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Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya buku 
dengan tema menjaga keberlangsungan bisnis pada era Pandemi Covid-19. 
Bertepatan dengan bulan Ramadhan 1441 H, Allah SWT memberikan 
kenikmatan kepada kita berupa perjumpaan dengan bulan suci penuh rahmat 
dan juga kenikmatan ujian berupa wabah Covid-19 yang melanda bangsa kita 
dan bangsa bangsa lain di dunia. Tentunya hal ini menjadi teramat istimewa 
bagi semua umat muslim di manapun berada. Salah satu hikmah yang bisa 
kita rasakan adalah pentingnya peningkatan rasa sabar, ikhlas dan tawakkal 
atas ujian ini.

Di tengah suasana keprihatian dan rasa syukur atas segala karunia Nya, maka 
kami mendapat kemudahan untuk menyusun buku ini bersama dengan para 
kontributor yaitu para dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber 
Daya Manusia dan mahasiswa peserta kuliah mata kuliah Manajemen 
Sumber Daya Manusia serta Perilaku Organisasi di Fakultas Ekonomi 
Unissula Semarang.

Merebaknya Pandemi Covid-19 ini menjadikan tantangan bagi semua fihak, 
dikarenakan adanya kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap 
perubahan ini. Beberapa dampak baik positif maupun negatif telah kita 
rasakan bersama. Salah satu tantangan yang paling banyak di rasakan di 
dunia bisnis adalah terkait dengan menjaga keberlangsungan bisnis. Dalam 
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masa krisis dan ketidakpastian sehubungan dengan wabah Covid-19, ada 
beberapa faktor psikologis yang memengaruhi kemampuan organisasi untuk 
mengambil keputusan. 

Pola pikir manusia seringkali merespons perasaan ketidakpastian dan ketidak 
nyamanan yang mendalam, dan kurangnya kontrol serta informasi ketika 
terjadi sebuah perubahan yang mendadak, yang semuanya menuntun kita 
untuk membuat keputusan jangka pendek yang dapat memenuhi kebutuhan 
psikologis langsung tetapi tidak diperlukan dalam jangka panjang. Buku 
ini di rancang tidak untuk mencakup semua aspek terkait dengan menjaga 
kelangsungan bisnis di masa krisis akibat wabah. Akan tetapi, buku ini focus 
pada pengelolaan manusia sebagai anggota organisasi, sehingga kesejahteraan, 
kenyamanan dan keselamatan kerja tetap terjamin dalam rangka mencapai 
kinerja terbaik. Mengapa manusia? Karena manusia inilah yang menjadi 
pelaku utama sebuah peradaban di muka bumi. Allah menciptakan manusia 
sebagai khalifatullah fil ’ard. Sebagai khalifatullah fil ‘ard, maka kita wajib 
berusaha untuk menjadi sebaik baik manusia, yaitu yang memberikan 
manfaat kepada sesama dan lingkungan sekitar. 

Dalam sudut pandang Islam, manusia bukan hanya berperan sebagai pemain 
utama sebuah pencapaian visi hidup dan kelestarian ekosistem alam di dunia, 
tetapi Islam mengajarkan setiap manusia untuk menjadikan semua aktivitas 
dirinya sebagai sarana dakwah untuk saling mengajak dalam kebaikan 
(memberikan kontribusi terbaik yang dimiliki), mewujudkan kesejahteraan 
seluruh masyarakat (kemaslahatan umat) berdasarkan kasih sayang, 
kepercayaan dan keadilan. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Al Qur’an 
surat Ali Imron: 110 “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, 
dan beriman kepada Allah.”

Pembahasan pada buku ini dikaitkan dengan menempatkan manusia sebagai 
asset yang paling penting dan harus di kelola dengan cara terbaik karena 
manusia adalah ciptaan Allah SWT yang paling mulia. Secara spesifik, 
pembahasan dibagi kedalam 4 tema besar yaitu:

Pengantar
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(1) Kepemimpinan dan Organisasi. Pada bagian ini pembahasan akan 
mencakup pengelolaan sumber daya manusia dari pendekatan aspek 
aspek tuntutan syari’at Islam dengan tujuan utama yaitu memuliakan 
manusia, meningkatkan nilai diri manusia. Kekuatan jama’ah sebuah 
organisasi, salah satunya ditentukan dengan beberapa hal terkait pola 
kepemimpinan berikut gaya pengambilan keputusan. Bab ini akan 
menjelaskan beberapa hal yang relevan untuk penguatan iklim organisasi 
dan kepemimpinan.

(2) Pengelolaan Sikap Kerja. Bagian ini membahas tentang bagaimana 
mengelola sikap sikap kerja para anggota organisasi pada masa krisis dan 
pasca krisis. Situasi pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai kejadian 
luar biasa yang membawa dampak seperti sebuah krisis. Oleh karena itu, 
mengelola sikap dan persepsi karyawan atau anggota organisasi menjadi 
salah satu hal signifikan yang perlu diperhatikan oleh pimpinan.

(3) Ketrampilan dan Kompetensi Khusus. Bagian ini akan banyak 
memberikan masukan tentang ketrampilan dan kompetensi khusus yang 
harus dimiliki dan dikembangkan oleh individu menghadapi perubahan 
yang sangat cepat. Organisasi perlu juga memiliki seperangkat alat 
untuk membantu kesiapan individu dalam menghadapi perubahan ini.

(4) Pengelolaan Kinerja. Bagian ini terdiri dari 4 (empat) topik tentang 
metode mengelola kinerja karyawan selama pandemi dan setelah 
pandemi. Organisasi tentu perlu menjaga kesejahteraan karyawan, akan 
tetapi di sisi lain, target kinerja tidak boleh juga dikesampingkan, karena 
sejatinya, capaian kinerja organisasi akan menentukan kemampuan 
organisasi mensejahterakan anggota organisasinya.

Buku ini menyediakan panduan bagi akademisi, manajer, konsultan, dan 
mereka yang tertarik untuk belajar tentang transformasi organisasi dalam 
masa krisis, terutama pada sektor bisnis yang paling terdampak dengan 
Pandemi Covid-19. Semoga badai ini segera berlalu dan semua pihak 
dapat mengambil hikmah positif atas peristiwa ini. Meyakini bahwa semua 
adalah kehendak Ilahi, meningkatkan self acceptance dan menjalin kualitas 
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komunikasi dengan Tuhan menjadi kunci bagi kekuatan kita bersama untuk 
melewati masa masa ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor yang telah 
menyumbangkan ide dan gagasan terkait topik pada buku ini. Semua 
kontributor dalam buku ini adalah sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) 
Fakultas Ekonomi Unissula Semarang. 

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unissula dan Unissula 
Press yang telah membantu terbitnya buku ini. Kami berharap buku ini akan 
menginspirasi pembaca dan masukan serta kritik untuk perbaikan sangat 
kami harapkan.

Terima Kasih
Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 05 Ramadhan 1441H
              28 April 2020 M

Tim Editor

Pengantar
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1

Salma Luthfia Rahmawati
Salmaluthfia@std.unissula.ac.id  

Abstrak. Manusia diciptakan Tuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang 
menjadikannya semakin sempurna. Nilai-nilai tersebut bertujuan agar dapat 
dimanfaatkan untuk kebaikan karena manusia merupakan khlaifatullah 
fil ard. Manusia diberi oleh Tuhan berbagai kemampuan maupun ilmu 
pengetahuan untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi ini yaitu 
untuk mengelola seluruh alam dan seisinya yang kembali diperuntukkan 
bagi umat manusia sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai-nilai 
kemanusiaan tersebut lambat laun dapat menurun sehingga dibutuhkan 
berbagai strategi untuk dapat mempertahankan bahkan menaikkan nilai-
nilai dari diri manusia tersebut. Apalagi dalam menghadapi situasi Pandemi 
saat ini, dibutuhkan mental, semangat, dan kerja keras yang lebih agar kuat 
dalam menghadapi masalah tersebut. Dengan adanya manajemen sumber 
daya manusia seluruh komponen dalam suatu rumah, lingkungan maupun 
perusahaan dapat memaksimalkan penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang 
baik dan dibutuhkan. Bab ini membahas praktek dan kebijakan manajemen 
sumber daya manusia harus memperhatikan konsep syari’ah. Implementasi 
praktek dan kebijakan MSDM berbasis nilai nilai Islam dalam sebuah 
organisasi memberikan harapan bahwa Tuhan akan membantu peningkatan 
human value kita baik pada masa normal maupun masa krisis. 

Bab 1.
Menanamkan Nilai Kemanusiaan Berdasar Prinsip 
Syari’ah Pada Praktek dan Kebijakan Manajemen 
Sumber Daya Manusia



2 Salma Luthfia Rahmawati

Keywords :  human value, prinsip syari’ah, praktek dan kebijakan 
manajemen sumber daya manusia.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang telah 
diciptakan oleh Tuhan, karena manusia diberi anugerah berupa beberapa 
macam kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-Nya yang lain. Sebagai 
manusia, kita harus bersyukur kepada-Nya karena ditakdirkan untuk menjadi 
bagian dari makhluk hidup yang paling sempurna sejagat raya ini. Anugerah 
tersebut tercangkup dalam 4B yaitu, Brain, Beauty, Belief, and Behavior atau 
akal, kecantikan, keyakinan, dan tingkah laku. Namun disamping anugerah 
tersebut, tiap manusia juga diberi anugerah berupa perbedaan kemampuan 
dalam melakukan dan menghadapi segala pekerjaan maupun permasalahan. 
Betapa Maha Agungnya Tuhan yang memberikan manusia kemampuan yang 
berbeda-beda. Suatu bangunan takkan berdiri kokoh apabila seluruh sumber 
daya manusianya hanya bisa menggambar. Diperlukan tenaga kerja lainnya 
untuk menghitung kekuatan bangunan, merencanakan bangunan, maupun 
kuli bangunan. Dengan ini diketahui bahwa perbedaan bukanlah ketidakadilan 
akan tetapi perbedaan merupakan kesempurnaan yang dapat menyatukan. 
Seperti lafal semboyan Bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika walapun 
berbeda-beda namun tetaplah satu jua.

Perbedaan kemampuan manusia mengantarkan sebuah konsep saling 
memahami dan toleransi. Dari sinilah tiap individu dinilai bagaimana ia 
menyikapi kelebihan yang dimilikinya maupun kelebihan orang lain. Hal 
tersebut menjadi tolak ukur nilai seseorang. Manakah orang yang cenderung 
memiliki peri kemanusiaan yang tinggi maupun rendah. Lantas, mengapa 
demikian dapat terjadi? Kurangnya keimanan dan kecintaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa sangat memengaruhi nilai yang ada pada seseorang. Dengan 
adanya keimanan terhadap-Nya tiap manusia akan merasa selalu diawasi, 
dilindung, dan diberi kenikmatan. Manusia akan merasa selalu kurang dan 
butuh akan kehadiran Tuhan. Dengan adanya perasaan cinta kepada Tuhan, 
tiap manusia akan selalu ingin bercengkrama, berkeluh kesah, maupun berdua-
duaan dengan Tuhannya layaknya pasangan yang dimabuk asmara. Untaian 
doa takkan lekang terucap dari lidahnya. Segala ibadah maupun perbuatan 
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baik selalu dilakukan untuk menyenangkan Tuhannya. Dari sinilah diketahui 
bahwa nilai kemanusiaan dapat dengan mudah dilihat dari seberapa besar 
kedekatan seseorang terhadap Tuhannya.

Nilai-nilai kemanusiaan sangat berarti bagi praktek kehidupan sehari-
hari. Orang lain akan menyukai seseorang karena nilai maupun akhlaknya 
yang baik. Hal tersebut juga dapat direalisasikan dalam melakukan pekerjaan. 
Seseorang dengan nilai kemanusiaan yang baik cenderung memiliki integritas, 
komitmen, kemampuan, maupun semangat kerja yang lebih baik daripada 
seseorang dengan kriteria yang sebaliknya. Apabila suatu perusahaan memiliki 
seluruh karyawan yang bernilai kemanusiaan yang tinggi, secara otomatis 
perusahaan akan dinilai tinggi juga. Maka dari itu, manajemen sumber daya 
manusia dalam tiap perusahaan perlu mengajarkan dan menanamkan nilai-
nilai kemanusiaan yang baik kepada para karyawannya sehingga tercipta 
lingkungan kerja yang berkualitas dan sejahtera.

Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, dan bulan berganti tahun. 
Dalam setiap detik pergantiannya pasti ada perkembangan, baik dari sisi positif 
maupun negatif. Semakin tinggi jabatan seseorang semakin tinggi pula masalah 
yang dihadapinya. Teknologi manusia semakin berkembang, lalu Tuhan 
berkendak lain. Penyebaran Pandemi Covid-19 melahirkan dampak situasi 
Pandemi yang menantang seluruh komponen generasi saat ini. Menyadarkan 
bahwa manajemen sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu 
organisasi. Pengambilan strategi dan kebijakan harus dilakukan dengan cepat 
dan tepat. Tanpa adanya manajemen sumber daya manusia, suatu organisasi 
takkan bisa melaksanakan tindakan tersebut. Pertimbangan utama yang harus 
diambil adalah bagaimana menjaga keselamatan dan kesehatan manusia. 
Karena manusia telah terpilih sebagai khalifatullah fil ard yang menjadi pelaku 
utama dalam perkembangan peradaban di muka bumi ini. Maka dari itu, setiap 
individu wajib memperhatikan lingkup sosialnya, saling berbagi, membantu, 
dan memberi manfaat terutama dalam rangka menghadapi situasi Pandemi 
saat ini.

Oleh karena itu, disini kita akan membahas bagaimanakah cara untuk 
menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkualitas namun tetap sesuai 
dengan konsep Syari’ah terutama dalam praktek manajemen sumber daya 
manusia dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Hal tersebut bertujuan 
untuk menciptakan gaya hidup yang aman, tentram, dan harmonis antar 
sesama.
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Pengertian Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan merupakan fitrah atau hakikat yang dimiliki 
oleh tiap manusia, bersifat  universal dan dapat  dikembangkan untuk  
kepentingan individu  maupun bersama. Lalu, nilai  kemanusiaan  ini  juga  
merupakan  kebaikan yang dapat membimbing seluruh umat manusia untuk 
memperhitungkan unsur-unsur kemanusiaan ketika berinteraksi dengan 
manusia yang lainnya. Nilai kemanusiaan inilah yang harus diimplementasikan 
dalam kehidupan tiap individu. (Sukayasa, 2014) menjelaskan bahwa 
contoh dari nilai-nilai kemanusiaan yang harus ditanamkan yaitu, perasaan 
saling menghargai, mendengarkan, keterbukaan, menghormati, menerima, 
mempertimbangkan, empati, dan kasih sayang terhadap sesama. Dengan 
nilai-nilai kemanusiaan itulah seseorang menjadi benar-benar dapat 
mempraktikkan nilai-nilai etisnya, seperti keadilan, integritas, penolakan 
kekerasan dan larangan untuk membunuh bahkan dalam situasi kritis 
sekalipun. Nilai-nilai kemanusiaan menyampaikan gelombang positif yang 
memperkuat dasar pemikiran nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral inilah yang 
memungkinkan kita untuk hidup bersama secara harmonis dan secara pribadi 
berkontribusi pada perdamaian. Nilai-nilai kemanusiaan juga merupakan alat 
untuk mengelola hubungan manusia dan alat untuk menegakkan perdamaian 
ketika terjadi konflik yang meradang antar sesama. Pengontrolan perasaan 
kemanusiaan akan tetap menjadi nomor satu dibandingkan dengan tingkat 
emosional dalam keadaan apapun. Apabila terjadi penyimpangan, maka yang 
bersangkutan akan diberi tindakan hukum yang telah berlaku sesuai Ideologi 
Bangsa Indonesia yaitu Pancasila sila kedua yaitu tentang kemanusiaan yang 
adil dan beradab. 

Walau hukum kemanusiaan di Indonesia telah belaku, namun 
kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan tindakan-tindakan tak 
manusiawi kepada sesamanya bahkan kepada saudaranya sekalipun. Maka 
dari itu, pendidikan dan pembelajaran mengenai pengaplikasian nilai-nilai 
kemanusiaan harus sudah ditanamkan sejak dini. Menurut (Sukayasa, 2014), 
bahwa terdapat beberapa prinsip dasar dalam pembelajaran nilai kemanusiaan 
atau human values diantaranya : 
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1. Nilai kemanusiaan adalah bagian yang tak dapat terpisahkan dari seluruh 
mata pelajaran maupun kegiatan di sekolah, rumah, maupun lingkungan. 
Bahkan nilai kemanusiaan merupakan bagian inti dari kehidupan tiap 
individu manusia. Tanpa adanya nilai kemanusiaan seseorang takkan 
berarti dalam hidupnya sendiri, apalagi dalam kehidupan orang lain. 
Semisal seluruh manusia di muka bumi ini tak memiliki nilai untuk 
menghargai pendapat orang lain, maka hal tersebut pasti berdampak pada 
hilangnya norma kesopanan dan ketidaktertiban kehidupan.

2. Terdapat lima pilar utama dalam praktek nilai kemanusiaan yaitu, 
kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, tanpa kekerasan. 
Kelimanya merupakan satu kesatuan yang akan melengkapi satu sama 
lain sehingga takkan dapat dipisahkan. Jika ada salah satu saja dari nilai 
tersebut lenyap maka semua nilai yang lain takkan berarti apapun. 

3. Nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa diajarkan saja, akan tetapi mereka 
harus dibangkitkan dari dalam diri tiap manusia. Transformasi ataupun 
perubahan seseorang tidak bisa terjadi hanya melalui pengajaran, tetapi 
dapat dicapai melalui usaha dalam membangkitkan kesadaran diri 
maupun melalui kebiasaan positif yang ditularkan dalam lingkungan 
hidupnya. Disinilah mengapa peran orang tua sangatlah penting yaitu 
dalam memilih lingkungan sekolahan, tempat tinggal, maupun dari 
perilaku orang tua itu sendiri.
Nilai kemanusiaan sangat perlu ditanamkan sejak dini. Hal tersebut 

akan mempermudah dirinya ataupun orang lain di masa mendatang. Seperti 
dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Apabila tiap orang memiliki value 
yang bagus, maka hal tersebut mendatangkan menfaat bagi dirinya, rekan dan 
manajer sumber daya manusia sendiri. Karena dapat dengan mudah memahami 
situasi dan beradaptasi dengan sistem dan lingkungan kerja yang baru. Namun 
hal tersebut akan menjadi masalah baru jika ada karyawan yang memiliki value 
yang rendah.

Pendekatan Nilai Kemanusiaan Sesuai Prinsip Syari’ah

Manusia diberi oleh Tuhan berbagai kemampuan maupun ilmu 
pengetahuan untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi ini yaitu 
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untuk mengelola seluruh alam dan seisinya yang kembali diperuntukkan 
bagi umat manusia sendiri. (Nugroho, 2010) menyatakan bahwa kepedulian 
terhadap lingkungan merupakan salah satu dari nilai kemanusiaan yaitu 
kasih sayang terhadap makhluk hidup yang lain. Uniknya tak semua manusia 
memiliki nilai tersebut karena kadar kepekaan perasaan masih kurang. Islam 
mengajarkan 

Seluruh komponen tenaga kerja dalam suatu perusahaan memiliki sifat, 
perilaku, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Sedangkan suatu perusahaan 
memiliki visi, misi, dan peraturan sama yang mungkin belum sesuai dengan 
tiap individu karyawan dalam perusahaan tersebut. Menyatukan seluruh 
individu dari beberapa latar belakang, pendidikan, dan keluarga yang berbeda-
beda memanglah bukan perkara yang mudah, akan tetapi hal tersebut dapat 
diatasi dengan suatu manajemen sumber daya manusia yang professional 
dan berkualitas sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang harmonis 
dan sejahtera. Tiap karyawan akan dibimbing, dibantu, dan diayomi untuk 
mengikuti segala perkembangan dalam perusahaan.

Perkembangan dunia bisnis semakin cepat seiring pergantian zaman. 
Perkembangan teknologi menyebabkan persaingan bisnis semakin kompetitif. 
Tiap perusahaan berambisi lebih untuk menjadi yang terbaik diantara 
pesaingnya yang lain. Upaya pengoptimalan aset agar dapat menghasilkan 
keuntungan sudah dilakukan. Namun terkadang hal tersebut meyebabkan 
beban bagi beberapa karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari 
itu, perusahaan harus mencari cara bagaimana pengelolaan sumber daya 
manusia tetap menguntungkan perusahaan namun juga tidak merugikan 
para komponen sumber daya manusia tersebut. (Fahmi, A., Agus Siswanto, 
Muhammad Fahri Farid, Arijulmanan, 2014) Lalu, salah satu kunci dari 
kemenangan segala kompetisi tersebut adalah adanya sumber daya manusia 
yang berkriteria kreatif, komunikatif, dan cekatan dalam menghadapi 
masalah persaingan global. Lantas, bagaimanakah caranya mengembangkan 
seluruh sumber daya manusia tersebut agar dapat memenuhi kriteria yang 
dibutuhkan suatu perusahaan?

Problematika dan keluhan tiap karyawan terhadap cepatnya mobilisasi 
program kerja perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor antaranya 
kurangnya mu’amalah dan asupan rohani terhadap Sang Maha Kuasa. Telah 
dijelaskan bahwa kemampuan tiap manusia memanglah berbeda-beda, akan 
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tetapi Tuhan tetaplah Maha Adil dan Maha Kuasa. Dia dapat menjadikan 
apa yang tidak mungkin menjadi mungkin sesuai ijtihad ataupun usaha tiap 
makhluk-Nya. Sesuai dengan model pendekatan manajemen sumber daya 
manusia syari’ah yaitu, apabila sudah ada iman dan taqwa yang melekat 
didalam hati tiap karyawan suatu perusahaan maka Insya Allah akan 
dimudahkan segala urusannya oleh Allah di dunia maupun akhirat. Allah 
SWT. berfirman :

Artinya : “Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah 
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (Surah Ath-Thalaq : 4).

Meneladani Nilai Kemanusiaan Rasulullah SAW dalam Praktek 
Manajemen Sumber Daya Manusia

Rasulullah SAW. merupakan nabi, rasul merangkap sekaligus public 
figure yang dapat umat islam teladani sifat-sifatnya. Beliaupun juga telah 
mempraktikkan teori manajemen dalam memilih para sahabatnya dalam 
mengemban tugas-tugas tertentu. Model manajemen yang beliau terapkan 
tentunya memiliki keistimewaan yang lebih karena dibimbing langsung 
melalui wahyu Allah SWT. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin teladan, 
panglima yang unggul, hakim yang adil, maupun pedagang yang terpercaya. 
Lantas mari kita bahas bagaimanakah manajemen sumber daya manusia 
yang dipraktekkan Rasulullah SAW.

Kunci utama dari suatu manajemen sumber daya manusia yang unggul 
adalah kualitas dan nilai manajer utama manajemen tersebut. Apabila 
manajernya sudah melaksanakan prinsip Ketuhanan dan kemanusiaan secara 
istiqomah sesuai ajaran agama dan dasar negara maka seluruh bawahannya 
akan otomatis terbawa dan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Maka dari 
itu disini akan dibahas mengenai sifat-sifat utama beliau dalam mengelola 
manajemen.

Menurut (Fahmi, A., Agus Siswanto, Muhammad Fahri Farid, 
Arijulmanan, 2014) Rasululah SAW. memiliki karakter :
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1) Amanah
  Amanah merupakan sifat dapat dipercaya dalam menjalankan 

tugas dan mengemban tanggungjawab. Sebelum diangkat jadi nabi, 
beliau sudah terkenal karena sifatnya yang amanah hingga orang-orang 
pada zamannya percaya apabila ada tanggungjawab yang dilimpahkan 
kepadanya pasti akan selesai dan dilaksanakan semaksimal mungkin. 
Maka dari itu, beliau diberi gelar “Al-Aamiin yang artinya terpecaya. 
Sifat ini selalu beliau praktekkan dalam segala urusan dan beliau juga 
mengajarkannya kepada para sahabatnya.

  Apabila setiap pemimpin memiliki sifat amanah maka seluruh 
karyawannya juga akan Allah mudahkan dalam mengemban amanah. 
Lalu, para karyawan juga akan mudah merasa nyaman dengan sang 
pemimpin dan berdampak pada etos kerjanya yang berkualitas. Rasulullah 
SAW. memberikan contoh bahwa amanah harus diberikan kepada para 
sahabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai utama dari sahabatnya 
tersebut sehingga tugas-tugas yang dilimpahkan dapat dijalankan secara 
optimal. sesuai dengan pengamalan firman Allah SWT.

 Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil.” (An Nisa’:58).

2) Fathanah
  Fathanah artinya cerdas maupun bijaksana, merupakan sikap 

professional dalam mengemban urusan pekerjaan. Cerdas dalam 
mengatur trik dalam mendidik para umatnya yang banyak, maupun 
yang masih belum paham akan praktek ibadah yang benar. Tak hanya 
itu, beliau juga masih memikirkan cara merekrut kaum yang lainnya 
untuk memeluk agama islam. Apabila kita bandingkan hal tersebut 
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mungkin hampir sama dengan konsep mengatur karyawan dalam suatu 
perusahaan. Semakin cerdas manajer sumber daya manusianya, maka 
semakin cerdas pula tenaga kerja dalam perusahaan tersebut karena 
pengelolaan sumber daya manusianya pasti terjamin berkualitas.

3) Tabligh
  Tabligh artinya menyampaikan. Yaitu menyampaikan apapun yang 

diwahyukan Allah SWT. Kepada umatnya karena hal tersebut merupakan 
petunjuk yang harus disampaikan maupun disebarkan. Sifat tersebut 
dapat diimplementasikan dalam dunia manajemen yaitu menyampaikan 
apa yang sudah diketahui oleh seorang manajer kepada seluruh 
bawahannya. Baik berkenaan dengan masalah kerja, program kerja baru 
ataupun perubahan peraturan sehingga takkan terjadi misunderstanding 
yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan terhambatnya mobilisasi 
perusahaan.

4) Shidiq
  Shidiq artinya benar. Tak hanya dari perkataannya saja tetapi juga 

akhlaq dan perilakunya. Rasulullah SAW. selalu berkata jujur sesuai 
dengan prakteknya di dunia nyata. Akibatnya beliau mendapatkan 
penghormatan lantaran sifat muliannya yang shiddiq tersebut. Tak 
seperti, yang kita lihat pada zaman ini bahwa para pemimpin kebanyakan 
membuat perkataan yang bermajas mengandung unsur janji manis 
yang tak terealisasikan. Bahkan tak jarang pula perbuatannya malah 
berkebalikan dengan perkataannya.

Pengelolaan Praktek Sumber Daya Manusia Sesuai Prinsip Syari’ah 
dengan Memperhatikan Nilai Kemanusiaan

Manajemen sumber daya manusia akan lebih berkualitas apabila 
memperhatikan prinsip prinsip syari’ah. Dalam tahap seleksi, alangkah baiknya 
mempertimbangkan apakah orang tersebut sudah memenuhi kriteria yang 
diinginkan suatu perusahaan atau bukan. Jangan sampai perusahaan salah 
dalam memilih orang untuk mengemban suatu jabatan karena hal tersebut 
akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Banyak perusahaan yang 
semakin hari semakin turun performanya hanya karena salah menempatkan 
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ataupun salah menyeleksi karyawannya. Alangkah baiknya manajer sumber 
daya manusia melakukan sholat istikharah dan ikhtiar kepada Allah SWT. 
apabila hendak merekrut personil baru sehingga Allahlah nanti yang akan 
memilihkan yang terbaik bagi perusahaannya. Namun selain berdoa tetaplah 
harus diiringi langkah-langkah usaha yang maksimal salah satunya dengan 
fit and proper test.

Lalu didalam praktek manajemen sumber daya manusia, tiap manajer 
harus memiliki taktik jitu dalam menaikkan proporsi skill atau pun 
mempertahankan performa kinerja tiap karyawannya. Layaknya pisau 
yang tajam apabila selalu dipakai lama kelamaan akan tumpul dan harus 
diasah kembali. Dengan mengadakan praktek-praktek sumber daya 
manusia berdasarkan agama Islam, tiap karyawan dapat meningkatkan dan 
mempertahankan nilai manusia dengan bimbingan manajer sumber daya 
manusia tentunya. (Abdul, 2014) Hal tersebut dapat dilakukan dengan :
1) Praktek Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis 

Syari’ah
  Pelatihan dan pengembangan adalah praktik terbaik untuk 

meningkatkan nilai-nilai anggota perusahaan. Islam mendidik umatnya 
untuk selalu mengikuti pelatihan dan pengembangan dalam berbagai 
jenis mata pelajaran pendidikan sehingga mereka dapat memiliki banyak 
pengalaman dan itu akan menjadi hal terbaik untuk menyebarkan 
kepositifan dalam kehidupan atau peluang kerja. Pelatihan dan 
pengembangan praktik berdasarkan tradisi Islam fokus pada pendekatan 
diri kepada Allah Allah SWT. Jadi, dengan melakukan keduanya, umat 
Islam tidak hanya mendapatkan pendidikan tetapi juga mendapatkan 
berkah dan bimbingan Allah sampai hari akhir. Pada akhirnya segala hal 
yang dilakukan di dunia tidak sia-sia.

2) Pengembangan Karir Sesuai Prinsip Syari’ah
  Islam mencintai umatnya yang meningkatkan nilai mereka terutama 

dalam karier. Tidak ingin terjebak di satu posisi saja tetapi berambisi 
untuk selalu meningkatkan nilai dalam dirinya untuk melakukan 
yang lebih baik dari sebelumnya. Generasi lama akan beregenerasi. 
Jadi, pemuda akan mengambil alih itu suatu saat nanti. Itu menjadi 
alasan mengapa pengembangan karir sangat penting. Usaha keras 
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akan membuahkan hasil. Jadi, semakin banyak sesuatu yang  seseorang 
perjuangkan maka semakin banyak yang akan bisa didapatkan. Dengan 
semua pengembangan karir itu jangan biarkan kita menjadi sombong 
akan tetapi semuanya tak lain untuk membuat kita mengingat kebesaran 
Allah.

3) Manajemen Kinerja Syari’ah
  Untuk mencapai tujuan mempertahankan kinerja perusahaan maka 

harus dilakukan manajemen yang sempurna dan optimal. Manajemen 
kinerja berdasarkan tradisi Islam penuh dengan keadilan dan tanggung 
jawab. Karena, semua apa yang kita lakukan dan menjadi tugas kita yang 
akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir nanti. Jadi, kita harus 
bersikap adil dan bertanggung jawab atas segalanya. Jika Islam sudah 
berada dalam hati tiap orang, maka takkan ada yang melanggar amanah, 
tidak akan ada pula yang korupsi, dan setiap orang dapat mendapatkan 
haknya tanpa ada unsur diskriminasi.

4) Praktek Pemberian Penghargaan dalam Manajemen Syari’ah
  Hadiah adalah penghargaan untuk karyawan dan hadiah untuk 

menyebarkan kepositifan di antara mereka. Hadiah yang diberikan 
kepada karyawan akan mendorong karyawan yang lain lain untuk 
melakukan pekerjaan mereka lebih baik dari sebelumnya. Apalagi jika 
perusahaan memberikan hadiah dalam suatu perkumpulan, karyawan 
tersebut bisa lebih mengenal teman mereka yang bekerja di perusahaan 
yang sama. Dan orang yang mendapatkan hadiah itu akan merasa lebih 
bahagia dan semangat dalam melakukan pekerjaan. Karena, dia merasa 
dihormati dan dihargai. Lalu, hadiah berikutnya tidak hanya diberikan 
kepada karyawan yang terbaik tetapi juga diberikan kepada yang lainnya 
dengan pemberian gaji sebelum waktu yang telah ditentukan ataupun 
pemberian bonus lebih bagi yang sudah berkeluarga dan memiliki 
anak karena mereka membutuhkan lebih banyak uang daripada yang 
lainnya. Kita tahu bahwa Islam itu adil, jika perusahaan menegakkan 
manajemen sumber daya manusia yang islami, seluruh karyawan akan 
merasa nyaman dalam bekerja. Hal tersebut berdampak pada minimnya 
karyawan yang putus kerja sehingga manajer sumber daya manusia 
tak perlu lagi bersusah-susah dalam merekrut karyawan lainnya dalam 
jangka waktu yang dekat.
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Kesimpulan

Nilai kemanusiaan bukanlah hal yang sesimpel dan sesingkat itu. 
Nilai kemanusiaan tetap sangatlah luas dan beragam. Pada intinya seluruh 
karakter, skill maupun sifat dalam diri manusia tersebut juga merupakan 
nilainya. Tuhan memfasilitasi manusia dengan segala kelebihan yang 
terdapat dalam dirinya, pada akhirnya tinggal manusia tersebut bagaimana 
mencari, menyadari dan mengelola sendiri segala nilai tersebut sehingga 
dapat ia manfaatkan untuk kehidupannya dan juga orang lain. Akan tetapi, 
perlu disadari bahwa segala sesuatu memiliki kelebihan maupun kekurangan. 
Manusiapun demikian dengan segala nilai yang dianugrahi Tuhan, manusia 
tetap memiliki kekurangan. Maka jangan terlalu fokus pada kelebihan saja, 
tetapi fokuslah pada kekurangan juga. Terkadang kekuranganlah yang bisa 
menjadi penyelamat dari nilai kemanusiaan seseorang. Dicontohkan pada 
seseorang yang tak banyak dan tak terlalu pandai berbicara, maka semakin 
minim ia membicarakan keburukan orang lain. Walaupun demikian, tetaplah 
hal tersebut wajib menjadi evaluasi bagi dirinya untuk menjadi yang lebih 
baik. Dan perlu diketahui bahwa Tuhan Maha Adil, Pengasih, maupun 
Penyayang. Usaha takkan menghianati hasil, tetap tutupi kekurangan maupun 
aib sehingga kelebihan akan lebih menonjol dan dikenang oleh orang lain, 
maka derajat dan nilai seseorangpun akan naik pula dihadapan mereka.

Tugas utama manajemen sumber daya manusia adalah memberikan 
pelatihan dan pemahaman kepada seluruh karyawannya akan pentingnya 
ketaqwaan kepada Tuhan YME. Sesuai implementasi Pancasila sila pertama 
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, diharapkan seluruh karyawan dapat 
merasa sejahtera, nyaman dan tentram karena merasa aman dalam naungan 
dan bantuan Tuhan dalam setiap kegiatannya. Oleh karena itu, manajemen 
sumber daya manusia dihimbau untuk mengeluarkan segala kebijakan yang 
tetap berteguh pada pengimplementasian Ketuhanan. Apalagi dalam situasi 
pandemi saat ini, menghimbau karyawan untuk meningkatkan semangat 
dalam ibadah dan doa kepada Tuhan juga merupakan hal yang baik agar 
situasi seperti ini tidak berlangsung lama.

Dari keempat sifat tersebut kita tahu bahwa Rasulullah SAW. 
merupakan orang mulia yang selalu menerapkan manajemen sumber daya 
manusia yang baik dan berkualitas pada kehidupan perjalanan dakwah 
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beliau dalam menyebarkan ajaran islam. Hal tersebut patutlah kita teladani 
dan amalkan sehingga dapat mendidik seluruh komponen perusahaan agar 
memiliki nilai kemanusiaan seperti beliau. Dapat juga diimplementasikan 
dalam menghadapi situasi pandemic yang membutuhkan kinerja yang lebih 
optimal walau dalam lingkungan yang terpisahkan.
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Abstrak. Pekerjaan terbesar yang sedang dihadapi oleh seluruh pemimpin 
dunia saat ini adalah bagaimana menghadapi tantangan dan beradaptasi 
dengan ketidakpastian lingkungan bisnis yang semakin dinamis sebagai 
dampak dari krisis yang ditimbulkan Pandemi Covid-19. Bab ini membahas 
pola kepemimpinan yang ideal dengan penanganan masa krisis saat ini. 
Sejumlah pelajaran yang dapat diadaptasi dari beberapa pola kepemimpinan, 
memberikan solusi dan referensi bagi para pemimpin mengenai bagaimana 
menghadapi tantangan di masa krisis Pandemi Covid-19 melalui pola 
kepemimpinan yang berorientasi pada hati dan akal sehat. Melalui 
kepemimpinan dengan hati dan logika akal sehat, akan mendorong 
terbentuknya mutual trust antara pemimpin dan anggota organisasi, 
meningkatkan engagement, motivasi, positive behavior untuk berkolaborasi 
dalam satu kesatuan. 

Keywords :  Kepemimpinan, keseimbangan hati dan logika

Pendahuluan

Penyebaran Pandemi Covid-19 secara global dengan cepat telah 
melampaui epidemi lain baru-baru ini baik dalam ukuran maupun 

Bab 2 . 
Memimpin dengan Hati dan Logika: 
Pola Kepemimpinan Ideal Pada Masa Krisis 
Pandemi Covid-19
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cakupannya. Selain korban manusia yang mematikan dan gangguan pada 
jutaan nyawa manusia, krisis ekonomi terjadi secara signifikan. Dalam 
menghadapi tantangan tertentu dan serangkaian risiko yang masih belum 
pasti, para pemimpin bisnis khawatir tentang bagaimana perusahaan mereka 
akan terpengaruh dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di tengah 
masa krisis ini, ada sejumlah pelajaran dari sejarah yang bisa diterapkan 
sekarang. 

Pada masa Rasulullah SAW, pernah juga terjadi krisis akibat dari 
pandemi kusta. Sama halnya dengan Pandemi Covid-19, pandemi ini pada 
masa Rasulullah merupakan penyakit menular yang mematikan dan belum 
ditemukan obatnya. Sebagai langkah kebijakan penanganan pandemi pada 
masa kepemimpinan Rasulullah juga telah menerapkan isolasi, karantina 
dan lock down. Pada masa pandemi kusta tersebut Rasulullah mewajibkan 
warganya untuk menjaga jarak dari penduduk yang menderita kusta tersebut, 
seperti tertulis dalam hadits “Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu 
wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya jika wabah 
itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu”. 
(HR. Al-Bukhari).

Pemerintahan pada masa tersebut, melarang warganya agar tidak 
mendekati daerah yang terkena pandemi, dan larangan keluar dari daerah 
tersebut, jika berada dalam daerah yang terkena pandemi. Pemerintahan 
Rasulullah juga tetap memberikan supply kebutuhan pokok sehari-hari, obat-
obatan dan tenaga medis selama masa isolasi dan karantina. Krisis yang timbul 
sebagai dampak dari pandemi, memberikan pelajaran berharga mengenai 
kepemimpinan yang tepat untuk menentukan strategi dan kebijakan untuk 
mengatasi krisis yang terjadi tanpa mengabaikan kesejahteraan spiritual dan 
material seluruh masyarakat. Memimpin dengan menggunakan hati dan akal 
sehat adalah salah satu pola kepemimpinan yang bisa diterapkan pada masa 
krisis ini. Memimpin dengan hati membutuhkan ketrampilan halus atau soft 
skill yang sangat signifikan. Keseimbangan antara hati dan logika dengan 
akal sehat tentang berbagai perhitungan rasio bisnis dan mendengarkan 
semua suara stakeholder dengan menggunakan hati ketika mengambil 
sebuah keputusan, akan membuat suasana organisasi tetap nyaman meskipun 
krisis melanda.

Pola memimpin dengan hati dan logika telah dibahas oleh beberapa 
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peneliti sebelumnya seperti (Human Psychology, 2020; Marques, 2019; and 
Walter, 2013). Human Psychology, 2020 menyatakan kelebihan memimpin 
dengan hati (heart leadership) adalah memotivasi anggota organisasi untuk 
terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan; menemukan solusi 
permasalahan atau konflik secara bertahap; pemahaman dari berbagai sudut 
pandang; penghargaan dan pengakuan  terhadap pencapaian prestasi; dan 
support dalam menurunkan tingkat stress. Sedangkan memimpin dengan 
logika (mind leadership) memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 
memimpin dengan logika (mind leadership) seperti lebih berorientasi pada 
tujuan; keterlibatan dengan rencana dan strategi jangka panjang; pandangan 
yang lebih luas (takes big-picture); mampu mengenali peluang baru; dan 
eksplorasi peluang besar di masa mendatang. Kepemimpinan dengan 
logika (mind leadership) mempunyai kekurangan antara lain, belum mampu 
mempertimbangkan pengaruh perubahan pada budaya organisasi; kurang 
sesuai jika difokuskan pada kebutuhan anggota organisasi secara individu; 
progress pencapaian tujuan yang lambat; dan cenderung mengabaikan detail 
taktis dari proses perubahan yang dihadapi. Sementara itu, memimpin 
dengan tangan (hand leadership) mempunyai beberapa kelebihan yaitu 
lebih kompeten dalam merencanakan pelaksanaan proyek (pekerjaan teknis 
jangka pendek); penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan efisien; mampu 
memenuhi apa yang diharapkan; lebih terbuka dalam berbagai informasi dan 
pengetahuan terhadap rekan kerja lain; dan motivasi untuk mencapai tingkat 
kinerja tinggi. Kelemahan hand leadership adalah belum mampu memberikan 
pandangan yang luas pada tujuan proses perubahan; cenderung tidak sabar 
terhadap pengelolaan konflik anggota organisasi; tekanan standar kinerja 
tinggi yang sulit dicapai; kurang sabar dengan anggota organisasi yang 
kurang memenuhi standar kinerja; dan menimbulkan ketersediaan data dan 
informasi yang berlebihan.  

