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Bayangkan,
Anda telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk 
mentransisikan anggota tim Anda untuk bekerja dari rumah. 
Anda telah meningkatkan komunikasi Anda, mengulangi 
strategi Anda, memuji tim Anda, mengadopsi praktik kerja jarak 
jauh, dan dalam beberapa kasus menawarkan produk, 
semuanya untuk mengakomodasi dunia baru tempat kita 
berada.

Sebagai seorang pemimpin, Anda bangga dengan apa yang telah 
Anda capai, dan kemudian tiba-tiba semuanya runtuh. Hal ini 
persis terjadi pada joki Dick Francis di Grand National 1956 – 
salah satu pacuan kuda paling bergengsi di Inggris.



Pada awal pandemi, 
tingkat keterlibatan 
karyawan tinggi karena 
semua tim bersatu di 
belakang tujuan yang 
tajam.

Jadi mengapa saya pikir suatu perusahaan  bisa goyah?



Empat Kekuatan Yang Dapat 
Menghilangkan Budaya Positif Yang Sudah 
Tertanam
• Kelelahan – meningkatnya kelelahan dan kelelahan 

menyebabkan kerapuhan karyawan.
• Misalignment – ketidaksejajaran yang berkembang pesat 

antara majikan dan karyawan, yang terakhir mencari 
beberapa bentuk imbalan untuk semua pekerjaan 
tambahan yang telah mereka lakukan selama 10 bulan 
terakhir.

• Perlawanan – kekhawatiran tentang kembalinya tempat 
kerja.

• Kesalahpahaman – harapan karyawan telah berubah 
secara dramatis karena banyak orang telah mengevaluasi 
kembali prioritas mereka sehubungan dengan pandemi.



Lalu bagaimana 
caranya?
menghindari jatuh
terakhir ini
rintangan?



Ada empat langkah yang harus 
dilakukan para pemimpin jika ingin 
mengambil kembali kendali atas 
pandemi dan dampaknya terhadap 
bisnis Anda:

Penerimaan – perlu ada realisasi

Memahami – kebenaran

Berkomunikasi – yang penting

Talking Aligned Action – di mana itu akan membuat 
perbedaan nyata



Jadi tolong,
jangan menunggu tetapi 
ambil kendali dan atasi 
masalah ini sekarang juga 
sebelum mereka 
membutakan Anda di akhir 
tahun dan berpotensi 
menyebabkan kematian 
bisnis Anda.



● Julia Felton
● https://leadchangegroup.com/leaders-will-you-win-t

he-race-or-fall-at-the-final-hurdle/

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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