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Dampak akibat pandemi belum sepenuhnya mereda, 
banyak bisnis, otoritas lokal, dan organisasi 
masyarakat mulai melihat ke masa yang akan datang.

Walaupun Pandangan tersebut belum pasti, sebab 
dampak Covid-19 belum dapat diketahui sepenuhnya. 
Namun bisakah kita membangun kembali lebih dari 
sebelumnya?  aspek apa yang perlu kita fokuskan 
untuk melakukan pembangunan kembali tersebut?



Pemberdayaan

Pemberdayaan selalu terjadi secara bertahap. Mengapa? 
karena dibutuhkan upaya yang signifikan untuk mengubah 
pola manajemen tradisional yang sudah ketinggalan 
zaman.

contoh: penyebaran covid-19 secara massal menyebabkan 
pemimpin menerapkan praktik kerja jarak jauh untuk 
karyawannya, dan mengubah budaya perusahaan dalam 
semalam.

Menjadi tuntutan bagi pemimpin untuk mengambil 
keputusan, apakah dinamisme perusahaan atau 
memberlakukan pendekatan kerja campuran (sistem shift)



1. Menunjukan visi yang menarik. visi ini 
lahir dari kekacauan yang ditimbulkan 
pandemi beberapa kurun waktu terakhir, 
yang berbeda dengan apa yang terjadi 
sebelumnya.

2. Mendidik tim anda untuk lebih 
mendalami nilai nilai baru yang muncul 
dari kekacauan pandemi.

7 Langkah menjadi pemimpin 
yang memberdayakan.



3. Buktikan peran kepemimpinanmu yang 
memberdayakan dengan mencontoh nilai 
nilai itu dan memimpin dengan memberi 
contoh

4. Berikan jawaban yang jujur ketika orang 
mempertanyakan nilai.

5. Periksa realitas pendekatan anda dengan 
mendorong umpan balik yang jujur. 
Beranilah bertanya jika anda tidak tahu, 
karena asumsi seringkali bisa berakibat 
fatal.



6. Buatlah penyesuaian yang diperlukan 
berdasarkan umpan balik tersebut.

7. Setelah anda yakin kelompok pertama 
yang anda pimpin merasa baik dan 
berprilaku  dengan cara pemberdayaan 
anda, maka ulangi pendekatan tersebut ke 
kelompok kecil lainnya. 



 “Aku pernah 
mengira 
kepemimpinan 
berarti otot; tetapi 
saat ini 
kepemimpinan 
berarti merangkul 
orang-orang.”

- Mahatma Ghandi



● Are You Building Back Better After 
Pandemic? (John Thurlbeck)

● https://leadchangegroup.com/are-you-buildi
ng-back-better-after-the-pandemic/

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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