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Sebagai seorang pemimpin di masa krisis 
virus corona, kita pasti tak henti-hentinya 
menangani masalah saat ini. Salah satunya 
dalam mengatasi masa depan yang semakin 
canggih dan tidak dapat diprediksi oleh kita. 
Lalu bagaimana sih trik seorang pemimpin 
untuk merencanakan sebuah masa depan 
yang tidak terprediksi?



Trik Pemimpin Mengatasi Masa 
Depan yang Tidak Dapat Diprediksi

Terima Kenyataan

Terima kenyataan disini bukan berarti kita harus “udahlah, 
terima nasib aja”, tetapi kenyataan disini lebih mengarahkan ke 
bagaimana cara kita beradaptasi dengan cara memindai 
lingkungan di masa pandemi ini.

Ajukan Pertanyaan “bagaimana jika?”

Disini kita diajak untuk bertanya hal yang tampaknya mustahil 
bagi kita, tapi bisa saja terjadi. Disinilah peran diskusi antara 
pemimpin dan tim dibutuhkan, untuk menggapai Sebagian besar 
hasil.



Jalankan Analisis Sensitivitas

Seorang pemimpin harus bisa menentukan mana yang penting dan 
mana yang tidak untuk timnya, maka dari itu analisis sensitivitas 
sangat penting di masa pandemi seperti ini.

Pikirkan Tentang Sisi Baiknya

Sebagai seorang pemimpin kita harus bisa melihat sisi baik dalam 
suatu kejadian, sehingga kita bisa melihat celah untuk sebuah 
peluang kesuksesan.



Memang tidak menyenangkan untuk memikirkan apa
yang mungkin saja salah, namun penting juga untuk 

seorang pemimpin mengantisipasi berbagai hasil 
sehingga dapat menyusun rencana secara cerdas di 

masa depan yang tidak pasti ini.

“Resiko terbesar adalah tidak berani mengambil 
resiko apa pun. Dalam dunia yang berubah dengan 

cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal 
adalah tidak mengambil resiko itu”

-Mark Zuckerberg-



Jadi siapkah kalian sebagai 
Seorang Pemimpin 
menghadapi masa depan 
yang tidak terprediksi ini?



● How to Plan for a Future Nobody Can Plan 
For (Alisa Cohn)

● https://medium.com/forbes/how-to-plan-for
-a-future-nobody-can-plan-for-a1b343e273c
f

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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