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"Jeda Taktis" adalah istilah umum dalam bahasa 

pertempuran darat dan udara. 

Ketika kamu tidak yakin dengan apa yang ada di depan, 

berhentilah sejenak—lihat, dengarkan, dan pikirkan. 

Memang benar bahwa kepemimpinan melibatkan 

pengambilan keputusan dan pengisian ke depan, tetapi 

jangan memimpin tim kamu ke dalam penyergapan.



Lihat – Ketika kamu tidak yakin dengan apa 

yang ada di depan kamu, berlututlah sampai 

kau mendapatkan informasi lebih lanjut. Kirim 

pramuka, lakukan riset pasar dan lihat data 

yang Anda miliki.

Jika Anda tidak memiliki semua data yang 

Anda butuhkan, teruslah berusaha untuk 

mendapatkan gambaran yang lengkap selama 

Anda punya waktu untuk melakukannya.



Dengarkan – Seperti yang telah saya sebutkan 

di artikel sebelumnya, dengarkan orang-orang 

di sekitar Anda. 

Dengarkan karyawan Anda, dengarkan 

wingmen Anda, dengarkan sinyal yang datang 

dari pasar atau ruang pertempuran. 

Mintalah orang lain di sekitar Anda untuk diam 

dan mendengarkan juga… Anda tidak dapat 

memproses apa yang tidak dapat Anda dengar.



Pikirkan – Ambil informasi yang telah Anda 

kumpulkan dan habiskan sebagian waktu berharga 

Anda untuk benar-benar memprosesnya.

Cari pola, petunjuk tersembunyi, atau berlian 

secara kasar.

Jalur yang jelas melalui rintangan mungkin tidak 

selalu jernih, tetapi setidaknya Anda dapat 

menghilangkan beberapa jalur yang lebih 

berbahaya.



Sebagai seorang pemimpin, Anda tidak akan diberikan 

waktu yang cukup untuk melihat semua data, 

mendengarkan semua ahli dan merumuskan rencana 

yang sempurna. 

Namun, Anda setidaknya dapat membuat keputusan yang 

lebih tepat.

Ikuti saran dari Gen George S. Patton, “Rencana bagus 

yang dieksekusi dengan kejam sekarang lebih baik 

daripada rencana sempurna yang dieksekusi minggu 

depan.”



Albert Einstein

"Kita tidak dapat memecahkan masalah kita 

dengan pemikiran yang sama seperti yang kita 

gunakan ketika kita menciptakannya."



• The Tactical Pause

https://generalleadership.com/tactical-p
ause/

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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