Ketiga gaya kepemimpinan ini memberikan konsekuensi seperti, pada 
heart leadership pimpinan dituntut untuk lebih terkoneksi secara empati 
perasaan para anggotanya, memberikan motivasi untuk memberikan 
knotribusi terbaik mereka secara individu, memberdayakan dan memberikan 
dukungan yang dibutuhkan untuk memimgkatkan engagement para anggota 
sehingga tujuan organisasi akan tercapi. Untuk head leadership, memberikan 
konsekuensi bagi para leader untuk menyampaikan pentingnya pencapaian 
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visi dengan ketulusan hati (heart leadership) bagi seluruh anggotanya, dan 
menetapkan strategi pencapaian visi pada setiap tahapan prosesnya dengan 
(hand leadership). Sedangkan bagi hand leadership membutuhkan perluasan 
untuk lebih mengeksplore pelaksanaan tugas jangka pendek, dengan 
mendorong engagement antar anggota organisasi agar saling mendukung 
pencapaian visi dan melalukan evaluasi kinerja secara berkala. Akan tetapi, 
semua referensi di atas menjelaskan kondisi gaya kepemimpinan yang bisa 
diterapkan ketika suasana lingkungan eksternal ada pada kondisi normal. 
Jika terjadi kondisi krisis seperti pada masa pandemi yang diperkirakan 
akan berakhir dan pulih di Indonesia sampai akhir tahun 2020, maka 
menyeimbangkan tiga pola tersebut, menjadi salah satu alternative. Hasil 
akhir yang diinginkan tentu adalah terjaganya kelangsungan bisnis, 
terciptanya kesejahteraan karyawan dan terawatnya hubungan dengan 
business stakeholder.

 
Emphaty Rationale Leadership

Leadeship merupakan suatu aktivitas memimpin anggota organisasi 
dalam mencapai tujuan. Pimpinan selain sebagai penentu ketetapan visi dan 
misi bagi organisasi, juga memberi motivasi, mengarahkan dan menumbuhkan 
positive attitude dan behavior pada para karyawan atau anggota organisasi 
untuk saling terlibat (engage) dalam pencapaian tujuan. Peran utama seorang 
pemimpin adalah:
1. Trust builder. Sebagai role model yang efektif untuk membangun 

kepercayaan, dimulai dari kompetensi dan karakter yang dimiliki.
2. Penentu Visi. Mengarahkan secara jelas arah tujuan organisasi dan 

langkah yang perlu dilakukan untuk mencapainya.
3. Menetapkan strategi. Merencanakan langkah dan tahapan yang 

diambil dalam proses pencapain hasil yang diinginkan secara konsisten. 
Melaksanakan visi dengan strategi yang telah ditetapkan hingga selesai 
dengan pemberdayaan, pendelegasian tugas dan tanggung jawab serta 
engagement seluruh anggota organisasi.

4. Mentor. Memotivasi anggota organisasi untuk berkontribusi dengan 
skill terbaik mereka, dalam problem solving dan peningkatan kinerja. 
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Mendorong dan membina pengembangan skill dan kompetensi seluruh 
anggota secara kontinyu.
Dalam sudut pandang Islam, pemimpin bukan hanya berperan sebagai 

driver pencapaian visi organisasi tetapi Islam mengajarkan pemimpin 
sebagai sarana dakwah untuk saling mengajak dalam kebaikan (memberikan 
kontribusi terbaik yang dimiliki) mewujudkan kesejahteraan seluruh 
masyarakat (kemaslahatan umat) berdasarkan kasih sayang, kepercayaan dan 
keadilan. Sebagaimana terkandung dalam Al Qur’an surat Ali Imron: 110 
“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 
yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.

Seorang pemimpin dalam Islam harus memenuhi prasyarat utama yaitu 
(taqwa) yang terdiri dari pelaksanaan tanggung jawab dan tingkat spiritual 
(Rafiki, 2020). Tanggung jawab terdiri dari kestabilan emosional, altruism/
kasih sayang (shadaqah), memaafkan/ toleransi, integritas, adil dan sabar. 
Spiritualitas seorang pemimpin terdiri dari ibadah, taubat, dan iman. Tingkat 
spiritualitas dan tanggung jawab dari seorang pemimpin ini memberikan 
dampak pada tumbuhnya trust dari para anggota terhadap kemampuan dan 
kompetensi yang dimiliki leader. Semakin tinggi trust anggota terhadap 
leader akan membentuk positive attitude dan behavior misalnya engagement, 
collaboration, positive energy, intrinsic motivation, organizational commitment 
dan job satisfaction sehingga pada akhirnya organisasi dapat mencapai tujuan 
yang diinginkan.

Selain itu seorang pemimpin dalam Islam juga harus memenuhi 
kompetensi dasar kepemimpinan. Kompeten dalam pengambilan keputusan 
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist; memahami konsep dasar ajaran Islam 
sebagai prioritas utama; serta mampu menjalankan amanah terhadap para 
anggotanya secara adil. Kekuasaan dan wewenang juga diperlukan untuk 
mempengaruhi atau memanage para anggota sehingga kemakmuran spiritual 
maupun material bagi seluruh anggota masyarakat dapat tercapai. Kekuasaan 
dan wewenang pimpinan merupakan tanggung jawab secara langsung kepada 
Allah, baik di kehidupan dunia maupun akhirat, Selanjutnya beberapa skill 
dan karakter yang diperlukan bagi seorang pemimin dalam Islam adalah 
sebagai berikut:
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1. Kemampuan berfikir secara rasional
2. Mempunyai pengetahuan yang luas
3. Bijaksana 
4. Keteguhan hati dan tangguh
5. Self – control (empati, dapat dipercaya, diplomatik)
6. Tegas 
7. Kemampuan proses tahapan pekerjaan dan follow up (open minded dan 

memberi saran, perhatian, koordinator)
8. Mengakui dan menghargai pencapaian target/prestasi
9. Mampu menemukan peluang dari tantangan dan permasalahan
10. Komunikator yang unggul
11. Memahami proses perubahan 
12. Mengutamakan kepentingan bersama (unity, kekeluargaan dan 

persaudaraan)
13. Pragmatis dalam masalah kontroversial (kebebasan, commitment, doa 

dan rasa syukur)
14. Mengajak dalam kebaikan dan melarang kejahatan 

Pada saat ini, perusahaan berada dalam fase yang berbeda dalam 
menghadapi pandemi, dan oleh karena itu dampaknya bervariasi menurut 
geografi dan sektor. Tetapi terlepas dari sejauh mana dampak virus pada 
organisasi, ada lima kualitas mendasar dari kepemimpinan yang tangguh yang 
membedakan pimpinan yang sukses memimpin dan mengelola karyawan 
untuk bersama sama melewati krisis Pandemi Covid-19:
1. Memimpin dari hati dan menggunakan akal sehat. 
  Pada masa krisis, hal yang paling sulit bisa menjadi hal yang paling 

lembut bagi sebuah organisasi. Para pemimpin yang benar-benar 
tangguh, sungguh-sungguh empatik, akan berjalan dengan penuh 
kasih dalam posisi karyawan, pelanggan, dan ekosistem mereka yang 
lebih luas. Namun para pemimpin yang ulet harus secara bersamaan 
mengambil garis keras dan rasional untuk melindungi kinerja keuangan 
dari kelembutan yang selalu menyertai gangguan tersebut.

2. Mengutamakan misi. 
  Para pemimpin yang tangguh dalam menghadapi triase, mampu 

menstabilkan organisasi mereka untuk menghadapi krisis yang dihadapi 



20 Olivia Fachrunnisa

sambil menemukan peluang di tengah kendala yang sulit. Misi dan nilai 
utama sebuah organisasi menjadi pijakan utama untuk menjalankan 
roda organisasi, melayani anggota organisasi dan masyarakat secara 
luas. Pengutamaan pada misi ini akan menjadikan organisasi lebih bisa 
bertahan melewati badai krisis.

3. Lincah dan Fleksibel. 
  Para pemimpin yang tangguh perlu mengambil tindakan tegas 

dengan keberanian meski berdasarkan informasi yang tidak sempurna 
dikarenakan situasi dan kondisi yang diluar kendali serta jeli mengetahui 
bahwa kemanfaatan atas rangkaian strategi yang dipilih adalah di atas 
segalanya. 

4. Memiliki tujuan yang jelas. 
  Para pemimpin yang tangguh memiliki tujuan yang jelas sejak awal, 

bersikap transparan tentang realitas saat ini termasuk apa yang tidak 
mereka ketahui sementara juga melukiskan gambaran menarik tentang 
masa depan yang akan terjadi. Membesarkan hati anggota organisasi dan 
juga masyarakat, serta mengilhami semua pihak untuk bersama sama 
bertahan dan menikmati perjalanan hidup organisasi di tengah krisis 
Pandemi
Ketika sebuah krisis terjadi, maka paling tidak membutuhkan paling 

tiga rangkaian waktu yaitu (1) merespons, yaitu menghadapi krisis, bukan 
meninggalkan atau menghindar dari situasi saat ini dan mengelola kontinuitas 
bisnis serta menjamin terciptanya kesejahteraan anggota organisasi; (2) 
masa pemulihan, masa di mana organisasi belajar, mengambil hikmah dan 
muncul kembali dengan kekuatan yang lebih baik; dan (3) berkembang, di 
mana perusahaan mempersiapkan dan membentuk fase normal berikutnya. 
Pemimpin memiliki tanggung jawab yang substansial dan tambahan untuk 
dengan cepat mempertimbangkan ketiga kerangka waktu secara bersamaan 
dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai.

Dalam kerangka imperatif yang luas ini, para pemimpin yang tangguh 
dapat mengambil langkah-langkah taktis khusus untuk meningkatkan kualitas 
organisasi selama krisis saat ini, meminimalkan dampaknya dan membantu 
organisasi mereka muncul lebih kuat. Dengan pendekatan yang tepat, maka 
krisis dapat menjadi peluang untuk bergerak maju dan menciptakan nilai lebih 
dan dampak sosial yang positif, daripada sekadar bangkit kembali ke status quo.
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Memimpin dari hati

Fokus penting dalam suatu krisis adalah untuk mengenali dampak 
ketidakpastian terhadap orang-orang yang menggerakkan organisasi. Pada 
saat seperti itu, kecerdasan dalam segala hal yang diperlukan selama krisis 
menjadi sangat penting. Para pemimpin yang ulet mengungkapkan empati 
dan belas kasihan bagi sisi sumber daya manusia dari pergolakan — misalnya, 
mengakui betapa radikalnya prioritas pribadi karyawan mereka telah beralih 
dari pekerjaan menjadi peduli dengan kesehatan keluarga, mengakomodasi 
penutupan sekolah yang diperpanjang, dan menyerap kecemasan anggota 
organisasi akan ketidakpastian yang mengancam jiwa dan keselamatan. 
Para pemimpin yang tangguh juga mendorong orang-orang mereka untuk 
mengadopsi pendekatan yang tenang dan metodis terhadap apa pun yang 
terjadi selanjutnya.

Prioritas pertama adalah harus melindungi pekerja, memastikan 
kesehatan dan keselamatan mereka, diikuti dengan penjaminan kesejahteraan 
ekonomi karyawan. Beberapa praktek kebijakan yang sudah banyak di ambil 
oleh perusahaan - perusahaan di Indonesia di antaranya adalah sebagai 
berikut:
· Sembilan puluh persen mengatakan persyaratan mendesak adalah 

menyediakan karyawan mereka opsi kerja yang fleksibel.
· Perusahaan dalam industri yang menghadapi kendala terbesar dalam 

menyediakan opsi kerja yang fleksibel dan jarak jauh seperti energi, 
sumber daya, dan industri berfokus pada penyediaan perlindungan fisik 
yang lebih kuat dalam bentuk lingkungan kerja yang lebih bersih dan 
lebih aman serta peralatan perlindungan pribadi.

· Lebih dari setengah entitas pemerintah dan layanan publik berfokus 
pada penanganan tekanan psikologis karyawan.
Merancang layanan untuk hati semua anggota organisasi dimulai dengan 

memahami bagaimana hati itu mungkin telah berubah secara dramatis dari 
apa yang di rasakan sebelumnya. Selama mas krisis, anggota organisasi sering 
mengembalikan hierarki kebutuhan ke keinginan dasar seperti keselamatan, 
keamanan, dan kesehatan. Bagaimana sifat dan nada komunikasi anggota 
organisasi perlu bergeser di tengah krisis Pandemi Covid-19? Karyawan atau 
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anggota organisasi tentu berharap menikmati kebaikan dan kasih sayang dari 
perusahaan. Mereka juga berjuang melalui krisis, dan mengharapkan empati. 
Hal-hal sederhana bisa menjadi hal besar. 

Grab dan Gojek telah bertanya kepada pelanggan apakah mereka ingin 
makanan atau paket barang di tinggalkan di pintu daripada lewat pemberian 
langsung dengan tangan. Banyak maskapai penerbangan telah mengirim 
email kepada pelanggan untuk menggambarkan upaya dekontaminasi 
pesawat mereka yang ditingkatkan. Beberapa restoran telah mendorong 
staf mereka mengikuti protocol kesehatan untuk meredakan kekhawatiran 
pelanggan. Namun demi karyawan dan pelanggan yang sama juga kreditor 
dan investor pemimpin yang tangguh harus tetap fokus pada perlindungan 
kinerja keuangan selama krisis serta membuat keputusan yang strategis 
dengan mendasarkan pada keberadaan fakta. 

Sementara itu, dari perhitungan logika dan akal sehat, sehingga terdapat 
beberapa langkah penting dalam melindungi keberlangsungan perusahaan di 
tengah-tengah peristiwa eksistensial adalah sebagai berikut:
1. Sentralisasi pengambilan keputusan dalam jumlah yang lebih 

sedikit untuk konsistensi, kecepatan, dan khususnya ketegasan. Hal 
ini dikarenakan karena ketidakpastian dapat melumpuhkan beberapa 
pembuat keputusan.

2. Katalogisasi sumber dana tunai yang tersedia di perusahaan, 
termasuk jalur pendanaan yang tidak digunakan (berkomitmen dan 
tidak terikat), fasilitas pembiayaan bergulir, dan pembatasan pinjaman 
terkait; sumber-sumber keuangan baru, seperti fasilitas pembiayaan 
tetap untuk membiayai kembali revolver yang ada; kelebihan modal 
kerja (mis., melalui pengurangan inventaris, perpanjangan jangka waktu 
pembayaran); suntikan ekuitas; dll.

3. Mengartikulasikan skenario ekonomi dengan cepat di semua pasar 
yang dilayani, umumnya menskalakan skenario dari ringan ke sedang.

4. Membuat model dampak finansial yang diproyeksikan dari skenario 
pada profitabilitas dan terutama likuiditas. Ini termasuk menilai 
kemungkinan pelanggaran perjanjian dan persyaratan utang, dan 
menentukan kapan sumber kas yang tersedia harus diambil.
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5. Mendefinisikan kembali hal hal yang tidak bisa dinegosiasikan: 
produk, layanan, segmen pelanggan, lini bisnis, segmen karyawan, dan 
seterusnya adalah yang paling penting untuk arus kas yang sedang 
berlangsung dan di masa depan serta yang harus dilestarikan, meskipun 
bahkan yang tidak dapat dinegosiasikan dapat terkena dampak jika 
skenario cenderung lebih parah.

6. Identifikasi keputusan strategis yang tepat (dalam batas-batas yang 
tidak bisa dinegosiasikan) untuk memengaruhi kinerja keuangan, seperti 
pengurangan pengeluaran diskresioner, pembekuan perekrutan, atau 
penutupan pabrik sementara.

7. Menentukan tindakan yang harus diambil sekarang, dan menyetujui 
terlebih dahulu tentang hierarki yang akan ditarik ketika terjadi masalah 
pada skenario tindakan yang telah dilakukan. 
Perusahaan yang telah mengembangkan sebuah rencana strategis awal 

akan terjadi mengalami kendala dikarenakan banyak skenario, proyeksi, 
yang tidak dapat dinegosiasikan, dan pengungkit sudah diartikulasikan 
dan mungkin hanya perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini. Namun di 
tengah krisis, tujuan perusahaan harus tetap diteguhkan, jangan pernah 
dinegosiasikan. Tujuan dan misi organisasi menjadi tempat persatuan antara 
hati dan akal sehat.

Membuat keputusan yang terkait dengan tujuan organisasi sangat 
penting selama krisis, ketika perusahaan berada di bawah tekanan yang 
meningkat dan pemangku kepentingan memperhatikan setiap gerakan. 
Pola kepemimpinan dengan hati dan rasio mensyaratkan kemampuan 
untuk berkembang meskipun dalam keadaaan perubahan lingkungan yang 
menantang, di antaranya adalah dengan:
1. Menumbuhkan keterlibatan karyawan yang tinggi pada pencapaian 

tujuan organisasi
  Ketika organisasi berpusat pada tujuan otentik, karyawan merasa 

bahwa pekerjaan mereka memiliki makna bagi organisasi (Fachrunnisa, 
Adhiatma, & Tjahjono, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa karyawan 
yang memiliki rasa keterhubungan dengan organisasi akan lebih tangguh 
dan adaptif pada masa krisis dan mampu untuk self recovery setelah masa 
stabil datang. 
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2. Menciptakan kejelasan tujuan untuk melakukan transformasi dengan 
cara yang benar.

  Perusahaan yang berjalan di atas misi pencapaian tujuan mereka 
ketika menghadapi keputusan-keputusan sulit memiliki pengertian 
yang lebih tajam tentang bagaimana mereka harus berkembang, dan 
sebagai hasilnya, transformasi mereka akan lebih kohesif. Ketika tujuan 
didahulukan, keuntungan biasanya mengikuti; ketika keuntungan yang 
menjadi prioritas, maka hasil akan lebih sulit dipahami.

Mengutamakan Misi

Organisasi di tengah krisis dihadapkan dengan berbagai masalah 
mendesak di seluruh bidang yang tampaknya tak terhitung jumlahnya. Para 
pemimpin yang tangguh memusatkan perhatian pada hal-hal yang paling 
mendesak ini, menetapkan bidang-bidang prioritas yang dapat dengan 
cepat mengalir. Berdasarkan analisis kami tentang praktik kerja unggulan 
perusahaan multinasional dalam perencanaan kelangsungan bisnis, terutama 
terkait dengan manajemen darurat utama pneumonia atipikal menular, 
influenza H1N1, demam berdarah ebola, dan penyakit menular utama 
lainnya, ada sejumlah tindakan utama yang dapat diambil oleh pemimpin 
yang tangguh yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut:
1. Berempati dengan kebutuhan dan kekhawatiran karyawan, termasuk 

memastikan bahwa kompensasi rutin dan kegiatan produksi mengikuti 
jadwal normal serta mengubah kebijakan cuti untuk masalah kesehatan 
terkait Pandemi Covid-19

2. Mengurangi problem lebih lanjut ke rantai pasokan yang terganggu
3. Tetap terhubung dengan semua stakeholder dan secara terbuka menunjukkan 

kepedulian terhadap karyawan, pelanggan dan masyarakat sekitar terutama 
komunitas lokalnya

4. Memanfaatkan kehadiran digital berskala besar dengan menjaga perusahaan 
tetap beroperasi dan berjalan, demi keberlangsungan bisnis di masa depan.

5. Meningkatkan keterlibatan ekosistem bisnisnya melalui saluran-saluran 
baru, menggeser beberapa program kerja untuk di laksnakan dengan metode 
digital
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Kelincahan dan Fleksibilitas

Pada masa krisis, tindakan dan keputusan yang cepat sangat 
diperlukan. Sebagian besar perusahaan tidak memiliki infrastruktur 
untuk memberikan informasi atau data yang sempurna secara real time 
pada operasi yang dapat terpengaruh selama pandemi. Akan ada banyak 
“yang tidak diketahui, tidak dikenal, tidak di prediksi” di hari, minggu dan 
bulan bulan ke depan. Organisasi harus siap menerima kenyataan bahwa 
tindakan cepat sangat diperlukan. Kesempurnaan seringkali menjadi lawan 
dari kebaikan.  Ketersediaan informasi yang tidak sempurna sering hadir 
secara tiba tiba yang mungkin akan mempengaruhi kualitas tindakan. 
Oleh karena itu, upaya mengumpulkan sebanyak mungkin data proxy 
untuk menginformasikan keputusan menjadi sangat penting. Ketika krisis 
berakhir, pemimpin akan memiliki kesempatan untuk melakukan tinjauan 
menyeluruh untuk melihat bagaimana meningkatkan kualitas informasi 
dalam krisis di masa depan tetapi selama krisis ini, pemimpin mungkin 
harus mengesampingkan analisis semacam itu.

Dalam menghadapi situasi yang tidak pernah diantisipasi, hal ini 
juga merupakan waktu untuk mendorong lebih banyak inisiatif dan hak 
pengambilan keputusan di semua tingkatan organisasi, percaya bahwa tim 
dan individu yang tertanam dalam konteks tertentu mungkin berada dalam 
posisi terbaik untuk menghasilkan pendekatan kreatif untuk menangani 
kebutuhan yang tidak terduga. Sehingga, penyusunan tujuan perusahaan 
perlu dibuat menjadi lebih jelas, tetapi memungkinkan otonomi lebih 
fleksibel. Untuk mencapai tujuan keseluruhan mengurangi risiko penularan 
penyakit di tempat kerja, misalnya, sebuah jaringan warung kopi memberikan 
fleksibilitas kepada pimpinan toko untuk mengkonfigurasi ulang meja 
untuk menjaga jarak sosial. Kuncinya, tentu saja, adalah untuk memastikan 
bahwa semua pekerja memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan 
yang penting dan batasan batasan yang tidak dapat dilintasi. Pendekatan 
ini mungkin memiliki nilai di luar krisis saat ini karena organisasi belajar 
untuk melakukan bisnis di waktu yang semakin tidak pasti.
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Kejelasan narasi tujuan organisasi 

Pada masa krisis seperti ini, keseimbangan yang baik antara 
berkomunikasi sebelum memiliki semua fakta dan keterlambatan dalam 
merespon menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Perusahaan-perusahaan 
terkemuka di Indonesia telah mengadopsi kebijakan komunikasi yang lebih 
pendek dan lebih sering berdasarkan apa yang mereka ketahui dan kemudian 
mengisi rinciannya. Dengan tidak adanya narasi dari pimpinan, sebuah tim 
dan pemangku kepentingan mungkin mulai mengisi kekosongan dengan 
informasi dan asumsi yang salah. Mengatur irama teratur dengan opini 
yang jelas adalah sangat penting. Komunikasi yang tidak lengkap atau saling 
bertentangan dapat memperlambat respons organisasi untukmemberikan 
panduan yang lebih baik.

Selanjutnya, diperlukan ketersediaan trust dalam organisasi. Trust atau 
kepercayaan terdiri dari elemen transparansi, pengelolaan hubungan dan 
pengalaman (Fachrunnisa & Hussain, 2013). Kepercayaan dimulai dengan 
transparansi: memberi tahu apa yang pimpinan ketahui dan mengakui 
apa yang tidak diketahui oleh pimpinan. Kepercayaan juga merupakan 
fungsi dari sebuah hubungan interkasi atau komunikasi, seberapa jauh 
kita saling “mengetahui” satu sama lain (Fachrunnisa & Hussain, 2020). 
Antara pimpinan dan karyawan, antara perusahaan dengan pelanggan 
dan antar perusahaan dengan ekosistem yang dimiliki. Dan yang terakhir 
adalah pengalaman: Apakah pemimpin dapat melakukan apa yang telah dia 
katakan? Di saat ketidakpastian tumbuh, kepercayaan semakin dibangun 
dengan menunjukkan kemampuan untuk mengatasi situasi yang tidak 
diantisipasi dan komitmen yang mantap untuk memenuhi kebutuhan semua 
pemangku kepentingan dengan cara terbaik. Penting juga untuk mengenali 
dan mengatasi emosi semua pemangku kepentingan. Ini bukan hanya 
tentang grafik dan angka. Narasi dapat menjadi cara yang ampuh untuk 
mengakui ketakutan yang secara alami muncul pada saat krisis, sementara 
pada saat yang sama membingkai peluang yang dapat dicapai jika pemangku 
kepentingan bersatu dan berkomitmen untuk mengatasi tantangan yang 
menghalangi.

Di tengah krisis, komunikasi dengan media virtual lebih banyak 
diterapkan. Banyak psikolog menyatakan bahwa mayoritas komunikasi 
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dilakukan secara nonverbal. Email, teks, dan tweet kehilangan intonasi suara, 
kontak mata, dan bahasa tubuh yang penting untuk komunikasi yang bisa 
membangun kepercayaan. Oleh karena itu, penggunaan video live akan 
membantu menghubungkan anggota organisasi secara emosional. Akan 
tetapi, dalam jumlah yang besar, hal ini pun mungkin akan mengganggu 
kesehatan mental anggota organisasi.

     
Kesimpulan

Pandemi Covid-19 kemungkinan akan mempercepat perubahan 
mendasar dan struktural yang tidak terhindarkan dalam hal apa pun. Segala 
sesuatu terjadi jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Pertimbangkan 
bahwa “virtualisasi” pekerjaan dilakukan dari rumah atau di tempat lain, 
dengan kolaborasi jarak jauh dan pengurangan perjalanan untuk pertemuan 
fisik telah berkembang dengan mantap. Saat ini, di seluruh dunia, bisnis 
sedang belajar berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi pada 
platform virtual, dan memahami peningkatan kemanjuran dan efisiensi yang 
dapat disediakan modalitas kerja tersebut. Alat kerja dan kolaborasi virtual 
cenderung menciptakan ruang pasar baru yang booming.

Perubahan struktural ini juga mengharuskan pemimpin untuk 
mengubah strategi dan perencanaan. Misalnya, jika organisasi mengubah 
model kepegawaian untuk memungkinkan lebih banyak telecommuting 
atau pekerjaan jarak jauh, bagaimana hal itu dapat mempengaruhi 
portofolio kinerja organisasi? Apakah ada penghematan biaya yang dapat 
di capai dengan mengecilkan jejak fisik organisasi? Apa jenis kewajiban atau 
tantangan baru yang mungkin berkembang jika organisasi mengadopsi model 
kerja yang terdesentralisasi? Apakah kita memerlukan protokol keamanan 
digital yang lebih kuat? Perubahan apa yang perlu dibuat untuk pelatihan 
manajemen dan kebijakan komunikasi untuk menjalankan tenaga kerja yang 
lebih terdistribusi? Pembaruan apa yang diperlukan untuk konferensi video 
dan ketersediaan jaringan? Pertanyaan pertanyaan ini akan terus datang dan 
organisasi perlu untuk merespons dengan jawaban yang taktis dan cepat. 
Sehingga, pemimpin yang memiliki keseimbangan hati dan akal sehat atau 
logika diharapkan akan memberikan ketenangan bagi anggotanya serta terus 
memantapkan misi dan tujuannya untuk mensejahterakan organisasi. 

Perlunya beroperasi secara berbeda memberi peluang bisnis untuk 
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memahami apa yang dapat dilakukan. Satu perusahaan, misalnya, menguji 
kemampuan staf keuangannya untuk melakukan penutupan bulanan 
saat bekerja dari rumah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut 
dapat memenuhi persyaratan pelaporan keuangan triwulanannya jika 
kondisinya tetap ada. Setelah pemimpin mengetahui bahwa mereka dapat 
melakukan berbagai hal secara berbeda, maka pemimpin mungkin ingin 
mempertimbangkan apakah harus terus melakukannya atau berhenti. 
Pandemi Covid-19 adalah suatu wadah di mana kepemimpinan yang tangguh 
disempurnakan. Bertindak tanpa informasi yang sempurna, seringkali 
hanya dengan beberapa jam atau beberapa hari, pemimpin harus memandu 
organisasi mereka melalui berbagai keputusan dan tantangan, dengan 
implikasi signifikan bagi seluruh sistem perusahaan mereka — karyawan, 
pelanggan, klien, mitra keuangan, pemasok, investor, dan pemangku 
kepentingan lainnya — juga untuk masyarakat secara keseluruhan.

Kejernihan berpikir, komunikasi, dan pengambilan keputusan akan 
menjadi premium. Para pimpinan yang dapat menunjukkan kejelasan ini 
dengan baik. Memimpin dari hati, berpikir jernih dengan akal sehat dan 
perhitungan cepat, lincah dan adaptif, sehingga akan menginspirasi organisasi 
mereka untuk bertahan melalui krisis ini, memposisikan organisasi mereka 
untuk muncul di posisi yang lebih baik, dan siap untuk apa pun yang akan 
datang. Krisis seperti ini, dengan tantangan berat yang harus dinavigasi, juga 
akan mengarah pada peluang untuk belajar dan memperdalam kepercayaan 
dengan semua pemangku kepentingan, sambil memperlengkapi organisasi 
untuk langkah perubahan yang menciptakan nilai lebih tidak hanya untuk 
pemegang saham, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan.

Allah SWT adalah sebaik baik pembuat scenario, sabar dan ikhlas 
menjadi kunci kita untuk meyakini bahwa setiap peristiwa akan berujung 
pada kebaikan. Niat tulus, tujuan organisasi yang semata mata mengharap 
ridho Ilahi, akan menuntun organisasi untuk tetap bertahan dan menjadi 
lebih baik di masa depan.
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Abstrak. Hampir seluruh negara di dunia tempo ini mengalami masalah 
yang serius dibidang kesehatan dan kestabilan perekonomian akibat Pandemi 
Covid-19. Untuk mencegah penularan Pandemi Covid-19, maka ruang gerak 
manusia dibatasi, pembatasan tersebut berujung pada peliburan perusahaan 
dan sekolah sehingga menyebabkan penganggguran dan berdampak pada 
penurunan konsumsi masyarakat hingga ekonomi menjadi lesu dan tidak 
stabil. Akan tetapi dibalik itu semua terdapat hikmah dan pembelajaran 
dalam Pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu terciptanya kesadaran 
mengenai perlunya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia 
kedepannya agar dapat menguasai teknologi dan digitalisasi. Ketika sistem 
bisnis kedepannya berbasis teknologi dan  digitalisasi maka kondisi seperti 
Pandemi Covid-19 atau bahkan kondisi yang lebih parah dari Pandemi 
Covid-19 tidak akan berdampak banyak. Dengan penguasaan teknologi 
kedepannya maka hampir seluruh  operasional perusahaan dilakukan oleh 
mesin dan robot yang dikendalikan oleh para pekerja (SDM) di ruang khusus 
pengendali atau bahkan suatu saat bisa dilakukan dirumah sehingga manusia 
tidak perlu banyak pergerakan ketika bekerja. Selain itu penggunaan teknologi 
dan digitalisasi juga membuat operasional bisnis perusahaan menjadi lebih 
optimal, efektif, dan efisien. Oleh karena itu perencanaan SDM untuk masa 
depan yang mampu mengelola, mengoperasikan dan mengembangkan 
teknologi dan digitalisasi dalam perusahaan sangat penting sekarang ini. 

Bab 3 . 
Masa Depan Perencanaan SDM: 
Belajar dari Dampak Krisis Pandemi Covid-19 
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Pendahuluan

Belakangan ini Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah serius bagi 
hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Virus Corona yang 
baru ditemukan, ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya 
tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 
2019 (World Health Organization). Tercatat pada tanggal 14 April 2020 kasus 
terkonfirmasi positif Pandemi Covid-19 di 213 negara didunia sebanyak 
1.812.734, diantaranya 113.675 telah meninggal dunia sedangkan di 
Indonesia tercatat kasus positif sebanyak 4.839, diantaranya 459 meninggal 
dunia. Selain memakan korban jiwa manusia dan menyebabkan gangguan 
kesehatan, Pandemi Covid-19 juga mengguncang kestabilan ekonomi 
dunia, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ketidakstablisan 
ekonomi karena Pandemi Covid-19, para pelaku bisnis harus berpikir lebih 
kritis dalam mengambil kebijakan agar bisnisnya tetap berjalan optimal.

Walaupun Pandemi Covid-19 banyak membawa keburukan bagi 
umat manusia, akan tetapi ada hikmah yang luar biasa dibalik Pademi 
Covid-19, yaitu sebuah pelajaran bagi umat manusia, khususnya bagi para 
pelaku bisnis. Dari Pandemi Covid-19 para pelaku bisnis dunia, terutama di 
Indonesia telah mendapatkan sebuah gambaran atau bahkan bisa dikatakan 
simulasi mengenai ketidakstabilan ekonomi yang kompleks di era Revolusi 
Industri 4.0, sehingga dari hal tersebut para pelaku bisnis bisa belajar untuk 
membuat sebuah sistem bisnis yang tetap berjalan optimal ketika kondisi 
seperti Pandemi Covid-19 terulang, atau bahkan dalam segala kondisi. Bila 
kita lihat pada Pandemi Covid-19, unsur sumber daya manusia menjadi 
kunci operasional bisnis, karena Pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak 
sumber daya manusia dalam mengoperasionalkan bisnis. Pelaku bisnis yang 
berhasil memanajemen sumber daya manusia dengan baik, akan terhindar 
dari dampak terburuk Pandemi Covid-19.

Para pelaku bisnis, khususnya pimpinan perusahaan perlu membuat 
perencanaan jangka panjang yang matang mengenai bagaimana sistem bisnis 
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yang tetap bisa berjalan optimal ketika kondisi seperti Pandemi Covid-19 
terulang atau bahkan kondisi yang lebih parah. Selain membuat perencanaan 
sebuah sistem baru, tentu juga perlu perencanaan sumber daya manusia sebagai 
pelaku dan penggerak sistem baru tersebut, karena apabila sebuah sistem baru 
dapat terbentuk dengan baik, akan tetapi sumber daya manusianya tidak bisa 
menjalankannya dengan baik, maka sistem tersebut menjadi tidak baik dan 
tidak berguna, bahkan dapat menjadi sebuah boomerang yang menguncang 
operasional bisnis perusahaan.

Oleh karena itu para pelaku bisnis khususnya pemimpin perusahaan 
perlu membuat sebuah perencanaan sistem bisnis yang beriringan dengan 
perencanaan sumber daya manusia secara bertahap dan terarah dalam 
menciptakan sistem operasional bisnis perusahaan yang tetap bisa berjalan 
optimal dan tidak terpengaruh secara signifikan ketika kondisi seperti 
Pandemi Covid-19 terulang atau bahkan kondisi yang lebih parah dari 
Pandemi Covid-19.

Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses dan seperangkat 
rencana bagaimana organisasi menilai pasokan dan permintaan sumber daya 
manusia di masa depan (Ivancevich, John M dan Robert Konopaske 2013). 
Tolok ukur penilaian perencanaan sumber daya manusia yang dimaksud 
disini adalah shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fatanah (cerdas). 
Dalam arti luas diperlukan sumber daya manusia yang jujur, dapat dipercaya, 
dan cerdas dalam idealnya sebuah organisasi, oleh karena itu perlu sebuah 
perencanaan untuk memperoleh sumber daya manusia yang jujur dalam 
melaksanakan tugasnya, dapat dipercaya ketika diberi suatu kepercayaan, dan 
cerdas atau memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dan mampu 
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada.

Dampak krisis pada perencanaan sumber daya manusia

Dampak dari Pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya batasan-
batasan dalam ruang gerak manusia atau bahkan mengharuskan untuk 
tetap tinggal dirumah membuat para pimpinan bisnis, khususnya pimpinan 
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divisi manajemen sumber daya manusia untuk lebih berpikir kritis dalam 
menyiasati agar unsur sumber daya manusia dalam perusahaan tetap berjalan 
optimal dalam Pandemi Covid-19 agar dapat menjalankan operasional bisnis 
dalam perusahaan sebagaimana mestinya.

Langkah-langkah yang diambil para pimpinan perusahaan maupun 
divisi manajemen sumber daya manusia saat ini untuk menyiasati agar unsur 
sumber daya manusia (tenaga kerja) dalam perusahaan tetap berjalan optimal 
antara lain adalah dengan cara mengurangi jam kerja, memberi masker, 
memberi sabun cuci tangan, menyediakan akses cuci tangan, mengecek suhu 
badan, meliburkan beberapa hari, dan sebagainya. Jika kita lihat langkah-
langkah yang diambil kebanyakan para pimpinan perusahaan dan pimpinan 
manajemen sumber daya manusia adalah langkah untuk jangka pendek saja, 
langkah-langkah jangka panjang jarang terpikirkan oleh pimpinan. Padahal 
langkah jangka panjang itu penting bagi kelangsungan perusahaan apabila 
kondisi seperti Pandemi Covid-19 terulang atau bahkan kondisi yang lebih 
parah dari Pandemi Covid-19  terjadi di masa yang akan datang.

Oleh karena itu langkah-langkah perencanaan jangka panjang perlu 
dirumuskan dan siapkan lalu di realisasikan untuk menjaga kelangsungan 
bisnis dalam perusahaan apabila kondisi seperti Pandemi Covid-19 terulang 
atau bahkan kondisi yang lebih parah dari Pandemi Covid-19. Langkah-
langkah jangka panjang yang dapat dirumuskan oleh para pemimpin 
perusahaan antara lain sebagai berikut :
a. Perencanaan perekrutan dan seleksi karyawan dengan metode dhiqanah 

(shidiq, amanah, dan fatanah)
  Perekrutan dan seleksi karyawan diperlukan untuk regenerasi 

sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, sehingga perusahaan 
dapat memiliki sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan 
kebutuhan yang ada dalam perkembangan zaman. Perekrutan harus 
dilakukan dengan metode yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan 
perusahaan dengan optimal, apabila perekrutan dilakukan dengan metode 
yang kurang tepat atau bahkan banyak terjadi nepotisme, penyimpangan, 
dan kecurangan dalam perekrutan, maka bisa dipastikan karyawan hasil 
perekrutan tersebut akan mengancam keberlangsungan perusahaan. 
Oleh karena itu untuk rencana jangka panjang apabila kondisi seperti 
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Pandemi Covid-19 terulang atau bahkan kondisi yang lebih parah 
diperlukan perekrutan dan seleksi karyawan dengan metode dhiqanah 
agar dapat menghasilkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 
sumber daya manusia dalam perusahaan dan dapat menyesuaikan diri 
dengan lingkungan dan setiap perubahan.

b. Perencanaan pelatihan dan pengembangan potensi karyawan dhiqanah 
(shidiq, amanah, dan fatanah) 

  Potensi akhlak, perilaku, dan pola pikir sumber daya manusia 
(karyawan) yang ada dalam perusahaan perlu sebuah pemantik agar 
muncul dengan optimal, layaknya seperti korek api yang butuh dipantik 
terlebih dahulu untuk memunculkan api. Pemantik yang dimaksud disini 
adalah pelatihan dan pengembangan potensi karyawan melalui pelatihan, 
training, seminar, motivasi, dan pembiasaan budaya perusahaan sehingga 
perusahaan dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada 
dengan lebih optimal, terlebih untuk menghadapi apabila kondisi seperti 
Pandemi Covid-19 apabila terulang atau kondisi yang lebih parah dari 
Pandemi Covid-19.

c. Perencanaan pengembangan sistem bisnis yang terintegrasi berbasis 
teknologi dan digitalisasi

  Teknologi dan digitalisasi menjadi faktor penting dalam bisnis di era 
sekarang, perusahaan yang tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi dan digitalisasi akan tersingkir dalam persaingan bisnis. 
Dengan teknologi dan digitalisasi perusahaan dapat lebih gesit dan 
lincah dalam menghadapi segala tantangan. Sehingga peran teknologi 
dan digitalisasi dalam bisnis menjadi penting untuk menghadapi apabila 
kondisi seperti Pandemi Covid-19 atau bahkan kondisi yang lebih parah 
dari Pandemi Covid-19 terjadi di masa depan.

d. Perencanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi digital dan 
teknologi pada sumber daya manusia dalam perusahaan

  Antara pelatihan dan pengembangan potensi dengan kompetensi 
digital dan teknologi sumber daya manusia dalam perusahaan hampir 
sama akan tetapi harus dibedakan. Apabila telah ditemukan potensi 
kompetensi digital dan teknologi saat pengembangan potensi karyawan 
dhiqanah perusahaan, maka potensi digital dan teknologi karyawan 
tersebut harus dikembangkan secara khusus, karena kompetensi digital 
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dan teknologi sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan dimasa 
depan. Oleh karena itu perlu pelatihan dan pengembangan khusus dan 
lebih spesifik dalam kompetensi digital dan teknologi sumber daya 
manusia (karyawan) dalam perusahaan. Terlebih lagi peran digitalisasi 
dan teknologi dalam perusahaan sangat diperlukan ketika menghadapi 
kondisi seperti Pandemi Covid-19 atau bahkan lebih parah dari Pandemi 
Covid-19.

Perencanaan perekrutan dan seleksi karyawan dengan metode dhiqanah 
(shidiq, amanah, dan fatanah)

Proses perekrutan dimulai dengan upaya untuk menemukan karyawan 
dengan kemampuan dan sikap yang diinginkan oleh organisasi dan untuk 
menyesuaikan mereka dengan tugas yang akan dikerjakan (Ivancevich, John 
M dan Robert Konopaske 2013). Perekrutan secara Islam didasarkan pada 
pondasi keadilan tanpa adanya nepotisme dan subyektifitas pribadi. Dalam 
perekrutan diperlukan sebuah syarat dan ketentuan serta kriteria bagi calon 
pelamar, supaya calon pelamar dapat menyesuaikan diri dengan syarat 
dan ketentuan tersebut. Syarat dan ketentuan yang dimaksud antara lain 
sesuai dengan metodenya, yaitu metode dhiqanah, yaitu harus berprinsip 
pada kejujuran, dapat, dipercaya, dan cerdas (berkompeten dibidang yang 
dibutuhkan) serta syarat dan ketentuan penunjang lainnya.

