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Seorang pemimpin dilatih untuk selalu

mendorong timnya maju menuju kemenangan 

dan harus selalu mencari solusi unik untuk 

menyelesaikan masalah rumit. 



•Tetapi haruskah Anda sebagai seorang pemimpin
selalu mendorong untuk penyelesaian? 

•Bagaimana jika tim Anda menghadapi situasi yang
tidak dapat diselesaikan? 

•Kapan pemimpin harus menyatakan menyerah?

•Apakah menyerah merupakan tanda kegagalan
seorang pemimpin?



Menjadi pemimpin yang baik berarti
mengetahui kapan harus berhenti. 

Pemimpin harus mengakui kapan Ia dan
timnya harus mengubah arah. 

Jika pemimpin membiarkan timnya terus
bergerak di jalur yang tidak membuah-kan
hasil maka pemimpin membiarkan timnya
gagal. 



Tidak perlu menyesali waktu yang telah

berlalu dan sejauh apa proses yang

telah dilalui. 

Segarkan pikiran, buat keputusan, ubah

strategi dan capai tujuanmu.

• Jangan takut untuk mencoba hal baru



Ada dua cara utama sebagai seorang pemimpin

yang akan Anda ketahui kapan saatnya untuk

memindahkan tim Anda ke arah yang berbeda; 

-Keputusan empiris yang didorong oleh data.

-Keputusan naluriah berdasarkan firasat.

Bagaimana Anda tahu kapan harus berhenti?



Sebagai pemimpin yang baik pasti sudah mengetahui data

organisasi dan para anggotanya. Jika sudah sampai pada situasi

sulit yang tidak dapat dipulihkan kembali, jadilah pemimpin yang

kuat dan buat keputusan sulit untuk mengubah jalur sesuai dengan

kemampuan tim. 

Sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, Anda mungkin

telah melakukan pekerjaan itu selama beberapa waktu dan tahu

apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kuncinya adalah mencoba

mengomunikasikan firasat itu dengan cara yang sesuai dengan

tim dan atasan Anda.

• Keputusan empiris berbasis data

• Keputusan naluriah



Sebagai seorang pemimpin, saya tahu bahwa Anda

akan menemukan segala cara bagi tim Anda untuk

berhasil dalam tugas apa pun. 

Tugas Anda adalah mengetahui apa yang berhasil,

apa yang perlu diubah, dan apa yang perlu

ditinggalkan. 

Miliki kekuatan untuk membuat keputusan. 

Dan tidak apa-apa untuk berhenti ... 

tetapi hanya dalam situasi sulit...



“You’ve got to know when to

hold them… and know when to

fold them.”

Kenny Rogers –

The Gambler

"Strength is not when you don’t

quit easily.  

Strength is when you quit

something that you know was

not meant for you.” 

Anurag Prakash Ray

“Winners never quit and

quitters never win!”  

Legendary coach of the 

Green Bay Packers 

1959-1967



• Go Ahead and Quit! (Christopher P Levy)

• https://generalleadership.com/page/4/


