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Seorang Pemimpin tidak bisa menerapkan 
satu metode ke dalam segala macam kondisi.

Dalam perjalanannya, ia mungkin akan menghadapi 
kondisi yang disebut dengan Crisis 

“Landscape-scale” atau Krisis Berskala Luas.

Krisis adalah momen pembuktian jati diri 
seorang pemimpin.
 

Karena dalam momen ini, ia akan dituntut untuk bisa 
menyelesaikan masalah yang tidak biasa sehingga 

akan berpengaruh terhadap keberhasilan terhadap 
organisasi yang dipimpin.
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Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin 
adalah menyadari bahwa organisasi sedang 

menghadapi krisis.

Setelah itu, dia dapat mulai memikirkan bagaimana merespon 
peristiwa tersebut.

Namun demikian, mereka tidak dapat merespon 
seperti dalam dalam keadaan darurat biasa. 

Karena krisis terdapat banyak ketidakbiasaan (unfamiliarity) dan 
ketidakpastian yang sangat berbeda dari keadaan sebelumnya, 
perlu dilakukan penyesuaian besar untuk memberikan respon 
secara efektif.
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Hal yang dibutuhkan oleh para pemimpin 
saat terjadi krisis bukanlah penanganan 
yang telah terencana sebelumnya, 
melainkan perilaku dan pola pikir yang 
dapat mencegah reaksi yang berlebihan 
terhadap krisis dan bagaimana 
menghadapi tantangan ke depan.

Terdapat 5 Prilaku dan pola pikir yang bisa dipakai dalam 
menghadapi krisis untuk mencegah reaksi yang berlebihan dan 

menghadapi tantangan masa depan
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1) Persiapan untuk merespon krisis 

Pemimpin sebuah organisasi dapat terlebih dahulu 
menetapkan prioritas penangan kemudian memberdayakan 
karyawan dalam bentuk satuan tugas untuk mencari serta 
menerapkan solusi yang mendukung prioritas-prioritas yang 
ada.

Di kondisi ini, para pemimpin harus mendorong kolaborasi dan 
transparansi di seluruh satgas, yaitu dengan mendistribusikan 
kewenangan dan berbagi informasi, atau dengan kata lain 
menunjukkan bagaimana seharusnya tim tersebut bekerja.

Seorang pemimpin harus bisa menginspirasi para 
karyawan/anggota yang akan membantu jaringan tim dalam 

memahami situasi serta cara penanganannya melalui proses diskusi 
yang sehat.
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2) Memperhatikan karakter Pemimpin
Pemimpin terbaik dalam krisis akan menunjukkan beberapa 
karakter :

“Deliberate calm”, yaitu sikap tenang yang diperhitungkan, 
kemampuan untuk melepaskan diri dari situasi cemas dan 
berpikir jernih tentang cara mengendalikan situasi tersebut. 
Ketenangan ini tampaknya rendah hati namun bukan berarti 
tidak berdaya.

“Bounded optimism”, yaitu sikap optimisme yang realistis. Jika 
di awal krisis menunjukkan kepercayaan diri berlebihan 
terhadap keadaan yang benar-benar sulit, mereka dapat 
kehilangan kredibilitasnya.

Pemimpin yang menjaga karakternya menunjukkan optimisme 
bahwa organisasi mampu menemukan solusi dalam situasi sulit 

yang dihadapi.
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3) Membuat keputusan di tengah ketidakpastian

Menunggu terkumpulnya fakta yang lengkap sebelum memutuskan 
tindakan merupakan kesalahan umum yang dilakukan para pemimpin 
dalam masa krisis.

Karena krisis melibatkan banyak kejutan dan hal yang belum 
diketahui, bisa saja fakta yang terkumpul belum cukup jelas saat 
tenggat pengambilan keputusan.

Pemimpin lebih baik mengatasinya dengan terus mengumpulkan 
informasi seiring perkembangan krisis dan dengan mengamati 
seberapa baik respon yang telah diberikan berhasil.

Ketika para pemimpin memutuskan tindakan, mereka harus bertindak 
dengan tegas. Ketegasan akan membangun kepercayaan organisasi 
pada pemimpin sehingga memotivasi karyawan/anggota untuk terus 

mencari solusi atas tantangan yang dihadapi organisasi.
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4) Menunjukkan Empati

Dalam krisis berskala luas, fokus utama para pekerja adalah 
kelangsungan hidup dan kebutuhan dasar mereka.

Krisis adalah saat yang paling penting bagi para pemimpin 
untuk memperkuat aspek penting dalam peran kepemimpinan 
mereka, yaitu membuat perubahan positif dalam kehidupan 
banyak orang

Seorang pemimpin, di dalam tekanan krisis harus mampu 
berempati yang dapat memberikan keamanan psikologis 

terhadap konsekuensi agar kinerja para anggota dapat optimal di 
masa krisis

Kekhawatiran anggota/karyawan terhadap konsekuensi (spt 
PHK, terpapar Covid, terhambatnya progja) akan menurunkan 
kinerja organisasi
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5) Mempertahankan transparansi dan memberikan
    pemberitahuan rutin

Komunikasi yang bijak dan rutin menunjukkan bahwa 
pemimpin memahami situasi dan menyesuaikan respon seiring 
dengan bertambahnya informasi yang dipelajari.

Hal ini membantu pemimpin meyakinkan para pemangku 
kepentingan bahwa organisasi sedang melakukan upaya untuk 
menghadapi krisis.

Komunikasi sebaiknya tidak berhenti begitu krisis berlalu. 
Menawarkan pandangan yang optimis dan realistis dapat 

memberikan efek yang kuat pada karyawan dan pemangku 
kepentingan, serta menginspirasi mereka untuk mendukung 

pemulihan perusahaan.
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 Sumber :
• Kepemimpinan di masa krisis: Menghadapi wabah virus 

corona dan tantangan di masa depan (D’Auria)
      www.mckinsey.com
• Leadership Knowledge: Leading in CRISIS “A Leader Make 

Opportunities Happened” (Kubik Leadership)
• https://www.kubikleadership.com/leadership-knowledge-l

eading-in-crisis-a-leader-make-opportunities-happened/

Nah ini baru 5, jika kamu punya 
pengalaman yang bisa dijadikan 

rekomendasi tulis di kolom komentar 
ya!

-Salam Pemimpin masa depan 


