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Apa sih yang harus dilakukan 
pemimpin saat Pandemi seperti ini?

Dewasa ini kita dibombardir dengan berbagai hal mengenai 
perubahan di hidup kita yang belum pernah terjadi. Mulai 
dari perkembangan teknologi, semakin kompleksnya 
kebutuhan manusia dan yang terbaru adalah pandemi virus 
Covid-19.
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Eksistensi di Era Kemajuan 
Teknologi

Di era yang serba canggih ini, yang mana teknologi semakin 
berkembang dan kebutuhan manusia semakin beragam, 
menuntut dunia usaha untuk responsif terhadap hal tersebut 
demi menjaga eksistensi dunia usaha. Apalagi, ditambah 
dengan kekacauan dari pandemi COVID-19 yang telah 
merubah pola hidup manusia secara signifikan.
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Penyesuaian Bisnis di Dunia 
yang Kritis

Banyaknya perubahan yang dihadapi oleh manusia, 
membuat kita harus melakukan adaptasi. Terlebih lagi 
dengan krisis pandemi ini. Beberapa perusahaan juga 
dipastikan belum memasukkan pandemi sebagai elemen 
manajemen bisnis di tahun 2020 dan beberapa tahun ke 
depan. Peran pemimpin menjadi krusial di sini, memiliki 
rencana cadangan dalam menghadapi isu globalisasi yang 
berdampak pada perusahan.
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Langkah Penting saat Situasi 
Genting

Lalu langkah seperti apa yang harus diambil pemimpin saat 
krisis? 
Pertama, menerima kenyataan. Mengakui bahwa 
perusahaan sedang mengalami krisis.
Kedua, mendefinisikan ulang kemenangan. Pemimpin 
harus tau definisi menang pada setiap kondisi, termasuk 
ketika krisis.
Ketiga, eksekusi dengan fokus. Dalam mengeksekusi harus 
optimis dan memiliki growth plan.
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Optimis dan Empati

Selain ketiga langkah diatas, dalam setiap prosesnya 
pemimpin harus mempunyai rasa optimis dan empati yang 
nantinya akan ditularkan ke anggotanya. Menurut Andi 
Grove, individu (perusahaan) yang berada di pinggiran chaos 
adalah individu  tangguh, karena memiliki kemampuan  yang 
disebut the ability to have the think of the unthinkable.
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