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Di era Covid-19, jutaan orang mengalami 
kecemasan dan kesulitan di berbagai tingkatan 
karena terjadinya berbagai krisis, pergolakan 
ekonomi, kerusuhan sosial, dan lain-lain. Di 
masa-masa yang tidak pasti ini, membangun 
kemampuan diri untuk menumbuhkan 
ketahanan adalah tindakan utama yang dapat 
dilakukan baik oleh individu maupun 
organisasi.



Lantas pertanyaanya, bagaimana 
cara melatih ketahanan, 
meningkatkan pendapatan dan 
mengurangi kelelahan pada 
karyawan?

Yuk simak tips berikut!



1. Dalam Hal Tidur

Hindari semua perangkat elektronik MINIMUM 45 
menit sebelum tidur, tetapkan waktu untuk tidur 
MINIMUM 7 jam, latih pernapasan dalam saat mulai 
beristirahat, tenangkan tubuh dan pikiran serta hilangkan 
semua kekhawatiran terhadap apapun.

Untuk manajer, atur tim Anda agar tidak ada yang 
mengirim email setelah jam tertentu, tidak di akhir pekan 
dan membuat batasan organisasi untuk mendukung 
kesejahteraan karyawan.



2. Aktivitas Fisik
Rajin melakukan berbagai aktivitas fisik terutamanya di 
pagi hari dan kemudian secara berkala di siang hari. 
Seperti melakukan senam aerobik, naik sepeda stasioner, 
berjalan di dalam rumah, dan lainnya. 

Selanjutnya, atur alarm yang berbunyi setiap jam atau lebih 
sebagai pengingat Anda untuk bangun dari meja kerja dan 
bergerak.



3. Arti Makna dan Tujuan

Mulailah membuat jurnal tentang saat-saat ketika Anda 
merasa bersemangat oleh suatu aktivitas. Tuangkan hal-hal 
yang dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa dan 
bagaimana mengenai aktivitas tersebut.

Untuk manajer, dapat mengembangkan cara yang 
menunjukkan rasa empati, mendengarkan secara reflektif, 
dan umpan balik yang konsisten kepada seluruh anggota 
tim sehingga seluruh anggota merasa dihargai.



Dalam membangun kemampuan diri untuk 
menumbuhkan ketahanan, kata-kata Nelson Mandela 
dapat dijadikan sebagai motivasi dalam menghadapi 

situasi pandemi saat ini, yakni:

"Jangan menilai saya dari kesuksesan saya, 
nilailah saya dari berapa kali saya jatuh 

dan bangkit kembali." 
-Nelson Mandela
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