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Pandemi memberikan perubahan pada berbagai bidang 

kehidupan tak terkecuali pada suatu organisasi. Hal 

tersebut membuat banyak organisasi untuk memahami 

dan mencari cara dalam menemukan kepastian pada 

situasi yang tidak pasti saat ini. 

Bagaimana para pemimpin 
memfokuskan kegiatan 
untuk menjaga organisasinya 
tetap bergerak maju? 



Tentu tidak mudah membuat pilihan yang jelas 

tentang kegiatan yang harus dilakukan khususnya di 

masa pandemi.

Praktik baik yang sudah dilakukan dan tantangan 

yang akan dihadapi menjadi kesempatan bertumbuh 

bagi organisasi.



3
 langkah bagi 

pemimpin untuk 

membuat strategi

Mari kita lihat



Buatlah visi yang jelas dan 

pastikan visi masa depan 

organisasi masih sesuai 

dengan kondisi saat ini. 

1. Think Tomorrow



Lakukan kegiatan spesifik 

yang mendukung jalannya 

visi organisasi. 

Strategi/langkah yang tidak 

sesuai dengan visi perlu 

direncanakan kembali.

2. Act Today



Menganalisis hubungan visi masa 

depan organisasi dengan 

kegiatan yang sudah dilakukan. 

Kegiatan yang tepat dan strategi 

yang efektif dapat menghasilkan 

perubahan yang diinginkan.  

3. Commit to Activity Reviews



Kesimpulannya bahwa strategi menjadi penting 

ketika kombinasi kegiatan yang tepat dipilih untuk 

memenuhi visi organisasi, didefinisikan dengan jelas, 

dirancang, dikomunikasikan, dan disebarkan melalui 

semua anggota tim.



“A real strategy involves a clear set of choices that define 
what the firm is going to do and what it’s not going to do. 

Many strategies fail to get implemented, despite the 
ample efforts of hard-working people, because they do 

not represent a set of clear choices.”

“Strategi nyata melibatkan serangkaian pilihan yang jelas yang menentukan apa yang 
akan dilakukan perusahaan dan apa yang tidak akan dilakukan. Banyak strategi gagal 

diimplementasikan, meskipun banyak upaya dari orang-orang yang bekerja keras, karena 
mereka tidak mewakili serangkaian pilihan yang jelas.”

(Freek Vermeulen, Harvard Business Review)



● Think Tomorrow, Act Today: Making Strategy 
Matter (Dave Coffaro)

● https://leadchangegroup.com/think-tomorro
w-act-today-making-strategy-matter/

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.
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