Setelah adanya perekrutan maka dilakukanlah proses seleksi terhadap 
calon karyawan. Menurut Mondy (1996) seleksi adalah proses memilih dari 
sekelompok pelamar yang paling cocok untuk posisi tertentu. Dalam hal ini 
seleksi juga ditujukan untuk menilai dhiqanah (nilai kejujuran, dapat dipercaya, 
dan cerdas) dalam diri calon karyawan. Penilaian tersebut dapat dilakukan 
dengan tes psikologi, wawancara, presentasi dan program magang, dengan 
demikiran penilaian terhadap calon karyawan akan optimal untuk menyaring 
karyawan yang benar-benar tepat. Ketika perusahaan telah memiliki atau 
berhasil mendapatkan karyawan yang sudah mempunyai modal dasar dan 
potensi dhiqanah dalam proses perekrutan dan seleksi calon karyawan baru 
maka perusahaan mudah untuk melaksanakan tahap selanjutnya, yaitu 
tahap pengembangan potensi dhiqanah dan apabila perusahaan gagal dalam 
melaksanakan perekrutan dan seleksi calon karyawan maka tahap selanjutnya 
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untuk mengembangkan potensi dhiqanah karyawan akan menjadi lebih sulit 
karena karyawan belum mempunyai modal dasar dan potensi dhiqanah. Oleh 
karena itu tahap rekrutmen dan seleksi menjadi penting, sehingga proses 
rekrutmen dan seleksi harus adil, transparan, jujur, dan terbuka tanpa adanya 
nepotisme dan kecurangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen 
dan seleksi ini merupakan langkah awal yang penting untuk mencari bibit 
unggul dalam perencanaan sumber daya manusia  yang mampu dengan cepat 
beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang ada di dunia bisnis, 
seperti kondisi Pandemi Covid-19.

Perencanaan pelatihan dan pengembangan potensi karyawan dhiqanah 
(shidiq, amanah, dan fatanah)

Pelatihan dan pengembangan adalah proses yang berupaya memberikan 
informasi, keterampilan, dan pemahaman tentang organisasi dan tujuannya 
kepada karyawan, pelatihan dan pengembangan dirancang untuk membantu 
seseorang terus memberikan kontribusi positif dalam bentuk kinerja 
(Ivancevich, John M dan Robert Konopaske 2013). Setelah perusahaan 
mendapatkan bibit unggul karyawan dengan potensi dhiqanah dalam 
rekruitmen dan seleksi calon karyawan, maka perusahaan perlu memberikan 
pelatihan dan pengembangan sebagai pemantik munculnya dhiqanah yang 
lebih optimal, sehingga perusahaan mendapat kontribusi yang optimal pula 
dari setiap karyawan yang ada.

Pelatihan dan pengembangan potensi dhiqanaah dapat dilakukan melalui 
penerapan budaya-budaya jujur dan amanah perusahaan, artinya para pelaku 
perusahaan harus menjalankan proses bisnis yang ada dalam perusahaan 
dengan jujur dan amanah, apabila perusahaan belum melaksanakan bisnis 
secara jujur dan amanah, maka akan sulit untuk membentuk karyawan 
yang jujur dan amanah. Untuk kecerdasan karyawan dapat dikembangkan 
dan dilatih melalui diskusi bersama dalam memecahkan suatu masalah atau 
dalam membahas sesuatu tentang masa depan perusahaan sesuai dengan 
divisi dan bagiannya masing-masing, hal tersebut akan melatih pola pikir 
kritis karyawan, dapat juga melalui program-program pelatihan dengan 
para pakar ahli maupun dengan cara studi banding  ke perusahaan mitra. 
Selain itu untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sangat berkualitas 
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dan menjadi aset bagi perusahaan di masa depan, banyak perusahaan yang 
menyalurkan dana beasiswa kuliah ke luar negeri ataupun dalam negeri 
bagi siswa jenius, sehingga ketika mahasiswa tersebut lulus kuliah dapat 
memberikan imbal balik kepada perusahaan melalui ilmu pengetahuan yang 
dia dapat untuk kemajuan perusahaan.

Perencanaan Pengembangan Sistem Bisnis yang Terintegrasi Berbasis 
Teknologi dan Digitalisasi

Di era Revolusi Industri 4.0 dan globalisasi, kestabilan ekonomi antar 
negara di dunia saling mempengaruhi dan dipengaruhi, walaupun pada 
umumnya negara maju mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan 
dengan negara berkembang dan negara baru berkembang. Namun demikian 
dalam kondisi tertentu negara maju tidak mempunyai banyak pengaruh 
dalam kestabilan ekonomi dunia, seperti kondisi Pandemi Covid-19 saat 
ini. Banyak negara maju yang mengalami resesi ekonomi karena Pandemi 
Covid-19, menurut survei 45 ekonom oleh Asosiasi Nasional untuk Ekonomi 
Bisnis (NABE) Amerika Serikat telah mengalami resesi ekonomi karena 
Pandemi Covid-19, bahkan perdana menteri Italia Giuseppe Conte meminta 
dana penyelamatan bailout Uni Eropa untuk mengurangi dampak Pandemi 
Covid-19. Selain itu Perancis, Italia dan Spayol meminta penerbitan surat 
utang bersama Uni Eropa untuk mendukung industri kesehatan dan 
perekonomian. Terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang tak pandang 
buluh, perencanaan sistem bisnis yang terintegrasi berbasis teknologi dan 
digitalisasi  menjadi sangat penting sekarang ini.

Oleh karena itu para pimpinan perusahaan harus melakukan transformasi 
sistem bisnis yang terintegrasi berbasis teknologi dan digitalisasi. Dengan 
adanya sistem bisnis yang terintegrasi berbasis teknologi dan digitalisasi, 
operasional bisnis akan berjalan lebih optimal, efesien dan efektif serta lebih 
mampu bertahan dalam segala kondisi seperti Pandemi Covid-19 dibandingkan 
dengan sistem bisnis konvensional. Belajar dari Pandemi Covid-19, hanya 
perusahaan-perusahaan dengan sistem bisnis yang terintegrasi dengan 
teknologi dan digitalisasi yang dapat menekan atau bahkan tidak terkena 
dampak Pandemi Covid-19, di Indonesia seperti Lazada, Tokopedia, Blibli, 
Shopee, Buka Lapak, JD.ID, Go Food Gojek, Grabfood , Perusahaan kurir 
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pengantar barang (seperti Si Cepat, Ninja Ekspress, JNE, JNT, J&T), AICE 
Group Holding Pte. Ltd. dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan operasional 
perusahaan sudah berbasis digital dan teknologi sehingga lebih fleksibel 
bagi karyawan maupun konsumen untuk mengaksesnya dimanapun dengan 
koneksi internet. Apabila semua perusahaan menggunakan teknologi yang 
muktahir, dimana hampir keseluruhan operasional perusahaan dikerjakan 
oleh mesin, Pandemi Covid-19 tidak akan banyak berdampak pada ekonomi, 
karena seperti yang kita ketahuin Pandemi Covid-19 yang mengurangi 
ruang gerak manusia, dengan mesin yang dapat dikendalikan oleh manusia 
di ruang khusus pengendali atau tempat tertentu dan dengan pekerja yang 
tidak terlalu banyak dan berkerumun operasional bisnis akan berjalan. Selain 
itu perusahaan-perusahaan raksasa dan mendunia semuanya menggunakan 
sistem yang terintegrasi berbasis teknologi dan digitalisasi, dengan sistem 
tersebut perusahaan tersebut mampu mengelola operasionalnya yang sangat 
kompleks dengan efisien dan efektif. Perusahaan tersebut diantaranya seperti 
ICBC, JPMorgan CHASE & CO, Apple, Exxon Mobil, AT & T, Samsung, 
Toyota Motor, Microsoft, Chevron, Petro China, BP, Walmart, Coca Cola,  
dan lain-lain.

Oleh karena itu para pelaku bisnis khususnya pimpinan bisnis harus 
melakukan transformasi bisnis yang berbasis teknologi dan digital jika 
ingin mempertahakankan keberlangsungan perusahaan di masa yang akan 
datang. Tentunya transformasi bisnis yang terintegrasi dengan teknologi 
dan digitalisasi harus dilakukan secara bertahap dengan perencanaan jangka 
panjang, sangat dimungkinkan apabila 30-100 tahun kedepan operasional 
bisnis di Indonesia telah berubah menjadi serba teknologi dan digital, 
proses produksi perusahaan bisa dilakukan dirumah atau dimanapun oleh 
para pekerja dengan koneksi jaringan khusus yang dapat menggerakkan 
mesin-mesin produksi dan robot secara otomatis dan sistem distribusi 
produk/barang bisa menggunakan truk-truk tanpa pengemudi kemudian 
didistribusikan di setiap gerai di kota maupun kabupaten, lalu konsumen 
dapat langsung membeli produk/barang tersebut secara online melalui 
sistem aplikasi berskala nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh 
perusahaan sehingga produk dapat sampai kepada konsumen tanpa banyak 
perantara. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar dari Pandemi Covid-19 para 
pelaku bisnis dapat memuktahirkan atau memperbarui sistem teknologi dan 
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digitalisasinya untuk keberlangsungan perusahaan dan selain itu kompetensi 
dari sumber daya manusia dalam perusahaan sebagai unsur penggerak 
teknologi dan digitalisasi juga harus dimuktahirkan dan dikembangkan 
karena tanpa adanya sumber daya manusia yang mampu mengelola dan 
menjalankan teknologi dan digitalisasi dalam perusahaan, teknologi dan 
digitalisasi menjadi tidak ada gunanya.

Perencanaan Pelatihan dan Pengembangan kompetensi digital dan 
teknologi pada sumber daya manusia dalam perusahaan

Transformasi sistem bisnis yang terintegrasi berbasis teknologi dan 
digitalisasi tentunya harus beriringan dengan pengembangan kompetensi 
digital dan teknologi pada sumber daya manusia, karena pada dasarnya sumber 
daya manusialah yang mengelola mengembangkan dan mengoperasionalkan 
teknologi dan digitalisasi dalam perusahaan. Apabila sumber daya manusia 
yang ada dalam perusahaan tidak memiliki kompetensi untuk mengelola, 
mengembangkan dan mengoperasikan teknologi dan digitalisasi yang ada 
dalam perusahaan, maka teknologi dan digitalisasi tersebut akan menjadi 
tidak berguna karena tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu perencanaan 
pelatihan dan pengembangan kompetensi teknologi dan digital sumber daya 
manusia dalam perusahaan menjadi penting.

Sumber daya manusia (karyawan) setelah memasuki proses pelatihan 
dan pengembangan potensi karyawan dhiqanah akan disaring, karyawan 
yang juga memiliki potensi dibidang teknologi dan digitalisasi akan diberi 
program pelatihan dan pengembangan kompetensi teknologi dan digital 
secara bertahap dan terarah. Penyaringan diperlukan agar pelatihan dan 
pengembangan kompetensi dan teknologi lebih optimal, efisien dan efektif 
karena jika semuanya diberi program pelatihan teknologi dan digital maka 
akan memakan banyak waktu dan biaya tetapi hasilnya juga belum tentu 
optimal. Oleh karena itu, hanya karyawan yang memiliki potensi dibidang 
teknologi dan digitalisasi yang diberi pelatihan dan pengembangan khusus 
ini. Tentunya semua karyawan diberi pelatihan teknologi dan digitalisasi 
sesuai standarnya.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi digital dan teknologi pada 
sumber daya manusia dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cara sebagai 
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berikut :
1. Melalui kursus, perusahaan mengadakan kursus penggunaan dan 

pengelolaan serta pengembangan teknologi dan digitalisasi yang ada pada 
perusahaan. Kursus ini bisa melalui lembaga khusus di luar perusahaan 
atau perusahaan juga dapat membuat lembaga kursus sendiri.

2. Melalui studi banding, perusahaan dapat melakukan studi banding ke 
mitra perusahaan, biasanya ke perusahaan yang ada di luar negeri asal 
teknologi dan digitalisasi tersebut ditemukan atau perusahaan yang 
telah menggunakan teknologi tersebut.

3. Mengirim karyawan untuk mempelajari teknologi dan digitalisasi 
tersebut di negara atau kota asalnya, hampir sama dengan poin kedua 
akan tetapi di poin ini lebih kepada perusahaan pencipta teknologi dan 
digitalisasi tersebut, berbeda dengan point nomor 2 yang ke perusahaan 
pengguna yang telah berhasil. Walaupun hampir sama tapi hasilnya 
berbeda karena jika poin kedua untuk  mengetahui penggunaan 
teknologi tersebut yang tepat bagaimana sedangkan poin ketiga lebih 
untuk mengetahui cara mengoperasionalkan teknologi dan digitalisasi 
tersebut dengan oprimal bagaiamana.

4. Melalui delegasi seminar-seminar nasional atau internasional mengenai 
teknologi dan digitalisasi.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 banyak membawa dampak negative bagi umat 
manusia, baik disisi kesehatan maupun perekonomian, akan tetapi sikap 
optimisme dan percaya diri harus dibangun karena yakinlah Allah SWT 
akan menurunkan setiap ujian sesuai dengan kemampuan hambanya masing-
masing, dibalik itu juga terdapat hikmah yang dapat kita ambil, yaitu sebuah 
pembelajaran bagi umat manusia. Salah satu pembelajaran yang didapat 
yaitu mengenai sistem bisnis yang perlu dioptimalkan lagi kedepannya agar 
tidak rentan terhadap kondisi seperti Pandemi Covid-19 atau bahkan yang 
lebih parah dari Pandemi Covid-19. Sangat dimungkinkan Allah SWT. 
menurunkan Pandemi Covid-19 sebagai pembelajaran bagi umat manusia 
dan sebagai persiapan umat manusia mengenai keadaan yang lebih buruk 
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dari Pandemi Covid-19 dimasa yang akan datang, sehingga umat manusia 
dapat lebih siap dalam menghadapi kondisi yang lebih buruk dari Pandemi 
Covid-19 karena Allah SWT menyayangi setiap khalifahnya dimuka 
bumi. Melalui kondisi Pandemi Covid-19 para pelaku bisnis dapat belajar 
mengenai pentingnya perencanaan sumber daya manusia yang berbasis 
dengan teknologi dan digitalisasi. Dengan demikian kestabilan ekonomi 
akan lebih terjaga ketika kondisi seperti Pandemi Covid-19 terulang atau 
bahkan kondisi yang lebih buruk dari Pandemi Covid-19.
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Abstrak. Person-Environment Fits (P-E Fits) atau kesesuaian antara orang 
dengan lingkungan bisnis dapat dijadikan dasar untuk membuat strategi 
adaptif menghadapi perubahan sifat kerja. PE-Fits adalah prinsip untuk 
menyesuaikan antara karakteristik individu dengan lingkungan perusahaan. 
Kunci utama menghadapi perubahan adalah ada kesesuaian antara 
kompetensi individu dengan kondisi lingkungan organisasi.  Menciptakan 
karyawan untuk dapat adaptif menghadapi kondisi yang tidak menentu 
(seperti Pandemi Covid-19), harus dimulai dengan keberhasilan proses 
merekrut dan menyeleksi karyawan. Keberhasilan dalam merekrut dan 
menyeleksi karyawan sangat tepat bila dilakukan dengan dasar prinsip-
prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kejujuran. Selain itu 
pengelolaan sumber daya manusia ketika karyawan tergabung di organisasi 
harus sesuai dengan realitas tuntutan zaman. Hal ini dapat diperoleh dengan 
melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan yang mempunyai 
kemampuan digital. Menghadapi perubahan membuat organisasi harus 
menyiapkan kesehatan mental dan spiritual dari karyawan yang siap tahan 
pada berbagai kondisi. Hal ini memungkinkan karyawan dapat bekerja secara 
fleksibel namun mengutamakan sikap tanggung jawab terhadap kontribusi 
pekerjaan ke organisasi. Bab ini membahas tentang implementasi strategi 
P-E fits untuk menghadapai perubahan sifat sifat kerja yang dinamis. 

Bab 4 . 
Person – Environments Fits : 
Strategi Adaptif Menghadapi Perubahan Sifat 
Kerja
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Keywords:  Person Environment Fits, strategi adaptif, rekrutmen, 
membentuk karyawan adaptif, penyiapan budaya kerja.

Pendahuluan

Triwulan 2020 menjadi sangat bersejarah bagi dunia. Pandemi 
Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, membuat semua aspek kehidupan 
mulai terganggu. Salah satunya adalah kondisi perekonomian. Tentunya hal 
ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan-perusahaan. Tak 
dapat dipungkiri, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis 
pada masa ini. Bagaimana tidak, triwulan 2020 seharusnya menjadi waktu 
dimana rencana-rencana para pengusaha seharusnya diganti dengan suatu 
kerja nyata, namun rencana Allah SWT tak seperti apa yang dicita-citakan. 

Dalam menghadapi lingkungan yang selalu mengalami perubahan, 
merupakan suatu keharusan bagaimana perusahaan memiliki karyawan 
yang selalu siap dan adaptif dengan berbagai perubahan sifat-sifat kerja. Hal 
itu harus dimulai dengan proses perencanaan sumber daya manusia yang 
benar. Mulai dengan seleksi, perekrutan, latihan dan pengembangan harus 
dilakukan dengan proses yang baik. Menyiapkan kandidat yang siap adaptif 
dalam menghadapi perubahan, tentu harus menjadikan karyawan terintegrasi 
dengan lingkungannya bekerja atau disebut dengan person environment fits.

Setiap organisasi tentunya membutuhkan sumber daya yang 
dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut 
seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, 
sumber daya teknologi, ataupun sumber daya ilmu pengetahuan. Sumber 
daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting untuk mencapai 
tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan 
penggerak agar sumber daya lainnya dapat bermanfaat. Tanpa SDM, sumber 
daya lainnya menganggur (idle) dan kurang bermanfaat dalam mencapai 
tujuan organisasi (Maich, Levine, & Hall, 2016). Peranan sumber daya 
manusia terhadap organisasi yang begitu penting inilah maka sumber daya 
manusia dan lingkungan organisasi harus menjadi satu ikatan. Karyawan 
yang bekerja pada sebuah perusahaan harus selaras dengan nilai-nilai yang 
ada dalam organisasi. Begitupun sebaliknya organisasi harus menerapkan 
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nilai-nilai budaya organisasi yang menjadikan karyawan yang bekerja merasa 
sejahtera dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. 

Prinsip-prinsip ajaran Islam sangat relevan dengan mengelola sumber 
daya manusia. Prinsi – prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan 
kejujuran sangat menunjang perusahaan untuk mampu menyiapkan 
karyawan yang kompeten dan adaptif menghadapi kondisi. Keberhasilan 
menciptakan karyawan yang tepat di bidang pekerjaan mampu memberikan 
kontribusi optimal kepada perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 
Rasulullah SAW. bersabda :

 “Jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran 
itu.” (H.R. Bukhari)

Person Environment Fits

Person environment fits adalah menyesuaikan antara karakteristik individu 
karyawan dengan karakteristik lingkungan. Keduanya harus terintegrasi 
dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang terampil dan 
cakap belum tentu memiliki kontribusi maksimal terhadap organisasi apabila 
karakteristik individunya tidak sesuai dengan karakteristik lingkungan 
akibatnya pekerjaan tidak selesai pada waktunya dan tujuan organisasi sulit 
tercapai. 

Individu dan lingkungannya merupakan dua hal yang berkaitan, sehingga 
keduanya harus cocok agar timbul rasa kepuasan terhadap pekerjaan yang 
karyawan lakukan dan rasa kesetiaan terhadap organisasi. Rasa kepuasan 
terhadap pekerjaan yang dilakukan inilah yang akan menjadikan pegawai 
yang berkualitas dan produktif akan terus bekerja untuk perusahaan (Malik, 
2019).

Kejadian Pandemi Covid-19 secara tidak langsung menyadarkan 
para pimpinan perusahaan di bidang personalia untuk menarik dan 
mempertahankan kemampuan yang unggul serta dapat menjadikan dorongan 
bagi pegawai untuk bekerja dengan kinerja terbaik. Strategi yang dapat 
dilakukan untuk menyiapkan karyawan yang adaptif menghadapi situasi 
lingkungan yang berubah:
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1. Merekrut dan Menyeleksi karyawan yang Memenuhi Dimensi Person 
Environment Fits dengan Menggunakan Perspektif Islam

  Dalam mencapai tujuan mendapatkan karyawan yang adaptif 
untuk berkontribusi melakukan pekerjaan terbaik bagi perusahaan, 
maka diperlukan menarik orang-orang yang sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan perusahaan. Dalam ajaran Islam ada beberapa hal yang 
dapat diterapkan untuk mendapatkan pegawai terbaik juga sesuai 
dengan dimensi person environment fits. 

2. Melakukan pengembangan dan pelatihan pegawai yang kompetitif
  Pengembangan pegawai sangat penting diperlukan agar pegawai 

mampu melakukan pekerjaan terbaik sesuai dengan bidangnya. Pegawai 
yang baru saja mendapat tugas dan tuntutan pekerjaan perlu mendapat 
pelatihan sehingga mereka dapat bekerja secara adaptif meskipun ada 
perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi.

3. Penyiapan Budaya Kerja, Motivasi Kerja dan kesejahteraan karyawan
  Budaya kerja disiapkan untuk menciptakan keterbiasaan model 

bekerja bagi pekerja sehingga membuat keterbiasaan pegawai untuk 
bekerja sesuai dengan filosofi atau tujuan organisasi. Selain itu, saat 
menghadapi berbagai perubahan sifat kerja, maka hal yang paling utama 
untuk menciptakan pegawai tetap produktif adalah motivasi bekerja. 
Karyawan harus memiliki suatu moral dan kedisiplinan bekerja yang 
tinggi agar dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Pegawai 
yang merasa dirinya sejahtera dalam suatu perusahaan, maka akan 
timbul rasa kepuasan atas apa yang mereka kerjakan. Rasa kepuasan 
didalam bekerja ini akan menimbulkan suatu kesetiaan terhadap 
organisasi. Apabila kesetiaan terhadap organisasi tinggi, maka apabila 
terjadi suatu perubahan lingkungan yang tiba-tiba seperti Pandemi 
Covid-19 di triwulan 2020 menjadikan pegawai cepat merespon apa 
yang dikehendaki perusahaan.
 

Person Environment Fits Pada Proses Seleksi dan Rekrutmen 
Menggunakan Perspektif Islam

Merekrut dan meyeleksi kandidat untuk bekerja bersama organisasi 
merupakan tugas yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap 



46 Irfan An Naufal

pencapaian tujuan organisasi. Menyiapkan karyawan yang adaptif untuk 
bekerja di lingkungan yang selalu berubah dapat dimulai dengan memilih 
kandidat. Kandidat yang dipilih adalah kandidat yang sesuai dengan kriteria 
bidang pekerjaan dan sesuai dengan budaya organisasi. Sehingga, sebelum 
melakukan seleksi dan mengalokasikan kandidat terhadap bidang-bidang 
pekerjaan, manajer personalia harus melakukan dua hal yaitu:
1. Analisis pekerjaan. Seorang manajer HRD harus melakukan analisis 

pekerjaan sebelum merekrut kandidat untuk bekerja bersama organisasi. 
Analisis pekerjaan atau penelitian kompetensi memungkinkan 
manajemen personalia untuk memahami pekerjaan yang dilakukan di 
suatu perusahaan (Malik, 2019). 

  Analisis pekerjaan juga dapat memberikan informasi bagaimana 
pekerjaan dilakukan, spesifikasi pekerja, dan tujuan dari pekerjaan 
tersebut. Selain itu, analisis ini juga dapat mengetahui bagaimana 
kedepannya suatu bidang pekerjaan dapat dikerjakan bila terjadi 
perubahan organisasional. Hasil dari analisis pekerjaan adalah deskripsi 
pekerjaan yang secara jelas memberikan informasi akurat kepada pelamar 
kerja. Hal ini menjadi relevan bagi manajer personalia dalam mencari 
kandidat (merancang rencana perekrutan) yang memiliki kompetensi 
dan otonomi tinggi. 

  Pada kejadian Pandemi Covid-19 dimana sekarang ini pemerintah 
menganjurkan untuk para pegawai bekerja di rumah atau dikenal dengan 
istilah Work from Home, maka analisis pekerjaan mempunyai manfaat 
untuk mendeskripsikan pekerjaan apa yang dapat dilakukan di rumah. 
Misalnya sebuah perusahaan penjualan mobil dari Toyota dimana Toyota 
membuat program beli mobil dari rumah. Program ini memungkinkan 
para salesnya untuk menawarkan mobil lewat e-commerce dimana sales 
tidak perlu pergi ke dealer dan menawarkan mobil dengan cara digital 
dan pembeli dapat melihat serta memesan mobil lewat rumah, lalu 
ketika terjadi kesepakatan mobil akan diantar ke rumah pembeli. Hal ini 
membuktikan bahwa perusahaan harus mencari pegawai yang mampu 
untuk memanfaatkan kemajuan teknologi.

2. Analisis budaya organisasi. Analisis budaya organisasi adalah praktik 
praktik yang diterapkan kepada para pegawai selama mereka bekerja. 
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Analisis ini memungkinkan para pelamar untuk mendapatkan informasi 
bagaimana lingkungan tempat mereka bekerja nantinya yang dapat 
mempengaruhi cara pegawai bekerja. Hal ini penting untuk mencari 
kandidat yang siap untuk bekerja sesuai dengan praktik praktik bisnis 
yang diterapkan organisasi. Budaya organisasi harus membangkitkan 
semangat kinerja pegawai. Praktik-praktik bisnis harus kuat dan tidak 
mudah ditiru perusahaan lain (Krogstie, Heggset, & Wesenberg, 2018)
part of the world’s largest provider of catering services to travellers, 
drifted into a worrisome position in 2006. The company had just gone 
through a merger, was experiencing financial difficulties, and appeared 
unable to respond adequately to a changing market context.(b.

  Setelah mengetahui analisis pekerjaan dan analisis budaya organisasi 
dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyatukan keduanya. Keduanya 
sangat penting untuk disatukan untuk menciptakan karyawan yang dapat 
adaptif untuk menghadapi perubahan. Lalu bagaimana menyatukan 
kedua hal tersebut? Menyatukan kedua hal tersebut dilakukan dengan 
membuat perekrutan karyawan yang sesuai dengan empat dimensi 
Person Environment Fits (pencocokan lingkungan dan orang). Keempat 
dimensi tersebut antara lain :
1. Person Job Fit : Dimensi ini berhubungan bagaimana seorang 

pegawai dapat memiliki kecocokan terhadap pekerjaan yang 
dilakukannya. Dalam merekrut karyawan perusahaan akan 
melihat KSA (Knowledge, Skill, dan Ability) apakah sesuai dengan 
persyaratan pekerjaan bidang yang dibutuhkan.

2. Person Organization Fit : Dimensi ini berkaitan dengan melihat 
kecocokan karakteristik pekerjaan dengan budaya-budaya 
organisasi. Dalam merekrut karyawan selain harus melihat KSA 
yang fit dengan persyaratan kerja, juga harus melihat karakteristik 
personal seutuhnya seperti nilai-nilai dan perilaku seseorang. 

3. Person Group Fit : Dimensi ini melihat kemampuan seseorang 
untuk bekerja bersama orang lain. Dalam merekrut karyawan perlu 
diperhatikan kemampuan calon kandidat untuk dapat bekerja sama 
dengan orang lain, sebab di dalam organisasi diperlukan suatu kerja 
sama yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.
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4. Person Supervisor Fit : Dimensi ini mengukur bagaimana seorang 
pegawai memiliki hubungan yang baik dalam bekerja sesuai dengan 
budaya atasannya. Hal ini penting sebab di dalam organisasi tentu 
adanya tingkatan-tingkatan jabatan dimana ada yang membuat 
kebijakan strategis, kebijakan taktis, dan operasional. Sehingga 
harus ada keselarasan antara budaya pegawai dengan atasannya.

Merekrut adalah suatu kegiatan mencari dan mendapatkan pelamar 
yang berkualitas bagi perusahaan diperuntukkan mengisi jabatan yang 
dibutuhkan perusahaan ( Jackson et al, 2010). Dalam merekrut pegawai 
diperlukan kesesuaian antara karakteristik perusahaan dengan strategi, visi, 
dan nilai-nilai perusahaan. Rekrutmen karyawan menjadi sangat krusial 
karena kualitas sumber daya manusia organisasi juga bergantung pada proses 
rekrutmen (Ionecu-Somers, 2019). Selain itu rekrutmen yang baik juga akan 
mendorong orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk tidak mendaftar. 
Untuk itulah analisis pekerjaan harus jelas dalam menghasilkan job description 
dan job specification.

Dalam merekrut karyawan, ada dua cara untuk mendapatkan calon 
kandidat. ( Jackson et al, 2010) menyatakan bahwa pegawai perusahaan yang 
sedang bekerja saat ini termasuk sebagai sumber pelamar. Hal ini disebut 
sebagai pasar tenaga kerja internal. Sedangkan untuk sumber pelamar lain 
adalah orang-orang yang memang belum tergabung di perusahaan. Ini 
disebut sebagai pasar tenaga kerja eksternal yang biasanya memanfaatkan 
media-media informasi untuk menjangkau pasar tenaga kerja eksternal.

Seleksi karyawan adalah proses untuk menentukan siapa yang terbaik 
yang memenuhi kualifikasi untuk memegang suatu bidang pekerjaan. Tujuan 
dari seleksi adalah perusahaan memprediksi kinerja yang akan ditunjukkan 
para pelamar dalam pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan juga 
dalam pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada pegawai baru di masa 
yang akan datang di perusahaan ini. Dalam proses seleksi, perusahaan akan 
membuat suatu penilaian dengan memperhatikan keseluruhan karakteristik 
individu termasuk simulasi kerja.

Penarikan dan seleksi tenaga kerja merupakan masalah yang penting. 
Dalam perspektif Islam sangat mendorong adanya kesesuaian antara 
pekerjaan dan orang yang diberi amanah pekerjaan. Sebagaimana sabda 
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Rasulullah SAW:
“Jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran 
itu.” (H.R. Bukhari)
Hadits diatas menerangkan bahwa Islam memperbolehkan merekrut 

karyawan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Kandidat yang sesuai dengan 
apa yang dibutuhkan akan menimbulkan semangat dalam bekerja dan 
menjadikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu bagaimana 
perspektif Islam dalam membuat rekrutmen dan seleksi? 

Dalam melakukan proses rekrutmen, Islam mengajarkan untuk 
mengutamakan kejujuran dan keadilan. Maka dalam merekrut pelamar 
tersebut harus mengedepankan etika-etika perekrutan. Rasulullah SAW 
bersabda:

“Sesungguhnya ash shidq (kejujuran) itu menunjukkan kepada kebaikan dan 
sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seorang 
bermaksud untuk jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang 
jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada kejahatan dan 
sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Sesungguhnya 
seorang itu bermaksud untuk berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah 
sebagai seorang yang suka berdusta.” (Muttafaqun ‘alaih).
Kejujuran sangat diutamakan dalam merekrut karyawan. Pendekatan 

yang etis dalam proses perekrutan adalah dengan memberikan informasi 
dengan jelas baik itu sisi positif maupun negatifnya secara jujur terhadap para 
pelamar pekerjaan. Pelamar akan menghargai hal tersebut bila perusahaan 
mampu dalam memberikan informasi yang jujur. Begitupun dengan menolak 
para pelamar, dimana organisasi harus memberikan informasi yang jelas 
seperti berapa pelamar yang akan diterima, memberikan informasi bahwa 
perusahaan membaca setiap surat lamaran pekerja, dan lain sebagainya.

Keadilan dalam sistem rekrutmen adalah organisasi harus memberikan 
kesempatan yang sama bagi pelamar pekerjaan. Dalam merekrut pelamar, 
organisasi harus mempunyai prinsip merekrut pegawai secara obyektif, bukan 
secara subjektif. Seperti apa yang telah dijelaskan diatas mengenai sumber 
pelamar kerja, maka semua sumber pelamar kerja tersebut mempunyai 
kesempatan yang sama dan tidak melakukan diskriminasi. Nepotisme dalam 
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proses perekrutan sering terjadi, yaitu dengan memanfaatkan orang dalam 
sehingga perekrutan hanya dengan melihat secara subjektif. Nepotisme 
dalam perekrutan dapat menimbulkan kefatalan dikemudian hari apabila 
orang yang direkrut ternyata bukan orang yang kompetitif dalam bidang 
pekerjaan tersebut. 

Sama seperti merekrut karyawan. Dalam melakukan proses seleksi harus 
mengedepankan konsep keadilan dan kejujuran. Dimana tidak ada kekuatan 
nepotisme dalam merekrut karyawan. Namun dalam perspektif Islam, sangat 
mengedepankan nilai-nilai moral dari seseorang.

Dalam ajaran agama Islam, seorang hamba di muka bumi akan dimintai 
pertanggung jawaban atas apa yang dikerjakan di dunia kelak ketika berada di 
akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak baik, maka motivasi kehidupannya 
adalah selalu bertanggung jawab atas amanah pekerjaan yang diberikan. 
Sebab Ia tahu bahwasannya Allah SWT akan mengawasi setiap perbuatan 
yang dilakukan. Selain itu nilai-nilai moral orang yang beriman kepada 
Allah SWT memiliki motivasi kerja mencari Ridha Allah SWT, orientasi 
kehidupannya bukan untuk memperkaya diri di dunia saja, namun apa 
yang akan dibawanya nanti ketika kelak di akhirat  Oleh karena itu dalam 
menyeleksi karyawan, organisasi dapat membuat kriteria penilaian yaitu 
nilai-nilai moral yang dimiliki individu sebab kepribadian seseorang sulit 
diubah.

Misalnya pada kejadian Pandemi Covid-19, pertanggung jawaban para 
pegawai terhadap pekerjaannya sedang diuji. Bagaimana mereka bekerja 
dengan berkurangnya pengawasan dari atasan di perusahaan. Oleh karena 
itu, menyiapkan kandidat yang siap untuk adaptif di berbagai lingkungan 
dapat dimulai dengan melakukan sistem perekrutan dan seleksi yang benar.

Melakukan Pengembangan dan Pelatihan yang Kompetitif

Kemampuan seorang karyawan sangat diperlukan untuk melakukan 
pekerjaan terbaik terhadap organisasi. Karyawan lama maupun baru 
membutuhkan pelatihan dan pengembangan untuk dapat bekerja dengan 
baik. Dengan perubahan yang cepat dalam persyaratan pekerjaan, pegawai 
harus mampu mengembangkan kemampuan baru dan bahkan bersedia 
untuk mengubah posisi pekerjaan mereka (Fatehi & Choi, 2019).
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Perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal akan terus 
terjadi. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan realitas zaman 
yang berlaku akan membuat harapan mereka tergerus seiring berjalannya 
waktu. Bertahan untuk tetap hidup menjadi tantangan pasti bagi perusahaan.

Setiap individu karyawan akan terus dituntut untuk bekerja secara 
efektif dan efisien dalam bekerja. Adanya kemajuan teknologi dan semakin 
ketatnya persaingan usaha membuat pengembangan karyawan dirasa sangat 
penting manfaatnya. Cara untuk membiasakan diri para karyawan agar dapat 
bekerja secara efisien dan efektif :
1. Orientasi
  Setelah karyawan direkrut dan diseleksi oleh perusahaan, maka 

karyawan membutuhkan pengenalan terhadap peran dan kedudukan 
mereka pada organisasi dan mengenal karyawan yang lainnya. Masa 
orientasi ini juga sangat penting bagi perusahaan mengenalkan nilai-
nilai budaya yang ada di organisasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 
adaptasi karyawan dengan lingkungannya bekerja. Dalam menghadapi 
perubahan dunia kerja, akan menjadi tidak masalah apabila telah 
terintegrasi antara pegawai dengan nilai-nilai budaya organisasi (Person 
Organization Fits). Pegawai yang telah terintegrasi dengan nilai-nilai 
budaya organisasi akan menimbulkan rasa kepuasan terhadap pekerjaan 
yang dilakukan apabila memenuhi kriteria budaya organisasi.

2. Pelatihan dan Pengembangan. 
  Untuk menjalankan bidang pekerjaan tertentu, karyawan 

membutuhkan pelatihan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 
Pegawai baru pada dasarnya merupakan bentukan dari proses 
pengembangan organisasi lain. Oleh karena itu, pelatihan merupakan 
hal yang sangat penting. Selain itu kemajuan teknologi menjadikan 
para karyawan untuk mampu memperluas kemampuannya di bidang 
teknologi. Karyawan yang cakap dengan memanfaatkan kemajuan 
teknologi akan berdampak baik bagi perusahaan di era sekarang. Pada 
dasarnya teknologi merupakan alat bantu untuk menjadikan pekerjaan 
menjadi mudah yang dampaknya sangat efisien dan efektif bagi organisasi. 
Pelatihan dalam pemanfaatan kemajuan teknologi ditargetkan untuk 
pegawai yang baru maupun pegawai yang lama. Hal ini penting untuk 
membawa perusahaan beradaptasi dengan realitas zaman.  
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Contoh kemanfaatan perubahan kemajuan teknologi adalah pada 
saat kejadian Pandemi Covid-19 menuntut para karyawan untuk cakap 
dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akhirnya 
menunjukkan diri sebagai inovasi terbaik manusia untuk menghadapi 
pandemi.

Penyiapan Budaya Kerja, Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja 

Budaya organisasi memungkinkan dua hal. Yang pertama adalah 
budaya merupakan identitas dimana dapat menyatukan berbagai orang 
yang karakteristiknya heterogen menjadi satu kesatuan dengan nilai-nilai 
organisasi. Yang kedua adalah menyadarkan komitmen bahwa pegawai 
merupakan bagian dari satu bagian yang besar yaitu organisasi. Salah satu 
yang menjadi peran penting untuk menghadapi perubahan adalah dengan 
mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan karakteristik individu. Misalnya 
masa Pandemi Covid-19, selain kecakapan dalam memanfaatkan teknologi 
juga rasa tanggung jawabnya terhadap organisasi.

Dalam era perubahan yang terus terjadi hendaknya para karyawan harus 
terbiasa dengan bekerja secara fleksibel kapanpun dan dimanapun mereka 
berada. Kualitas pekerjaan yang baik sudah bukan lagi tentang jam kerja 
sehingga hasilnya baik. Era digital ini memudahkan para pegawai untuk 
bekerja secara efektif dan efisien di waktu yang singkat. Bukan berarti kontrol 
dan batas waktu pelaporan hasil kerja tidak diperlukan. Namun kontrol dan 
batas waktu hasil pekerjaan tetap harus dilakukan untuk membangkitkan 
tanggung jawab pegawai. 

Dalam menghadapi perubahan dunia kerja, pegawai membutuhkan 
stimulus untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka. Tujuan perusahaan 
akan mudah tercapai bila pekerjanya mampu untuk mengerahkan 
kemampuannya untuk bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dan 
berkeinginan mencapai prestasi kerja yang optimal. Salah satu faktor yang 
dapat mendukung hal tersebut adalah motivasi bekerja. Motivasi kerja harus 
diperhatikan oleh manajer personalia guna meningkatnya produktivitas 
kerja. Motivasi kerja ada yang sifatnya langsung dan ada yang sifatnya tidak 
langsung. 

Motivasi langsung dapat berupa materiil dan non materiil. Materiil 
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dapat berupa tunjangan, bonus, dan lain sebagainya. Sedangkan non materiil 
berupa pujian, penghargaan, dan lain sebagainya. Motivasi tidak langsung 
merupakan motivasi yang diberikan untuk meningkatkan gairah untuk 
bekerja. Pada era digitalisasi hal ini sangat penting untuk menunjang aktivitas 
pekerjaan para karyawan. Seperti ketersediaan fasilitas kantor yang nyaman 
yang menjadikan suasana pekerjaan yang serasi dan menyediakan peralatan 
teknologi yang memadai.

Motivasi kerja adalah suatu hal yang menyebabkan, meyalurkan, dan 
mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan berkeinginan 
mencapai hasil yang optimal. Seperti yang telah dijelaskan pada teori 
rekrutmen dan seleksi, bahwasanya sangat penting mencari kandidat pegawai 
yang memiliki nilai-nilai moral yang baik. Hal ini sangat berpengaruh 
terhadap motivasi bekerja. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas kehidupan 
di muka bumi akan dimintai pertanggungjawaban. Seseorang yang memiliki 
keimanan yang tinggi akan memiliki rasa tanggung jawab dan sifat jujur 
dalam bekerja. Bagi orang yang memiliki konsep ketauhidan dalam hidupnya 
akan memiliki prinsip bahwa pekerjaan merupakan amanah yang dititipkan 
untuk waktu yang sementara semata-mata mencari ridha Allah SWT. dimana 
harus menjalankan peran kekhalifahan yang harus ditunaikan dimana nanti 
akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah SWT 

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. 
Al-Mudatstsir: 38)
Selain itu Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu 

berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini akan memberikan efek positif 
bagi perusahaan sebab kerja keras merupakan hal yang dibutuhkan untuk 
mencapai hasil yang optimal. Sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka 
berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan dimana saja kamu berada, pasti 
Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu.” (QS. Al Baqarah : 148). 
Motivasi kerja sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kepuasan 

pegawai. Kepuasan pekerja dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhannya. 
Hal yang memotivasi semangat kerja sesorang adalah untuk memenuhi 
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kebutuhan serta kepuasan baik materiil maupun non materiil yang 
diperolehnya sebagai balas jasa yang diberikannya pada perusahaan. Pegawai 
yang puas dengan apa yang dikerjakannya akan memudahkan perusahaan 
untuk beradaptasi pada lingkungan yang terus berubah. Persaingan dan 
kemajuan teknologi yang menjadi tantangan, akan mudah dihadapi apabila 
telah terjadi integrasi antara nilai individu dengan nilai organisasi.

