
4 Kompetensi 
Kepemimpinan 

mengatasi Covid-19
Disusun oleh: Krissayanti Malau



Sebelum terjadinya covid-19, banyak bisnis 
beroperasi didunia yang terus berubah. 
Kebutuhan terus beradaptasi dan membuktikan 
diri dimasa depan terhadap gangguan digital.

Covid-19 jelas telah mempercepat banyak 
organisasi untuk mengubah dan mempercepat 
upaya transformasi digital mereka.  Para 
pemimpin berusaha keras untuk memahami 
jenis keterampilan kepemimpinan untuk 
mengelola tim virtual dan pekerja 
kepemimpinan.



Kerendahan hati telah menjadi garis depan 
banyak pemimpin selama Covid-19. 
Presiden Prancis Emmanuel “ ada banyak 
ketidakpastian dan itu seharusnya 
membuat kita sangat rendah hati.” 
CEO Microsoft Satya Nadella menjelaskan 
bahwa pentingnya kerendahan hati dalam 
belajar.

Ada 4 kompetensi kepemimpinan yaitu:

1. Humility ( Kerendahan Hati )



Perubahan mendadak pada pekerjaan jarak 
jauh, adalah dari kemampuan beradaptasi. 
Dalam sebulan setelah wabah, hampir 40% 
organisasi telah menerapkan kebijakan wajib 
kerja dari rumah diseluruh perusahaan, dan 
individu telah ditantang dalam manajemen diri 
dan membangun hubungan kerja kolaboratif 
dari jarak jauh.
Memiliki mantra "sering gagal untuk berhasil 
lebih cepat" yang didorong oleh Tom Kelley 
dari IDEO dan lainnya.

2.  Adaptable ( dapat beradaptasi )



Visioner menjadi sangat penting selama krisis 
global seperti Covid-19. Kemampuan untuk 
menghadapi krisis sangat bergantung pada 
persepsi krisis dan akibatnya, reaksi 
terhadapnya. Para pemimpin yang ingin 
mengembangkan kompetensi ini sekarang 
dapat mulai dengan memetakan kemungkinan 
efek jangka pendek dan panjang dari Covid-19, 
dan mengevaluasi yang dapat dikendalikan 
melalui keputusan manajemen. 

3. Visioner



Para pemimpin terlibat dengan konsisten, 
empati, transparan tentang keputusan bisnis, 
dan visi tentang masa depan. Ingatlah bahwa 
jajak pendapat Gallup mengungkapkan empat 
kebutuhan utama yang dimiliki karyawan dari 
para pemimpin mereka: kepercayaan, kasih 
sayang, stabilitas, dan harapan. Para pemimpin 
dapat tetap terlibat dengan konsisten dalam 
tindakan mereka, menunjukkan empati, 
bersikap transparan tentang keputusan bisnis, 
dan mengomunikasikan visi tentang masa 
depan.

5. Engaged 



● 4 Kompetensi Kepemimpinan mengatasi 
Covid-19 
( Krissayanti Malau )

● https://www.forbes.com/sites/tomokoyokoi/
2020/06/02/4-agile-leadership-competenci
es-to-outlast-covid-19/?sh=4d1905b96e0c

Sumber: Tomoko Yokoi “ 4 
Kompetensi Kepemimpinan 
untuk mengatasi Covid-19
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