
Pemimpin yang Tangguh 
dalam Krisis

Disusun oleh: Sumardi
Disunting oleh: Gracela Salsabillah



Apa itu resiliensi pada seorang 
pemimpin?

Resiliensi adalah kualitas dimana seorang 
pemimpin mampu melihat situasi yang 

sulit/krisis.

Bahkan kegagalan sebagai sebuah 
kemunduran sesaat yang ia dapat segera 

bangkit darinya.

Bukan hanya bangkit, ia bahkan mampu 
menjadikan hal-hal tadi sebagai peluang 

untuk bisa melesat lebih tinggi.



Seorang pemimpin yang resilien juga 
merupakan sosok yang mampu tetap positif di 

tengah kesulitan yang terkadang dipenuhi 
energi negatif.

Pun ketika situasi menjadi tidak menentu dan 
tidak bisa diprediksi, seorang pemimpin yang 

resilien tetap mampu untuk mencari jalan 
keluar dari situasi, tanpa membiarkan dirinya 
terpaku atau stuck dengan kondisi yang ada.



Resilient leader does matter to team 
and organization

Beragam riset telah dilakukan, yang 
menunjukkan bahwa pemimpin yang resilien 
akan mendatangkan manfaat positif bagi tim 

dan organisasinya



Loh memangnya apa saja sih yang 
menyebabkan seorang pemimpin yang resilien 
itu mampu menghadirkan organisasi yang juga 

resilien?



#1 Memberikan keteladanan menjadi 
resilien

Ketika pemimpin menampilkan pemikiran yang 
positif, semangat untuk bangkit dan mencari 
peluang, upaya untuk mewujudkan ide dan 
terobosan yang akan dilakukan, hal ini pun 
dapat menjadi sesuatu yang ‘menular’ kepada 
anggota tim. 

Mulai dari munculnya semangat tim, hingga 
kesediaan tim untuk melakukan hal-hal yang 
perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan 
peluang dan ide yang telah disepakati 
bersama.



#2 Terdepan dalam memenangkan 
perubahan

Ketika hempasan datang, seorang pemimpin 
yang resilien tentu juga bisa jatuh. Namun 
ketika jatuh, ia tidak membiarkan dirinya 
berlama-lama di dalam proses ‘kejatuhannya’.

ketimbang memilih menjadi korban keadaan, 
pemimpin yang resilien justru mengantarkan 
tim dan organisasinya untuk menjadi yang 
terdepan atas perubahan.



#3 Mendorong peningkatan 
produktivitas

Seorang pemimpin yang resilien adalah 
pemimpin yang berfokus pada tujuan berupa 
menjadikan situasi saat ini sebagai sarana 
untuk proses penempaan untuk bisa menjadi 
lebih baik



● Leadership Knowledge: Urgently Needed! a 
Resilient Leader in Crisis

● https://www.kubikleadership.com/leadership-kn
owledge-urgently-needed-a-resilient-leader-in-c
risis/

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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