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Pandemi menyebabkan seorang 
pemimpin harus menghadapi 
tantangan yang menguji keberanian 
kepemimpinannya. Hal ini 
disebabkan selama pandemi terjadi 
perubahan pola, trend, terlalu banyak 
data, sumber daya yang samar dan 
meluas, serta perubahan kebiasaan 
pada populasi secara masal.

Yuk simak tips berikut agar menjadi 
pemimpin yang sukses!



Cobalah memimpin 
dengan kerendahan 
hati 

Kerendahan hati berkaitan tentang tidak mengharapkan 
orang lain melakukan pekerjaanmu untuk dirimu. 

St Agustinus mengungkapkan “ letakkan dasar 
kerendahan hati. Semakin tinggi jabatan struktur 
anda, semakin dalam fondasi yang dibutuhkan” 



Cobalah untuk memimpin 
dengan karakter anda 
sendiri 

Semakin baik karakter yang kita miliki akan 
menjadi daya tarik orang-orang untuk 
berkontribusi lebih banyak. 

Maka, renungkan karakter yang kamu miliki dan lihat 
apakah kualitas kamu bersinar dan menjadi daya tarik 
yang secara kolektif akan mendorong organisasi maju



“Nilai-nilai kita 
menentukan karakter 

kita, karakter kita 
menentukan nilai.”

James Kerr



Pertimbangkan 
perkembangan dan 
profesional kamu saat ini

Fokuskan diri untuk melakukan pengembangan 

pribadi agar pada memudahkan mu mengambil tanggung 

jawab yang lebih besar di kemudian hari. Pilihlah aktivitas 

yang memberikan dampak terhadap pengembangan 

secara pribadi, misalnya membaca.



Jadilah agen perubahan 
Berhentilah bereaksi untuk hal-hal yang terjadi saat ini 

dengan reaksi yang tidak memberikan solusi. Terapkan 

kebiasaan mengamati, mengorientasikan, 

memutuskan dan bertindak. Hal tersebut akan 

membantumu menjadi agen perubahan



Pertahankan keunggulan 
kompetitif yang dimiliki 

Keunggulan dalam berkompetisi terletak pada 
kemampuan memimpin tim dengan sukses yang 
membutuhkan kerendahan hati, karakter dan pengembangan 
pribadi dan professional untuk menjadi proaktif bukan reaktif. 

 

Tom Petersonce mengatakan “Hanya karena itu masuk 
akal, tidak membuatnya menjadi praktik yang umum “



Have you lost your leadership path? (John Thurlbeck)
https://leadchangegroup.com/have-you-lost-your-leaders
hip-path/

https://id.pngtree.com/so/infeksi-manusia

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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