Kesimpulan

Kejadian Pandemi Covid-19 yang terjadi pada triwulan 2020 menjadi 
pelajaran bagi para manajer personalia. Kejadian tersebut memberikan 
dampak yang berbahaya namun juga membuka kesempatan bagi manajer 
personalia untuk menjadi lebih baik. Kesempatan yang dimaksud adalah 
bahwasanya menyiapkan karyawan yang siap adaptif dalam menghadapi 
sifat kerja yang berubah dapat dimulai dengan perencanaan dan pengelolaan 
sumber daya manusia yang matang. 

Membentuk karyawan yang adaptif menghadapi perubahan lingkungan 
kerja, dimulai dengan keberhasilan dalam merekrut dan menyeleksi karyawan. 
Dalam menghadapi perubahan, hal yang paling perlu untuk dipersiapkan 
adalah menyatukan antara karakteristik individu yang heterogen dengan 
karakteristik lingkungan organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan dimulai 
dengan merekrut dan menyeleksi karyawan yang sesuai dengan dimensi-
dimensi person environment fits. Hal ini bisa menghindarkan terjadinya 
kerusakan reputasi perusahaan dalam merekrut dan menyeleksi karyawan 
yang mengakibatkan tertutupnya peluang untuk mendapatkan kandidat yang 
kompeten. Sudah saatnya merekrut dan menyeleksi karyawan didasarkan 
kekuatan diluar kompetensi kandidat. Nepotisme yang menjadikan 
organisasi merekrut dan menyeleksi kandidat atas dasar subjektivitas akan 
dapat menimbulkan kegagalan menghadapi perubahan lingkungan yang 
terjadi. Untuk itu konsep Islam dalam merekrut dan menyeleksi karyawan 
dengan mengedepankan nilai keadilan dan kejujuran menjadi prinsip yang 
penting dalam proses ini.

Setelah kandidat melalui proses seleksi dan rekrutmen, hendaknya 
organisasi melakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan para 
karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan sangat membutuhkan 
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effort berlebih namun kebermanfaatanya dapat dirasakan jangka panjang. 
Pelatihan dan pengembangan karyawan yang tepat menjadikan kemampuan 
para karyawan meluas yang nantinya sangat berpengaruh untuk menghadapi 
perubahan. Misalnya pada kejadian Pandemi Covid-19 menjadikan 
pemerintah menganjurkan pekerjaan dilakukan di rumah. Hal ini tentunya 
membutuhkan kemampuan karyawan untuk bekerja memanfaatkan 
kemajuan teknologi. Karyawan yang sudah terbiasa memanfaatkan kemajuan 
teknologi untuk bekerja, menjadikannya bekerja secara fleksibel kapanpun 
dan dimanapun karyawan berada.

Memperhatikan budaya bekerja juga merupakan strategi adaptif 
dalam menghadapi perubahan sifat kerja. Karyawan di era sekarang sudah 
harus diberikan suatu kebiasaan untuk bekerja secara fleksibel namun 
memperhatikan keberhasilan yang optimal. Hal ini memungkinkan 
pekerjaan dilakukan dengan cara remote. Penyiapan perubahan untuk bekerja 
secara fleksibel adalah dengan melakukan pengintegrasian karyawan dengan 
perusahaan. Dengan memperhatikan motivasi bekerja seseorang karyawan 
akan merasa puas disebabkan kebutuhan karakteristik karyawan terpenuhi. 
Hal ini sangat relevan dengan kesetiaan karyawan untuk dapat berkontribusi 
optimal bagi perusahaan.
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Abstrak. Kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini membutuhkan 
respon cepat dari tiap pemimpin dalam mengambil langkah. Dampak 
penyebaran Pandemi Covid-19 memberikan efek signifikan bagi suatu 
organisasi perusahaan melalui perputaran industry yang tidak stabil. Tercatat 
sejak Februari 2020 nilai impor barang mengalami penurunan signifikan. 
Hal tersebut diawali oleh penurunan impor bahan konsumsi sebanyak 
39,91%, lalu impor bahan baku penolong menurun 15,89%, hingga barang 
modal menurun sebanyak 18,03%. Penurunan rantai industry tersebut 
menyebabkan PHK masal di beberapa perusahaan sector industry. Tidak 
semua perusahaan memberikan tunjangan 50% gaji sebagai uang PHK. 
Keputusan penting dalam kondisi krisis saat ini memerlukan kajian dari 
pendekatan teori atribusi sebagai dasar penentu kebijakan perusahaan dalam 
melalui dampak Pandemi Covid-19. Informasi valid dari sumber terpercaya 
menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan sebagai dasar dalam penentuan 
keputusan. Peran sentral teori atribusi menyelamatkan perusahaan melewati 
krisis saat ini dengan pandangan visioner dalam jangka panjang. 

Keywords:  teori atribusi, keputusan, visioner

Bab 5. 
Teori Atribusi dan Pengambilan Keputusan Pada 
Masa Krisis
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Pendahuluan  

Penyebaran Pandemi Covid-19 memberi dampak sangat besar bagi 
suatu perusahaan sehingga mengharuskan pemimpin untuk membuat 
keputusan  secara responsive dan tepat sasaran dalam kondisi sulit. Sejak 
Pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia menyebabkan konsumsi rumah 
tangga menurun menjadi 3,2% hingga 1,6%. Di sisi lain, perekonomian 
Indonesia  menurun di angka 2,3% bahkan scenario terburuk dapat mencapai 
negative 0,4%. Hal tersebut sangat mempengaruhi kebijakan perusahaan dari 
faktor eksternal untuk mendapatkan keputusan terbaik dalam menjalankan 
usahanya. Tantangan terbesar pemimpin perusahaan adalah menentukan 
keputusan yang dapat menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek dan 
jangka panjang. Dalam hal ini diperlukan sumber data yang valid mengenai 
informasi kondisi perekonomian di tengah maraknya informasi-informasi 
yang tidak jelas sehingga menjamin validitas informasi yang berdampak 
kepada keputusan yang tepat. Serta dibutuhkan ketenangan dalam 
menentukan kebijakan, sebagai contoh dapat berkonsultasi dan berdiskusi 
dengan beberapa expert yang terlibat. 

Peran manager sangat dominan dalam situasi saat ini untuk menyikapi 
kebijakan yang harus diciptakan perusahaan agar tetap survive ditengah 
kondisi yang tidak stabil. Kemampuan entrepreneurship sangat diuji 
dalam menyikapi hal ini untuk sebuah keputusan yang tepat. Dalam teori 
kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengajarkan bahwa 
seorang pemimpin yang baik merupakan sosok yang mampu memuliakan 
pekerja/karyawan dalam setiap kondisi yang dihadapi. Ajaran ini relevan 
dengan kondisi penyebaran Pandemi Covid-19 saat ini yang pantas 
untuk diterapkan setiap pemimpin perusahaan di tengah masa sulit. Dari 
fundamental teori Rasulullah SAW dapat menjadi dasar setiap pemimpin 
perusahaan dalam menentukan keputusan. Keputusan-keputusan tersebut 
dapat dipengaruhi oleh atribusi internal, atribusi eksternal, dan atribusi 
relasional.  

Teori atribusi didefinisikan sebagai penjelasan sebab akibat yang 
digunakan individu untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan 
beradaptasi dengan lingkungannya, terutama ketika bereaksi terhadap 
peristiwa yang dianggap penting. Hal itu terbagi menjadi tiga yaitu atribusi 
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internal, eksternal, dan relasional. Atribusi internal merupakan sebuah 
faktor yang muncul dari dalam diri seseorang dalam menghadapi sesuatu, 
hal tersebut berasal dari personal seseorang dan memiliki sifat masing-
masing bagi setiap orang. Sebagai contoh, seorang pemimpin perusahaan 
yang tidak tenang dalam menghadapi dampak dari Pandemi Covid-19 
saat ini kemudian melibatkan rasa tidak percaya diri yang berdampak pada 
pembuatan kebijakan kurang tepat bagi perusahaannya. Atribusi eksternal 
merupakan faktor-faktor yang muncul di luar perusahaan dimana kondisi 
tersebut akan mempengaruhi perusahaan dalam pembuatan keputusan. 
Contoh dari atribusi eksternal adalah kondisi perputaran perekonomian 
akibat dari penyebaran virus Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap 
kebijakan perusahaan dalam menerapkan keputusan work from home bahkan 
PHK bagi para karyawan. Atribusi relasional adalah sebuah atribut hubungan 
relasi antar individu yang terjalin baik antar individu dalam satu organisasi 
perusahaan atau antara peusahaan dengan para konsumen. Sebagai contoh, 
kurangnya motivasi serta komunikasi yang terjalin antara manager dengan 
karyawan pada masa work from home saat ini dapat mengakibatkan hubungan 
yang tidak dekat sehingga membuka kemungkinan untuk terjadi hubungan 
yang renggang bagi keduanya.  

 Bab ini akan mengkaji atribusi internal, eksternal dan relasional dalam 
kaitannya dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin. 

Incredible Attributions For Making Decisions 

Perubahan kondisi yang cepat akibat dampak Pandemi Covid-19 
memberikan efek signifikan bagi setiap perusahaan. Faktor eksternal dari 
dampak virus berpengaruh sangat besar bagi kelangsungan perusahaan 
untuk terus bertahan dan berinovasi dalam menghadapi kondisi saat ini. 
Usaha perusahaan untuk tetap menjaga eksistensi di tengah kondisi krisis 
penyebaran Pandemi Covid-19 melibatkan peran pemimpin perusahaan 
yang bersumber dari atribusi internal, atribusi eksternal, dan terlebih atribusi 
relasional. Peran atribusi yang dimiliki pemimpin perusahaan menentukan 
keputusan-keputusan tepat serta memberi pengaruh signifikan bagi 
perusahaan. 

Teori atribusi memberikan gambaran proses pemimpin perusahaan 
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dalam menganalisa suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan faktor eksternal 
atau internal yang kemudian dijadikan parameter dalam pengambilan 
keputusan. Kesalahan besar yang sering terjadi adalah pemimpin perusahaan 
meremehkan faktor-faktor eksternal kemudian justru membesar-besarkan 
faktor internal perusahaan. Dalam menghadapi kondisi krisis saat ini, 
terdapat empat kualitas dasar pemimpin perusahaan berkaitan dengan teori 
atribusi untuk menentukan keputusan-keputusan sebagai langkah bersama 
dalam melewati krisis Pandemi Covid-19: 
1. Karakteristik Personal Sebagai Profesionalitas Kepemimpinan 
  Di tengah kondisi krisis saat ini, musuh terbesar bagi seorang 

pemimpin perusahaan bukan hanya sekedar perekonomian yang terus 
menurun drastis akan tetapi kemampuan individu untuk mengalahkan 
kepentingan-kepentingan pribadi di atas kesulitan perusahaan. Untuk 
merealisasikan hal tersebut membutuhkan konsekuensi terhadap 
diri sendiri, keuletan, ketangguhan, serta orientasi pikiran untuk 
kesejahteraan bersama seluruh stakeholder perudsahaan. 

2. Responsif Terhadap Faktor Eksternal 
  Pemimpin yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menghadapi 

peristiwa menggunakan kemampuan intuitif mereka untuk menjadikan 
kondisi ini sebagai tantangan dalam berinovasi menciptakan peluang 
baru. Respon secara cepat terhadap faktor eksternal menjadi kunci dasar 
kesuksesan pemimpin dalam menghadapi kondisi krisis yang sulit.

3. Berpemikiran Kritis
  Pemikiran kritis dan kepekaan terhadap masalah yang dihadapi 

karyawan menjadi fundamental orientation pemimpin yang dijadikan 
sebagai dasar kepemimpinan. Informasi valid dibutuhkan untuk 
mendasari langkah yang akan dilakukan pemimpin dalam berpikir 
kritis. Tujuan akhir dari pemikiran kritis ini tak lain adalah menciptakan 
kebermanfaatan di atas kepentingan individu. 

4. Pengambilan Keputusan Secara Rasional
  Hal ini merupakan sebuah model pengambilan keputusan yang 

menggambarkan setiap individu pemimpin dalam pengambilan 
keputusan dengan mempriortitaskan hasil. Dengan keputusan rasional 
mampu mempengaruhi karyawan agar tetap bertahan di dalam 
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perusahaan serta mempercayai perusahaan sebagai jalan karirnya. 
Dampak Pandemi Covid-19 membutuhkan pengalaman dan 

pengetahuan lebih dari pemimpin perusahaan. hal tersebut mempengaruhi 
mereka dalam mengaitkan atribusi personal sebagai landasan untuk 
menentukan atribusi eksternal dan relasional. mekanisme yang dapat 
pemimpin terapkan berawal dari analisa kondisi eksternal serta pencarian 
informasi yang bersumber dari media terpercaya. Kemudian mengolah data 
tersebut menjadi suatu kesimpulan yang menjadi dasar penentu keputusan. 
Langkah terakhir merupakan eksekusi secara tepat dan taktis  sebagai 
penentu keputusan yang mampu membawa perusahaan tetap eksis dalam 
jangka panjang. 

Dengan adanya krisis ini, justru memberikan peluang yang besar bagi 
perusahaan untuk mendapatkan setereotipe yang baik dari masyarakat. Karena 
perusahaan yang tetap survive setelah pandemic ini berakhir merupakan 
perusahaan stable yang memiliki system kebijakan, financial, serta keputusan 
yang taktis untuk melalui krisis ini secara berhasil. 

Karakteristik Personal Sebagai Profesionalitas Kepemimpinan 

Kepribadian seorang pemimpin sangat dominan dalam proses 
kepemimpinan organisasi. Sifat tenang, analisa kuat, tidak tergesa-gesa 
dalam menghadapi krisis ini menjadi hal dasar yang layak untuk menjadi 
background personal pemimpin dalam menghadapi krisis eksistensial. 
Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi di balik kepentingan-
kepentingan individual pemimpin merupakan hal yang harus diangkat 
dan tidak layak untuk diabaikan. Para anggota organisasi membutuhkan 
dukungan dan perhatian dari pemimpin melalui keputusan-keputusannya. 
Untuk itu semua, sudah selayaknya para pemimpin menggunakan akal sehat 
personalnya sebagai landasan profesionalitas dalam kepemimpinan. 

Beban ganda akan didapatkan organisasi apabila personal dari pemimpin 
memiliki jiwa tergesa-gesa, panik, tidak adanya filter informasi yang bagus 
terhadap setiap informasi yang diterima, serta analitis yang kurang tepat. 
Hal-hal tersebut berdampak pada scenario perusahaan terburuk untuk 
tidak mampu survive dalam menghadapi krisis ini serta bankrupt lebih awal 
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sebelum krisis berakhir. Dalam usaha mensiasati hal tersebut, pemimpin 
membutuhkan langkah yang taktis untuk menghadapi krisis. Beberapa 
praktek di lapangan dari beberapa perusahaan yang ada untuk menghadapi 
krisis yang berkaitan dengan atribusi internal (personal) adalah: 
	Langkah tegas manajer dalam upaya pemangkasan gaji karyawan PT. 

Garuda Indonesia dan AirAsia demi tetap bertahan
	Manajemen PT. Bumi tetap membayar semua utang dan bunga kepada 

sembilan utang tranche A
	Mayoritas manajer memutuskan untuk melakukan PHK masal ditengah 

krisis saat ini
	Terdapat beberapa manajemen perusahaan yang memanfaatkan 

penyebaran Pandemi Covid-19 sebagai dalih untuk melakukan PHK
Langkah tegas dari masing-masing manajer perusahaan telah 

mengakibatkan perubahan yang signifikan bagi para karyawan yang terkena 
dampaknya. Mayoritas dari karyawan tersebut mengalami pengangguran 
masal yang berujung kepada krisis financial. Personal individu pemimpin 
yang tegas dalam mengambil langkah perlu diseimbangkan dengan 
kepedulian mereka atas keputusan yang diambil. Seperti memberikan uang 
tunai setelah dijatuhi PHK, atau layanan kesehatan secara gratis bagi para 
karyawan. Tindakan ini sangat berarti bagi para karyawan yang dijatuhi 
PHK mengingat kondisi sulit seperti saat ini mereka mempunyai beban 
hidup yang harus terpenuhi. 

Beberapa pemimpin perusahaan telah menunjukkan kepeduliannya 
terhadap karyawan maupun tehadap masyarakat terdampak akibat penyebaran 
Pandemi Covid-19. Artribusi internal sebagai wujud profesionalisme 
dalam memimpin menjadi kata yang tepat untuk kondisi saat ini, sehingga 
dibutuhkan atribusi internal yang bersifat: 
1. Tenang dalam menghadapi krisis eksistensial saat ini untuk 

menentukan keputusan-keputusan penting yang berdampak terhadap 
kelangsungan perusahaan di waktu yang akan datang setelah pandemic 
ini berakhir. 

2. Tidak mengedepankan emosional dalam menentukan langkah yang 
akan diterapkan perusahaan dalam menyikapi krisis. Hal ini termasuk 
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pengelolaan atribusi internal pemimpin untuk mengedepankan 
kemaslahatan karyawan.

3. Filterisasi terhadap informasi yang diterima agar tidak menimbulkan 
kesalah pahaman informasi yang berakibat terhadap kesalahan analisis 
kondisi. Informasi yang benar akan berdampak terhadap keputusan yang 
tepat. 

4. Kontrol diri terhadap kondisi yang tidak stabil: kondisi perputaran 
industry yang tidak stabil mengakibatkan financial perusahaan tidak 
sesuai dengan ekspektasi. Pemimpin memerlukan control terhadap diri 
sendiri untuk tidak melibatkan gejolak dalam diri terhadap kepentingan 
perusahaan. 

5. Memberikan motivasi positif kepada karyawan di tengah kondisi 
sulit saat ini. Dorongan motivasi dari dalam diri seseorang memberikan 
pengaruh besar terhadap kondisi psikologis untuk tetap produktif selama 
masa work from home saat ini. Pemberian motivasi positif dapat dilakukan 
pemimpin sebagai influencer di dalam stakeholder perusahaan. 

6. Berusaha menjadi komunikator yang baik dengan cara mengambil 
keputusan secara musyawarah untuk mencapai kemanfaatan bagi semua 
pihak yang terlibat. 
Faktor atribusi internal tersebut dapat menjadi batu loncatan bagi 

keputusan-keputusan selanjutnya yang akan diciptakan oleh pemimpin. 
Namun selain faktor internal tersebut para pemimpin dapat melibatkan 
stakeholder lainnya untuk bermusyawarah demi mencapai kesepatan 
bersama. Hal yang dapat dilakukan antara lain: 

Melakukan Rapat Anggota 

Dalam skema ini peran pemimpin membutuhkan peran serta anggota 
perusahaan yang lain dalam mempertimbangkan keputusan yang akan dibuat. 
Dari hal ini pemimpin mampu mengetahui keluh kesah serta kesulitan yang 
di hadapi anggota lain sehingga mampu membuat keputusan yang tidak 
merugikan bagi orang lain. Dalam kesempatan yang diberikan ini, masing-
masing anggota perusahaan dapat mengusulkan saran dan solusi mereka 
yang kemudian berdampak tehadap membangun perusahaan secara benar 
melalui pengaruhnya terhadap atribusi internal pemimpin. 
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Responsif Terhadap Faktor Eksternal 

Selain Pandemi Covid-19 yang membawa dampak drastis di segala 
bidang khususnya dalam perputaran penjualan di pasar bebas, nampaknya 
terdapat faktor-faktor eksternal lainnya yang harus disiapkan pemimpin 
dalam teori atribusi eksternal. Faktor eksternal lainnya dapat meliputi wabah-
wabah baru yang penularannya secara cepat seperti halnya Pandemi Covid-19. 
Oleh karena itu dampak dari krisis ini dapat dijadikan sebagai pelajaran yang 
sangat berharga bagi pemimpin perusahaan untuk mendapatkan pengalaman 
yang mampu dijadikan sebagai bekal mempersiapkan perusahaan lebih baik 
di masa yang akan datang. 

Atribusi eksternal merupakan seluruh faktor-faktor eksternal di luar 
perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi suatu perusahaan atau  
disebut dengan atribut eksternal. Wabah Pandemi Covid-19 memberikan 
pengaruh yang sangat besar untuk perusahaan terutama pada sektor industry 
dimana income yang didapat menurun drastis setelah muncul kebijakan social 
distancing, work from home, serta lockdown local di beberapa daerah. Konsumsi 
rumah tangga dilansir menurun hingga 3,2%-1,6%, tentunya mengharuskan 
perusahaan untuk menciptakan kebijakan baru yang berparameter dengan 
inovasi tepat sasaran untuk tetap mempertahankan market selling product. 
Selain itu kebijakan yang diciptakan manager juga harus tidak boleh 
bertentangan dengan kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah agar 
kondisi ini cepat kembali normal seperti semula. Hal ini membutuhkan 
mekanisme serta eksekusi lapangan yang perlu direncanakan secara 
terstruktur oleh perusahaan agar factor eksternal yang tidak menguntungkan 
dapat terselesaikan dengan baik. Untuk menyikapi hal tersebut dibutuhkan 
atribusi eksternal yang diolah oleh pemimpin menjadi hal menguntungkan, 
seperti: 

1. Memberikan kebijakan work from home bagi pekerjaan-pekerjaan 
yang memungkinkan untuk dijalankan secara online. Bertujuan untuk 
memutus rantai penyebaran Pandemi Covid-19 agar tidak mewabah 
lebih banyak di tengah masyarakat.

2. Inovasi perusahaan dalam penentuan startegi taktis menghadapi krisis 
untuk keberlangsungan perusahaan.  
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3. Taat terhadap aturan yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga peran 
aktif perusahaan sebagai agen preventif penyebaran virus ini mampu 
berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

4. Memberikan kepedulian dan perhatian kepada karyawan maupun 
masyarakat yang membutuhkan bantuan perusahaan untuk mengurangi 
beban akibat dampak krisis yang berlangsung. 

5. Analisa faktor eksternal yang diolah menjadi informasi sebagai landasan 
pemimpin. Pengolahan ini membutuhkan research yang kemudian dapat 
dikembangkan oleh perusahaan menjadi inovasi baru yang bersifat 
inovatif. 
Dari faktor ekstenal dapat menentukan langkah selanjutnya yang 

berhubungan dengan atribusi relasional. Atribusi relasional merupakan 
sebuah atribut relasi hubungan antar individu yang terjalin antara satu dengan 
yang lain. Dalam atribusi relasional membahas mengenai hubungan antara 
pemimpin dengan karyawan. Untuk itu peran pemimpin dalam menentukan 
keputusan menjadi sangat penting dalam situasi saat ini. Banyak perusahaan 
yang menerapkan kebijakan PHK terhadap karyawan mereka dalam 
menghadapi kesulitan financial. Tentunya manager dalam hal ini memiliki 
kewajiban untuk mementingkan kesejahteraan bersama dibanding dengan 
kesejahteraan pribadi. Jika terjadi PHK secara masal maka akan menambah 
angka pengangguran akibat wabah Pandemi Covid-19. 

Hingga saat ini terdapat 252.781 pekerja di 17 provinsi yang di-
PHK dan dirumahkan. Dengan rincian 47.183 pekerja di-PHK dan 
204.968 pekerja dirumahkan. Pekerja yang terkena dampak tersebut tentu 
memiliki nasib yang beragam. Manager ada yang memberi keputusan 
untuk memberikan gaji 50%, dipastikan tidak mendapat THR, bahkan ada 
yang tidak mendapat gaji sama sekali. Fakta yang ada di lapangan adalah 
pendapatan mereka berkurang secara signifikan sejak wabah Corona. Untuk 
itu dibutuhkan keputusan pemimpin yang berdasar atribusi relasional untuk 
tetap mensejahterakan karyawan ditengah wabah Pandemi Covid-19 dengan 
berbagai cara. Cara yang dapat dilakukan bisa dengan memberikan subsidi 
uang untuk memenuhi kebutuhan dasar, subsidi sembako, pemenuhan asupan 
nutrisi, atau pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dengan adanya perhatian 
terhadap karyawan seperti ini, maka secara hubungan relasi akan menjadikan 
satisfaction employee dan menjadikan kesejahteraan karyawan terjamin. 
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Berpemikiran Kritis

Dalam kondisi krisis saat ini, banyak perusahaan yang tidak memiliki 
system penerimaan informasi berita secara valid dan dapat dipertanggung 
jawabkan kebenarannya. Hal ini membutuhkan kejelian seorang pemimpin 
dalam memilih sumber informasi. Pemikiran kritis akan memberikan 
dampak luar biasa bagi kelangsungan perusahaan. akan tetapi semua itu tidak 
ada fungsinya kembali apabila system informasi yang diterima tidak sesuai 
dengan kondisi sebenarnya. Pemikiran-pemikiran kritis akan berlangsung 
dengan baik apabila dasar informasi yang didapatkan mengandung informasi 
valid. 

Langkah-langkah inisiatif berperan besar dalam kondisi krisis saat ini, 
dimana kondisi yang dihadapi belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada 
pengalaman khusus bagi para pemimpin untuk menghadapi menyebarnya 
virus ini sebelumnya. Tingkat inisiatif suatu pemikiran mendorong berpikir 
kritis yang terus menciptakan gagasan-gagasan penting untuk perusahaan. 
terdapat beberapa keuntungan bagi pemimpin yang memiliki pemikiran 
kritis seperti: 
1. Memiliki banyak ide serta gagasan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Membiasakan diri sendiri untuk terus berpikir secara 
kritis mampu memudahkan dalam setiap pencarian ide serta gagasan. 
Selain itu, kebiasaan berpikir secara kritis mampu melatih pikiran agar 
tetap jernih dan rasional. 

2. Mudah memahami sudut pandang karyawan dalam kondisi sulit. 
Berpikir kritis menimbulkan persepsi dalam diri pemimpin menjadi 
lebih fleksibel. Hal ini akan membuka kemungkinan bagi pemimpin 
dalam menerima setiap argument karyawan dan menerima setiap 
pendapat yang diberikan. Sehingga mudah memahami sudut pandang 
orang lain. 

3. Menemukan peluang-peluang baru yang dapat dijadikan inovasi. 
Berpikir kritis dapat membuat pikiran lebih tajam dalam menghadapi 
suatu masalah. Dengan ketajaman tersebut mampu menemukan celah-
celah dalam penemuan peluang baru.

4. Tidak mudah menerima informasi yang tidak valid. Berpikir kritis 
menanamkan pikiran yang rasional dan beralasan dalam setiap informasi 
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yang diterima. Atau menganalisa terlebih dahulu anggapan yang 
kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan. Hal tersebut 
memungkinkan pemimpin untuk mengolah informasi secara fakta yang 
menimbulkan ketidakmudahan dalam tertipu.

Pengambilan Keputusan Secara Rasional

Keputusan-keputusan yang diambil pemimpin di tengah masa krisis 
saat ini mayoritas tidak bersifat rasional, mengapa hal tersebut dapat terjadi? 
Kondisi psikologis seseorang ketika mereka terus ditekan oleh keadaan 
krisis sementara di sisi lain mereka juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan 
yang didapat dari karyawan membuatnya tidak berfikir secara jernih dan 
rasional. Pikiran mereka terus dibayangi oleh beban-beban yang menimpa 
kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Oleh sebab itu dibutuhkan 
kejernihan pikiran serta rasionalitas yang dapat diterima semua pihak dalam 
menentukan keputusan. Terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan 
untuk merealisasikan terciptanya pengambilan keputusan secara rasional: 
1. Menyadari dan mendeskribsikan situasi keputusan
  Langkah pertama yang harus diambil pemimpin dalam pembuatan 

keputusan adalah menyadari serta mendefiniskan bahwa penciptaan 
keputusan rasional adalah hal yang penting. 

2. Analisa alternatif pilihan
  Setelah menyadari pentingnya keputusan secara rasional, langkah 

berikutnya adalah analisa-analisa alternatif yang tersedia sebagai jalan 
penentu keputusan.

3. Evaluasi terhadap alternative yang telah ditentukan
  Beberapa alternatif dianggap tidak bisa dilakukan di tengah krisis ini, 

karena keterbatasan accessibility yang diberikan oleh pemerintah melalui 
kebijakannya pembatasan sosial, sehingga menyebabkan keputusan yang 
diambil tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan pemerintah 

4. Memilih alternatif terbaik yang telah ditentukan
  Langkah selanjutnya merupakan pemilihan alternatif yang 

memenuhi kriteria antara kebijakan perusahaan dengan kebijakan 
pemerintah. 
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5. Melaksanakan alternatif
  Pemimpin perusahaan harus bersifat fleksibel dalam penerapan 

alternatif yang dipilih, penolakan serta pemberontakan masyarakat 
terhadap pilihan alternative pantas untuk dipertimbangkan dalam 
pelaksanaan alternatif. 

6. Memberikan respon dan evaluasi hasil alternatif
  Langkah terakhir dalam proses ini merupakan pemberian respon 

terhadap keberlangsungan alternative yang dilaksakan berjalan sesuai 
dengan rencana, atau justru tidak menuai hasil yang diharapkan oleh 
pemimpin. 

Kesimpulan

Gambaran mengenai dampak krisis dari penyebaran Pandemi 
Covid-19 terpapar dengan jelas di berbagai media penyalur informasi yang 
dapat dikonsumsi oleh semua elemen masyarakat tidak terkecuali seorang 
pemimpin perusahaan sekalipun. Informasi tersebut memberi dampak yang 
signifikan bagi persepsi setiap individu dalam pikiran mereka mengenai 
krisis yang berlangsung. Keputusan-keputusan yang harus diambil oleh para 
pemimpin perusahaan tentu berdasarkan kepada atribusi personal mereka 
dalam mengambil langkah yang lebih jauh lagi. Perlu fundamental personal 
yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi serta tenang dalam menentukan 
kebijakan bagi perusahaan. 

Atribusi internal serta eksternal akan mencipatakn suatu hal yang 
lebih dari keduanya, hal itu merupakan atribusi relasional yang berdampak 
kepada keharmonisan hubungan antara pihak pemimpin dengan karyawan 
perusahaan.Tentu tujuan dari atribusi adalah suatu penciptaan hubungan 
harmonis di tengah kondisi krisis saat ini.  Faktor-faktor eksternal dalam 
hubungannya sebagai variable yang mempengarui keputusan perusahaan 
melahirkan suatu gagasan dan ide, dimana keduanya membutuhkan 
pemikiran yang kritis serta tajam. Pemikiran-pemikiran kritis akan semakin 
memudahkan pemimpin dalam menciptakan inovasi untuk tetap survive, 
menemukan celah-celah dalam menyalurkan gagasan, serta keteguhan 
pendirian untuk tidak terpengaruh atas ketidaksempurnaan informasi yang 
banyak beredar. Pentingnya pemikiran kritis akan melahirkan keharmonisan 
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di dalam perusahaan, hal ini terjadi dengan adanya pemimpin yang mampu 
memahami dan mudah menerima setiap pendapat dari masing-masing 
karyawan sehingga mengurangi terjadinya perbedaan pendapat yang 
berujung perselisihan. Selain mementingkan hal tersebut, peran pemimpin 
menjadi ganda ketika mereka juga harus memuliakan serta memperhatikan 
konsumen, investor, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan. 

Rasionalitas pemimpin dalam kepemimpinannya akan berdampak 
terhadap keputusan yang diambil. Di tengah penyebaran Pandemi 
Covid-19 saat ini hal yang pantas untuk mendapatkan glorify adalah 
rasionalitas pemimpin dalam membuat keputusan penting. Kondisi saat ini 
akan memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan 
perusahaan di masa yang akan datang, dimana perusahaan muncul dengan 
pengalaman yang luar biasa untuk dijadikan landasan dalam mengelola 
kemungkinan tak terduga lainnya. 
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Abstrak. Virus corona atau covid-19 telah menjadi pandemi global saat ini, 
termasuk negara Indonesia yang terkena dampak dari virus corona. Salah satu 
dampaknya pada sektor ekonomi karena negara Indonesia menetapkan status 
Darurat Bencana Covid-19. Banyak perusahaan yang melakukan work from 
home untuk memutus rantai persebaran virus corona ini. Pada pelaksanakan 
kebijakan work from home oleh suatu perusahaan harus merubah desain 
kerja dan melaksanakan monitoring dengan cara melakukan mentoring 
para pekerjanya. Proses monitoring yang tepat pada masa pandemi ini 
ialah spiritual mentoring yang diartikan sebagai suatu pendekatan aktivitas 
mentoring yang lebih menekankan pada penguatan spiritual yang dimiliki 
pekerja sehingga akan lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Spiritual di tempat kerja dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan 
individu atau pegawai dalam mengahayati nilai-nlai yang terdapat pada 
dirinya sendiri secara penuh ketika mereka melakukan kegiatan di tempat 
kerja. Sehingga dengan adanya spiritual mentoring ini para pegawai tetap 
semangat dalam bekerja dan meningkatkan motivasi kerja selama berlakunya 
work from home pada masa pandemi saat ini.

Keywords : job design, spiritual mentoring, pandemi covid-19 

Bab 6. 
Spiritual Mentoring: Strategi Menjaga Motivasi 
Kerja selama Masa Pandemi Covid-19 
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Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak luput dari persebaran 
wabah virus corona atau covid-19. Bermula pada awal bulan Maret tahun 
2020 covid-19 mulai mewabah di Indonesia. Persebaran virus corona yang 
tidak terkendali ini menambah banyaknya jumlah masyarakat Indonesia 
yang positif terjangkit covid-19. Hal tersebut yang menjadi dasar pemerintah 
Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) mengambil langkah menetapkan status Darurat Bencana 
Covid-19 selama 91 hari hingga tanggal 29 Mei 2020. Penetapan status 
tersebut memiliki tujuan untuk memutus rantai persebaran virus sehingga 
tidak semakin luas dan bertambahnya masyarakat yang terjangkit virus corona. 
Dalam penetapan status tersebut tentu saja berdampak pada seluruh aspek 
perekonomian di Indonesia, salah satunya yaitu banyak perusahaan yang 
menerapkan kebijakan work from home akan tetapi tidak semua perusahaan 
dapat menerapkan kebijakan tersebut.

Indonesia memiliki berbagai macam sektor industri salah satunya adalah 
industri manufaktur dan non manufaktur. Industri manufaktur menjadi 
salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terbesar 
pada tahun lalu. Sejak mewabahnya covid-19 terjadi penurunan signifikan 
yang disebabkan oleh adanya pembatasan terhadap segala bentuk aktivitas 
di luar rumah demi mencegahnya penyebaran covid-19 yang selanjutnya 
berdampak juga pada aktivitas ekonomi serta membuat perputaran uang 
semakin melambat. Pada perusahaan manufaktur tidak memungkinkan 
untuk melakukan work from home karena sistem pekerjaan mereka yang 
memang membutuhkan alat bantu khusus yang dimiliki oleh perusahaan 
dan tidak memungkinkan juga untuk melakukan pekerjaannya di rumah 
masing-masing. Maka dari itu tidak sedikit perusahaan industri manufaktur 
memilih langkah akhir untuk mengambil keputusan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) bagi karyawan-karyawannya. Lain halnya dengan perusahaan 
non manufaktur atau perusahaan dalam bidang jasa yang mana dalam 
menghadapi masa Pandemi Covid-19 ini dapat menggunakan kebijakan 
work from home, hal tersebut dikarena mereka tidak memerlukan suatu alat 
khusus untuk menunjang pekerjaannya. 

Work from home ialah sebuah konsep dimana para karyawan pada suatu 
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perusahaan yang dapat melakukan pekerjaanya dari rumah yang mana 
memiliki waktu yang lebih fleksibel dan tidak terikat dengan aturan jam 
kerja. Work from home menjadi sebuah pilihan yang logis sebagai bentuk 
ikhtiar dan menjadi anjuran agar mencegah penularan virus mematikan 
tersebut. Bagi perusahaan yang menerapkan sistem work from home, hal ini 
bisa membantu karyawan dalam menyeimbangkan antara dunia kerja dan 
kehidupan sehari-hari. Akan tetapi work from home  juga memiliki dampak 
negatif salah satunya yaitu kehilangan motivasi kerja. Hal tersebut yang harus 
diperhatikan oleh suatu perusahaan yang telah menerapkan kebijakan work 
from home. Agar kebijakan work from home berjalan dengan efektif dan efisien 
sesuai dengan rencana perusahaan, maka yang menjadi perhatian dalam hal 
ini adalah merubah desain pekerjaan (job design) yang harus menyesuaikan 
dengan kebijakan work from home yang diberlakukan selama masa Pandemi 
Covid-19. 

Job Design (Desain Pekerjaan)

Pada masa Pandemi Covid-19 saat ini banyak perusahaan yang terkena 
dampak salah satunya dengan memberlakukan kebijakan work from home. 
Berlakunya kebijakan tesebut menuntut perusahaan untuk merubah desain 
pekerjaan yang dilakukan sebelum terjadinya wabah virus tersebut. Desain 
pekerjaan (job design) adalah suatu proses untuk mengorganisasi pekerjaan 
ke suatu penugasan yang dibutuhkan untuk menunjang suatu pekerjaan 
tertentu (Gomez-Mejia et al, 2010). Selain itu desain pekerjan juga dapat 
diartikan sebagai cara untuk memotivasi dan memberikan tantangan kepada 
karyawan agar lebih produktif dengan menentukan spesifikasi tugas dan 
metode penugasaanya. Mengubah desain pekerjaan selama masa Pandemi 
Covid-19 ini menjadi cara yang efektif karena dapat mengurangi kejenuhan 
karyawan dalam bekerja di rumah, mengurangi tekanan dan stress pada diri 
karyawan, serta dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

Desain pekerjaan memiliki pengaruh penting diantaranya pada alur 
pekerjaan, strategi bisnis dan struktur organisasi (Gomez-Mejia et al, 
2010). Penerapan desain pekerjaan yang paling tepat selama masa Pandemi 
Covid-19 ialah menyesuaikan alur pekerjaan agar tetap dapat memantau 
kinerja karyawannya yang bekerja di rumah.
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Spiritual Mentoring

Penerapan kebijakan work form home menjadi alternatif agar kegiatan 
perusahaan selama masa Pandemi Covid-19 tetap berjalan seperti biasa. Salah 
satu cara yang mendukung kebijakan tersebut yaitu dengan menyesuaikan 
desain pekerjaan. Penyesuaian desain pekerjaan ini bertujuan untuk 
memonitor kegiatan pekerja selama melakukan work from home. Dengan 
adanya monitoring selama masa pandemi dilakukan agar produktifitas 
karyawan tetap terjaga sehingga dapat tercapai tujuan dari perusahaan. 
Mentoring sebagai suatu pendekatan dalam mengembangkan minat pekerja 
yang menjadi bagian penting untuk menciptakan perusahaan/organisasi yang 
lebih siap bersaing dalam kemajuan dan persaingan usaha. Dalam mentoring 
akan menciptakan suatu hubungan intrapersonal yang merupakan bentuk 
rasa kepedulian dan dukungan antara seorang yang memiliki pengalaman 
dan pengetahuan luas dengan seseorang yang dirasa masih kurang dalam hal 
pengetahuan dan pengalammnya. Hal tersebut sangatlah bermanfaat apabila 
diaplikasikan kepada karyawan-karyawan suatau perusahaan selama masa 
pademi covid-19 ini. 

Seseorang karyawan dalam suatu perusahaan yang mana memiliki 
pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas misalkan seorang manajer 
atau kepala bagian bisa menjadikan dirinya menjadi seorang mentor 
untuk memberikan dukungan, kepedulian dan berbagi pengetahuan 
serta pengalamannya kepada seorang karyawan yang menjadi bawahan 
di struktur organisasi tersebut. Sehingga karyawan yang belum memiliki 
banyak pengalaman dan pengetahuan tersebut akan menjadikan dukungan 
dan kepedulian atasannya sebagai semangat dan motivasi dalam bekerja di 
masa pandemi saat ini. Sehigga kegiatan mentoring tersebut nantinya akan 
menciptakan suatu hubungan yang unik antar pribadi dan terjadi hubungan 
kemitraan pembelajaran. Antara mentoring satu karyawan dengan yang 
lainnya tidak ada suatu kesamaan, hal ini disebabkan karena masing-masing 
individu memiliki pola interaksi khusus dan berbeda satu senganyang lainnya. 
mentoring yang dapat diterapkan pada suatu organisasi / perusahaan salah 
satunya yaitu spiritul mentoring.

