yang menjadi pertanyaan adalah:

Apakah kamu bersedia 
membuka mata terhadap 
masalah di luar krisis untuk 
melihat apa yang perlu 
diatasi sebelum bencana 
datang?

-Dan Lovaglia, 2020-
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5
langkah yang 
dapat dilakukan 
untuk melihat 
masalah di realita 
sebagai 
pemimpin

geser ke kanan 🡪



Bertanya dan dengarkanlah 2 kali lebih banyak 
daripada saat kamu berbicara.

PERHATIKAN 
DAN 
DENGARKAN
.

BERSIKAP 
SEADANYA & 

EMPATIK.
Layani orang-orang dengan sepenuh hati. 

Tenangkan diri sebelum memecahkan 
masalah.

01.

02.



Tegur anggota tim-mu ketika 
mereka tidak bertindak 
selayaknya anggota. Bantu 
mereka untuk mendengar bahwa 
setiap orang penting bagi kamu 
dan berkomitmen untuk 
mencapai kesuksesan sebagai 
sebuah tim.

TANTANG TIM KAMU 
UNTUK BERSIKAP 
SELAYAKNYA ANGGOTA 
TIM.

03.



05.

MUNCUL "APA ADANYA" 
DENGAN KONSTITUEN 
SAAT INI.

List isu-isu yang ada, cari pola masalah, 
prioritaskan berdasarkan urgensi, dan 

memecahkan isu tersebut bersama dengan 
pemimpin lain selama 60-90 hari ke depan.

04.
Jadilah diri sendiri dan hadirlah bagi 
orang-orang disekitarmu – mereka 
membutuhkan kamu dan mempercayai 
kamu.

MENGATASI 
KONDISI 

EKSISTING SATU 
PER SATU.



SUDAH SIAPKAH KAMU 
JADI PEMIMPIN YANG 
DAPAT MENGATASI 

KONDISI EKSISTING DI 
LUAR KRISIS?

SANGAT 
SIAP!!

READY, SET, 
GO!
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