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Bagaimana jika 
seseorang dinyatakan 
positif Covid-19 di 
gedung sebelah atau di 
lantai kantor 25 di atas 
kamu?



Ternyata itulah yang dipertanyakan pekerja 
di gedung pencakar langit yang menampung 
perusahaan Fortune 100.

Dilaporkan bahwa beberapa pekerja JPMorgan Chase 
kesal karena mereka hanya mengetahui tentang kasus 
Covid-19 di gedung mereka dari laporan pers.

Begitupun dengan perusahaan Goldman Sachs yang 
memiliki kebijakan serupa, karena hanya 
mengungkapkan kasus virus corona kepada pekerja 
yang mengadakan pertemuan dengan atau yang bekerja 
di lantai yang sama dengan seseorang yang jatuh sakit. 

dan banyak perusahaan besar lainnya melakukan 
hal yang sama.



Lantas, bagaimana 
seharusnya cara seorang 
pemimpin berkomunikasi 
dan mempertahankan fokus 
tim dengan baik di tengah 
pandemi ini?

Berikut adalah 5 tips singkat untuk kita, sang 
pemimpin! 



1. Menyusun kebijakan yang seimbang.

Berdasarkan Fakta

Kebijakan Seimbang 
(Balance)

Buatlah kebijakan yang 
didasarkan informasi 
mengenai Covid-19 terkini 
yang terbaik. Selalu ikuti 
perkembangan informasi 
terbaru dengan sumber 
yang terpercaya.  

Ketika informasi itu 
berubah, kebijakan dan 
taktik juga harus 
beradaptasi dan berubah 
sesuai dengan informasi 
baru. 

Kekhawatiran adalah 
perkara yang wajar, 
sehingga hal tesebut juga 
harus dipertimbangkan 
ketika menyusun kebijakan 
maupun berbagi informasi 
kesehatan. 

Sampaikanlah informasi 
dan buat kebijakan dengan 
baik, karena selain fisik, 
kesehatan mental tim juga 
penting.

Berperikemanusiaan



2. Jelaskan kebijakan dengan jelas.
Setelah dibuat, jelaskan apa kebijakan itu dengan jelas dan 
tidak ambigu. Berikan sumber yang kredibel pada kebijakan 
yang telah disusun.

Bagaimana jika kebijakan kita gagal atau belum dapat 
mengantisipasi situasi baru?

✔ Tetap bersikap transparansi 
✔  Jelaskan hal-hal konstruktif yang telah dilakukan
✔  Tunjukkan bahwa kita sudah beradaptasi
✔   Berikan dukungan, baik yang terkena dampak secara 

langsung dan untuk    semua orang. 
✔  Bangun lingkungan yang positif sehingga semua tim 

melihat perusahaan atau organisasi tersebut berperilaku 
adil, proaktif dan suportif. 



3. Buat dan tingkatkan komunikasi dua arah.

Tim lebih mempercayai organisasi mereka ketika merasa 
sangat terhubung dengan pemimpin (leader), sehingga 
pemimpin juga harus memberdayakan pemimpin di semua 
tingkatan dengan tim yang lebih kecil.

Mengadakan rapat internal, one-on-one meeting, dan lain 
sebagainya dua sampai empat kali secara rutin terbukti 
menciptakan pengalaman lebih banyak dengan tim.

Tidak hanya berbicara, namun juga mendengarkan antara 
satu sama lain, sehingga mempererat ikatan dan dapat 
menghadapi masalah yang ada.  



4. Meningkatkan dan memperluas komunikasi.
Tingkatkan dan perluas komunikasi, pemimpin senior dapat melihat 
ke downline manajemen untuk membentuk perekat organisasi, tetapi 
tidak untuk menjawab keputusan yang telah dibuat oleh pemimpin 
tingkat lainnya.  

5. Lakukan hal yang benar dan terbaik.
Banyak hak yang harus dilakukan dengan benar setiap hari. Tetapi 
mencari tahu hal yang benar, mengomunikasikannya dengan baik, dan 
menjalaninya, mungkin merupakan satu hal yang paling penting bagi 
kelangsungan tim. Selain membutuhkan komitmen yang kuat, juga 
harus diiringi dengan perbuatan yang nyata, yang tentunya dengan 
mengerahkan yang terbaik.



● Five Ways Leaders Must Communicate and 
Focus Their Teams During Covid-19 (Curt 
Steinhorst)

● https://medium.com/forbes/five-ways-leader
s-must-communicate-and-focus-their-teams
-during-covid-19-b9d97d86f5d8

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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