Spiritual mentoring merupakan suatu pendekatan aktivitas mentoring 
yang lebih menekankan pada penguatan spiritual yang dimiliki pekerja 
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sehingga akan lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Spiritual 
mentoring menjadi suatu hubungan yang memang disengaja untuk lebih 
fokus pada spiritualitas yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan dan 
investasi berdasarkan pada pengalaman hidup orang lain. Spiritual di tempat 
kerja dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan individu atau pegawai 
dalam mengahayati nilai-nlai yang terdapat pada dirinya sendiri secara 
penuh ketika mereka melakukan kegiatan di tempat kerja. Spiritualitas 
memiliki sifat prakultural, lebih primer dibandingakan dengan agama 
serta memberikan nilai-nilai yang mudah dipahami dan dapat digunakan 
sebagai pedoman, contonya yaitu nilai kejujuran dan integritas (Zohar dan 
Marshall, 2005). Nilai kejujuran dan integritas menjadi nilai terpenting yang 
harus dimiliki oleh setiap pegawai suatu perusahaan. Spiritual mentoring 
ini menjadi hal terpenting yang perlu diterapkan suatu perusahaan untuk 
menjaga semangat kerja yang dimiliki pekerja selama melakukan work from 
home di masa Pandemi Covid-19 ini. 

Fitrahnya seorang manusia sebagai makhluk spiritual telah memiliki 
kecerdasan spiritual masing-masing yang mana hal tersebut digunakan untuk 
menganut dan menjalankan sistem keagamaan. Organisasi atau perusahaan 
selama masa Pandemi Covid-19 ini dapat melakukan pengelolaan spiritual 
yang dimiliki oleh pegawai dengan memfasilitasinya dalam hal mentoring. 
Sehingga, walaupun pegawai dalam masa pandemi ini melakukan work from 
home tetapi mereka tetap menghayati dan menggunakan nilai-nilai secara 
penuh yang terdapat pada dirinya khusunya yaitu kejujuran dan integritas 
dalam melakukan pekerjaannya sama seperti ketika mereka bekerja di kantor 
/ tempat kerjanya. Konsep spiritual mentoring dapat dilakukan pengukuran 
dengan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pendampingan untuk semangat kerja
2. Pendampingan untuk peningkatan produktivitas kerja
3. Pendampingan untuk peningkatan prestasi kerja
4. Pendampingan untuk peningkatan spiritual dalam bekerja.
 

Penjelasan lebih detail mengenai konsep spiritual mentoring dan 
implikasi realitanya ialah sebagai berkut:
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Pendampingan untuk semangat kerja

Bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan work from home pada situasi 
pandemi seperti saat ini sangat diperlukan adanya mentoring yang khususnya 
berkaitan dengan memberikan kepedulian kepada pegawainya dalam bentuk 
penyemangatan dalam bekerja. Kejenuhan pasti dapat terjadi pada pegawai 
yang mana sebelum terjadinya wabah ini mereka dapat bersosialisasi dengan 
rekan kerjanya tetapi setelah adanya wabah ini sosialisasi mereka terbatas 
melalui telepon, pesan singkat maupun sosial media lainnya. Jika hal tersebut 
tetap dibiarkan tanpa adanya kepedulian yang intens dari rekan kerja dan 
khususnya atasan maka dapat terjadi penurunan semangat kerja. Penurunan 
semangat kerja ini akan berdampak pada segala aspek pekerjaan terutama 
pada target penyelesaian tugas yang menjadi kewajiban pegawai tersebut. 
Oleh karena itu, pemberian dukungan dan kepedulian dengan memberikan 
semangat kerja dari atasan kepada pegawainya dapat menambah semangat 
kerja mereka, sehingga akan meminimalisasi kejenuhan dalam bekerja selama 
masa Pandemi Covid-19 ini.  

Pendampingan untuk peningkatan produktivitas kerja

Selain pendampingan untuk memberikan semangat kerja bagi pegawai, 
diperlukan juga suatu organisasi melakukan pendampingan untuk 
peningkatan produktivitas kerja pegawainya. Hal tersebut sangat bermanfaat 
ketika di aplikasikan pada masa pandemi saat ini. Pendampingan untuk 
peningkatan produktivitas kerja ini sebagai cara perusahaan dalam mengelola, 
mengatur dan memantau kegiatan para pegawainya selama work from home, 
sehingga para pegawai tetap dapat menyelesaikan tugas dari pekerjaannya 
dengan tepat waktu. Hal ini bukan berarti perusahaan hanya memberikan 
beban tugas saja untuk diselesaikan pegawainya, akan tetapi perusahaan juga 
memberikan cara pemecahan masalah, solusi, masukan dan pendapat lainnya 
sehingga dapat lebih mengefektifkan produktivitas kerja dan membantu 
meringankan beban tugas yang diberikan kepada pegawainya. Keberhasilan 
suatu organisasi / perusahaan dalam memberikan mentoring (pendampingan) 
untuk semangat kerja para pegawainya juga akan berdampak positif pada 
peningkatan produktivitas kerja pegawai.
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Pendampingan untuk peningkatan prestasi kerja

Masa Pandemi Covid-19 ini bukan menjadi suatu alasan dan penghalang 
bagi pegawai untuk tidak mencapai suatu prestasi kerja. Hal ini bisa menjadi 
perhatian bagi perusahaan untuk menciptakan suatu program pendampingan 
untuk peningkatan prestasi kerja pegawainya. Keberhasilan suatu organisasi 
/ perusahaan dalam mentoring peningkatan produktivitas kerja pegawainya 
akan berdampak positif juga terhadap pencapaian prestasi kerja dari 
pergawainya. Selain itu untuk menarik para pegawai dalam meningkatkan 
prestasi kerja di masa pandemi ini dapat dilakukan dengan memberikan 
reward bagi pegawai yang memiliki kinerja baik selama pandemi dan 
penerapan punishment ketika pegawai tersebut tidak dapat menyelesaikan 
tugas dengan baik. Hal tersebut dapat menjadi sebuah motivasi bagi pegawai 
untuk tetap produktiv dan semangat selama work from home, sehingga dapat 
mencapai prestasi kerja. Bagi pegawai yang belum bisa mencapai prestasi 
kerja dapat diberikan pendampingan secara khusus seperti pengarahan dan 
memberikan solusi agar mereka juga tetap semangat untuk menjadi lebih 
baik lagi.

Pendampingan untuk peningkatan spiritual dalam bekerja

Spiritualitas menjadi salah satu faktor yang diperlukan di tempat kerja. 
Seorang pegawai yang memiliki spiritualitas mereka akan menghayati nila-
nilai yang dimilikinya secara penuh dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal 
tersebut sangat diperlukan pada masa pandemi saat ini. Suatu perusahaan 
yang menerapkan kebijakan work from home juga diperlukan monitoring 
khususnya dalam peningkatan spiritual bekerja. Kebijakan work from home 
juga memberikan dampak negatif bagi pegawai salah satunya yaitu dapat 
menurunkan semangat dalam bekerja karena mereka merasa jenuh setiap 
harinya di rumah untuk mengerjakan pekerjaan kantor. Oleh karena itu 
sangat diperlukan monitoring untuk peningkatan spiritual dalam bekerja bagi 
pegawai yang melakukan work from home. Dalam memberikan pendampingan 
spiritual ini, para manajer atau kepala bagian dapat memonitor dan 
memberikan dukungan motivasi ekstrinsik sehingga pegawai akan senantiasa 
dengan senang hati melakukan pekerjaannya tanpa menjadikannya sebuah 
beban.  
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Keempat konsep spiritual mentoring tersebut saling berkaitan satu dengan 
yang lainnya dan dapat menjadi dasar dalam melakukan pendampingan 
kepada pegawai yang melakukan work from home pada masa pandemi saat ini. 
Apabila suatu perusahaan dapat melaksanakan konsep spiritual mentoring 
dengan baik maka hal tersebut dapat menjadikan sebuah motivasi kerja bagi 
para pegawainya. Walaupun mereka bekerja dari rumah tetapi dengan adanya 
spiritual mentoring, mereka tetap semangat melaksanakan pekerjaannya dan 
menggunakan seluruh nilai-nilai yang dimilikinya untuk melaksanakan 
pekerjaannya sama seperti ketika mereka bekerja di kantor. Hal ini yang 
membantu suatu perusahaan agar tetap menjaga kelangsungan bisnisnya di 
tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

Pentingnya memberikan dukungan yang berkualitas pada saat 
melaksanakan spiritual mentoring memiliki nilai tersendiri bagi seseorang. 
Terdapat beberapa aspek yang menjadikan spiritual mentoring lebih 
berkualitas, diantaranya yaitu hubungan yang disengaja, fokus pada 
spiritual, investasi ragam pengalaman hidup, dan multi-generasi (Kuhl, 
2011). Hal ini sangat bermanfaat ketika suatu perusahaan mengaplikasikan 
spiritual mentoring khususnya pada masa pandemi ini. Aspek-aspek untuk 
meningkatkan kualitas spiritual mentoring tersebut akan lebih dijelaskan 
sebagai berikut :   

Kualitas Spiritual Mentoring  

Kualitas dan kesuksesan suatu proses mentoring dapat dilihat dari 
hubungan antara mentor dan mentee ketika mereka saling mencari dan 
berbagi informasi. Mentoring menjadi sangat berharga ketika antara mentor 
dan mentee mampu menjalin kebersamaan dan menghargai satu dengan 
yang lainnya. Kebersamaan tersebut akan membentuk dan menghasilkan 
sebuah komunikasi, akuntabilitas, hubungan timbal balik yang intens. 
Hubungan seperti ini yang memang sengaja dibentuk oleh suatu perusahaan 
yang akan melaksanakan mentoring khususnya pada spiritual mentoring. 
Komunikasi menjadi aspek penting dalam spiritual mentoring karena akan 
membentuk keterbukaan dan ketersediaan dari diri pegawainya. Komunikasi 
ini menjadi tahap awal pada spiritual mentoring dengan berbicara suatu 
hal positif untuk pendampingan yang bermanfaat bagi spiritual seperti 
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berbagi keluh kesah, sendau gurau, menyampaikan visi perusahaan, bahkan 
dalam memberikan tugas. Aspek lain dalam peningkatan kualitas spiritual 
mentoring ialah akuntabilitas. Hubungan yang menghasilkan akuntabilitas 
ini menjadikan keterlibatan kehadiran seseorang nmenjadi lebih intens dan 
mendukung untuk keterbukaan. Dan terakhir dari hubungan yang memang 
disengaja agar menciptakan spiritual mentoring yang berkualitas ialah 
hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini dalam hal saling memberi 
dan menerima antara mentor dan mentee sehingga mentor akan bersedia 
dengan senag hati memberikan pengalaman-pengalamannya kepada mentee 
dan begitu pula sebaliknya mentee juga dengan senang hati menerimanya. 
Hubungan yang disengaja yang berdasarkan pada komunikasi, akuntabilitas 
dan timbal balik ini sangat dibutuhkan di tengah masa pandemi saat ini agar 
lebih meningkatkan kualitas spiritual mentoring.

Fokus Spiritual

Spiritual mentoring menjadi suatu yang memiliki keunggulan ketika 
proses mentoring tersebut fokus pada satu hal yaitu spiritual. Fokus pada 
spiritual ini lebih ke arah bagaimana membentuk dan menumbuhkan 
spiritualitas pada pegawai. Pembentukan dan pertumbuhan spiritualitas ini 
akan mencakup pada unsur-unsur seperti kedisiplinan dan tantangan. Disiplin 
menjadi unsur pertama dalam fokus spiritual karena untuk memastikan 
perilaku yang tepat dalam mentoring. Selain itu kedisplinan untuk mengukur 
kedalam spiritual seseorang seperti disiplin saat menjalan ibadah. Seseorang 
yang memiliki kedisiplinan secara spiritual maka dalam bekerja pun juga 
akan menerapkan hal yang sama. Unsur yang kedua dalam fokus spiritual 
ialah tantangan yang menjadi dasar pada konteks spiritual mentoring. 
Tantangan dalam hal ini ketika seseorang mendapatkan suatu tugas baru 
dalam pekerjaannya dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai beban, akan 
tetapi terus mencari cara penyelesaian dengan bantuan pembimbingan 
dari mentor. Sehingga tantangan tersebut menjadikan sebuah transformasi 
bagi pegawai agar lebih siap menghadapi perubahan-perubahan dimasa 
mendatang. Hal tersebut diperlukan ditengah Pandemi Covid-19 saat ini 
sehingga spiritualitas dari pegawai tetap tumbuh lebih baik serta lebih siap 
menerima tantangan-tantangan baru.
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Investasi Ragam Pengalaman Hidup

Pengalaman hidup seseorang menjadi suatu hal yang berharga ibarat 
sebuah konsep investasi yang membuat pengorbanan di awal dan nanti 
mengharapkan  hasil sebuah peningkatan yang besar. Konsep tersebut sangat 
penting dalam spiritual montoring dengan harapan seorang mentor akan 
mengivestasikan segala sesuatunya mulai ilmu dan pengalamannya kepada 
mentee dengan harapan dapat memberikan manfaat dan hasil yang baik bagi 
mentee. Selain itu berbagi pengalaman hidup dapat menciptakan kepercayaan 
yang harus selalu dipupuk untuk menjadikan spiritual mentoring semakin 
berkualitas. Kepercayaan datang tidak dengan waktu yang singkat, butuh 
waktu yang tidak sebentar dalam menciptakan kepercayaan. Semakin banyak 
seorang mentor meluangkan waktunya kepada mentee dan semakin disengaja 
untuk berinteraksi, maka akan semakin mudah untuk membangun sebuah 
kepercayaan. Oleh karena itu sangat di perlukan investasi pengalaman hidup 
ini dilakukan pada masa pandemi saat ini, sebab akan lebih meningkatkan 
lagi rasa kepercayaan kepada pegawainya sehingga akan lebih berkualitas 
spiritual mentoring yang dilakukan. 

Multi-generasi

Penerapan spiritual mentoring dengan melakukan multi-generasi ini 
menjadi suatu hal yang penting. Istilah dari multi-generasi sendiri berarti 
bahwa ada lebih dari satu generasi. Ini berarti bahwa dalam melakukan 
spiritual mentoring memang dibutuhkan multi-generasi yang menjadi 
suatu alat yang ampuh bagi seseorang dalam mencari suatu pengalaman 
dari perjalanan hidup  orang lain yang lebih banyak memiliki pengalaman. 
Beberapa konsep dalam pembelajaran antar generasi (Allen, 2005) yaitu, 
1) bagi seseorang yang ingin mempelajari suatu konsep, maka apling tidak 
harus mengalaminya terlebih dahulu, 2) pembelajaran terbaik terjadi ketika 
ada suatu keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dengan orang 
yang lebih berpengalaman, 3) melakukan indentifikasi dengan komunitas 
dalam suatu praktik. Keberhasilan spiritual mentoring akan sangat didukung 
ketikan mencari seorang mentor berasal dari multi-generasi karena seorang 
mentee akan memiliki kesempatan untuk melakukan ketiga konsep tersebut. 
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Hal ini juga sangat dibutuhkan ketika masa pandemi saat ini, karena multi-
generasi pada spiritual mentoring akan menambah pengalaman pegawainya 
sehingga mereka tidak merasa kesulitasn ketika melakukan pekerjaanya. 

Kesimpulan

Penyebaran cepat covid-19 telah mengubah status Darurat Bencanda 
Covid-19 di Indonesia membawa dampak bagi sektor ekonomi. Kebijakan 
work from home menjadi salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar 
dapat mampu menjaga keberlangsungan jalannya kegiatan pada perusahaan. 
Walaupun tidak semua perusahaan dapat mengaplikasikan kebijakan 
tersebut. Karena perlu banyak pertimbangan ketika perusahaan mengambil 
kebijakan tersebut. Beberapa pertimbangannya ialah bagaimana perusahaan 
memantau pekerjaan para pegawainya? Apakah kebijakan work from home 
menjadi cara yang efiesien dalam masa pandemi ini? Dan apa yang dilakukan 
perusahaan untuk para pekerjanya agar tetap memiliki motivasi kerja selama 
masa pandemi ini? 

Perubahan secara struktural pasti akan terjadi selama masa pandemi ini, 
terutama perubahan dalam mendesain pekerjaan. Hal tersebut mengharuskan 
perusahaan mengcari cara lain dalam mendesain pekerjaan selama masa 
pandemi ini, salah satunya yaitu dengan mengubah alur pemberian tugas. 
Tujuan dari perubahan desain pekerjaan tersebut agar perusahaan tetap dapat 
melakukan kontrol dan monitoring terhadap tugas-tugas yang diberikan 
kepada pegawainya. Pemberian tugas tersebut bukan berarti perusahaan 
akan lepas tangah begitun saja, tetapi harus ada tindakan mentoring agar 
pekerjaan tersebut bejalan sesuai dengan rencana perusahaan

Penerapan mentoring di tengah pandemi ini menjadi suatu hal yang 
penting bagi perusahaan. Mentoring menjadi suatu aktivitas yang akan 
menciptakan suatu hubungan intrapersonal yang bentuk rasa kepedulian 
dan dukungan antara seorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan 
luas dengan seseorang yang dirasa masih kurang dalam hal pengetahuan 
dan pengalamannya. Proses mentoring yang sesuai di terapkan pada masa 
pandemi ini yaitu spiritula mentoring. Spiritualitas sendiri menjadi fitrah 
seorang manusia. Seorang yang memiliki spiritualitas di tempat kerja akan 
menghayati nilai-nilai yang dimilikinya secara penuh dalam melakukan 
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pekerjaannya. Penerapan spiritual mentoring yang baik berdasarkan pada 
empat konsep yaitu 1) pendampingan untuk semangat kerja, 2) pendampingan 
untuk peningkatan produktivitas kerja, 3) pendampingan untuk peningkatan 
prestasi kerja, dan 4) pendampingan untuk peningkatan spiritual dalam 
bekerja. Pengaplikasian konsep spiritual mentoring tesebut dapat membantu 
mengefektifkan kinerja pegawai dan menjaga keberlangsungan kegiatan 
bisnis di perusahaan. 

Selain itu menjaga kualitas dari spiritual mentoring juga diperlukan 
selama masa pandemi ini. Spiritual mentoring yang berkualitas apabila 
telah memenuhi aspek-aspek diantaranya hubungan yang disengaja, fokus 
spiritual, investasi ragam pengalaman dan multi-generasi. Keempat aspek 
tersebut akan lebih meningkatkan motivasi kerja dari pegawai karena adanya 
komunikasi intens yang dengan sengaja dibentuk untuk meningkatkan 
kepercayaan dari pegawainya berdasarkan sharing pengalaman dari mentor 
multi-generasi sehingga mereka akan dengan senang hati untuk menerima 
tantangan dan bertransformasi dalam menghadapi perubahan-perubahan di 
masa Pandemi Covid-19 saat ini. 
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Abstrak. Tahun 2020 merebak virus baru yaitu coronavirus yang merupakan 
jenis baru (SARS-CoV-2) yang penyakitnya disebut Coronavirus disease 
2019 (COVID-19). Virus ini ditemukan di Wuhan, China pertama kali dan 
sudah menginfeksi 90.308 orang per tanggal 2 Maret 2020.  Hingga kini 
Covid-19 menjadi  masalah global yang dihadapi oleh seluruh dunia dan 
menjadi ancaman krisis pada sektor – sektor ekonomi. Adanya Covid-19 
mengakibatkan pemirintah membuat kebijakan lockdown dan penerapan 
pola Work From Home (WFH) dimana semua kegiatan dilakukan dari rumah 
untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang semakin membabi buta. 
Dengan adanya pola Work From Home, tentunya dapat mempengaruhi kinerja 
karyawan yang harus beradaptasi menyatukan lingkungan rumah dengan 
lingkungan kerja yang tentunya dapat mempengaruhi kondisi emosionalnya. 
Emosi dan moods sangat berpengaruh pada suatu kinerja. Oleh sebab itu, 
hal tersebut menjadi tanggung jawab seorang pemimpin untuk mengelola 
emosi dan moods karyawan selama penerapan pola Work From Home agar 
tercipta suasana yang kondusif, sehingga para karyawan dapat bekerja dengan 
produktif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Keyword :  Covid-19, Work From Home, Emosi dan Moods

Bab 7. 
Mengelola Emosi dan Mood Kerja Karyawan Pada 
Pola Work From Home
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Pendahuluan 

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan berbagai permasalahan karena 
terganggunnya beberapa aktivitas yang telah menjadi rutinitas. covid-19 dapat 
mengacam adanya krisis ekonomi yang terjadi secara signifikan terutama di 
Indonesia yang mengakibatkan kelumpuhan pada sektor – sektor ekonomi. 
Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tentunya sangat mempengaruhi psikis 
dan mental seseorang yang cenderung lebih emosional dalam menanggapi 
suatu hal karena tertekan oleh keadaan serta adanya berbagai tuntutan yang 
harus dijalani. Salah satu contohnya pada pola work from home dimana hal 
tersebut dapat memicu emosi dan mempengaruhi mood para karyawan. 

Emosi merupakan segala perasaan yang timbul secara intens yang 
disebabkan oleh suatu hal dan ditunjukan kepada seseorang. Sedangkan mood 
atau suasana hati merupakan sesuatu yang melekat pada diri kita yang bisa 
muncul kapan saja tanpa adanya rangsangan konsektual. Emosi dan mood 
sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Emosi yang ditampilkan 
pada saat yang salah akan berujung negatif dan menurunkan kinerja, namun 
apabila emosi dapat terkontrol dengan baik maka hal tersebut bisa menjadi 
spirit dalam bekerja. 

Pada masa krisis akibat adanya Pandemi Covid-19, emosi dan moods 
karyawan kadang terganggu dengan berbagai aktivitas yang berubah. Seperti 
halnya pada penerapan pola work from home yang segala aktivitas dilakukan 
dari rumah dan perlu adanya penyesuaian dengan lingkungan rumah yang 
cenderung tidak lebih kondusif daripada tempat kerja. Tentunya menyatukan 
lingkungan rumah dengan pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah. 
Berbagai gangguan seperti masalah pribadi dan keluarga bisa saja terjadi dan 
mempengaruhi emosi dan moods dalam bekerja.

Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimpin perlu menerapkan beberapa 
strategi untuk menjaga emosi dan moods karyawan agar tetap produktif 
demi tercapainya goals suatu perusahaan di masa krisis ini. Pemimpin 
yang memimpin dengan hati pasti akan memperhatikan emosi dan moods 
karyawan dalam berbagai situasi dan kondisi. Bab ini akan menyajikan 
beberapa pola strategi yang bisa dilakukan untuk mengontrol emosi dan 
moods selama bekerja di masa Pandemi Covid-19.
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Keselarasan Antara Pemikiran dan Perasaan

Sering kali orang – orang mengartikan emosi sebagai suatu hal negatif 
yang identik dengan marah – marah. Namun kenyataannya, arti “emosi” 
sendiri merupakan segala perasaan intens yang ditunjukan kepada seseorang. 
Itu artinya, emosi dapat diartikan positif dan negatif tergantung penyebab 
serta respon kita terhadap suatu persoalan. Sedangkan mood atau suasana hati 
merupakan sesuatu yang melekat pada diri kita dan bisa berubah sewaktu – 
waktu tanpa adanya rangsangan konsektual.

Sebagian orang berpendapat emosi dapat menyebabkan seseorang 
berfikir irasional, lalu sebagian orang mengatakan bahwa emosi dapat 
memicu seseorang untuk berfikir rasional. Semua pendapat tersebut benar, 
tergantung bagaimana kita bisa mengontrol diri. Itulah sebabnya Allah 
SWT menciptakan fikiran dan perasaan agar keduanya saling melengkapi. 
Tidak selamanya perasaan harus diutamakan dan tidak semua masalah bisa 
diselesaikan dengan logika.

Menjaga emosi dan suasana hati seseorang memang bukanlah suatu 
hal yang mudah, kita tidak tahu bagaimana keadaan hati orang tersebut 
sebenarnya. Sebagai manajer mengelola emosi dan suasana hati karyawan 
selama situasi krisis akibat Pandemi Covid-19 sangat penting untuk 
menjaga keharmonisan perusahaan dan tingkat produktifitas karyawan. 
Sayangnya tidak semua manajer memperhatikan suasana hati para karyawan, 
ia beranggapan bahwa seorang karyawan harus profesional bagaimana pun 
keadaannya. Namun hal tersebut keliru, faktanya emosi dan suasana hati 
seseorang dapat mempengaruhi suatu kinerja.

Untuk itu, sebagai seorang pemimpin yang memimpin dengan hati 
dan menggunakan akal sehat harus mengutamakan keselarasan hati dan 
pikiran. Berbubungan dengan hal tersebut, ada beberapa point penting untuk 
mengelola emosi dan mood kerja karyawan yang harus dilakukan oleh seorang 
manajer pada pola work from home agar lebih kondusif.

Keselarasan antara pemikiran dan perasaan dalam suatu keputusan

Dalam mengambil suatu keputusan, harus menyeimbangkan antara 
pemikiran dan perasaan. Pemimpin yang memimpin dengan hati dan 
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menggunakan akal sehat pasti tidak akan mementingkan egonya. Mereka 
berfikir secara luas, rasional, tidak gegabah, dan melihat dalam jangka waktu 
yang panjang. 

Mengutamakan komunikasi 

Pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang mau mendengarkan keluh 
kesah para karyawannya dan memberikan solusi. Mengelola suasana hati 
karyawan yang pertama dengan memberi pemahaman tentang krisis yang 
terjadi akibat covid-19. Memberi informasi tentang keadaan perusahaan saat 
ini kepada para karyawan secara transparan sehingga tidak terjadi kesalah 
pahaman. Selain itu, pemimpin wajib menjelaskan mekanisme mengenai 
pola work from home.

Jaminan kesehatan

Adanya Pandemi Covid-19, tentunya sangat sensitif dengan masalah 
kesehatan. Menjamin kesehatan para karyawan merupakan tanggung jawab 
seorang pemimpin. Pemimpin yang memimpin dengan hati pasti akan 
mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para karyawan.

Jaminan fasilitas pada pola Work From Home

Sebagai pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab, tentunya 
harus mempertanggungjawabkan keputusannya. Salah satunya dengan 
memfasilitasi segala kebutuhan karyawan untuk mendukung pola work from 
home demi produktifitas dan keyamanan sehingga karyawan tidak merasa 
terbebani dengan kebijakan tersebut.

Memberi kepercayaan kepada karyawan

Karyawan yang diberi kepercayaan kepada pemimpinnya akan lebih 
percaya diri dalam melakukan sesuatu dan berani mengeksplorasi dirinya 
sehingga menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Dalam Pandemi Covid-19 
seharusnya pemimpin tidak terlalu banyak menuntut kepada karyawan, 
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karena dalam kondisi sepeti ini seseoang cenderung lebih emosional. Terlalu 
banyak menuntut hanya akan membuat karyawan bekerja tidak dengan hati.

Sebagai seorang pemimpin yang baik harus sinkron antara pemikiran 
dan perasaannya. Bagaimana bisa seorang pemimpin mengelola emosi 
karyawannya jika mengendalikan dirinya saja masih kesusahan? Bagaimana 
dengan nasib perusahaan jika seorang pemimpin mengambil keputusan 
hanya berdasarkan ego? Tentu hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan 
yang serius.

Suasana hati yang tidak kondusif serta emosional yang tinggi akibat 
krisis yang dialami dibalik dampak covid-19 merupakan hal yang dialami 
mayoritas karyawan di seluruh dunia. Seorang pemimpin perlu untuk 
menciptakan keputusan dan kebijakan yang tepat agar kesejahteraan 
karyawan dapat terjamin. Dengan terjaminnya kesejahteraan maka suasana 
hati dan emosional akan lebih kondusif. Namun, jika kesejahteraan karyawan 
tidak diperhatikan justru akan menambah beban mereka di tengah kondisi 
sulit yang dihadapi. Dari hal tersebut dapat menimbulkan suasana hati dan 
emosional yang tidak terkontrol. Untuk itu, dengan diterapkannya pola work 
from home, seorang pemimpin harus mengayomi karyawannya agar nyaman 
walaupun harus bekerja dari rumah dan tetap produktif.

Pengambilan Keputusan

Menyelaraskan pikiran dan hati merupakan faktor utama dalam 
mengendalikan emosi dan suasana hati. Pemikiran yang jernih dan realistis 
mampu membuat suasana hati lebih baik. Dalam mengambil suatu keputusan 
ataupun kebijakan seorang pemimpin harus mampu menyelaraskan 
pemikiran dan perasaannya, tidak hanya sekedar mengedepankan egonya. 
Tidak selamanya keputusan terbaik diperoleh dari hasil pemikiran yang logis 
tanpa melibatkan emosi atau penilaian subjektif. Untuk itu sebagai pemimpin 
yang bijaksana harus menyeimbangkan antara intuisi dengan logika.

Ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan 
antara pemikiran dan perasaan dalam suatu keputusan, diantaranya yaitu:
· Mengevaluasi pikiran agar berpikir secara logis
· Mengevaluasi perasaan, jangan terlalu mengandalkan kata hati
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· Menyatukan antara pemikiran dan perasaan
· Mengambil keputusan berdasarkan pemikiran yang logis atas intuisi 

yang muncul dan menimbulkan keyakinan
Akibat adanya covid-19 sorang pemimpin harus mengambil langkah 

yang cepat dan tepat dalam membuat suatu keputusan dan kebijakan 
mengenai pola work from home yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam 
upaya pencegahan penyebaran covid-19. Dalam kondisi krisis seperti ini, 
seorang pemimpin harus berpikir dengan jernih dan melihat dalam jangka 
waktu panjang untuk memprediksi kemungkinan – kemungkinan yang akan 
terjadi. Seorang pemimpin yang memiliki rasa empati tinggi pasti akan 
memperhatikan nasib karyawannya dan menjamin kesejahteraannya. 

Dalam krisis ini hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi, misalnya 
seperti memperhentikan karyawan untuk tidak bekerja sementara waktu 
sampai kondisinya memungkinkan. Faktanya, fenomena tersebut sudah 
sering kita jumpai di beberapa perusahaan sehingga banyak pekerja yang 
kehilangan mata pencahariaannya. Hal tersebut terjadi akibat masalah 
finansial perusahaan karena dengan adanya covid-19 dapat mempengaruhi 
perubahan income perusahaan yang signifikan dibandingkan dengan 
biasanya. Untuk itu sebagai pemimpin harus bijaksana dalam mengambil 
keputusan dan sebaiknya mendiskusikan terlebih dahulu kepada karyawan 
untuk mengambil jalan terbaik agar semua pihak  dengan besar hati menerima 
keputusan yang telah dibuat.

Apabila perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan akibat 
masalah finansial, sebaiknya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan 
bertanggungjawab memberikan pesangon untuk membantu meringankan 
memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bekerja dan memberi 
pemahaman tentang keputusan tersebut, serta menjamin pekerjaannya 
kembali setelah pandemi berakhir. Menjaga hubungan dengan karyawan 
sangat penting untuk kemajuan suatu perusahaan. Lebih baik kehilangan 
perusahaan daripada kehilangan karyawan yang berkualitas, karena 
perusahaan dengan mudah dapat dibangun kembali dengan karyawan 
yang berkualitas. Sedangkan karyawan yang berkualitas dan loyal terhadap 
perusahaan sulit dicari.
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Mengutamakan Komunikasi

Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang 
fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan komunikasi kita 
dapat beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan kelangsungan 
hidup. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW juga telah menegaskan 
tentang pentingnya komunikasi. Para pemimpin harus bersedia menciptakan 
suasana dialogis dengan bertukar pikir dan membicarakan segala sesuatu 
secara transparan. 

Dengan adanya Pandemi Covid-19 dan penerapan pola work from home 
yang segala aktivitas dilakukan di rumah, komunikasi menjadi salah satu 
hal yang sakral antara seorang pemimpin dengan para karyawannya. Segala 
sesuatu memang harus dibicarakan secara transparan agar tidak terjadi miss 
komunikasi, karena apabila kita salah dalam bertutur kata hal tersebut dapat 
menjadi sebuah boomerang. 

Seorang pemimpin yang demokratis yaitu seseorang yang mampu 
mendengarkan suara hati karyawannya, menyinkronkan antara kepentingan 
dan tujuan, mengutamakan kerjasama dalam pencapaian tujuan, terbuka 
terhadap kritik, serta mau menerima saran dan pendapat dari orang lain.

Mendengarkan suara hati karyawan

Seorang pemimpin harus mengadakan meeting dengan seluruh 
karyawan dan menjelaskan mekanisme pola work from home agar berjalan 
sesuai  ekspektasi serta tidak ada pihak yang merasa terbebani. Dalam hal 
ini bermaksud untuk mendengarkan keluh kesah  karyawan selama krisis 
yang dihadapi di tengah wabah covid-19 dan penerapan pola work from 
home sekaligus memahami apa yang menjadi kebutuhan saat ini agar mampu 
tercukupi kebutuhan dasar mereka. 

Dengan mengadakan sebuah meeting pihak manager mampu mengetahui 
kondisi karyawan saat ini dan dapat digunakan sebagai acuan dalam 
membuat keputusan serta kebijakan secara tepat. Maka setelah mendapatkan 
informasi kondisi karyawan saat ini, langkah selanjutnya adalah sinkronisasi 
antara kebutuhan dasar karyawan dengan kemampuan perusahaan dalam 
menyediakan dan merealisasikan kebijakan yang tepat sasaran.
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Sinkronisasi antara kepentingan dan tujuan

Seorang pemimpin yang visioner mampu menentukan mana yang harus 
diprioritaskan agar tidak menyimpang dari tujuan perusahaan. Adanya 
wabah covid-19 memaksa seorang pemimpin untuk berfikir secara cepat dan 
tepat dalam menentukan sebuah keputusan dan kebijakan. Untuk itu seorang 
pemimpin harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan dengan tidak 
mengedepankan ego. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus memperhatikan 
nasib para karyawannya, tidak semata – mata untuk kepentingan pribadi. 

Mengutamakan kerjasama dalam pencapaian tujuan

Kerjasama antara manajer dengan para karyawan sangat penting demi 
tercapainya suatu tujuan perusahaan. Dalam penerapan pola work from 
home, perlu terciptanya kerjasama yang baik salah satunya dengan menjaga 
komunikasi. Membicarakan segala hal untuk kemanjuan perusahaan demi 
tercapainya suatu keberhasilan. Sehingga walaupun bekerja dari rumah tidak 
menjadikan sebuah alasan bagi karyawan untuk tidak produktif. Pemimpin 
yang hebat yaitu pemimpin yang memiliki sebuah teamwork yang solid. 
Sedangkan teamwork yang sukses dibangun oleh anggota tim yang memiliki 
sense of belonging yang kuat.

Terbuka terhadap kritik, saran, dan pendapat

Seorang pemimpin harus terbuka dengan segala masukan yang 
dilontarkan oleh para karyawan demi kebaikan bersama. Saling terbuka 
dapat membuat suasana kerja lebih hangat dan tidak ada sekat antara 
pemimpin dan bawahan. Pemimpin harus siap dikritik utuk menjadi lebih 
baik dan karyawan harus menyampaikan aspirasinya agar tercipta teamwork 
yang sukses.

Jaminan Kesehatan

Menjaga kesehatan sangatlah penting bagi setiap insan. Dengan tubuh 
yang sehat kita dapat melakukan berbagai aktivitas dan melakukan pekerjaan 
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secara optimal. Terutama dengan adanya wabah covid-19 yang mengharuskan 
kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Menjaga kebersihan salah satu 
faktor utama dalam hal ini. Seperti yang telah disebutkan dalam hadist 
“Kebersihan Sebagian dari Iman”.  Dalam islam kebersihan memiliki 
kedudukan yang penting, karena kebersihan merupakan asas terwujudnya 
kesehatan dan salah satu nikmat terbesar yang Allah SWT anugerahkan 
kepada manusia yaitu kesehatan. 

Sayangnya, banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya kesehatan 
bagi tubuh. Mereka baru sadar akan mahalnya kesehatan setelah merasakan 
sakit. Seperti kata pepatah, “mencegah lebih baik daripada mengobati”. 
Meskipun badan kita terlihat sehat bugar, bukan berarti hal tersebut menjadi 
alasan untuk tidak menjaga kesehatan.

Lingkungan yang bersih tentu saja dapat membantu kita dalam 
menjaga kesehatan. Apabila kita berada pada lingkungan yang kotor atau 
tercemar tentunya hal tersebut dapat menjadi sumber penyakit. Memelihara 
lingkungan dengan kebersihan tentunya bukan hal yang rumit jika kita 
paham akan mahalnya kesehatan. Lingkungan yang sehat, sejuk, dan indah 
tidak hanya berpengaruh pada tubuh saja, akan tetapi juga berpegaruh pada 
pikiran yang sehat. Dengan rasa nyaman akan menyebabkan suasana hati 
yang baik. 

Kesehatan dapat mempengaruhi emosional seseorang. Untuk itu, sebagai 
seorang pemimpin yang peduli akan kesehatan harus menjamin kesehatan, 
keselamatan, dan kesejahteraan para karyawan agar dapat bekerja secara 
optimal. Terutama dengan adanya wabah covid-19 sorang pemimpin harus 
membuat kebijakan yang menjamin kesehatan karyawannya.

Memberi alat perlindungan kesehatan 

Membuat kebijakan tantang jaminan alat perlindungan kesehatan 
dengan memberi masker, hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan 
di seluruh area perusahaan sebagai pencegahan penyebaran covid-19 dan 
untuk menjamin kesehatan serta kenyamanan para karyawan dalam bekerja. 
Dengan adanya alat perlindungan kesehatan dapat mengantisipasi kecemasan 
karyawan akibat virus Corona.
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Pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk karyawan

Kesehatan menjadi aset yang paling penting di tengah wabah covid-19 
saat ini. Perusahaan dapat memberikan pemeriksaan secara gratis seperti 
tes kesehatan dengan cara bekerjasama dengan suatu lembaga kesehatan. 
Dengan langkah ini diharapkan mampu mengetahui kondisi kesehatan 
karyawan dan mengantisipasi penularan virus Corona. Secara tidak langsung 
hal ini memberikan suatu kepuasan terhadap karyawan sehingga suasana hati 
dan emosional mereka lebih terkondisikan.

Pemberian nutrisi untuk karyawan

Nutrisi merupakan kebutuhan yang penting dalam situasi wabah 
COVID-19 saat ini untuk menambah imunitas tubuh agar tidak mudah 
terserang oleh virus. Sebagai contoh nutrisi yaitu telur, madu, susu, dan 
vitamin yang dapat diberikan perusahaan terhadap para karyawan agar 
terjamin kesejahteraannya di sektor pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh.

Jaminan Fasilitas Pada Pola Work From Home

Ada beberapa sisi positif akibat penerapan pola work from home, yang 
pertama yaitu lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Dengan penerapan 
WFH seorang pekerja tidak perlu menghabiskan waktu untuk bepergian ke 
kantor, sehingga waktu kerja lebih optimal dan tidak membutuhkan biaya 
transportasi untuk pergi ke kantor. Selain itu, bekerja dari rumah tidak 
mengharuskan seseorang untuk berpenampilan secara formal, sehingga lebih 
nyaman. Dengan bekerja dari rumah juga lebih mendukung work/life balance.

Namun tentunya ada pula sisi negatif dari penerapan pola work from 
home, diantaranya yaitu ada beberapa yang dapat memecah focus dalam 
bekerja misalnya urusan pribadi dan masalah keluarga. Bekerja dari dari 
rumah dapat menurunkan tingkat produktifitas karena tidak ada yang 
mengawasi. Tetapi hal tersebut tergantung dari kesadaran diri masing – 
masing dan profesionalitas dalam bekerja. 

Untuk dapat mengimplementasikan work from home secara efektif, 
ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam 
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mengkondisikan para karyawannya. Diantaranya yaitu menyiapkan fasilitas 
penunjang untuk bekerja dari rumah. Salah satu penyebab adanya karyawan 
yang lebih memilih bekerja di kantor dalam kondisi yang darurat ini yaitu 
kenyamanan karena tersedia berbagai fasilitas seperti AC, akses internet yang 
lancar, computer, dan fasilitas pendukung lainnya dalam bekerja.

Sebagai seorang pemimpin, harus mengusahakan dengan maksimal 
agar para karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan tetap produktif demi 
kelancaran pola work from home. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan 
penanggungan biaya jaringan internet yang sangat krusial dengan kelancaran 
WFH karena hampir seluruh aktivitas dilakukan secara online. Alat bekerja 
seperti laptop atau computer juga perlu dipertimbangan demi produktifitas 
karyawan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan tugas karyawan 
tersebut agar karyawan tidak merasa terbebani selama menjalankan pola 
work from home.

Memberi Kepercayaan Kepada Karyawan

Membangun kepercayaan dalam sebuah teamwork sangat penting dalam 
tercapainya suatu tujuan perusahaan. Rasa saling percaya dapat menciptakan 
suasana yang nyaman dalam bekerja, sedangkan ketidakpercayaan hanya 
dapat menimbulkan sikap yang sinis dalam pembangunan teamwork. 
Pada dasarnya, seorang karyawan lebih suka diberi kepercayaan dalam 
menyelesaikan suatu tugas. Dengan suatu kepercayaan karyawan lebih 
berani untuk mengimprove dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja 
yang optimal. Seorang pemimpin yang bijaksana dalam memberi tugas tidak 
terlalu banyak menuntut, beri tahu saja apa yang seharusnya mereka lakukan. 
Selebih itu berikan kepercayaan kepada karyawan untuk meyelesaikan tugas 
dengan caranya.

