
Pemimpin yang 
menghadirkan 
Harapan atau 

Ketakutan?
Disusun oleh: Rizky Ramadhan

Disunting oleh: Wia Oktora Yosa Putri



Menurut Shane J. Lopez, penulis buku 
"Making Hope Happen" 

Dia berkata bahwa pemimpin yang 
efektif ialah pemimpin yang 
menggunakan harapan sebagai 
pondasi untuk memimpin, 
dibandingkan menghadirkan 
ketakutan.



Apa sih bedanya 
antara kedua gaya 
kepemimpinan itu?



Perbedaan

Ketakutan Harapan

Jangka Pendek Akan cepat dalam 
mencapai target

Akan bertahap 
dalam mencapai 
target

Jangka Panjang Tidak bertahan 
lama dan kehilangan 
productivity

Akan bertahan 
lama dan terus 
berkembang 
lebih baik



Berdasarkan riset, 
orang-orang yang justru dipicu dan dipacu 
dengan menghadirkan ketakutan, ancaman 
dan tekanan justru akan menghasilkan efek 
buruk dalam jangka panjang termasuk 
dalam productivity.

So, kita sebaiknya jadi pemimpin yang kayak 
gimana?



• Tidak mengutarakan hal-hal yang sifatnya 
urgency, tapi justru membuat tim nya 
percaya bahwa masa depan akan lebih baik 
daripada hari ini

• As always memberikan dorongan dan 
semangat kepada tim nya 

• Memberikan motivasi kepada tim nya untuk 
meyakini bahwa apa yang mereka sedang 
kejar bersama ini, akan mendatangkan hasil 
yang baik



• Memberikan kepercayaan kepada timnya 
bahwa dia bisa dan selalu memberikan 
positive impact

• Memberikan harapan dan mampu 
mendorong productivity lebih baik kepada 
tim nya

• Mengatakan sesuatu "kita pasti bisa" "tidak 
ada yang nggak mungkin nggak bisa kita 
lakukan" "saya percaya kamu bisa 
melakukannya" dan "saya percaya segala 
tantangan bisa kita hadapi"



So, semoga kita bisa menjadi 
pemimpin yang justru lebih 

mengempower tim kita 
sehingga mampu mencapai 
tujuan-tujuan yang sudah 

ditetapkan!



Andra Donatta – Personal Development Coach 
Kubik Leadership. “Pemimpin Menghadirkan 
Harapan atau menghadirkan Ketakutan”
https://www.youtube.com/watch?v=D4l-tFj-Bus

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.

Sumber:

https://www.youtube.com/watch?v=D4l-tFj-Bus


Sekarang giliran kalian untuk turut 
serta membantu mengedukasi 

calon pemimpin muda lainnya agar 
peduli akan kepemimpinan dengan 

menjadi
"Volunteer 1000 Content 

Microblog Lead The Fest 2021“!

Kuy ikutan!!!


