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Krisis berasal dari bahasa Yunani yang berarti 
keputusan.

Dalam suatu krisis, seperti pandemi yang kita 
alami saat ini, seorang pemimpin dituntut 
untuk bisa mengambil keputusan secara cepat 
meskipun dengan taruhan yang tinggi, serta 
jarangnya ada data yang berguna untuk untuk 
mengatasi krisis tersebut.



Di tengah sulitnya kondisi itu tentu akan sulit 
untuk mengambil suatu keputusan, lalu 
bagaimana agar seorang pemimpin bisa 

mengambil keputusan yang tepat?
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Faktor yang 
signifikan ialah 
segala sistem 
yang tersedia 
bagi para 
pemimpin dan 
bagaimana 
mereka 
memanfaatkann
ya.

Lean

Para pemimpin harus mempunyai 
sistem yang kuat dan dipersiapkan 
dengan baik untuk dijadikan sandaran 
ketika keadaan sedang sulit.
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Semakin banyak tantangan 
yang dihadapi mengambil 
keputusan, maka pemimpin 
harus mendistribusikan 
energi secara bijaksana

Distribute
Selain itu juga bisa, 
mendistribusikan 
tanggungjawab 
pengambilan keputusan 
dari waktu ke waktu ke 
dalam beragam tim..

Pemimpin yang efektif 
akan terlebih dahulu 
mengambil keputusan 
strategis yang lebih besar 
daripada keputusan taktis 
yang lebih kecil



Share
Selama terjadi krisis tentu kita akan merasa 
cemas akan segala ketidakpastian yang ada, 
untuk menenangkan keadaan pemipin harus 
memberikan informasi yang jelas tentang apa 
saja keputusan yang telah diambil beserta 
alasannya dan juga apa saja yang masih 
belum diputuskan serta kapan hal itu akan 
diputuskan.



“I don’t like being in control 
of everything just because 
I’m the leader. Imagine a 

family, if each member of the 
family works hard in their 

roles, you can have a perfect 
family.”

Bang Chan



That’s all, folks.
Kalau kalian mau tau lebih 

lanjut mengenai 
kepemimpinan yang baik, 

bisa ikut kegiatan ‘Lead The 
Fest 2021’ ya.

Ayo dicek ig nya 
@leadthefest



• 3 Things Effective Leaders Do in a Crisis (Eli 
Gottlieb Ph.D.)

• https://www.psychologytoday.com/intl/bl
og/the-evolving-self/202005/3-things-eff
ective-leaders-do-in-crisis

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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