Kepercayaan sangat rentan dalam mempengaruhi mood seseorang. 
Dalam penerapan pola work from home, kepercayaan perlu dibangun untuk 
menjaga suasana hati dan emosi para karyawan yang tentunya dalam kondisi 
krisis ini lebih sensitif dan emosional. Stephen P. Robbins dan Mary Coulter 
menjelaskan bahwa  dalam membangun kepercayaan ada lima dimensi 
yaitu integritas (integrity), kompetensi (competence), konsistensi (concistency), 
kesetiaan (loyality), dan keterbukaan (openness).
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Integritas (integrity)

Integritas yaitu sifat jujur yang bermoral. Kejujuran merupakan suatu hal 
yang mendasar dalam membangun suatu kepercayaan. Semua perbuatan dan 
perkataan baik jika kejujuran yang mendasarinya. Maka dari itu, Allah SWT 
menyuruh orang mukmin untuk selalu berkata benar dan jujur.

Kompetensi (competence)

Kompetensi meliputi pengetahuan dan kemampuan seseorang yang 
relevan dalam melakukan suatu tugas secara efektif. Rasa percaya dapat 
timbul jika sesorang tersebut memiliki kemampuan atau potensi yang sudah 
tidak diragukan lagi. Seseorang yang berpotensi pasti akan mendapatkan 
kepercayaan dalam menyelesaikan tugas secara optimal.

Konsistensi (concistency)

Konsistensi atau konsisten berarti sifat teguh dalam pendirian meskipun 
dalam keadaan yang beresiko. Seseorang yang memiliki tingkat konsistensi 
yang tinggi pasti akan dipercaya dalam perkataan ataupun perbuatannya 
karena orang tersebut tidak mudah terpengaruh. Sedangkan tidak 
konsistennya sesorang antara ucapan dan perbuataannya dapat mengurangi 
bahkan menghilangkan tingkat kepercayaan.

Kesetiaan (loyality)

Orang yang setia pasti akan mematuhi apa yang menjadi instruksi 
dan penuh dengan pengabdian. Memiliki kesetiaan yang tinggi pasti akan 
membuat seseorang untuk membela sesuatu dengan sepenuh hati apapun 
yang terjadi sebagai bentuk pengabdiaannya. Sehingga kesetiaan dapat 
menumbukan rasa kepercayaan. 

Keterbukaan atau transparasi (openness)

Membicarakan segala sesuatu secara jelas tanpa ada yang ditutupi. 
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Bersedia memberikan kepercayaan secara penuh, berbagi ide – ide, dan 
menyampaikan informasi secara bebas demi kemajuan bersama. Transparasi 
dalam segala hal akan melahirkan sebuah teamwork yang solid.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 serta adanya penerapan pola work from home memberi 
dampak sangat besar bagi suatu perusahaan sehingga mengharuskan seorang 
pemimpin untuk membuat keputusan ataupun kebijakan secara responsive 
dan tepat sasaran. Covid-19 mengacam adanya krisis ekonomi yang terjadi 
secara signifikan terutama yang dapat mengakibatkan kelumpuhan pada 
sektor – sektor ekonomi. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tentunya 
sangat mempengaruhi psikis dan mental seseorang yang cenderung lebih 
emosional. Peran manager sangat dominan dalam situasi ini untuk menyikapi 
kebijakan yang harus diciptakan perusahaan agar tetap survive ditengah 
kondisi yang tidak stabil dan menjaga suasana hati karyawan agar tetap 
kondusif.

Suasana hati yang tidak kondusif serta emosional yang tinggi akibat 
krisis yang dialami dibalik dampak covid-19 merupakan hal yang dialami 
mayoritas karyawan di seluruh dunia. Sebagai pemimpin yang memimpin 
dengan hati dan menggunakan akal sehat harus menyelaraskan antara 
pemikiran dan perasaan dalam suatu keputusan. Tidak selamanya keputusan 
terbaik diperoleh dari hasil pemikiran yang logis tanpa melibatkan emosi 
atau penilaian subjektif.  Namun, keputusan terbaik diperoleh berdasarkan 
pemikiran yang logis atas intuisi yang muncul dan menimbulkan keyakinan

Dalam penerapan pola work from home, mengelola emosi dan suasana hati 
karyawan selama situasi krisis sangat penting untuk menjaga keharmonisan 
perusahaan dan tingkat produktifitas karyawan. Seorang pemimpin harus 
menjamin kesejahteraan karyawan, tidak hanya mengutamakan kepentingan 
pribadinya agar tercipta suasana yang menyenangkan dalam bekerja. Seorang 
pemimpin yang demokratis yaitu seseorang yang mampu mendengarkan 
suara hati karyawannya, menyinkronkan antara kepentingan dan tujuan, 
mengutamakan kerjasama dalam pencapaian tujuan, terbuka terhadap kritik, 
serta mau menerima saran dan pendapat dari orang lain. Saling transparan 
dan memupuk rasa kepercayaan dapat melahirkan sebuah teamwork yang solid. 
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Selain itu, jaminan kesehatan dan fasilitas bagi karyawan selama penerapan 
pola work from home juga sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai seorang 
pemimpin harus menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para 
karyawan agar dapat bekerja secara optimal dan tetap produktif walaupun 
bekerja dari rumah.
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Abstrak. Manajer di dalam perusahaan saat ini harus memutar otak 
bagaimana perusahaannya tetap bisa berjalan ditengah krisis Covid-19 yang 
tak bisa diprediksi ini. Salah satu yang harus dipikirkan agar perusahaan tetap 
berjalan adalah masa depan karyawannya. Karena bagaimana pun karyawan 
adalah bagian penting dalam kemajuan perusahaan agar berjalan sesuai 
tujuan yang diinginkan. Manajer perusahaan harus memikirkan bagaimana 
mengelola karyawan, yaitu keterikatan kerja dan kepuasan kerja. Keterikatan 
kerja berkaitan erat dengan kepuasan kerja. Keduanya berperan penting 
dalam kinerja seorang karyawan. Namun perbedaan keduanya terletak pada 
sifatnya. Keterikatan kerja yaitu suatu sifat karyawan yang nantinya akan 
berbanding lurus dengan kepuasan kerja. Keduanya juga sebagai bahan 
pertimbangan bagi manajer agar karyawan tetap bekerja didalam perusahaan 
tersebut meski harus menghadapi Pandemi Covid-19. Maka dari itu, essay 
ini juga memberikan beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh manajer 
perusahaan dengan harapan karyawan tetap ingin bekerja diperusahaan, 
atau bahkan solusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas 
karyawan dalam bekerja.

Keywords : . keterikatan, kepuasan, solusi.

Bab 8. 
Pemeliharaan Employee Engagement dan Job 
Satisfaction selama Masa Pandemi Covid-19
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Pendahuluan

Saat ini, masyarakat Indonesia bahkan dunia menghadapi masalah 
dibidang kesehatan yang bukan bersifat epidemik lagi, melainkan juga 
pandemi,yaitu Corona Virus Disease 2019 atau lebih kenal dengan sebutan 
covid-19. Penyakit ini juga berdampak besar bagi segala aspek kehidupan. 
Mulai dari perekonomian, sosial, lingkungan, dll. Hasil survei di beberapa 
media menyatakan bahwa dampak dari covid-19 juga berpengaruh terhadap 
keberlangsungan suatu bisnis. Banyak perusahaan yang harus menyesuaikan 
dengan kondisi sekarang ini. Seperti contohnya adalah perusahaan yang 
terpaksa harus menutup sementara perusahaannya. Dalam kasus ini suatu 
perusahaan biasanya awalnya menerapkan sistem kerja yang mengharuskan 
karyawannya bekerja turun langsung ke lapangan, dan mengharuskan interaksi 
antar karyawan satu sama lain menjadi beralih ke pembatasanfisikdan social.

Berbagai macam permasalahan yang dialami semua perusahaan selama 
Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada lingkup perekonomian 
negara, namun juga tidak luput berdampak pada karyawan dalam sebuah 
perusahaan yang mengharuskan merubah sistem kerjanya. Karena nasib 
setiap karyawan pada saat ini berbeda-beda, tergantung perusahaan 
merubah sistem kerjanya. Bagi karyawan yang tetap bisa bekerja didalam 
rumah atau work from home, termasuk karyawan yang beruntung karena 
jaminan pendapatannya tetap terjaga. Namun, bagi karyawan yang terpaksa 
mengikuti perubahan sistem dalam perusahaan, bisa jadi merasa dirugikan 
selama Pandemi Covid-19 ini.

Salah satu isu yang muncul dari perubahan mode kerja ini adalah 
bagaimana menjaga keterikatan karyawan (employee engagement) dan 
kepuasankerja (job satisfaction) mereka. Keterikatan karyawan yang tiba-tiba 
terputus secara fisik dengan organisasi memberikan tantangan tersendiri.  
Terbatasnya konektivitas fisik menjadi peluang menurunnya keterikatan 
kerja. Begitu pula isu kepuasan kerja. Pada masa work from office, perusahaan 
memiliki banyak cara dan strategi untuk menjaga kepuasan kerja karyawan. 
Akan tetapi, pada masa work from home atau masa krisis karena wabah 
pandemi, organisasi perlu menyusun ulang strategi untuk menjaga employee 
engagement dan job satisfaction. Penelitian terdahulu memberikan rekomendasi 
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bahwa employee engagement dan job satisfaction perlu mendapat perhatian 
utama untuk meningkatkan kinerja SDM. Bab  ini akan memberikan 
petunjuk singkat tentang strategi menjaga employee engagement dan job 
satisfaction ketika organisasi menghadapi masa krisis, salah satunya akibat 
adanya Pandemi Covid-19.

Keterikatan Kerja (Employee Engagement)

Employee engagement adalah hubungan emosional dan intelektual yang 
tinggi yang dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaannya, organisasi, 
manajer, atau rekan kerja yang memberikan pengaruh untuk menambah 
discretionary effort dalam pekerjaannya.Menurut  Schaufeli dan Bakker 
(2003), terdapat tiga aspek yang membangun dimensi employee engagement, 
yaitu sebagai berikut:

Kekuatan (Vigor) 

Kekuatan dikarakteristikkan dengan energi dan resiliensi mental yang 
tinggi ketika sedang bekerja, kemauan berusaha sungguh-sungguh dalam 
pekerjaan dan gigih dalam menghadapi kesulitan. Individu dengan skor 
tinggi pada aspek kekuatan biasanya memiliki energi dan stamina tinggi 
serta bersemangat ketika bekerja. Sedangkan individu dengan skor rendah 
pada aspek kekuatan memiliki tingkat energi, semangat dan stamina yang 
rendah saat bekerja.

Dedikasi (Dedication) 

Dedikasi mengacu pada perasaan yang penuh makna, antusias, inspirasi, 
kebanggaan dan tantangan. Individu yang memiliki skor tinggi pada aspek 
dedikasi secara kuat mengidentifikasi diri dengan pekerjaan karena adanya 
pengalaman bermakna, menginspirasi dan menantang. Selain itu, mereka 
selalu antusias dan bangga dengan pekerjaannya. Sedangkan individu dengan 
skor rendah tidak mengidentifikasi diri dengan pekerjaannya karena tidak 
memiliki pengalaman yang bermakna, menginspirasi dan menantang.
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Penyerapan (Absorption) 

Absorpsi atau penyerapan dikarakteristikkan dengan konsentrasi 
penuh, minat terhadap pekerjaan dan sulit melepaskan diri dari pekerjaan. 
Individu yang memiliki skor tinggi pada aspek absorpsi biasanya merasa 
tertarik dengan pekerjaan dan sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaannya, 
begitupun sebaliknya.

Menurut Bakker dan  Demerouti (2007), terdapat tiga faktor yang 
mempengaruhi employee engegement, yakni sebagai berikut:
1. Job Resources. Merujuk pada aspek fisik, sosial, maupun organisasional 

dari pekerjaan yang memungkinkan individu untuk : mengurangi 
tuntutan pekerjaan dan biaya psikologis maupun fisiologis yang 
berhubungan dengan pekerjaan tersebut, mencapai target pekerjaan, 
dan menstimulasi pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangan 
personal. 

2. Salience of Job Resources. Faktor ini merujuk pada seberapa penting atau 
bergunanya sumber daya pekerjaan yang dimiliki oleh individu. 

3. Personal Resources. Merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh 
karyawan seperti kepribadian, sifat, usia, dan lain-lain. Karyawan yang 
engaged akan memiliki karakteristik personal yang berbeda dengan 
karyawan lainnya karena memiliki skor extraversion dan concientiousness 
yang lebih tinggi serta memiliki skor neuoriticism yang lebih rendah.
Dampak yang dialami perusahaan selama Pandemi Covid-19 ini terbukti 

berbanding lurus dengan apa yang dialami karyawan dalam perusahaan. 
Terutama dalam kepuasan kerja (Job Satisfaction) yang didapatkan karyawan 
selama musibah ini. Bagaimana pun, kejadian yang mempunyai dampak 
sangat luas ini sifatnya sangat tidak bisa diprediksi. Hal ini tentu memaksa 
segala pihak yang terlibat didalamnya mengatur sedemikian rupa agar 
bagaimana tujuan tetap bisa tercapai dengan maksimal, termasuk kepuasan 
kerja para karyawannya.

Kepuasan Kerja (Job Satisfaction)

Kepuasan kerja adalah aspek psikologi yang merefleksikan apa yang 
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dirasakan manusia pada pekerjaan yang dilakoninya. Seseorang cenderung 
merasakan kepuasan kerja ketika timbul kesesuaian diantara keahlian, 
ketrampilan, dan keinginan pekerjaan yang dia jalani.

Kepuasan kerja bisa terlihat dari moral dan atittude karyawan dalam 
bekerja. Seorang karyawan yang telah mendapatkan kepuasan kerja di 
perusahaannya akan mempunyai sifat-sifat yang membuat lingkungan 
pekerjaan menjadi lebih menyenangkan. Sebagai contoh, seorang karyawan 
akan mempunyai sifat sopan dengan antar karyawan. Sifat tersebut terjadi 
karena karyawan tersebut merasa apa yang sudah didapatkannya di 
perusahaan tempat dia bekerja sudah cukup memenuhi kepuasannya dalam 
bekerja. Dan juga karyawan akan memiliki sifat saling menghargai satu 
sama lain. Seperti misalnya, memposisikan diri sebagai pendengar yang baik 
sehingga aktivitas diskusi yang berguna dalam menunjang pekerjaan bisa 
berjalan dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena karyawan merasa kinerjanya 
dihargai di perusahaan tersebut, dan juga manajer men-treatment karyawan 
tersebut dengan baik sehingga karyawan pun timbul rasa menghargai juga.

Cerminan seorang karyawan di perusahaan juga bisa dilihat dari 
seberapa loyalnya karyawan tersebut dalam melakuan suatu pekerjaan di 
perusahaan. Loyalnya suatu karyawan sebagai bentuk dedikasi tinggi karena 
karyawan tersebut telah mendapatkan kepuasan kerja yang diinginkan. 
Bentuk dari loyalitas suatu karyawan bisa berupa aktifnya karyawan dalam 
membuat inovasi-inovasi yang menarik yang berguna untuk kemajuan 
suatu perusahaan. Bentuk lainnya bisa berupa karyawan yang bekerja tidak 
berfokus utama pada uang, melainkan berfokus pada kemajuan perusahaan 
tempat karyawan tersebut bekerja.

Seorang karyawan juga bisa memiliki kedisiplinan bekerja yang lebih 
tinggi dari sebelumnya bila kepuasan kerjanya tercapai. Hal ini bisa tercapai 
apabila manajer dari perusahaan memberikan fasilitas yang menjanjikan bagi 
karyawannya, dan juga kebijakan yang diberikan kepada tiap karyawannya 
memungkinkan para karyawannya bekerja lebih efektif dan juga disiplin. 
Bentuk kedisiplinan bekerja suatu karyawan bisa berupa datang ke tempat 
kerja tepat waktu. Karyawan yang datang tepat waktu bermanfaat bagi diri 
sendiri, juga rekan kerja lainnya. Karena dampaknya akan berpengaruh 
terhadap efektifnya suatu pekerjaan. Selain itu, pekerjaan seorang karyawan 
bisa selesai tepat waktu dan sesuai target yang diberikan. 
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Banyak perusahaan dibeberapa provinsi yang sudah mengikuti peraturan 
yang baru saja dikeluarkan, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 
Seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Perusahaan harus mengubah sistem 
kerjanya, seperti pembatasan jumlah karyawan yang datang, pembatasan 
jam kerja, atau bahkan menutup sementara perusahaan tersebut. Dan bila 
itu masih dilanggar, perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai 
ketentuan yang berlaku.

Hal ini tentu dapat mengganggu kepuasan kerja seorang karyawan 
dalam perusahaan. Ketidakpuasan kerja akan sangat mungkin terjadi 
didapatkan oleh seorang karyawan. Dikarenakan hal-hal yang ingin 
dicapai diperusahaan sulit tercapai. Bila ketidakpuasan kerja terjadi, akan 
berpengaruh terhadap menurunnya produktifitas perusahaan. Sama halnya 
dengan kepuasan kerja, ketidakpuasan kerja adalah bentuk reaksi, sikap, atau 
tindakan yang ditunjukkan suatu karyawan terhadap apa yang didapatkan 
dalam suatu perusahaan. Namun bedanya adalah bentuk yang ditunjukkan 
bersifat negatif. Hal inilah yang menjadi tugas manajer sebagai pemimpin 
untuk mengendalikannya agar ketidakpuasan kerja menjadi kembali menjadi 
kepuasan kerja yang didapat.

Seorang karyawan akan berani bersuara kepada manajer perusahaan 
sebagai bentuk ketidakpuasan kerja. Karena kondisi pandemi yang dialami 
saat ini, memaksa manajer harus memikirkan tentang perusahaan dan nasib 
karyawan kedepannya. Banyak perusahaan saat ini yang sudah menerapkan 
kebijakan menyikapi covid-19 dan berdampak pada karyawannya. Namun ada 
pula perusahaan yang masih memikirkan kedepannya seperti apa. Sehingga 
inilah yang menyebabkan karyawan berani bersuara, karena bagaimana 
pun keputusan yang diambil oleh perusahaan akan berpengaruh pada karir 
seorang karyawan tersebut yang masih menggantung.

Hal yang perlu dikhawatirkan terhadap ketidakpuasan kerja oleh 
seorang karyawan yaitu kesengajaan seorang karyawan untuk mengurangi 
kinerjanya di perusahaan. Penyebab kasus ini bisa terjadi serupa dengan 
kasus sebelumnya, yaitu apabila perusahaan tidak memberikan kepastian 
terkait tujuan kedepannya selama Pandemi Covid-19. Namun, yang 
membedakan adalah karyawan tersebut mengurangi kinerja dan indispliner 
dengan kesengajaan. Tujuannya adalah menyampaikan suatu reaksi terhadap 
pimpinan perusahaan yang tak kunjung memberikan kepastian kepada 
karyawannya.
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Beberapa macam ketidakpuasan kerja yang dialami seorang karyawan, 
puncaknya yang paling dikhawatirkan adalah karyawan tersebut memutuskan 
untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Hal ini kemungkinan bisa 
terjadi dikarenakan reaksi atau respon ketidakpuasan seorang karyawan 
tidak menemui titik terang oleh perusahaan sehingga karyawan tersebut 
memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Disisi lain, perlunya 
karyawan memutar otak bagaimana tetap bisa memiliki pendapatan untuk 
memenuhi kebutuhan ditengah Pandemi Covid-19 ini.

Upaya menjaga Employee Engagement dan Job Satisfaction pada masa 
krisis

Bagaimana pun permasalahan yang dihadapi karyawan dalam 
perusahaan saat ini, sebagai seorang muslim yang memiliki iman kuat harus 
tetap menjalankan semua kegiatan dengan sebaik-baiknya.Sebagaimana dalil 
yang ada dalam al-Qur’an, yaitu:

Katakanlah:  “Hai kaumku,  bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, 
sesungguhnya aku akan bekerja(pula), maka kelak kamu akan mengetahui, 
(QS. Az-Zumar[39]:39)
Sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil tersebut, bila dikaitkan dengan 

kepuasan kerja selama Pandemi Covid-19 ini, ada beberapa solusi yang bisa 
dilakukan oleh sebuah perusahaan maupun karyawan agar pekerjaan tetap 
bisa dilakukan. Dengan harapan para karyawan tetap mendapatkan kepuasan 
kerja yang diinginkan

Pekerjaan Jarak Jauh

Banyak perusahaan saat ini pada akhirnya mengambil sikap untuk 
membuat pekerjaan jarak jauh. Para karyawan beserta manajer perusahaan 
saat ini bekerja dengan sistem yang mengharuskan mereka tidak bekerja 
didalam kantor melainkan terpisah satu sama sekali untuk yang pertama 
kalinya. Untuk melakukan pekerjaan jarak jauh, tentu perlu memikirkan apa 
saja yg bisa dilakukan. Berikut ini adalah beberapa pilihan yang bisa dilakukan 
oleh perusahaan dalam melakuan pekerjaan jarak jauh untuk meningkatkan 



104 Shabri Dwi Fijayanto

keterikatan dan produktifitas antar karyawan maupun manajer, meskipun 
dengan persiapan yang tidak perlu terlalu matang.

Pemeriksaan satu per satu

Dalam sistem kerjanya, akan tetap menggunakan sistem online seperti 
biasa. Hanya saja dalam proses kerjanya, manajer perusahaan akan lebih intens 
mengecek satu per satu kinerja karyawannya. Ada 2 cara yang bisa dilakukan 
sesuai dengan kondisi perusahaannya. Yang pertama, apabila perusahaan yang 
menerapkan pada karyawannya untuk bekerja lebih independen. Manajer 
bisa melakukan panggilan antar karyawan. Yang kedua, apabila perusahaan 
yang menekankan kerja sama yang tinggi. Manajer bisa melakukan panggilan 
dengan tiap bagian/divisi/departmen dalam perusahaan. Kelebihan dari cara 
ini adalah manajer bisa berinteraksi secara langsung dengan tiap karyawan 
dalam perusahaannya. Hal ini penting dalam kemajuan perusahaan, karena 
manajer bisa mengetahui suka duka yang dialami para karyawannya selama 
bekerja sehingga bisa menjadi evaluasi untuk kinerja perusahaan kedepannya. 
Disisi lain silaturahmi antar manajer dengan karyawan semakin erat, karena 
para karyawan merasa diperhatikan secara personal yang juga berguna bagi 
kekompakan antar sesama rekan kerja. Sedangkan kekurangan dari cara ini 
adalah tingkat kepercayaan yang belum terjamin dikarenakan hanya melalui 
via suara. Selain itu kurangnya variasi sehingga membuat karyawan akan 
mudah merasa bosan dengan sistem kerja yang dilakukan.

Penggunaan Teknologi Komunikasi

Manajer perusahaan juga bisa memanfaatkan teknologi dalam 
berkomunikasi dengan para karyawan. Teknologi tersebut juga berbasis 
aplikasi sehingga mudah dalam menggunakannya. Ada beberapa pilihan yang 
bisa digunakan oleh manajer perusahaan. Seperti contoh Email, WhatsApp, 
Zoom, Google Duo, Slack, dan semacamnya. Kelebihan penggunaan aplikasi 
tersebut adalah fitur-fitur yang disediakan aplikasi tersebut berguna dalam 
hal penyampaian informasi dan interaksi antar individu maupun kelompok. 
Misalnya, manajer perusahaan dengan karyawan bisa melakukan rapat 
online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Di dalam aplikasi tersebut 
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terdapat fitur yang memudahkan manajer dan karyawan untuk berinteraksi 
dengan panggilan video (Video Call) sehingga tetap bisa bertatap muka, 
dan juga terdapat fitur yang memudahkan manajer maupun karyawan 
dalam pemaparan hasil pekerjaannya dalam bentuk Power Point, Microsoft 
Word, dll. Selain itu penggunaan aplikasi Email juga berguna dalam urusan 
administrasi perusahaan. Namun penggunaan teknologi komunikasi juga 
terdapat kekurangannya. Yaitu manajer perusahaan maupun para karyawan 
harus memiliki koneksi internet yang baik, sedangkan tiap karyawan belum 
tentu memiliki internet yang kecepatannya sama, dan kondisi internet tiap 
karyawan pasti berbeda-beda. 

Interaksi Sosial Jarak Jauh

Cara yang paling mudah dilakukan oleh manajer dalam menjaga 
interaksi sosial ketika dalam masa Pandemi Covid-19 ini adalah dengan 
menciptakan lingkungan pekerjaan jarak jauh yang lebih menyenangkan. 
Cara ini bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan diluar kegiatan pekerjaan 
untuk merefreshing para karyawan. Tujuannnya agar para karyawan tidak 
merasa bosan selama masa kerja jarak jauh tersebut. Seperti misalnya 
melakukan pesta pizza virtual. Manajer perusahaan menyiapkan aplikasi 
berbasis panggilan video (Video Call) terlebih dahulu. Kemudian, manajer 
mengirimkan pizza ke tempat tinggal masing-masing karyawannya. Pizza 
virtual yang dilakukan tersebut sebagai bentuk perhatian manajer perusahaan 
dan juga sebagai bentuk apresiasi karena komitmen kerja yang dilakukan 
karyawan meskipun mengharuskan kerja jarak jauh. Kelebihannya adalah 
silaturahmi antara manajer dengan para karyawan semakin erat, sehingga 
kekompakan tetap terjaga. Selain itu karyawan akan lebih semangat bekerja 
karena kinerja merasa dihargai oleh manajer. Sedangkan kekurangannya 
adalah harus bergantung pada koneksi internet yang lancar agar interaksi 
bisa berjalan dengan lancar.

Dukungan Emosional

Bagi karyawan yang baru melakuan pekerjaan jarak jauh, tentu menjadi 
sebuah tantangan tersendiri. Selain sistem kerja yang mengharuskan 
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karyawannya bekerja di dalam rumah, secara psikologi karyawan pasti juga 
cukup terganggu. Karyawan semakin lama akan merasa stres bila selalu 
bekerja, selain pekerjaan yang menumpuk juga karyawan kesulitan dalam 
melakukan interaksi secara langsung yang biasa dilakukan sebelumnya. 
Untuk itu, manajer bisa melakukannya dengan pendekatan yang lebih intens. 
Pendekatannya bisa dilakukan panggilan telpon maupun online. Seperti 
misalnya, manajer bisa menanyakan secara langsung kepada karyawan 
bagaimana kondisinya sekarang. Setelah itu manajer bisa menanyakan secara 
perlahan bagaimana pencapaian kerjanya selama pergantian sistem kerja. 
Selanjutnya manajer bisa meminta kritik & saran kepada karyawan. Hal ini 
berguna dalam membangun semangat kerja para karyawannya.

Cara mempertahankan kepuasan kerja
Siapkan Fasilitas yang Memadai

Menghadapi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan karyawannya 
bekerja di dalam rumah, seorang manajer perusahaan harus menyiapkan 
pula fasilitas yang dapat menunjang pekerjaan karyawan. Seperti misalnya 
memberikan kuota internet gratis, memberikan pinjaman laptop, dan 
memberikan peralatan kantor. Hal ini bisa dilakukan, karena banyak 
karyawan merasakan kendala selama Pandemi Covid-19 ini pada koneksi 
internet. Sistem kerja yang mengharuskan karyawannya bekerja dirumah 
dituntut harus memiliki koneksi internet yang baik. Lambatnya koneksi 
internet akan mempengaruhi kinerja maupun interaksi dalam bekerja.

Memberikan Gaji yang Layak

Tekanan yang dihadapi perusahaan pada saat ini adalah bagaimana 
sebuah perusahaan tetap bisa produktif dan sebisa mungkin tidak mengalami 
kerugian. Maka dari itu, banyak perusahaan mengurangi anggaran-anggaran 
sehingga ada kemungkinan bahwa gaji karyawan akan dipotong. Namun, 
memberikan gaji yang layak bisa menjadi pertimbangan manajer perusahaan. 
Tujuannya adalah agar karyawan tetap tertarik bekerja di perusahaan tersebut. 
Dengan demikian, produktifitas perusahaan akan tetap terjaga.
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Memberikan Penghargaan

Ini bisa dilakukan oleh manajer sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan 
yang telah berkontribusi dengan baik selama sistem kerja diubah menjadi 
WFH (Work From Home). Penghargaan bisa dilakukan dalam bentuk, contoh, 
karyawan terbaik dalam satu bulan. Dan bentuk penghargaannya bisa berupa 
bonus gaji atau peralatan kantor. Pemberian penghargaan berguna agar 
karyawan merasa kinerjanya dihargai.

Mengatur Jadwal Kerja

Manajer bisa mengatur jadwal kerja agar pekerjaan bisa diselesaian 
dengan efisien dan efektif. Dan juga manajer tidak perlu terlalu sering 
membuat waktu meeting. Tujuannya untuk mengurangi rasa stress yang 
dialami karyawan, dan agar karyawan bisa mempunyai waktu sendiri untuk 
mengembangkan pekerjaannya. Cara lain yang bisa dilakukan adalah 
mengatur pola hidup seperti makanan dan olahraga. Ini cara menarik 
yang bisa dilakukan sebagai bentuk perhatian manajer kepada karyawan, 
mengingat keadaan sekarang yang memaksa aktivitas diluar rumah harus 
dikurangi sehingga kegiatan seperti olahraga pun juga akan sulit dilakukan. 
Selain itu, bila karyawan memiliki kesehatan yang terjaga, maka akan 
menunjang produktifitas bekerja pula.

Membuat Suasana Kerja yang Menyenangkan

Cara lain yang bisa dilakukan oleh manajer adalah dengan membuat 
suasana kerja bagi karyawan lebih menyenangkan. Tujuannya agar para 
karyawan tidak merasa jenuh selama bekerja di rumah. Semakin baik mood 
para karyawan dalam bekerja, produktifitas dalam bekerja juga akan semakin 
meningkat. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pesta virtual 
melalui aplikasi video call. Selain itu bisa juga diadakan kompetisi kecil-
kecilan melalui media online yang tersedia. Ini juga memacu karyawan untuk 
lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja kedepannya.
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Rutin Berkomunikasi
Rutin berkomunikasi antar manajer dengan karyawan akan meningkatkan 

semangat karyawannya. Ini bisa menjadi sebagai bentuk dukungan moral 
karena ditengah-tengah Pandemi Covid-19 ini, karyawan hanya akan 
berkutat di lingkungan rumah saja. Dan itu bisa membuat karyawan rentan 
merasa tertekan yang bila dibiarkan begitu saja akan mengganggu psikologi 
karyawannya

Kesimpulan

Covid-19 saat ini menjadi ancaman yang cukup besar, tak terkecuali 
bagi karyawan dalam perusahaan. Untuk itulah pentingnya bagi manajer 
perusahaan memikirkan keterikatan kerja antar karyawan dengan sebaik-
baiknya. Bila keterikatan kerja antar karyawan terjalin dengan baik, psikologis 
dan semangat antar karyawan akan terbangun kembali di tengah krisis ini. 
Bila demikian, kepuasan kerja akan tercapai yang bermanfaat bagi kemajuan 
perusahaan kedepannya ditengah krisis ini.

Tidak menentunya Pandemi Covid-19 ini berakhir sampai kapan, 
memaksa manajer perusahaan harus memikirkan matang-matang 
bagaimana nasib perusahaan kedepan. Manajer harus mempersiapkan 
segala kemungkinan untuk jangka panjang kedepan agar keberlangsungan 
perusahaan tetap terjaga. Termasuk bagaimana manajer harus memikirkan 
nasib karyawan kedepannya.

 Karena keputusan manajer perusahaan mempengaruhi kepuasan 
kerja karyawan nantinya. Beberapa opsi sudah dipaparkan sebelumnya 
didalam kajian isi. Menggunakan salah satu opsi, maupun mengkombinasi 
beberapa pilihan tersebut agar lebih bervariasi. Harapannya, krisis yang 
dihadapi sekarang ini tidak membuat manajer maupun karyawan berhenti 
bekerja. Melainkan justru lebih inovatif untuk keberlangsungan perusahaan 
tersebut. 



Pemeliharaan Employee Engagement dan Job Satisfaction 109

Daftar Pustaka

Hughes dan Rog. 2008. Talent Management, A Strategy for Improving 
Employee Recruitment, Retention, and Engegement within Hospitality 
Organization. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management.

Bakker dan Schaufeli. 2003. Job demands and job resources as predictors of 
absence duration and frequency. Journal of Vocational Behavior.

Bakker dan Demerouti. 2007. The job demands-resources model: Stateof the 
art. Journal of Managerial Psychology

Susilo Martoyo, 1992. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : BPFE.



110 Shabri Dwi Fijayanto



Ketrampilan dan Kompetensi Khusus

Bagian III





111

Nurhidayati
nurhidayati@unissula.ac.id 

Abstrak. Dimasa krisis seperti Pandemi Covid-19 ini, diperlukan komunikasi 
yang efektif untuk mengatasi masalah krisis. Komunikasi yang efektif tidak 
hanya pada proses tetapi juga pada pilihan saluran komunikasinya. Pada 
era digital, komunikasi menggunakan sosial media menjadi pilihan untuk 
menyebarluaskan informasi dan mengarahkan perilaku serta adanya umpan 
balik karena media sosial merupakan media interaktif yang kecepatan 
penyebarannya diakui pada saat ini. Namun demikian, kecepatan informasi 
dengan media sosial perlu diwaspadai dengan pemahaman isi atau konten 
komunikasi biat tidak terjebak dalam komunikasi yang sifatmya merugikan 
atau hoax. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan komunikasi dengan 
menggunakan sosial media dalam masa krisis organisasi, yaitu seperti 
Pandemi Covid-19 saat ini.

Keywords:  komunikasi efektif, media sosial, Covid-19, Indonesia

Pendahuluan

Virus corona (Covid-19) menjadi wabah di berbagai negara, sehingga 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkannya sebagai pandemi 
global. Saat ini sudah lebih dari 210 negara terjangkit virus corona, dengan 
tiga peringkat besar dunia, yaitu negara Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia. 

Bab 9. 
Social Media Orientation: Strategi Komunikasi 
Efektif pada Masa Krisis Pandemi Covid-19
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Di Spanyol dilaporkan penambahan kasus dalam waktu sehari bisa mencapai 
2.442 jiwa. Sementara itu tidak kalah seriusnya kasus juga terjadi di negara 
Korea, Australia dan Indonesia. Pemerintah negara-negara yang terpapar 
virus Covid-19 sudah berupaya terus menerus untuk memperlambat 
penyebaran dan memutus mata rantai virus ini. 

Di Indonesia sendiri, wabah Covid-19 ini mulai masuk pada pertengahan 
Februari 2020. Penyebarannya yang melalui perantara manusia menjadikan 
jumlah kasus ini melonjak drastis dalam waktu singkat dan menyebar ke 
berbagai daerah di Indonesia. Data terakhir per akhir bulan April 2020, 
dilaporkan kasus positif covid-19 masih memperlihatkan jumlah pasien 
yang terinfeksi meningkat signifikan dan belum menunjukkan tanda-tanda 
penurunan yang berarti. Hal ini mendorong perlunya upaya-upaya strategis 
yang perlu dilakukan organisasi dalam hal ini pemerintah, salah satunya 
dengan mengefektifkan komunikasi.

Karakter penyebaran Covid-19 yang sangat unik, tidak terlihat, tidak 
diketahui gejalanya, merupakan perubahan yang sifatnya tidak direncanakan 
(unplanned changed). Dalam konsep manajemen perubahan, situasi Pandemi 
seperti sekarang ini, organisasi memerlukan strategi komunikasi efektif 
untuk menginformasikan perubahan yang sedang terjadi, bagaimana cara 
organisasi bertahan, dan bagaimana keluar sebagai pemenang dalam situasi 
ini. Komunikasi efektif menjadi senjata penting bagi organisasi untuk 
menyadarkan, memberikan pengetahuan mensosialisasikan dan mengarahkan 
perilaku-perilaku anggota organisasi yang berbeda strata manajerial, agar 
mereka memahami maksud dan tujuan organisasi. Dengan komunikasi efektif 
yang bisa dipahami oleh seluruh anggota, diharapkan mereka akan bergerak, 
melangkah bersama sesuai instruksi dan arahan pimpinan organisasi. 

Strategi komunikasi efektif juga melibatkan pilihan media komunikasi 
yang tepat di masa krisis. Di era digital sekarang ini, pilihan media sosial 
sebagai sarana komunikasi sangat mendukung kesuksesan penyampaian 
informasi dan keberhasilan pengkomunikasian visi-misi kepada seluruh 
anggota organisasi. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan peran media 
sosial sebagai sarana komunikasi efektif pada masa Pandemi Covid-19. 
Pembahasan diawali dengan memaparkan komunikasi dan kebijakan 
pemerintah Indonesia selama Pandemi Covid-19, dilanjutkan dengan 
pembahasan peran media sosial dalam komunikasi dan penggunaan media 
sosial pada masa krisis.
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Komunikasi dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Selama Pandemi 
Covid-19 

Pandemi Covid-19 yang melanda negara Indonesia, disikapi dengan 
menerapkan beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB). Kebijakan PSBB ditetapkan pemerintah sesuai UU Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Karantina Kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19. 
Keputusan PSBB diambil setelah mempertimbangkan kondisi dan karakter 
Indonesia yang memiliki perbedaan dengan negara lain, seperti luas wilayah, 
jumlah penduduk, tingkat kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan 
budaya, perekonomian masyarakat, kemampuan fiskal, dan lain lain. 
Alasan inilah yang kemudian melatarbelakangi pemerintah Indonesia tidak 
menerapkan kebijakan lockdown seperti di negara negara lain.

Kebijakan PSBB ini memerlukan komunikasi efektif yang intensif 
karena ada banyak kementrian dan elemen masyarakat yang terlibat. 
Sebagai konsekuensinya kebijakan PSBB ini melibatkan kerjasama lintas 
kementerian, yang artinya diperlukan koordinasi dan komunikasi antar 
lembaga pemerintah. Beberapa lembaga kementerian yang terlibat antara 
lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, 
Kementerian Pegawai dan Aparatur Negara, dan beberapa BUMN seperti 
PT. PLN, PT. Telkom juga instansi kepolisian dan TNI. Luasnya dampak 
kebijakan PSBB ini karena terkait dengan aktifitas sosial masyarakat antara 
lain:
· Aktifitas di Sekolah dan Tempat Kerja
  Pembatasan aktifitas sekolah dan tempat kerja, berdampak pada 

Work and Study from Home. Komunikasi pada kebijakan ini melibatkan 
pemahaman bagi seluruh stakeholder yaitu guru, dosen, siswa dan orang 
tua juga pekerja, pengusaha dan lain sebagainya. Bagaimana membangun 
distribusi informasi yang benar, valid, terpercaya dan memberikan solusi 
merupakan usaha pada komunikasi ini.

· Aktifitas Keagamaan
  Pembatasan aktifitas melakukan kegiatan ibadah berjamaah yang 

melibatkan dan berkontak sekumpulan orang dalam jumlah banyak, 
seperti sholat jamaah di masjid, sholat jum’at, pengajian-pengajian, dan 
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lain-lain. Oleh karena itu komunikasi perlu dibangun dengan penguatan 
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta fatwa 
atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

· Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum
  Pembatasan pada kegiatan social di tempat/fasilitas umum seperti 

pasar, mini/super market, apotik, rumah sakit, dan toko/usaha yang 
melayani bahan bakar dan energi diimbau melakukan pembatasan 
jumlah orang dan pengaturan jarak (physical distancing).

· Kegiatan Sosial dan Budaya
  Seperti pembatasan pada fasilitas umum, pembatasan kegiatan 

sosial dan budaya diadakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang. 
Larangan ini juga berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi 
yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Semisal 
mengadakan perayaan pernikahan, dan acara adat lainnya di masyarakat 
ada larangan untuk mengumpulkan orang banyak.

· Operasional Transportasi Umum
  Selama masa PSBB, transportasi umum masih beroperasi normal, 

hanya saja, pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah 
penumpang yang naik serta menjaga jarak antar penumpang.
Kebijakan PSBB dari pemerintah pusat yang pemberlakuannya secara 

komando organisatoris adalah seragam. Namun karena Indonesia adalah 
negara dengan culture diversity yang tinggi, pada tataran aplikasi di masyarakat 
bisa sangat berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu dalam komunikasi 
perlu mempertimbangkan kearifan sosial dan budaya masyarakat lokal. 
Misalnya terbentuknya gugus tugas Covid-19 yang secara informal hingga 
sampai ditingkat Rukun Tetangga (RT), kampanye penanganan Covid-19 
oleh masyarakat secara mandiri, gotong royong dan sukarela, karantina 
mandiri oleh warga, penggunaan video komunikasi dengan konten-konten 
lagu daerah, seni lakon tradisional dan sebagainya. Tentu ini melibatkan 
bentuk-bentuk komunikasi baik formal-informal dan bisa dilakukan melalui 
media komunikasi konvensional maupun modern seperti media sosial.
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Peran Media Sosial dalam Efektifitas Komunikasi 

Pada masa krisis, organisasi akan berada pada puncak ketidakpastian dan 
pada masa seperti itu komunikasi pun bisa mengalami krisis. Pernyataan-
pernyataan dalam penyampaikan pesan (message), sikap dan respon penerima 
pesan, isi pesan serta jenis dan tipe media yang digunakan memegang 
penting dalam manajemen dan lalu lintas data dan informasi. Manajemen 
komunikasi diperlukan agar organisasi tidak terjerumus pada kondisi 
krisis komunikasi. Balutan krisis multidimensi, seperti pada Covid-19 ini, 
berpotensi menjadi suatu skenario terburuk ketika kepercayaan (trust) tidak 
hadir di tengah publik. Komunikasi dengan publik selama masa krisis ini, 
harus selalu dikendalikan keakuratannya, kredibilitasnya, kesediaanya untuk 
memperbaiki dan menerima masukkan (feedback) jika terjadi kesejangan dan 
kesalahan dalam penyampaian informasi. Rumor, ketidakkonsisten, kurang 
relevantnya data, intensitas penyampaian, kesiapan dan ketepatan waktu untuk 
merespons merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan 
komunikasi di masa krisis ini, untuk menjaga tingkat kepercayaan publik. 

