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Keadaan Para Pemimpin Saat Ini?

Para pemimpin berada di bawah 
tekanan luar biasa saat ini 
karena mereka diharapkan dapat 
mengambil keputusan dengan 
cepat dengan informasi yang 
tidak lengkap dan berkembang 
pesat. 

Dan sayangnya, pada mode 
krisis ini dapat menyebabkan 
bahkan para pemimpin yang 
bermaksud baik jatuh ke dalam 
pola dan eksklusi.



Apa yang Para Pemimpin 
Harus Lakukan?

Para pemimpin harus memprioritaskan 
inklusi sekarang, lebih dari sebelumnya. 

Organisasi lebih mungkin untuk menjadi 
inovatif dalam menghadapi krisis ini jika 
mereka mencari masukan dari beragam 
kelompok karyawan yang mendekati 
masalah dari berbagai perspektif. 

Berikut ini, saya akan memberikan 
beberapa taktik khusus untuk memastikan 
Anda memprioritaskan perilaku inklusif di 
tempat kerja Anda selama krisis ini.



Taktik Khusus?
o Pastikan karyawan memiliki akses teknologi untuk 

pekerjaan jarak jauh.
o Buat rapat virtual merata dengan mengaktifkan 

teks tertutup.
o Memulai rapat dengan memberitahu semua orang 

bukan hanya yang memiliki status.
o Menawarkan dukungan ekstra.
o Hubungi karyawan yang terkena dampak krisis.
o Tunjukkan belas kasihan.

“Krisis memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi 
struktur kerja dan bagaimana proses organisasi harus 

beradaptasi,” -Abad



- Ahli Strategi Budaya dan Sumber Daya Manusia

“Sekarang adalah waktunya bagi para pemimpin 
untuk memikirkan tipe pemimpin seperti apa yang 

mereka butuhkan untuk semua pekerja mereka, 
terutama yang paling rentan dan terpinggirkan,”

DAISY AUGER



“VOLUNTEER 1000 
CONTENT MICROBLOG 
LEAD THE FEST 2021”

Sekian penjelasan tentang Menjadi Pemimpin yang Inklusif 
Melalui Mode Krisis. Nah, sekarang giliran kalian untuk 
turut serta mengedukasi para pemimpin muda dengan 

cara menjadi:



• How to Be an Inclusive Leader 
Through a Crisis
(Ruchika Tulshyan)

• https://hbr.org/2020/04/how-to-be-an-inclusiv
e-leader-through-a-crisis

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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