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Selama Krisis Covid-19, para CEO 
mengatakan bahwa prioritas utama bagi 
mereka adalah keselamatan dan 
kesejahteraan karyawan mereka.

Ada dua ide penting yang dipegang oleh 
para pemimpin perusahaan >> 



1. Pentingnya memenuhi 
kebutuhan yang lebih tinggi 
seperti keinginan akan 
kebenaran, stabilitas, 
koneksi otentik, harga diri, 
pertumbuhan, dan makna 
dalam konteks krisis



2. Para CEO membagi krisis 
ini dalam tiga fase : 
(1) Fase Penampungan,
(2) Fase Pembukaan   
Kembali, 
(3) Fase Pasca Covid-19



1. Kebutuhan manusia dalam fase shelter in 
place 

Sebelumnya, Shelter in place adalah kondisi 
yang dimana mengharuskan kita untuk 
tetap berada di rumah.

Disini, perusahaan telah memastikan 
keselamatan fisik pekerja dengan 
menerapkan tindakan WFH dan mengubah 
model pengiriman menjadi tanpa kontak. 
Selain itu, Perusahaan juga membuat 
koneksi dan mendukung kesehatan mental 
para pekerja.

Berikut adalah hasil diskusi tentang bagaimana perusahaan 
dapat menangani kebutuhan pekerja di setiap fase yang telah 
disebutkan : 



Lantas, bagaimana para pemimpin dapat 
memenuhi kebutuhan para pekerja yang 
lebih tinggi selama fase ini?

Kita memang membutuhkan pemimpin yang 
analitis dan hebat dalam membuat 
keputusan yang berdasarkan fakta. Tetapi 
kita juga membutuhkan pemimpin yang 
dapat menunjukkan empati. Bahkan dalam 
fase shelter in place ini, banyak perusahaan 
memobilisasi sumber daya mereka untuk 
mendukung masyarakat dengan cara yang 
terkait dengan tujuan mereka.



Salah satu contoh dari banyaknya perusahaan 
adalah RALP H LAUREN , dimana tujuan 
perusahaan tersebut adalah menciptakan 
kehidupan yang lebih baik. Mereka 
memobilisasi hubungan pemasok untuk 
memproduksi masker dan APD guna diberikan 
kepada petugas kesehatan di garda terdepan.



(2) Kebutuhan Manusia di Fase Pasca
Covid-19

Fase ini cukup menantang, kenapa? karena 
penuruan permintaan konsumen berpotensi 
berdampak dramatis pada bisnis tertentu. 
Risiko lainnya adalah banyak perusahaan 
kehilangan harapan pada kemampuan 
mereka. 



Namun, ketika perusahaan mulai bekerja untuk 
masa depan, mereka akan bijaksana 
memobilisasi pemahaman bisnis dan tujuan 
karyawan mereka sebagai masukan untuk 
proses perencanaan.

Perusahaan juga menyebarkan teknologi untuk 
membantu manula yang hidup lebih lama di 
rumah. 

kebutuhan karyawan mereka adalah "momen 
penting" yang nyata, karena di masa depan, 
karyawan dan perusahaan harus mampu bekerja 
sama untuk berkembang keluar dari krisis.



● Lead your Team
Into a Post-Pandemic World
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