Komunikasi adalah proses pengiriman pesan dan proses penterjemahan 
kode-kode pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan melalui 
saluran media untuk mencapai tujuan tertentu. Di era digital dan internet, 
saluran komunikasi banyak menggunakan media sosial, yaitu aplikasi digital 
yang memfasilitasi komunikasi interaktif dan pertukaran informasi antara 
berbagai jaringan (misal konsumen, pemasok, pemerintah dan sebagainya) 
dengan pihak organisasi (Wright & Hinson, 2009), dan media sosial ini 
bisa mempengaruhi kehidupan individu, sosial politik, ekonomi, budaya dan 
hukum. Di Amerika sebagai tempat awal dimulainya komunikasi mengunakan 
saluran internet, pada tahun 2009 dilaporkan bahwa penggunaan media 
sosial merupakan saluran komunikasi yang digemari untuk mencari sumber 
berita yang diandalkan (Zogby Interactive, 2009). Melalui media online 
(daring), idealnya komunikasi bisa dilakukan secara tepat waktu (on time), 
dan mencakup komunikasi interaksi dua arah (two-way interaction) (Seltzer 
& Mitrook, 2007). Melalui media sosial, komunitas virtual akan terbentuk 
antara stakeholder sehingga perusahaan bisa memperluas jaringan sosial 
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mereka kepada orang-orang tinggal dibelahan bumi yang berbeda secara 
langsung (Cheong & Morrison, 2008).

Ada beberapa alasan dan tujuan penggunaan media sosial sebagai alat 
komunikasi. Beberapa penelitian sebelumnya tentang alasan penggunaan 
media sosial sebagai alat komunikasi disebutkan karena adanya motivasi 
individu. Penciptaan pesan dalam konten media sosial terkait dengan fungsi 
sosial individu yaitu keinginannya untuk berhubungan dengan pihak lain 
dan memiliki fungsi defensif ego yaitu membantu melindungi ego seseorang 
dan memvalidasi citra diri. Dengan demikian telah terjadi pergeseran tujuan 
penciptaan pesan pada media sosial yaitu tidak lagi focus memanfaatkan 
pengetahuan (tujuan utilitarian), melainkan mendapatkan pengetahuan 
untuk kepentingan insentif pribadi (Daugherty, Eastin, & Bright, 2008). 
Sebaliknya dikalangan anak muda, mereka menggunakan media sosial karena 
alasan kecanggihan alat komunikasi dan supaya tetap terhubung dan ter-
update memenuhi kebutuhan berekspresi diri (Behairy, Mukherjee, Ertimur, 
& Venkatesh, 2006; Phillips, 2008). Pada penelitian terbaru tentang teori 
penggunaan sosial media menunjukkan bahwa individu menggunakan media 
dikarenakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang sifatnya gabungan 
(multiple integrated), seperti untuk pencarian informasi, kebutuhan sosialisasi, 
dan gerakan mendapatkan dukungan emosional (Urista, Qingwen, & Day, 
2009). Sementara itu, penelitian pada generasi milenial menemukan bahwa 
penggunaan media sosial bertujuan selain mencari informasi juga untuk 
menemukan info tentang liburan (vacation) atau hiburan (leisure), untuk 
bersosialisasi, meningkatkan rasa kebersamaan dan untuk tetap menjada 
konektifitas dengan teman-teman (Lenhart & Madden, 2007).

Pengaruh transformasi teknologi di era internet menyebabkan adanya 
transformasi dalam teknologi komunikasi termasuk media sosial. Media 
sosial telah menjadi sarana komunikasi paling efektif dalam waktu singkat 
karena kemampuan terhubung dalam jaringan dan berbagi serta kekuatannya 
untuk membuat public tetap bisa melakukan posting kapanpun terkait 
informasi, dan hiburan. Media sosial seperti Facebook, twitter, MySpace, Skype 
dll., muncul tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi, namun lebih dari 
kebutuhan akan jalinan sosial dan emosional dalam komunitas bisa dipenuhi. 
Penggunaan istilah friend, poke, penggunaan berbagai ekspresi emoji 
tersenyum, marah dan lain sebagainya serasa bisa menggantikan perasaan 
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dan emosi individu, walaupun tidak bisa sempurna. Kecepatan dalam 
penyampaian berita menjadi salah satu keunggulan media sosial. Di dalam 
twitter, dikenal istilah retwitt, di Facebook dikenal istilah bagikan (share) dan 
lain sebagainya. Selain itu, rekam jejak pada sumber pengirim berita masih 
dapat dilacak meskipun informasi sudah banyak didistribusikan. Selain itu, 
keuntungan lainnya dalam hal, berbagi pengetahuan pada kelompok/group/
komunitas. Aktifitas berbagi pengetahuan hendaknya tidak hanya sekedar 
meningkatkan keterampilan dalam hal mengoperasionalkan alat, namun 
idealnya mampu mempengaruhi cara berpikir (mindset), yang bisa merubah 
pada karakter kehidupan sosial seseorang pada level interpersonal maupun 
komunitas maupun dalam menanggapi informasi dan situasi secara umum 
(White, 2012). Berikut ini adalah karakter yang merupakan keunggulan 
media sosial, antara lain:
· Interaktivitas: lingkungan komunikasi virtual seperti MSN, Facebook, 

Twitter, dan MySpace merupakan lingkungan yang sangat interaktif 
karena mengedepankan komunikasi dua arah dimana individu adalah 
pembuat konten sekaligus pengguna dalam semua tahap komunikasi. 
Sebaliknya media tradisional, didominasi gaya komunikasi satu arah, 
dan pesan dihasilkan oleh sumber tertentu yang sesuai dengan aturan 
tertentu.

· Daya instan: kekuatan mentransfer pesan secara instan, cepat dan 
langsung jadi, adalah ciri utama komunikasi melalui internet.

· Tidak menjadikan laba komersial sebagai tujuan: hal ini tersirat bahwa 
individu menggunakan sosial media semata untuk berkomunikasi 
tidak untuk mendapatkan laba/komersil. Hal ini dikarenakan di setiap 
lingkungan media sosial sudah dibangun suatu sistem untuk tujuan 
komersial dengan demikian pengguna bisa lebih mudah mendapatkan 
laba tanpa harus mengejarnya, misalnya menemukan iklan di setiap 
postingan mereka.

· Melayani kepada individu dan massa: komunikasi dua arah sesuai 
dengan poin ini, sementara media tradisional bertujuan hanya untuk 
melayani massa

· Tidak mensyaratkan sebuah profesionalitas: cukup ketrampilan 
penggunaan komputer dasar, sementara produksi dan transfer pesan 
memerlukan profesionalitas di media tradisional.



118 Nurhidayati

· Tidak mementingkan hubungan hierarkis atau tanpa kelas sosial: di 
media sosial terdapat ketulusan dalam berkomunikasi dengan siapa 
saja tanpa memandang strata sosial, dan ini hanya berlaku ketika 
identitas seseorang disembunyikan dengan membuat “akun palsu” 
misalnya. Namun ketika identitas asli terlihat, sangat tidak mungkin 
berkomunikasi dengan mengabaikan pendidikan, pekerjaan, gender, usia 
dan status pendapatan misalnya.

· Berada di luar ruang dan waktu: Setelah teknologi yang semakin canggih 
mampu mengabaikan kapan dan dimana individu dapat mengupload 
informasi atau mengakses informasi menjadi tidak penting 

· Perubahan kemampuan pesan: Dalam media tradisional, tidak mungkin 
untuk membatalkan atau mengubah pesan yang telah dikirim. Namun, 
di lingkungan media sosial, pesan yang telah dikirim dapat dibatalkan, 
diedit, dan diubah. 

· Polusi informasi: media sosial berfungsi untuk menciptakan masyarakat 
informasi yang memberikan kesan keliru “sangat mudah untuk 
mengakses informasi”, seperti yang coba dicapai oleh sistem kapitalis 
saat ini.
Dalam masyarakat, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi bagaimana 

suatu ide mudah menyebar di masyarakat. Pertama, adalah cara, menyebarkan 
pesan dengan mudah dengan cara yang dibuat sesederhana mungkin. Internet 
dan media sosial memiliki peran penting dalam hal ini. Kedua adalah membuat 
isi pesan-pesan mudah dimengerti. Ketiga, adalah menyebutkan pesan untuk 
waktu yang lama secara polifonik. Media sosial memiliki kemampuan untuk 
itu, terutama pada aplikasi # (hashtag) di twitter yang membuat pesan bisa 
dibagikan oleh ribuan orang. Kecepatan dan jumlah retweet menjadi faktor 
penting seberapa cepat terjadi penyebaran pesan.

Disamping keunggulan, media sosial juga memiliki kelemahan. Selama 
dekade terakhir ini, karakter komunikasi telah mengalami perubahan yang 
substansial dan masih terus berubah. Komunikasi menjadi lebih pendek, lebih 
sering, lebih instanst dan menjadikan waktu merespons sangat berkurang. 
Pesan-pesan instan telah menciptakan metode interaksi yang berbeda baik 
dalam jumlah dan gaya interaksi (Baruah, 2012). Dalam konteks twitter, berita 
dan pesan negatif, tidak nyata, terdistorsi, dan manipulatif juga dibagikan 
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dengan cara yang sama. Hasil studi menyebutkan, dengan demikian semakin 
banyak orang berbagi informasi, pesan, yang bersifat rumor tersebar di 
media sosial pada batas tertentu, maka pesan itu semakin dianggap valid dan 
terakreditasi (misal dengan retweet dari seorang tokoh), dan akhirnya pesan 
itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini adalah sisi negatif yang harus 
diperhatikan dengan adanya berita hoax, yang bisa tersebar dengan cepat 
setelah dibagikan dalam jumlah yang banyak dan terjadi dalam waktu yang 
sangat cepat (Fischer & Reuber, 2011).

Ada banyak media sosial yang digunakan dalam komunikasi, dan tabel 
berikut ini memperlihatkan tipe media sosial yang sering dipergunakan di 
era internet ini (Aichner & Jacob, 2015).

Tabel 1: Contoh Tipe Media Sosial dan Peruntukkannya Penggunaan 
Media Sosial pada Masa Krisis

No Tipe Media Sosial Contoh
Nama Web

1

Blog : website berisi tulisan 
tulisan yang dapat dibaca 
dan dikomentari oleh 
pengunjung. Blog dijalankan 
oleh individu dan perusahaan, 
yang memposting berita atau 
materi informasi lainnya.

The Huffington
The Huffington.

com

2

Business Networks : Individu 
menggunakan jaringan 
bisnis untuk menjalin 
dan memelihara kontak 
professional (pembuatan 
CV). Perusahaan 
menggunakan jaringan 
profesional terutama untuk 
memposisikan diri sebagai 
pemberi kerja dan untuk 
mencari karyawan atau ahli 
baru.

Linkedin Linkedin.com
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3

Collaborative Project : 
menyatukan pengguna 
internet dengan minat yang 
sama dan pengetahuan 
tertentu untuk merencanakan, 
mengembangkan, 
meningkatkan, menganalisis 
dan menguji proyek-proyek 
teknologi, akademik, ilmiah 
atau berorientasi pada 
kesenangan.

Wikipedia Wikipedia.org

4

Enterprise Social Network 
: Jejaring sosial perusahaan 
terbuka untuk pendaftaran 
hanya kepada karyawan 
perusahaan atau grup 
tertentu, menawarkan fitur 
serupa dengan jejaring sosial, 
termasuk profil pribadi, 
gambar profil, dll

Social Cast Socialcast.com

5

Forums : platform diskusi 
virtual di mana pengguna 
dapat bertanya dan menjawab 
pertanyaan pengguna lain dan 
bertukar pikiran, pendapat, 
atau pengalaman.

Gaia Online Gaiaonline.com

6

Microblogs : membatasi 
panjang posting menjadi 
sekitar 200 karakter, yang 
mungkin menjadi alasan 
utama popularitas mereka. 
Posting mungkin termasuk 
gambar atau tautan web.

Twitter Twitter.com
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7
Photo Sharing : Situs berbagi 
foto menawarkan layanan 
seperti mengunggah, hosting, 
mengelola, dan berbagi foto.

Instagram Instagram.com

8

Products/Services Review 
: memberikan informasi 
tentang produk. Pelanggan 
dapat mengevaluasi produk 
atau atribut tertentu (missal 
kualitas produk) dan menulis 
atau membaca ulasan produk.

Amazon Amazon.com

9

Social Bookmarking : konsep 
menyimpan dan mengatur 
bookmark internet di 
platform terpusat untuk 
membaginya dengan teman 
dan pengguna lain.

Pinterest Pinterest.com

10
Social Gaming : game online 
yang mengizinkan 
atau membutuhkan interaksi 
sosial antara pemain

World of Warcraft Warcraft.com

11

Social Network: 
menghubungkan orang-
orang yang saling mengenal, 
berbagi minat yang sama atau 
ingin terlibat dalam kegiatan 
serupa.

Facebook Facebook.com

12

Video Sharing : Platform ini 
memungkinkan pengguna 
untuk mengunggah dan 
membagikan video pribadi, 
bisnis, atau bebas royalti dan 
menontonnya secara legal

Youtube Youtube.com
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13

Virtual World : dipenuhi 
oleh banyak pengguna 
yang dapat membuat avatar 
pribadi, dan secara simultan 
dan mandiri menjelajahi 
dunia virtual, berpartisipasi 
dalam aktivitasnya atau 
berkomunikasi dengan orang 
lain.

Second Life Secondlife.com

Pada saat krisis, penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan 
informasi kepada masyarakat yang terkena dampak menjadi cara tercepat 
dan termudah (Veil, Buehner & Palenchar, 2011). Berbagai metode termasuk 
situs jejaring sosial (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube), 
komunitas berbasis konten serta jaringan profesional (Walaski, 2013). 
Dengan komunikasi efektif diharapkan bisa mengantisipasi berbagai persepsi 
negatif, ancaman reputasi dan citra organisasi. Organisasi diharapkan mampu 
menjalankan tugasnya sebagai komunikator dalam memahami, membangun, 
dan menyampaikan pesan kepada para stakeholder yang terkena dampak 
langsung ataupun tidak langsung serta harus mempersiapkan diri untuk 
menerima dan menanggapi umpan balik dari audiens (Zaremba, 2010).

Manfaat penggunaan media sosial dalam komunikasi efektif yaitu 
membantu masyarakat dengan memberikan informasi yang berguna bagi 
masyarakat yang terdampak krisis. Teknologi informasi dan komunikasi telah 
memperluas cara orang untuk dapat membantu dan melibatkan diri mereka 
dalam situasi krisis/bencana, misalnya penggunaan media sosial untuk para 
penyintas bencana, para audience yang ingin tahu, dan para pekerja yang 
ingin membantu mereka secara langsung baik di dalam maupun di luar ruang 
geografis bencana. Para pemangku kepentingan di lapangan yang terkena 
dampak krisis umumnya adalah mereka yang memiliki pengetahuan langsung 
tentang peristiwa tersebut. Orang-orang ini dapat melayani peran pialang 
informasi atau fasilitator teknis karena mereka membantu menghubungkan 
orang-orang dan informasi melalui sejumlah media teknologi. Mereka dapat 
membantu menyediakan dan mendistribusikan informasi serta membuat 
visual untuk membantu mengatur informasi yang relevan (Palen dan Liu, 
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2007). Sebagai contoh, selama kebakaran hutan di California Selatan pada 
tahun 2007, orang menggunakan Google Mashups untuk membuat peta yang 
menunjukkan lokasi daerah yang dievakuasi, berisi korban luka bakar, rumah 
yang hancur, dan informasi relevan lainnya. Mashup dibuat oleh kelompok-
kelompok sukarelawan di daerah tersebut, bersama dengan sumber-sumber 
berita yang mengirimkan informasi melalui Twitter untuk menyediakan 
informasi terbaru kepada publik (Sutton, Palen, & Shklovski, 2008).

Setelah pemerintah mengumumkan penyebaran kasus Covid-19 sudah 
melanda Indonesia, media sosial menjadi salah satu media dalam penyampaian 
informasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pandemik yang 
mengancam masyarakat. Berbagai bentuk informasi disampaikan melalui 
berbagai jejaring sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, maupun 
Website resmi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga sangat 
berguna bagi masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi wabah ini. 
Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai media sosial guna memperoleh 
informasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan guna mencegah 
penyebaran virus  menjadi lebih luas. Misal dalam website pemerintah Jawa 
Tengah yaitu https://corona.jatengprov.go.id/ memuat banyak informasi 
seperti Hotline Jawa Tengah, Cek Deteksi Diri Mandiri, dan terdapat aplikasi 
digital untuk mengetahui dalam radius tertentu bisa diketahui jumlah yang 
positif corona, ODP (Orang dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien dalam 
Pengawasan) yang terhubung dengan smart phone.

Meskipun media sosial bermanfaat bagi dalam krisis karena dapat 
menyebarkan informasi yang dibutuhkan secara cepat, namun media sosial 
juga memiliki dampak negatif terhadap komunikasi. Diantaranya, meskipun 
kecepatan dari media sosial memungkinkan bisnis untuk mengelola krisis 
lebih cepat dan proaktif, Jaques (2014) menilai bahwa di media sosial, krisis 
juga dapat meningkat lebih cepat, dan dapat diselesaikan dengan cepat. 
Namun, jika krisis sudah berakhir, informasi tentangnya akan tetap ada 
di media sosial. Dengan demikian, setiap krisis online baru dapat dengan 
mudah dikaitkan dengan masalah atau krisis sebelumnya, dan informasi lama 
dapat memperburuk situasi saat ini. Kerugian lain dari media sosial adalah 
eksposur organisasi yang terus-menerus kepada publik di dunia online. 
Walaupun biasanya sulit untuk menemukan informasi awal yang dapat 
berkembang menjadi krisis, informasi tersebut dapat menyebar dengan cepat 
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dan menciptakan efek virus negatif. Lebih lanjut, kemunculan publik dari 
suatu krisis menuntut manajemen krisis publik, yang harus terlihat oleh para 
pemangku kepentingan. Stakeholder ingin tahu apa yang dilakukan organisasi 
untuk mengatasi tanda peringatan atau mengapa mereka memilih untuk 
mengabaikannya. Pada tahap ini, meskipun sebuah tanda peringatan tidak 
akan memiliki dampak langsung pada sebuah organisasi, ia memiliki potensi 
untuk meningkat menjadi krisis nyata jika organisasi tersebut mengabaikan 
atau salah mengelolanya (Coombs, 2014).

Di masa komunikasi krisis seperti sekarang, perlu diperhatikan juga 
apakah informasi yang ada di sosial media merupakan informasi yang 
berdasarkan fakta atau hanya hoax semata, sebagaimana dijelaskan pada bab 
sebelumnya. Pertumbuhan pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia 
meningkat dengan cepat sehingga memfasilitasi orang untuk mengakses lebih 
banyak informasi melalui internet. Penyebaran informasi memiliki banyak 
efek positif seperti perkembangan sains yang cepat, interaksi yang mudah dan 
komunikasi antar individu tanpa batasan geografis. Namun, pertumbuhan 
pengguna internet juga menyebabkan munculnya hoax. Wabahnya Covid-19 
telah menjadi masalah nasional, namun hoax tentang isu Covid-19 juga bisa 
menyebabkan perpecahan, ketidakstabilan politik dan gangguan keamanan 
yang berpotensi menghambat pembangunan nasional. 

Terkait dengan penegakan hukum pelaku penyebaran hoax dinyatakan 
melanggar Pasal 28 ayat 1 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik tahun 2008 (UU ITE). Penyebar berita bohong diancam dengan 
hukuman penjara enam tahun dan denda 1 miliar Oleh sebab itu, masyarakat 
juga harus bijak ketika menggunakan sosial media serta jeli dan berhati hati 
ketika menerima informasi di sosial media guna meminimalisir tersebarnya 
informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Berdasarkan yang telah terjadi, 
adanya informasi yang tidak benar mengenai Covid-19 dapat menambah 
kepanikan masyarakat. 

Langkah penggunaan media sosial dengan praktik terbaik dalam 
komunikasi risiko dan krisis untuk mengelola risiko atau krisis dengan lebih 
baik (Veil, Buehner, & Palenchar, 2011) :
a. Menentukan keterlibatan media sosial sebagai bagian dari kebijakan 

dan pendekatan manajemen risiko dan krisis
 Setiap rencana komunikasi harus memiliki bagian untuk 
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berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan bekerja dengan 
media. Media sosial dapat digunakan untuk berkomunikasi langsung 
dengan pemangku kepentingan dan media pada saat yang bersamaan. 
Media sosial menyediakan saluran bawaan bagi pemangku kepentingan 
untuk berkomunikasi langsung dengan organisasi. Memasukkan media 
sosial ke dalam rencana kebijakan memastikan alat akan dianalisis dan 
diuji sebelum krisis dan membutuhkan pembaruan terus-menerus dari 
rencana komunikasi saat media sosial berkembang.

b. Memasukkan piranti media sosial dalam pemindaian lingkungan 
untuk mendapatkan informasi terkait risiko
 Penggunaan paling penting dari media sosial adalah kesempatan 
yang disediakannya media tersebut, jika digunakan dengan baik, untuk 
mendengarkan kekhawatiran konsumen dan pembawa risiko lainnya. 
Ketika pengguna membuat dan mengelola konten mereka sendiri, 
pemantauan media sosial eksternal dan internal menjadi lebih penting.

c. Libatkan media sosial dalam kegiatan komunikasi sehari-hari
 Individu mungkin memiliki informasi yang penting untuk mitigasi 
krisis, tetapi jika mereka tidak mempercayai organisasi atau bahkan 
tahu di mana menemukan informasinya, informasi itu kemungkinan 
tidak akan dibagikan. Untuk membangun kemitraan dan membangun 
kepercayaan, diskusi dengan publik harus sudah terjadi. 

d. Bergabung dengan percakapan, termasuk manajemen rumor, 
dan tentukan saluran terbaik untuk menjangkau publik yang 
tersegmentasi
 Memiliki profil di situs media sosial tidak cukup. Interaksi sangat 
penting dalam mengatasi informasi yang salah dan membangun 
organisasi sebagai sumber yang kredibel. Menanggapi unggahan di 
media sosial menunjukkan bahwa organisasi peduli dengan apa yang 
dipikirkan oleh pemangku kepentingan dan dapat dipercaya untuk 
mengatasi masalah mereka. Menjangkau publik tertentu dengan pesan 
utama adalah dasar dari komunikasi yang ditargetkan. Namun, dalam 
komunikasi krisis, praktisi sering menggunakan standar media massa 
untuk menjangkau semua orang sekaligus. Komunikator krisis masih 
harus mempertimbangkan bagaimana pesan akan ditafsirkan dan siapa 
yang tidak akan dihubungi. Bagaimanapun, mereka yang menghadapi 
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risiko terbesar seringkali adalah mereka yang memiliki akses paling 
sedikit terhadap informasi. Menentukan saluran komunikasi terbaik 
untuk publik dan dari publik.

e. Periksa semua informasi untuk keakuratan dan jawablah pertanyaan 
dengan jujur
Informasi yang tidak akurat jika dibagikan dan disebarkan tidak hanya 
membuat organisasi terlihat buruk, tetapi juga tidak baik pada pengguna. 
Meskipun lebih sulit melewatkan postingan yang sebenarnya tidak ingin 
dibalas daripada menjawab pertanyaan yang diarahkan kepada media.

f. Ikuti dan bagikan pesan dengan sumber yang dapat dipercaya
Berkolaborasi dengan sumber yang dapat dipercaya dan mendukung 
tidak hanya dapat memperindah kredibilitas organisasi, tetapi juga, 
meningkatkan jangkauan organisasi.

g. Mengenali media yang sudah menggunakan media sosial
Krisis kemungkinan akan dibahas melalui media sosial. Jika organisasi 
tidak terlibat, media akan mencari sumber lain melalui media sosial 
untuk mengomentari krisis. Dengan demikian, ketika menyangkut akses 
ke media, tidak terlibat dalam media sosial dapat memiliki efek yang 
sama dengan tidak mengembalikan panggilan reporter.

h. Media sosial adalah komunikasi interpersonal
Media sosial memungkinkan interaksi individu dan dukungan 
emosional dan telah terbukti penting bagi para pemangku kepentingan 
yang berurusan dengan krisis.

i. Gunakan media sosial sebagai alat utama untuk pembaruan
Organisasi sering berjanji untuk menindaklanjuti dengan media dan 
publik segera setelah mereka memiliki informasi baru, namun, mereka 
menunggu untuk merilis informasi itu sampai siaran pers dapat disusun, 
diperbaiki, dan dikirim atau diposting secara pasif ke situs web organisasi.

j. Minta bantuan dan berikan arahan
Memberi orang sesuatu yang berarti untuk dilakukan sebagai tanggapan 
terhadap krisis membantu mereka memahami situasi. Sebagai mitra 
dalam respons krisis, publik dapat memberikan informasi penting. 
Dengan memberikan informasi itu, pengguna media sosial mengambil 
tindakan. Ketika suatu organisasi meminta informasi yang berguna 
melalui media sosial, itu membantu organisasi dan pemangku 
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kepentingan yang merespons dalam mengelola krisis. Jika ada tindakan 
yang dapat dilakukan individu untuk mengurangi risiko atau membantu 
upaya pemulihan, media sosial adalah forum yang ideal untuk 
menjangkau pemangku kepentingan dengan arahan yang diperlukan.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia termasuk Indonesia 
memerlukan komunikasi efektif. Oleh sebab itu para ahli ilmu komunikasi 
menyampaikan pesan akan pentingnya pengelolaan data dan informasi dalam 
lalu lintas komunikasi, pada krisis seperti masa-masa Covid-19 ini. Tentu 
saja, tata kelola komunikasi efektif perlu diupayakan, agar tidak terjerumus 
pada kondisi komunikasi krisis. Komunikasi dengan publik selama krisis, 
harus selalu bertujuan untuk menjadi akurat, kredibel, bersedia dan mampu 
memperbaiki misinformasi dan menghilangkan rumor, konsisten, relevan, 
sering, siap untuk merespons, dan tepat waktu. Berbagai platform media sosial 
memungkinkan organisasi untuk memberikan informasi tentang krisis secara 
efektif karena mereka mewakili cara komunikasi yang baru: teknologi 
digital, terkomputerisasi dan komunikasi yang memungkinkan jaringan 
dalam cara tercepat dan paling efisien untuk audiens yang berbeda secara 
bersamaan. Oleh sebab itu media sosial harus digunakan sebijak mungkin 
dalam masa krisis ini, jangan sampai informasi yang disebarkan kepada 
masyarakat membuat mereka panik dan menjadi korban informasi hoax.
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Abstrak. Wabah Pandemi Covid-19 yang melanda berbagai negara di 
dunia menyebabkan krisis ekonomi dan ketidakstabilan bisnis. Kebijakan 
pemerintah mengenai implementasi sistem Work From Home (WFH) untuk 
memutus mata rantai virus harus ditanggapi dengan berbagai strategi 
perubahan. Walaupun pekerjaan dilakukan secara jarak jauh dan tanpa 
pengawasan, rancangan kerja yang berubah selama WFH harus diperhatikan 
dengan baik sehingga para karyawan tatap menyelesaikan pekerjaan secara 
efektif. Dibutuhkan beberapa kompetensi soft skills untuk mendukung proses 
WFH sehingga menghasilkan produktifitas yang tinggi. Kompetensi soft 
skills seperti komunikasi dan kolaborasi sangat mempengaruhi keefektifan 
proses penyelesaian kerja yang diimbangi dengan kemampuan penggunaan 
teknologi selama masa WFH. Soft skills juga sangat dibutuhkan untuk 
bertahan dalam segala perubahan bisnis yang dinamis. Beberapa kompetensi 
soft skills yang dubutuhkan selama masa WFH dibahas pada bab ini.

Keywords: Perubahan pola kerja, kompetensi soft skills

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 masuk di Indonesia pada awal Maret 2020 
menyebabkan kondisi ekonomi tidak stabil yang disebabkan berubahnya 

Bab 10. 
Identifikasi Kebutuhan Kompetensi Soft Skills di 
Masa Work From Home 
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gelombang bisnis pada beberapa sektor industri. Wabah ini menahan laju 
perkembangan usaha bisnis yang menyebabkan melemahnya sektor ekonomi. 
Perusahaan harus siap dengan segala kondisi yang belum pasti karena kasus 
wabah Covid-19 ini terus menerus mengalami kenaikan yang signifikan. 
Para pemimpin bisnis harus menerapkan social distancing sesuai kebijakan 
pemerintah dengan memberlakukan sistem Work Form Home (WFH) untuk 
meminimalisir dan memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Kebijakan in 
tentunya menuai berbagai reaksi baik reaksi positif maupun keraguan apakah 
WFH  bisa diterapkan secara efektif karena penerapannya mendadak sehingga 
fasilitas penunjangnya kurang memadai. Situasi kerja dan rancangan kerja 
harus segera dirubah secara strategis sehingga dapat meningkatkan human 
value dan produktifitas kerja.

Sebelum adanya kasus Pandemi Covid-19 ini, sebenarnya WFH 
merupakan bagian dari tren HR Practices yang sedang berlangsung. WFH 
dinilai menjadi solusi bagi pekerja milenial yang menginginkan fleksibilitas 
kerja untuk mendapatkan Wo rk-Life Balance. Bekerja secara WFH 
memungkinkan pemenuhan kebutuhan leisure karena jam kerja yang bebas 
dan fleksibel tanpa mengurangi produktifitas seperti konsep Bleisure (Business 
and Leisure) (Adhiatma et all., 2020). Bermain game sejenak serta aktif di social 
media pada jam kerja secukupnya atau dikenal dalam konsep “ gamification” 
dapat diterapkan (Adhiatma et all., 2019). Penelitian menemukan bahwa 
pekerjaan yang disertai dengan leisure dapat mempengaruhi kreativitas 
(Dahlin et al. 2004, Lakhani & Wolf 2005, Jeppesen & Lakhani 2010, Von 
Hippel 1988, Barrington & Harrington 1981, Madjar et al 2002).

WFH juga dinilai mendukung strategi perusahaan dalam mencapai 
transformasi digital karena menciptakan upaya kolaboratif dalam 
menghasilkan pekerjaan, menciptakan pola pikir yang lebih cepat serta 
mengembangkan kompetensi digital dengan berbagai platform yang tersedia. 
Tantangannya adalah para pekerja harus memiliki kompetensi soft skills 
yang mendukung mereka melakukan pekerjaan dari rumah. Komunikasi 
dan koordinasi merupakan kunci utama dalam menyelesaikan pekerjaan 
dari rumah. Dengan bekerja secara bebas, pekerja dituntut menumbuhkan 
kompetensi automasi serta kelincahan bekerja sehingga tetap memiliki 
produktifitas yang tinggi. Konsep WFH yang dapat memberikan segala 
kemudahan dan meningkatkan produktifitas pekerja harus diimbangi dengan 
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berbagai kompetensi soft skills sebagai bekal para pekerja untuk melakukan 
pekerjaan dari rumah sesuai himbauan pemerintah. Bab ini akan membahas 
kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh para pekerja di tengah sistem 
WFH sehingga tetap dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien tanpa 
mengurangi kinerja mereka.

Identification Management Competencies

Sistem kerja yang diubah menjadi WFH bagi sebagian pekerja adalah 
hal yang baru. Mereka perlu menyiapkan segala kebutuhan yang dapat 
memperlancar proses kerja mereka sehingga dapat berjalan secara efisien 
seperti saat di kantor. Selain itu, mereka dituntut memiliki kompetensi yang 
mendukung sistem kerja secara WFH. Identifikasi manajemen kompetensi 
para pekerja merupakan tuas prediksi perkembangan kemampuan mereka 
dalam melaksanakan WFH. Perusahaan dengan manajemen kompetensi yang 
efektif tentu fokus pada upaya peningkatan kemampuan karyawan sehingga 
menghasilkan tenaga kerja yang cakap dan gesit serta fleksibel dengan segala 
perubahan yang terjadi.

Organisasi harus berjuang memahami kerumitan angkatan kerja lima 
generasi dan nuansa setiap generasi. Berbeda dengan generasi milenial, para 
pekerja generasi X dan Y mungkin masih sulit beradaptasi dengan sistem 
WFH serta memiliki keterbatasan kompetensi yang dibutuhkan. Organisasi 
harus lebih optimal dalam mengarahkan semua karyawannya sehingga 
mereka terlibat dalam pekerjaan dengan sistem yang baru. Identifikasi 
manajemen kompetensi merupakan faktor penting peningkatan kinerja 
pada tingkat individu selama WFH. Organisasi juga memiliki tugas untuk 
meyakinkan bahwa perubahan ini harus diterima dengan baik oleh semua 
generasi karyawan. Selain sebagai upaya bersama dan menjadi kontribusi 
perusahaan untuk memutus rantai peneyebaran Covid-19 ini, karyawan 
tentu mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga tanpa 
harus berhenti bekerja. Perubahan yang secara mendadak ini memerlukan 
identifikasi kompetensi yang cepat sehingga dapat diterapkan sesuai dengan 
peran pekerjaan masing-masing karyawan.

Secara umum, manajemen kompetensi merupakan serangkaian praktik 
manajemen yang mengidentifikasi dan mengoptimalkan ketrampilan dan 
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kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi strategi bisnis organisasi. 
Hellriegel et al. (2008) memandang kompetensi sebagai “sekumpulan 
pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap yang seseorang harus efektif 
dalam berbagai posisi dan berbagai jenis organisasi”. Kompetensi harus 
memprediksi kinerja pada pekerjaan, diukur terhadap diterima dengan 
standar yang baik (Lucia dan Lesinger, 1999). Manajemen kompetensi 
didasarkan pada pengelolaan praktik strategis seperti mengembangkan 
bakat dan kemampuan karyawan dalam menjalankan sistem WFH untuk 
mengoptimalkan kemampuan mereka. Beberapa kunci kompetensi yang 
dapat membantu implementasi WFH yaitu komunikasi, pemikiran analitis, 
fleksibilitas, integritas dan kerja tim. Komunikasi yang efektif antar karyawan 
sangat berperan demi terciptanya koordinasi serta pemahaman tujuan 
sehingga hasil pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Dalam melaksanakan 
WFH, integritas juga harus dibutuhkan. Para pekerja diharapkan memiliki 
disiplin kerja dan semangat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Rancangan 
kerja yang berubah dalam WFH dapat diatasi dengan berbagai kemudahan 
teknologi serta koneksi internet. Organisasi perlu memberikan sosialisai 
terkait desain kerja yang baru sehingga memenuhi kualifikasi WFH. Para 
pekerja dibekali kemampuan yang mendukung bekerja dari rumah sehingga 
mereka dapat mencapai produktifitas selama di rumah. Sebagai contoh 
bahwa para dosen harus memiliki kompetensi di bidang digital mengingat 
perkuliahan dilakukan secara daring dengan menyiapkan materi secara online.

Manajemen kompetensi yang efektif dan otomatis menciptakan 
inventaris real-time dan kemampuan prediksi dari setiap tenaga kerja. Dengan 
mendefinisikan dan mengotomatisasi peran pekerjaan dan kecakapan 
kompetensi terkait, kepemimpinan dapat dengan mudah mengidentifikasi 
kekuatan dan kesenjangan keterampilan. Manajemen kompetensi kemudian 
menginformasikan solusi pembelajaran pengembangan keterampilan yang 
ditargetkan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi, yang 
mengarah ke hasil bisnis yang lebih baik. Sistem WFH yang secara tidak 
langsung mencakup konsep leisure tentu memberikan dampak yang sangat 
besar bagi peningkatan kinerja dan kreatifitas inovasi jika kompetensi para 
karyawan terpenuhi. Pengalaman melakukan pekerjaan selama WFH juga 
dapat menjadikan mereka memiliki ilmu baru yang mungkin belum mereka 
dapatkan ketika bekerja dari kantor. 
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Beberapa manfaat dari sebuah manajemen kompetensi mencakup 
pemahaman karyawan tentang target kinerja selama WFH sesuai dengan 
peran pekerjaan mereka. Pengembangan berbasis kompetensi dibuat sesuai 
dengan standar kompetensi yang telah diidentifkasi untuk peran tertentu 
selama WFH sehingga para karyawan memiliki bekal yang dibutuhkan 
selama WFH. Meningkatkan kompleksitas perubahan menunjukkan bahwa 
kompetensi yang diperlukan berubah seiring waktu (Liang dan Howard, 
2010) pada saat WFH. Peran strategis manajemen sumber daya manusia 
yang terintegrasi dengan fungsi lain adalah penting, mengingat langkah 
perubahan dan ketidakstabilan dalam industri.Ini merupakan tantangan 
bagi setiap karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam WFH 
sesuai dengan deskripsi pekerjaan masing-masing sehingga dapat mencapai 
kinerja yang efektif dan meningkat.

Identifikasi kompetensi soft skills selama Adopt Work From Home

Kompetensi teknis yang secara umum dimiliki oleh sumber daya 
manusia dalam sebuah organisasi harus diimbangi dengan kemampuan soft 
skills. Porsi soft skills justru memiliki jumlah yang lebih banyak daripada hard 
skill dalam era digital saat ini. Konosuke Matsushita pendiri Matsushita 
Inc. mengatakan pada tahun 1950 dalam otobiografinya dengan judul “not 
for bread alone”, bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh kepandaian 
dan kepintaran hanya 10%, sisanya 90% ditentukan oleh sikap dan sifat 
pribadinya. Sedangkan Daniel Goleman (2003) menyatakan bahwa hard skill 
hanya menyumbang 20% kesuksesan dan soft skills menyumbang 80%.

Menurut Ramdhani (2008) ”soft skills sering juga disebutkan 
keterampilan lunak yaitu keterampilan yang digunakan dalam berhubungan 
dan bekerjasama dengan orang lain. Secara garis besar keterampilan ini dapat 
dikelompokkan kedalam: process skills, social skills, generic skills”. Sedangkan 
atribut soft skillss, meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, 
karakter dan sikap. Konsep Soft skills adalah keterampilan seseorang dalam 
berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan 
dalam mengatur dirinya sendiri (interpersonal skills) untuk memaksimalkan 
kinerja diri. Intrapersonal skills adalah keterampilan dimana kita mengatur 
diri sendiri. Ini adalah hal yang paling utama sebelum seseorang menjalin 
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hubungan dengan orang lain. Beberapa contoh Intrapersonal skills antara 
lain; transformasi karakter, manajemen waktu, percaya diri, dan proaktif. 
Sedangkan interpersonal skills adalah keterampilan berhubungan atau 
berinteraksi dengan lingkungan kelompok masyarakat dan lingkungan kerja 
serta interaksi antar individu. Beberapa contoh Interpersonal skills antara lain; 
kemampuan berkomunikasi, keterampilan kepemimpinan, keterampilan 
negosiasi, keterampilan berbicara di depan umum, dan kerjasama tim.

Dalam Alqur’an, pengembangan soft skills sangat diperlukan untuk 
manusia sebagai kholifah di bumi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam 
surat At-Tin ayat 4: ‘’Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya.’’ Kemudian manusia harus berusaha 
belajar membekali dirinya dengan akhlak dan ilmu pengetahuan sesuai 
dengan Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat 4 : “Dan sesungguhnya kamu benar- 
benat yang berbudi pekerti yang agung”. Pekerti yang agung ini termasuk 
sifat-sifat yang dicontohkan nabi yaitu sifat amanah dalam memimpin, 
bersosialisasi dan berkomunikasi efektif, membantu sesama dalam kebaikan, 
menghindari pertengkaran memahami nilai dan norma yang berlaku, 
menjaga keseimbangan ekosistem, serta bermusyawarah dalam segala urusan 
untuk kepentingan bersama. Beberapa contoh sifat budi pekerti itu termasuk 
soft skills yang selalu dibutuhkan oleh pekerja dalam era digital saat ini.

Kemampuan soft skills ini sangat diperlukan selama karyawan melakukan 
kerja dari rumah sebagai upaya social distancing. Sistem kerja yang berubah 
serta penggunaan teknologi dan network yang tinggi menyebabkan 
bergesernya kebutuhan kompetensi sebagai penunjang efektinya WFH. Selain 
mengupayakan peningkatan kompetensi soft skills, organisasi juga harus 
berperan penting dalam mendorong para karyawan untuk meningkatkan 
nilai-nilai sehingga memiliki keseimbangan kompetensi dan karakter seperti 
rasa keingintahuan, kuat mental dan kemampuan beradaptasi dengan 
cepat dengan segala perubahan termasuk WFH. WFH dikaitkan dengan 
penggunaan smart automation karena pekerjaan diselesaikan secara digital 
dan dilakukan secara bebas tanpa perlu ke kantor.

