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Apa yang sedang terjadi 
dengan Dunia ini ?

Dunia ini sedang berada pada fase gelombang 
kedua dari pandemic yang dimana vaksin 
merupakan suatu sinar cahaya di ujung 
terowongan. Secara sekilas, semuanya baik-baik 
saja. Bisnis itu berkembang dan perusahaan dalam 
posisi yang baik. Namun, Ketika kami menggali 
lapisan organisasi, Insiden stres meningkat, reaksi 
emosi orang-orang menjadi lebih terpolarisasi, dan 
lebih banyak lagi pembelotan tim. Para klien 
menyebutkan bahwa mereka muak dan bosan dan 
bahwa "2020 telah melampaui berat.”



 
Bagaimana Memimpin Ketika 

Seluruh Dunia Lelah ?
Ada tiga langkah hal yang harus diingat :
▪ Memahami perbedaan antara urgensi dan kepentingan.
▪ Menyeimbangkan kenyamanan dengan pembatasan; 

Dan
▪ Menemukan cara baru untuk menyemangati diri sendiri 

dan orang lain.
Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk 
meningkatkan rasa semangat, seperti ; berbagi kisah 
keberhasilan, membentuk kompetisi, membagi 
proyek-proyek panjang menjadi sprint, dan berkomunikasi.

R E M E M B E R



 

Dikondisi yang sedang kita hadapi saat ini, 
banyak organisasi/Kelompok secara keseluruhan 
menghindari menghadapi tantangan-tantangan 
terberat di masa depan. Yang pada akhirnya 
membuat kita menjadi seseorang yang 
berpandangan pendek dan mengesampingkan 
semua yang tidak mendesak. 

Setelah kita memperbaiki apa yang mendesak, 
kita merasa perlu istirahat yang baik dan pada 
akhirnya membuang waktu yang cukup lama.

Memahami Urgensi dan Kepentingannya



 

 Para pemimpin dan tim harus menghindari godaan ini. 
Meskipun istirahat sangat penting di luar hari kerja, tetapi 
tidak adanya kegiatan dapat menjadi boomerang .
 
Seorang perwira tinggi di NATO memberi tahu  tentang 
buku Battle Mind, yang isinya "lebih baik saya bertindak 
dan membuat keputusan daripada tidak bertindak. 
Dengan kata lain, konsekuensinya sering kali lebih besar 
jika anda memutuskan untuk tidak bertindak daripada jika 
anda benar-benar bertindak. Kesediaan untuk mengambil 
risiko adalah kondisi awal untuk mampu bertindak di 
bawah tekanan atau dalam situasi yang menuntut."

PART



“The hardest part of life is 
mind control. Trust that we 

have the ability and the 
strength to overcome 
obstacles is a strong 

leader's mindset”



How to Lead When Your Team Is 
Exhausted — and You Are, Too

by Merete Wedell-Wedellsborg

https://hbr.org/2020/12/how-to-lead-when-your-team-is-exhausted-and-you-are-too

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:
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