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Cara Para Pemimpin Menghadapi 
Masa Sulit

1. Lihat apa yang sedang 
terjadi
Kedengarannya jelas dan 
sederhana. Namun, orang 
cenderung melihat sosok di depan 
mereka dan bukan tanah yang 
berdiri di atas atau latar belakang 
yang berdiri sebelumnya.

2. Jangan terlalu banyak 
mengirim orang-orang anda 
dan jangan biarkan mereka 
mengatasi diri mereka sendiri
Dapat membuktikan baik yang 
sangat menantang dan sangat 
diperlukan ketika memimpin tenaga 
kerja yang berdedikasi dan 
bersemangat.

3. Bertanggung jawab dan akuntabilitas 
untuk rekan dan bawahan.
Memiliki misi dan terlibat dalam pekerjaan yang 
Anda rasa memiliki tujuan sangat membantu.



4. Selalu siap untuk apa yang tidak 
bisa anda ramalkan
Jika Anda tahu pekerjaan Anda dan tahu 
misinya, Anda akan dapat membuat 
keputusan. Anda harus melangkah dan 
membuat keputusan itu, jadi hal 
kepemimpinan adalah memastikan 
mereka yang terlibat, mereka yang 
setara dan mereka yang di bawah Anda, 
tahu pekerjaan mereka, tahu apa yang 
terjadi.

5.Tetap dengan tanggung 
jawab
Para pemimpin selalu 
melaksanakan tugas sesuai 
dengan profesi.

6. Teruslah belajar
pemimpin tidak hanya perlu 
membangun kembali dirinya sendiri, 
tetapi untuk menciptakan kembali dan 
memperbarui dirinya sendiri, termasuk 
belajar bagaimana menjadi banyak, 
jauh lebih baik dalam menangani 
masalah.



“There are three things 
human beings are 
afraid of : death, other 
people, and their own 
minds”

-R.D. Laing-



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”



● Leading Through Hard Times: Lessons From 
9/11

● Leading Through Hard Times: Lessons From 
9/11 - Knowledge@Wharton (upenn.edu)

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://knowledge.wharton.upenn.edu/article/leading-hard-times-lessons-9-11/
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/leading-hard-times-lessons-9-11/

