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Menjadi pemimpin pasti melewati waktu krisis 
seperti, dikejar oleh tenggat waktu, tekanan 
yang selalu datang, target yang harus dikejar, dan 
itu semua harus diatasi pemimpin agar anggota 
tetap tenang dan pekerjaan tetap berjalan 
dengan lancar.



Berikut cara - cara 
yang dapat anda 

lakukan untuk bisa 
memotivasi anggota 
dalam waktu krisis 



Solidaritas dan menciptakan 
suasana positif adalah hal yang 
diperlukan dalam sebuah tim. 
Mendefinisikan bagaimana sukses 
itu kepada anggota dan membuat 
anggota merasakan bahwa 
mereka terlibat dalam sebuah 
project adalah hal yang 
diperlukan.

Menjadi pemimpin yang baik salah 
satunya tidak menunjukkan rasa 
lelah kepada anggota dan tetap 
memberikan semangat kepada 
pekerja.

Terkadang pemimpin melakukan 
kesalahan, namun dengan energi 
positif, kesalahan akan selalu jadi 
proses pembelajaran bukan 
kegagalan. 

Memproyeksikan Energi Positif Mengungkapkan Empati



Penghargaan sederhana yang 
diberikan kepada anggota juga 
diperlukan agar anggota 
merasa nyaman dan berharga, 
tetapi hal itu juga harus 
diimbangi dengan kualitas 
pekerjaan dan kerja sama 
yang erat.

Pemimpin dapat mengajukan 
penawaran yang sederhana 
namun dapat berdampak 
besar untuk meringankan 
beban anggota. Hal ini dapat 
membuat anggota lebih 
fokus terhadap 
pekerjaannya.

Menawarkan bantuan Bijaksana dengan Intensif



Menjadi pemimpin juga sebisa 
mungkin hadir untuk anggotanya, 
memperlihatkan bahwa kita 
menghargai apa yang sudah mereka 
kerjakan itu adalah hal yang sangat 
mulia.

Menjadi pemimpin juga harus bisa 
langsung menangkap apa yang 
dirasakan oleh anggotanya dan 
berkomunikasilah jika kita merasa 
anggota itu perlu bantuan atau sekedar 
menanyakan progress mereka karena,

Perhatikan Bendera Merahnya

Hadir dan Bersyukur

"Bendera merah terbesar 
adalah ketika tim anda diam" 
kata Lisa Lai



Ketenangan dan kepercayaan diri yang 
ditunjukkan seorang pemimpin 

kepada anggota dapat menciptakan 
ketenangan di tengah kegentingan 



● Bagaimana Memotivasi Anggota Anda 
dalam Waktu Krisis

● https://hbr.org/2019/12/how-to-motivate-
your-team-during-crunch-time 

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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