Fakor penting yang harus diperhatikan bagi seluruh elemen organisasi 
bahwa kedisiplinan serta membangun kepercayaan antar satu sama lain harus 
selalu diterapkan karena terbatasnya kontak langsung. Soft skills lain yang 
perlu diadopsi untuk keefektifan WFH yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis 
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dibutuhkan untuk menavigasi ketidakpastian dalam krisis Pandemi saat ini 
sehingga pengetahuan dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam melakukan 
sesuatu. Komunikasi yang efektif juga harus ditingkatkan agar semua divisi 
dapat bekerja sama memecahkan segala masalah melalui rapat virtual seperti 
video conference. Hal ini menciptakan kolaborasi yang memungkinkan adanya 
proses transfer knowledge dan value untuk mencapai inovasi selama dirumah. 
Walaupun berada di rumah masing-masing, kerja tim nisa tetap berjalan 
efektif dengan komunikasi sosial media serta tetap dapat saling diskusi dan 
memberikan kontribusi pemikiran ide untuk kelangsungan organisasi. Selain 
itu, diperlukan karyawan dengan mindset, kompetensi dan cara kerja yang 
cepat dalam menjalankan pekerjaan dari rumah. Penerapan sistem WFH ini 
juga dapat menciptakan nilai antar unit organisasi serta membangun budaya 
dan pola pikir dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi platform 
digital untuk membantu penyelesaian WFH secara dispilin dan efektif.

Key Managerial of Soft Skil Competencies

Upaya untuk bertahan hidup bagi sebuah organisasi di tengah kondisi 
ekonomi yang semakin menurun saat Pandemi seperti ini menuntut manajer 
perusahaan untuk berpikir cerdas membawa arah tujuan organisasi. Manajer 
atau pemimpin harus memiliki keterampilan untuk merencanakan ulang 
proses bisnis, mengorganisasi, melaksanakan serta mengendalikan arah dan 
tujuan dengan didukung oleh kemampuan SDM. Beberapa kompetensi 
yang harus ada dibutuhkan oleh seorang manajer di tengah kondisi yang 
sulit seperti ini dan akan berguna untuk menghadapi era perubahan yang 
dinamis yaitu:
a.  Creativity
 Kreativitas didefinisikan sebagai sebagai pengembangan ide atau produk 

yang baru,original,dan yang memiliki nilai praktis,kegunaan,atau 
kepantasan (Gino & Ariely, 2012). Lingkungan bisnis yang mengalami 
perubahan secara dinamis menuntut manajer memiliki kreatifitas untuk 
memcahkan masalah dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. 
Selama masa WFH, berbagai macam strategi harus segera disosialisasikan 
kepada seluruh elemen karyawan untuk mengimpelementasikan ide serta 
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desain kerja yang baru. Manajer serta seluruh karyawan juga diharapkan 
memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi dalam upaya mengembangkan 
ide yang sebelumnya tidak ada. Selama WFH, dimungkinkan kreatifitas 
akan meningkat karena memiliki tingkat fleksibiltas yang tinggi serta 
menurunkan tingkat stres karyawan. Selain memiliki kreatifitas, manajer 
juga perlu mendengarkan ide-ide dan saran dari karayawan sehingga 
evaluasi kerja dapat berjalan walaupun dari rumah.

b.  Entrepreneurial Thinking
 Keterampilan berpikir wirausaha mengacu pada kemampuan untuk 

mengidentifikasi peluang pasar dan menemukan cara dan waktu yang 
paling tepat untuk memanfaatkannya. Manajer ataupun karyawan 
dengan keterampilan seperti itu menonjol karena mereka cenderung 
berpikir kreatif dan memiliki rasa memiliki atas pekerjaan serta 
kinerja mereka. Berpikir wirausaha dapat menciptakan fleksibilitas 
yang memungkinakan beradaptasi pada lingkungan di tengah wabah 
Pandemi. Mereka dapat dengan cepat mengambil keputusan untuk 
mengatasi masalah perubahan dengan berbagai solusi kreatif.

c.  Problem Solving
 Menghadapi situasi yang terus berubah membutuhkan seorang yang 

beorientasi pada pemecahan masalah dengan cepat dan tanggap. 
Di tengah kasus Pandemi ini, manajer perlu berpikir dengan cepat 
menyelesaikan masalah seperti merancang ulang sebuah struktur yang 
efektif dengan membentuk tim-tim lintas fungsi dengan sasaran-sasaran 
yang jelas. Tujuan bersama yang jelas akan mengikat setiap orang pada 
tim untuk selaras dengan arah strategis organisasi.

d.  Conflict Solving
 Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dapat meningkatkan hubungan 

yang harmonis antar karyawan. Manajer harus berupaya menanamkan 
budaya peduli pada karyawannya sehingga dapat meningkatkan relasi 
pribadi intens, empati dengan orang lain. Sikap seperti itu tentunya 
dapat meminimalisir konflik antar karaywan serta menjadi poin penting 
dalam berelasi jarak jauh saat ini. Garis komando dari manajer terkait 
penerapan norma dan nilai kerja juga sangat menentukan terkendaalinya 
sebuah konflik dalam organisasi.
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e.  Decision Making
 Pengambilan keputusan dengan cepat harus dimiliki setiap orang untuk 

menyelesaikan masalah yang kompleks pada perubahan yang dinamis. 
Pengalaman sangat menentukan poses pengambilan keputusan karena 
dinilai memiliki penegtahuan yang lebih serta pemecahan solusi yang 
tepat. Perusahaan yang memiliki daya serap pengetahuan tinggi tentu 
memiliki tingkat kelincahan yang tinggi dalam pengambilan keputusan.

f.  Analytical Skills
 Analytical skill merupakan kemampuan untuk, mengumpulkan 

informasi, menganalisa, memecahkan permasalahan serta membuat 
keputusan yang tepat. Manajer harus pandai dalam membaca situasi 
yang terjadi sehingga dapat memberikan kebijakan lebih etrstruktur 
dan terencana. Menganalisa informasi, mengandalkan pengetahuan 
dan pengalaman menjadi peran penting dalam menyelesaikan berbagai 
masalah serta secara tidak langsung berperan dalam mempertahankan 
eksistensi organisasi

g.  Research Skills
 Keahlian riset mencakup kemampuan dalam mengumpulkan, 

menganalisis dan menafsirkan informasi untuk pengambilan keputusan 
dalam organisasi. Keterampilan penelitian sangat penting bagi karyawan 
untuk dimiliki di sebagian besar posisi dan industri. Beberapa langkah 
pendekatan untuk mencapai research skill yaitu pencarian informasi, 
memperhatikan detail infromasi,mamajemen waktu,penyelesaian 
masalah dan mengkomunikasikan hasil.
Dalam situasi yang tidak pasti di tengah musim Pandemi ini, berbagai soft 

skills yang belum terlihat dan terasah memang secara tidak langsung sangat 
diperlukan dalam menjalani WFH. Seperti kemampuan memahami situasi 
sosial yang sekarang ini dengan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap 
produktif menyelesaikan pekerjaan serta saling memotivasi antar satu sama 
lain melalui aplikasi sosial media demi tetap semangat dan mengandalkan 
kemampuan berpikir kreatif pada kondisi yang tidak stabil saat ini.
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Kesimpulan

Pandemi Covid-19 membuat perubahan yang lebih cepat dan tidak 
terpikirkan sebelumnya. Semua lini organisasi harus cepat beradaptasi dan 
mencari strategi baru dalam menghadapi kondisi sulit saat ini. Perubahan 
teknis yang mendasar, sistem kerja yang berubah serta kompetensi yang 
mendukung harus segera disesuakan dengan cepat dan optimal. Pengambilan 
kebijakan bekerja dari rumah harus dioptimalkan dengan dukungan 
kompetensi SDM serta impelmentasi alat kerja baru melalui paltform virtual. 
Upaya untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan berkoordinasi jarak jauh juga 
dapat dioptimalkan dengan teknologi. Efisiensi WFH dinilai dapat terus 
menciptakan berbagai peluang dan kreatifitas karena memiliki fleksibilas 
tinggi yang akan merangsang pikiran untuk terus menghasilkan ide-ide baru.

Pemimpin organisasi harus sigap memperhatikan dan mengelola 
kemampuan anggotanya untuk mendukung WFH secara optimal. 
Kemampuan soft skills merupakan kunci vital tercapainya tujuan organisasi 
di tengah krisis saat ini. Para pemangku kepentingan dalam organisasi harus 
terus bekerja sama menciptakan nilai tambah dengan berbagai keputusan 
strategis untuk menavigasi proses bisnis di tengah ketidakpasitan Pandemi ini. 
Para stakeholder diharapkan memiliki upaya pemecahan masalah dan saling 
menginspirasi dalam proses penyelesaian pekerjaan secara WFH. Karyawan 
dapat membantu mempertahankan organisasinya dengan berkontribusi 
secara aktif dan tetap menghasilkan ide untuk mengembangkan bisnis yang 
melemah saat ini. Akuisisi pengetahuan dari karyawan, pelanggan, klien, 
mitra keuangan, pemasok, investor, dan pemangku kepentingan lainnya serta 
masyarakat luas dimungkinkan dapat membantu pengambilan keputusan 
selama WFH.

Intrapersonal skills sangat dibutuhkan dalam menjalankan WFH seperti 
mengelola waktu yang lebih fleksibel dan mengelola tingkat stress yang 
mungkin dihasilkan karena ketiadaan batas waktu kerja dan istirahat. Sikap 
prososial di tengah wabah Pandemi memunculkan pribadi yang empati 
dan meningkatkan kemampuan motivasi untuk saling menyemangati. 
Interpersonal skills seperti kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi 



140 Ardian Adhiatma

melalui alat digital dibutuhkan untuk mencapai tujuan secara jarak jauh. 
Kemampuan penggunaan teknologi sangat mendukung proses penyelesaian 
pekerjaan dari rumah dengan adopsi berbagai platform virtual. Akhirnya, soft 
skills sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis yang 
mengalami perubahan dinamis. Para pekerja di era digital saat ini harus 
memiliki berbagai keahlian soft skills yang diimbangi dengan kemampuan 
menggunakan teknologi.
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Abstrak. Pembelajaran dalam organisasi penting untuk mempertahankan 
kemampuannya menghadapi tantangan eksternal, termasuk ketahanannya di 
masa krisis. Dalam hal ini proses pembelajaran di tingkat individual karyawan 
dan karakter pembelajaran mereka menjadi poin penting bagi organisasinya. 
Kemampuan teknis saja tidaklah cukup, melainkan perlu kompetensi khusus 
bagi individu pembelajar yang tangkas merespon perubahan. Tulisan ini 
diawali dengan mengkaji pembelajaran pada organisasi, peran karyawan 
berpengetahuan, dan karakteriktik high-po learner yang penting bagi 
organisasi di masa krisis. Pembahasan tulisan ini diharapkan bisa memberikan 
pemahaman mengenai implikasinya bagi praktik pengelolaan talenta di 
organisasi.

Keyword:  Knowledge Worker, High-Po Learner, Pembelajaran

Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan aset strategis bagi organisasi apapun, 
baik organisasi milik swasta maupun organisasi publik. Terlebih lagi di 
era pengetahuan saat ini, yang mana siapa yang menguasai informasi dan 
pengetahuan maka merekalah yang akan berada di depan. Namun, organisasi 
tidak sepenuhnya memiliki dan mampu menciptakan pengetahuan tanpa 
sumber daya manusianya. Organisasi hanya bisa menyediakan iklim yang 

Bab 11. 
High-Po Learner: Urgensi Ketangkasan Individu 
Bagi Pembelajaran Organisasional di Masa Krisis 
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mendukung kreativitas penciptaan pengetahuan karyawan melalui kebijakan-
kebijakannya.  Sebagaimana pernyataan Nonaka (1994) bahwa pengetahuan 
itu dimiliki, diciptakan, dan melekat pada individu pemiliknya. Sehingga, 
tidak berlebihan jika dikatakan bahwa organisasi berkepentingan dengan 
upaya mendapatkan dan mempertahankan karyawan berpengetahuan. 

Karyawan berpengetahuan (knowledge worker) berpotensi mendukung 
pencapaian target kinerja organisasional dan perkembangannya secara 
berkelanjutan. Pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan karakter spesifik 
masing-masing karyawan tersebut menjadi salah satu modal intelektual, 
yang Allameh (2018) nyatakan sebagai intangible asset terbesar dan 
terpenting bagi organisasi. Human capital ini bersifat individual dan sudah 
dimiliki sebelumnya, namun perlu terus dikembangkan mengikuti dinamika 
internal dan eksternal organisasinya. Pengetahuan yang dimiliki individu 
lama kelamaan akan usang dan tidak relevan dengan tantangan perubahan 
yang ada. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus terus berjalan guna 
memperbaharui pengetahuan yang sudah tidak kekinian lagi.

Kajian mengenai pembelajaran dalam organisasi sudah banyak 
dilakukan. Pada kerangka level pembelajaran, studi dilakukan baik di level 
individual, kelompok, maupun organisasional. Berdasarkan sejumlah studi 
yang ada, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran organisasional bukan 
sekedar “penjumlahan” masing-masing level tersebut. Ketiganya tidak 
berdiri sendiri-sendiri dan pengetahuan tidak secara otomatis berpindah 
level, melainkan terjadi interaksi antar level yang bersifat reciprocity (timbal 
balik) sehingga membentuk proses pembelajaran yang efektif. Pada akhirnya, 
proses pembelajaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan 
karyawan, serta mengubah pandangan, nilai, dan perilaku mereka.         

Tujuan pembelajaran sebagaimana diuraikan sebelumnya menjadi makin 
penting di kala organisasi sedang menghadapi masa krisis. Sebagaimana yang 
dihadapi semua organisasi bisnis di ratusan negara di dunia mulai awal tahun 
2020 karena Pandemi Covid-19. Selanjutnya, istilah “masa krisis” yang penulis 
sebutkan hingga akhir tulisan ini adalah dalam konteks kondisi dimana 
organisasi terpaksa harus mengurangi intensitas operasional usahanya, 
menerapkan work from home/WFH yang berimplikasi pada penyesuaian 
kebijakan pengelolaan karyawan. Implikasinya bagi kebijakan sumber daya 
manusia setiap organisasi tentu saja berbeda, demikian juga dampaknya bagi 
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karyawan tidaklah sama. Penulis akan membahas topik tulisan ini dengan 
mengkhususkan pada karyawan berpengetahuan. 

Karyawan berpengetahuan/knowledge worker bisa mengambil peran 
mendukung organisasi di masa krisis melalui proses pembelajaran. Oleh karena 
itu, selanjutnya penulis akan membahas pentingnya proses pembelajaran 
pada organisasi di masa krisis. Kemudian, siapakah yang bisa digolongkan 
sebagai knowledge worker? Bagaimana karakter spesifik individu yang penting 
bagi organisasi di masa krisis? Jawaban atas pertanyaan tersebut, diharapkan 
bisa memberikan insight pada pihak manajemen terkait implikasinya bagi 
pengelolaan talenta organisasi.

Pembelajaran Pada Organisasi di Masa Krisis

Pembelajaran merupakan proses kognitif yang diwujudkan dalam kata 
dan tindakan yang mana terjadi pemahaman dan implementasi pengetahuan 
yang sudah ada, serta perolehan pengetahuan baru. Proses pembelajarannya 
berjalan secara dinamis. Terjadi konversi pengetahuan dari pengetahuan tacit 
ke explicit, dan begitu pula sebaliknya. Demikian juga proses pembelajaran 
bergerak dari level individual, kelompok, organisasional, dan begitu 
seterusnya. Pembelajaran level individual mengarah pada proses yang mana 
individu menghasilkan wawasan dan pengetahuan baru dari informasi & 
pengetahuan tacit maupun explicit yang ada. Pembelajaran level kelompok 
melibatkan individu-individu yang mentransfer pengetahuan individual 
mereka dalam suatu kelompok, sehingga semua anggotanya mengembangkan 
pemahaman bersama. Sedangkan pembelajaran tingkat organisasi terjadi 
ketika pengetahuan individual dan kelompok dilekatkan dalam budaya, 
prosedur, sistem, struktur, dan strategi organisasi. Hal ini bisa dimaknai dalam 
beberapa poin penting. Pertama, pembelajaran diharapkan menghasilkan 
peningkatan pengetahuan dan keahlian yang relevan dan mendukung 
kebutuhan organisasi. Disamping itu, juga terjadi perubahan perilaku dan 
penguatan nilai individu yang selaras dengan nilai-nilai organisasinya.  
Kedua, pembelajaran organisasional tergantung pada pembelajaran di 
tingkat individual karyawan. Ketiga, organisasi akan mendapatkan manfaat 
dari pembelajaran individual karyawannya ketika hasil pembelajaran tersebut 
dilegalkan di tingkat organisasi.
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Pembelajaran bisa berfokus pada exploitative ataupun explorative learning.  
Exploratory learning merupakan pembelajaran yang berfokus pada penciptaan 
pengetahuan baru untuk berinovasi dan mendukung pengembangan bisnis ke 
depan. Sedangkan exploitative learning merupakan pembelajaran dalam bentuk 
pemanfaatan dan memperdalam pengetahuan yang ada untuk menjalankan 
bisnis saat ini secara efisien. Wu dan Arief (2015) menyatakan bahwa fokus 
pembelajaran perlu mempertimbangkan siklus hidup organisasi. Pada situasi 
krisis, sebaiknya organisasi berfokus pada pembelajaran exploitative. Situasi 
krisis merupakan kondisi yang uncontrollable, tidak mudah diestimasi kapan 
berakhirnya. Sehingga anggota organisasi perlu mengoptimalkan sumber daya 
organisasi yang ada, melakukan efisiensi dan penguatan proses organisasional 
agar mampu bertahan hingga kondisi menjadi lebih baik. Namun, penulis 
berpandangan bahwa explorative learning pun penting di masa krisis. Ketika 
organisasi dihadapkan pada kendala dan keterbatasan sumber daya, anggota 
organisasi justru harus kreatif dan inovatif mengembangkan alternatif baru. 
Hal ini bisa dimaknai bahwa organisasi memerlukan keseimbangan antara 
efisiensi dan inovasi di masa krisis. Oleh karena itu, penting bagi organisasi 
untuk didukung sumber daya manusia yang mampu menyeimbangkan kedua 
fokus pembelajaran tersebut. 

Pembelajaran individual akan lebih bermanfaat bagi organisasi 
ketika sudah diinstitusionalkan atau dilegalkan. Pengetahuan sebagai 
hasil dari pembelajaran individual ketika diteruskan ke level selanjutnya 
membutuhkan proses interpretasi, integrasi, dan institusionalisasi (Zietsma 
et al., 2002). Pengetahuan baru tersebut bisa jadi berbenturan atau tidak 
selaras dengan pengetahuan yang telah diinstitusionalkan di level organisasi. 
Hal ini memicu terjadinya jebakan kompetensi, dimana karyawan potensial 
“terpaksa” kembali pada pengetahuan eksisting dan mengabaikan eksplorasi 
pengetahuan yang sebenarnya bisa mereka hasilkan untuk meningkatkan 
efektivitas pencapaian target perusahaan. Di sinilah peran leader formal 
dalam organisasi, karena wewenang yang dimilikinya bisa dioptimalkan 
untuk mendukung pergerakan pengetahuan dari level individual menjadi 
organisasional. Dengan wewenang formal yang dimiliki, institusionalisasi 
pengetahuan tersebut lebih mudah dilakukan terutama ketika pengetahuan 
baru tersebut menggantikan pengetahuan yang sudah lama ada dan menjadi 
standar acuan.
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Pemimpin formal memang berperan penting dalam proses pembelajaran 
organisasional. Namun, perlu diingat bahwa efektivitas kepemimpinan bukan 
hanya dipengaruhi oleh kualitas pemimpin melainkan juga oleh karakteristik 
pengikut dan kualitas hubungannya dengan pemimpinnya. Sebagaimana hasil 
penelitiannya Wikaningrum (2007) dan Sherony dan Green (2002) yang 
menunjukkan bahwa kualitas hubungan yang positif diantara pemimpin dan 
bawahan (yang memiliki kualitas hubungan yang positif dengan karyawan 
lainnya), akan mempengaruhi dukungan para karyawan tersebut pada 
pemimpinnya. Dalam konteks proses pembelajaran, ini sangatlah penting 
mengingat akuisisi, transfer dan penciptaan pengetahuan mensyaratkan 
hubungan relasional dan interaksi kolaboratif diantara anggota organisasi.

Knowledge Worker dan Ketangkasan Pembelajaran

Banyak definisi tentang knowledge worker yang dikemukakan para pakar. 
Frenkel et al. (1995) menyatakan bahwa knowledge worker terbatas pada 
individu yang memiliki kreativitas tinggi dan lebih dominan menggunakan 
pengetahuan teoritis dibandingkan kontekstual. Ini menunjukkan bahwa 
mereka memiliki kualifikasi pendidikan formal yang tinggi, kreatif, 
melakukan pekerjaan yang tidak rutin, dan menggunakan serta menciptakan 
pengetahuan untuk mendukung pemecahan masalah (Hislop et al., 2018; 
Huang, 2011). Pendapat ini didasari oleh perspektif “professional knowledge 
work”. Sebaliknya, perspektif “all work is knowledge work” melatarbelakangi 
pemikiran bahwa semua individu yang pekerjaannya melibatkan penggunaan 
pengetahuan baik teoritis maupun kontekstual adalah tergolong knowledge 
worker (Hislop, 2008; Alvesson, 2000). 

Dalam konteks pembelajaran organisasional, penulis cenderung 
menggunakan perspektif “all work is knowledge work”. Sebagaimana 
telah diuraikan sebelumnya bahwa transfer dan penciptaan pengetahuan 
melibatkan baik pengetahuan eksplisit maupun tacit. Pengetahuan eksplisit 
lebih mudah dikodifikasi dan dibagikan, sedangkan tacit lebih pada 
pengetahuan kontekstual yang relevan dengan aplikasi pada konteks spesifik. 
Pengetahuan tacit melekat pada individu pemiliknya dan diperoleh melalui 
pengalaman pembelajaran sepanjang kehidupan kerjanya. Oleh karena itu, 
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siapapun individu yang memiliki kompetensi unggul (manajerial maupun 
non manajerial) yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara 
efektif dapat digolongkan sebagai knowledge worker. 

 Proses pengetahuan baik akuisisi, transfer maupun penciptaannya 
mensyaratkan dimilikinya basic knowledge. Jadi, kepemilikan karyawan 
berpengetahuan sangatlah penting bagi organisasi. Mereka menjadi aset 
organisasi yang bernilai karena menjadi sumber pengetahuan sekaligus mampu 
mengakses pengetahuan dan melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. 
Individu demikian itu dikatakan sebagai talenta dengan potensi tinggi (high 
potential) yang harus dikelola dan dipertahankan organisasi. 

High-Po learner  bukan sekedar individu yang memiliki kemampuan 
belajar dan kompetensi tinggi. Hal ini dikarenakan keduanya lebih pada 
pengembangan diri yang meningkatkan kompetensi individual. Lebih dari 
itu, dibutuhkan juga bagaimana “ability to learn” yang terus menerus dan 
tangkas untuk mendukung organisasinya mampu menghadapi perubahan 
dan menangkap peluang. 

Sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan bersaing harus 
mendukung organisasinya dengan kemauan dan kemampuan mempelajari 
sesuatu yang baru, toleransi terhadap ambiguitas, relationship skill, 
fleksibel, inovatif, mobile, dan berpendidikan (Briscoe et al., 2009; Dries, 
2012). Lombardo dan Eichinger (2000) serta Paauwe dan Boselie (2005) 
menegaskan tindakan tersebut sebagai ketangkasan pembelajaran (learning 
agility) yang merupakan indikator utama seorang High-Po Learner. 

Pembelajar potensial yang tangkas bukan hanya memudahkan proses 
pembelajaran individualnya sendiri, namun juga membangun pembelajaran 
level kelompok dan organisasi. Oleh karena itu, individu pembelajar 
potensial perlu memiliki kemampuan menginspirasi orang lain, membangun 
kemitraan, berpikir serta bertindak cepat (Wikaningrum et al., 2019). Hal 
ini dikarenakan bahwa dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara 
pemilik pengetahuan dengan penerimanya. Kemudian, terkait dengan sifat 
organisasi yang tidak statis atau dinamis, kecepatan individu dalam merespon 
situasi sangat penting guna mendukung organisasinya merespon perubahan. 
Bisa dibayangkan bagaimana ketika menghadapi krisis, knowledge workers 
tidak siap “berjuang” dan justru meninggalkan organisasinya.
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Karakteristik High-Po Learner

High-Po learner atau pembelajar potensial pada tulisan ini dimaknai 
sebagai individu pembelajar yang tangkas dalam berbagai situasi. Tipe 
pembelajar ini penting bagi organisasi dalam kondisi krisis. High-Po learner 
dicirikan dengan sejumlah karakteristik berikut:. Fleksibilitas
  Keterbatasan fasilitas dan sumber daya finansial bukan penghalang 

untuk berkinerja unggul. Kondisi yang ambigu dan ketidakpastian bukan 
penghambat dalam berinovasi untuk perbaikan proses dan layanan. 
Menjaga komitmen di tengah kondisi yang demikian merupakan ciri 
pribadi yang fleksibel. Dengan tetap menjaga komitmen tersebut, 
seseorang akan terjaga pula ikhtiarnya untuk fokus pada penyelesaian 
pekerjaan yang telah menjadi amanahnya. Melihat masalah bukan 
sebagai kendala, namun sebagai tantangan yang harus dihadapi 
meskipun dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, individu yang 
fleksibel akan lebih mudah “belajar” dan mendapatkan manfaat dari 
proses pembelajarannya.. Partnership/kemitraan

  Saat ini dan ke depan, sudah bukan eranya lagi kerja individual, 
melainkan kerja kolaborasi. Bahkan dalam kondisi work from home (kerja 
dari rumah) di masa krisis sekalipun, kerjasama dengan mitra kerja internal 
maupun eksternal organisasi tetap bisa dilakukan. Kerjasama antara 
kantor pusat dengan cabang, pemerintah pusat dengan daerah, antar 
departemen/unit kerja, atasan dengan bawahan, dan antar rekan kerja 
tetap bisa dibangun melalui dukungan teknologi komunikasi. Interaksi 
kolaboratif diantara individu dalam organisasi akan memudahkan 
penciptaan pengetahuan baru untuk mendukung kemampuan organisasi 
dalam menghadapi tantangan eksternal. Bahkan dalam kondisi krisis, 
perbedaan generasi (karyawan senior dan karyawan milenial) justru 
menjadi kelebihan yang saling menguatkan. Karyawan milenial yang 
lebih familiar dengan ICT (information and communication technology) 
dan karyawan senior yang lebih luas wawasan dan pengalamannya dapat 
saling mendukung terjadinya pembelajaran. Pengetahuan tacit mereka 
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sulit dibagi, oleh karena itu perlu pengalaman bersama yang dinamis dan 
kolaboratif. Perilaku seperti ini bukan sekedar aksi yang didorong oleh 
kondisi sesaat, tapi lebih pada perubahan pola pikir.

  Bagi seorang pemimpin, kompetensi ini juga terkait dengan 
kemampuan menentukan kapan berkolaborasi dan kapan tidak 
melakukannya, dengan siapa berkolaborasi dan bagaimana proses 
kemitraannya. Sebagai contoh, kemitraan yang terjadi antar rumah 
sakit pada kondisi Pandemi Covid-19. Banyaknya dokter spesialis 
yang terpaksa harus diisolasi karena virus corona, mengakibatkan 
terhambatnya layanan operasi bagi pasien gawat darurat. Dalam hal ini 
bisa dilakukan kerjasama dengan rumah sakit dari kota atau provinsi lain 
untuk pertukaran dokter, khususnya dokter senior dengan spesialisasi 
yang relatif terbatas jumlahnya.   . Kesediaan melakukan perubahan. 

  Dalam kondisi WFH/work from home di saat Pandemi, pekerjaan 
rutin dan non rutin, fungsional umum maupun khusus bergeser dari 
manual ke komputerisasi. Interaksi fisik digantikan komunikasi secara 
elektronik. Semua karyawan harus siap dengan perubahan desain 
pekerjaan, penyesuaian prosedur pengoperasian standar (SOP), dan 
perubahan kebijakan organisasi di masa krisis. Berbagai perubahan 
tersebut harus dihadapi oleh semua anggota organisasi. Oleh karena itu, 
kemauan dan kesiapan individu menghadapi perubahan adalah penting 
bagi kepercayaan diri mereka dalam menghadapi konflik, tekanan, dan 
ketidakpastian situasi.

  Pihak manajemen harus siap berpikir ekstra menyusun kebijakan 
baru untuk mendukung kesediaan karyawan menerima perubahan. 
Misalnya, melakukan penyesuaian beban WFH dengan target yang 
jelas dan terukur, metode pemantauan dan evaluasi kerja online, dan 
penyesuaian skim kompensasi. Terkait tindakan pendisiplinan dan 
sanksi, pemimpin juga harus bijak dan lebih tinggi toleransinya terhadap 
kesalahan karyawan. Khususnya bagi organisasi pemerintah, kondisi 
pandemi tidak mengurangi tuntutan publik terhadap profesionalisme 
aparatur sipil negara. Berbeda dengan kondisi normal, pada saat krisis 
justru mereka yang datang memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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Pejabat publik harus siap menyesuaikan sikap dan perilaku kerjanya 
dengan perubahan situasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat. 
Itulah kenapa kesediaan individu untuk melakukan perubahan 
merupakan karakteristik penting di masa krisis.. Kecepatan. 

  Kemampuan karyawan untuk berpikir, belajar, dan bertindak lebih cepat 
dibandingkan sumber daya manusia organisasi lainnya, merupakan modal 
bersaing. Unsur kecepatan ini menjadi penting diperhatikan, mengingat nilai 
pengetahuan itu sendiri cenderung berubah dengan cepat sepanjang waktu. 
Akses informasi juga begitu luas dan mudah dijangkau oleh siapapun, maka 
kecepatan mengakuisisi dan memanfatkan pengetahuanlah yang menjadi 
pembedanya.

  Sebagai contoh, kebijakan social distancing dan WFH pada kasus 
Covid-19 menimbulkan terjadinya mobilitas masyarakat lintas daerah secara 
spontan dan dalam jumlah besar. Hal ini menuntut masing-masing kepala 
daerah untuk berpikir dan bertindak cepat dalam mengambil kebijakan 
yang secara efektif bisa mengamankan wilayahnya.. Kemauan mempelajari hal baru. 

  Masalah yang dihadapi dalam pekerjaan menjadi pemicu untuk 
mempelajari hal baru yang nantinya lebih efektif diterapkan. Misalkan 
terkait dengan penerapan WFH/work from home. Kemauan para karyawan 
untuk mempelajari metode kerja yang baru, penggunaan media komunikasi 
online, dan mempelajari kebijakan baru dari perusahaan maupun otoritas 
terkait akan memudahkan mereka dalam menyesuaikan diri dengan kondisi 
yang ada.. Kemampuan menginspirasi. 

  Saat ini sudah bukan masanya lagi untuk sukses sendirian. Individu 
yang mampu dan mau mengembangkan diri sebaiknya tidak hanya 
memikirkan dirinya sendiri. Diperlukan kesadaran sejauhmana sikap 
dan perilaku kerjanya memberi kemanfaatan bagi lingkungannya dan 
menginspirasi rekan kerjanya. Yang menjadi sumber inspirasi disini bukan 
saja pengetahuan yang dihasilkan, namun yang lebih penting adalah proses 
pembelajaran untuk menguasai keahlian dan pengetahuan. Orientasinya 
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bukan semata-mata pada hasil, melainkan kualitas proses. Karena apapun 
hasilnya, kualitas proses pembelajaran yang baik sejatinya telah memberikan 
kontribusi menguatkan karyawan menjadi individu pembelajar.  

  Bagi seorang pemimpin, sikap dapat dipercaya, kompeten dan 
kemampuan menjelaskan ide/pemikiran menjadi modal penting untuk 
melibatkan orang lain dalam proses pembelajaran. Penjelasan pemimpin 
mengenai “what” dan “why” atas perubahan kebijakan di masa krisis 
akan lebih mudah diterima. Pemimpin sebagai role model juga harus 
selalu memotivasi bawahannya untuk tidak semata berfokus pada 
pengembangan dirinya sendiri. Namun, juga sejauhmana pembelajaran 
mereka berdampak bagi outcomes positif organisasinya. 

  Kemampuan menginspirasi pada individu non-leader juga penting 
di saat organisasi menghadapi masa krisis. Sikap dan pemikiran mereka 
lebih mampu meminimalkan penolakan karyawan terhadap penyesuaian 
kebijakan perusahaan, dibandingkan leader formal yang dianggap sebagai 
representasi perusahaan. Oleh karena itu, individu dengan kompetensi 
ini penting bagi organisasi.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa setiap individu dalam organisasi bisa menjadi 
knowledge worker yang berperan penting bagi organisasinya, dalam situasi 
apapun termasuk di masa krisis. Namun, karyawan berpengetahuan yang fokus 
pada task performance saja tidaklah cukup bagi pembelajaran organisasional. 
Diperlukan juga perilaku kontekstual yang tercermin pada karakteristik 
high-po learner, untuk membangun hubungan interpersonal, motivasi, dan 
kolektivisme organisasional. Pada organisasi yang tidak memiliki sistem dan 
struktur yang mendukung praktik pembelajaran, self-directed learning pada 
individu high-po learner penting bagi organisasi. Implikasinya bagi pihak 
manajemen adalah perlunya praktik pengelolaan talenta yang secara efektif 
menguatkan engagement mereka pada organisasi dan pekerjaannya, yang 
pada akhirnya mampu meningkatkan perilaku pembelajaran yang tangkas. 
Namun, organisasi juga perlu mengimbanginya dengan penguatan motivasi 
spiritual. Hal ini ditujukan agar ketangkasan pembelajaran individu bukan 
semata berorientasi pada kepentingan material yang bersifat jangka pendek 
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saja. Lebih dari itu, orientasinya adalah membangun jamaah dan mengharap 
ridho Allah Maha pemberi rezeki. Karena pada dasarnya bagaimana kerja 
manusia di dunia ini meskipun tanpa imbalan atau imbal balik dari pihak 
lain, sejatinya Allah akan membalasnya berupa kenikmatan baik di dunia 
maupun akhirat.
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Abstrak. Tujuan tulisan ini adalah mengetahui strategi untuk membangun 
ketahanan diri karyawan ketika dalam kondisi krisis. Seperti yang kita ketahui 
dengan munculnya virus Covid-19 yang memberikan dampak di berbagai 
sektor termasuk dalam kelangsungan bisnis atau organisasi seperti pariwisata, 
hotel, pendidikan, dan masih banyak lagi. Dalam kondisi tertekan karyawan 
perusahaan butuh ketahanan diri untuk menghadapi krisis yang terjadi. 
Adanya perubahan situasi berdampak pada kinerja karyawan dan tentunya 
memerlukan pembaruan strategi perusahaan demi tercapainya kesejahteraan. 
Ada lima strategi yang bisa menguatkan ketahanan diri karyawan dalam 
kondisi krisis yaitu berpikir tenang dan menenangkan, pengorganisasian 
jaringan tim, menciptakan lingkungan yang positif, memberikan kepedulian 
dan kepercayaan serta memberikan fasilitas terbaik untuk karyawan. Self 
resilience sangat berpengaruh pada mental karyawan dan di masa Pandemi 
ketahanan diri patut untuk ditingkatkan agar stress yang dialami bukan 
menjadi suatu tekanan melainkan sebagai tantangan dalam kehidupan yang 
harus dilalui dengan penuh kesabaran dan juga keihklasan.

Keywords:  Employee, self resilience

Bab 12. 
Strategi Penguatan Employee Resilience pada masa 
Pandemi Covid- 19



Strategi Penguatan Employee Resilience 155

Pendahuluan

Di masa Pandemi Covid-19 kita paham bahwa berita tentang wabah 
yang mendunia ini sangat berpengaruh pada mental seseorang. Pada masa 
krisis ini pula mental kita diuji. Situasi yang merupakan sebuah tantangan 
bagi semua orang untuk bisa bertahan terhadap krisis yang melanda. Lalu 
bagaimanakah cara mengendalikan pikiran dan juga tindakan para karyawan 
dalam menghadapi situasi yang terjadi. Pandemi Covid-19 telah memakan 
korban jiwa yang tidak melihat usia, miskin atau kaya siapapun bisa terkena. 
Jumlah pasien positif terinveksi virus corona kian hari terus meningkat, 
bahkan dunia telah kehilangan beberapa dokter yang menangani pasien. Hal 
ini sangat berdampak pada sektor kesehatan. Bukan hanya di sektor kesehatan 
saja namun virus ini  berdampak pada kelangsungan bisnis atau kelangsungan 
organisasi lainnya. Beberapa sektor mengalami penurunan drastis. Sektor 
pariwisata yang lumpuh sementara karena menurunnya pengunjung baik 
yang berasal dari dalam negri maupun luar negri. Dengan begitu grafik 
jumlah penganguran semakin meningkat karena tak sedikit masyarakat yang 
menggantungkan penghasilannya dari pariwisata. Pendidikan yang awal 
mulanya bisa dilakukan dengan sistem laring atau bertatap muka langsung 
yang berubah menjadi sistem daring (online) dan masih banyak lagi dampak 
lain yang tentunya menjadi tantangan untuk memunculkan strategi baru 
sesuai situasi saat ini. 

Dengan tekanan perubahan bisnis yang tiba-tiba, kesejahteraan dan 
kesehatan fisik serta mental para aggota menjadi perhatian utama. Menjaga 
ketahanan para karyawan menjadi hal yang sangat penting. Salah satu 
ketahanan mental yang paling penting adalah ‘ketahanan diri’ atau ‘self 
resilience’. Namun yang perlu diperhatikan self resilience ini berbeda tingkat 
kebutuhannya pada situasi normal dengan situasi krisis. Dalam bab ini 
membahas lebih lanjut mengenai self resilience yaitu meliputi definisi, tingkat 
kebutuhan dan strategi organisasi untuk meningkatkan ketahanan diri 
anggota organisasi atau karyawan pada masa krisis. 

Self Resilience (Ketahanan Diri)

Ketahanan diri yaitu keyakinan pada diri sendiri dan pada kapabilitas diri. 
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Self resilience merujuk pada kemampuan untuk mengatasi segala tantangan, 
cobaan, masalah, krisis yang menjadi suatu kendala dalam kehidupan. Self 
resilence berbeda kebutuhannya pada situasi normal dan juga krisis. Adapun 
upaya yang bisa dilakukan organisasi untuk menumbuhkan self resilience 
karyawan pada kondisi normal adalah dengan memberikan nasehat dan juga 
arahan atas masalah yang dihadapi agar tidak menjadi suatu tekanan. Namun 
bagaimanakah caranya jika karyawan mengalami stress dalam kondisi krisis 
seperti adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan tidak 
berjalan dengan semestiya.

Self Resilience di Masa Krisis

Karyawan memang tidak bisa lepas dari rasa stres apalagi di situasi 
Pandemi yang merupakan bencana di seluruh dunia. Menghasilkan berbagai 
perilaku adaptif dan resilience ini merupakan manifestasi dari kompetensi 
saat berada di bawah stresor yang signifikan. Krisis menghadirkan hambatan, 
trauma, atau ancaman akan tetapi bisa menawarkan peluang pertumbuhan. 
Stres dalam kondisi ini perlu ditangguhkan agar karyawan berfikir bahwa 
tantangan ini bisa ditaklukan dan dapat menemukan peluang untuk mencapai 
kesejahteraan. Berikut ini adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan 
dalam diri untuk membangun dan mengembangkan ketahanan diri.

Berpikir Tenang dan Menenangkan

Allah SWT tidak akan membebani hamba-Nya melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Ini merupakan janji Allah SWT yang harus kita 
yakini. Percayalah masa ini akan berakhir, dibalik situasi yang sulit akan ada 
kemudahan. Berpikirlah tenang dalam menghadapi masalah yang sedang 
menimpa. Ketika dalam kondisi tenang maka kita akan lebih fokus dalam 
memperhatikan masalah dan menentukan solusi atas masalah yang terjadi. 

Pengorganisasian Jaringan Tim 

Dalam menghadapi krisis yang ditandai dengan ketidakpastian kondisi 
maka pemimpin harus bisa mengelola operasi secara optimal, melakukan 
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respon yang tepat. Memobilasi organisasi dengan baik dan juga menetapkan 
skala perioritas perusahaan yang jelas serta bisa mengimplementasikan solusi 
terkait dengan prioritas yang telah ditentukan. 

Menciptakan Lingkungan yang Positif 

Pengaruh lingkungan sangatlah penting ketika seseorang menghadapi 
masalah. Ciptakan lingkungan yang positif dan suportif untuk karyawan. 
Ketika seorang pemimpin berhasil menciptakan, maka mental karyawan akan 
semakin kuat. Kesiapan mental akan semakin terbentuk jika mendapatkan 
dukungan yang positif dari lingkungannya.

Memberikan Kepedulian dan Kepercayaan

Rasa kepedulian yang diberikan oleh seorang pemimpin akan melahirkan 
suatu kepercayaan pada diri karyawan. Empati atau memiliki rasa peduli 
dan mampu memahami perasaan serta pikiran satu sama lain. Empati 
mencerminkan seberapa baik pemimpin dalam memahami psikologis dan 
tingkat kebutuhan emosi  karyawan. Sikap ini bisa diaplikasikan ke dunia 
kerja ketika kita berada di suatu perusahaan atau suatu organisasi. Bahkan 
bukan hanya di sebuah orgasnisasi saja namun di kehidupan sehari-hari. 
Bentuk kepedulian inilah yang nantinya akan menjalin kekeluargaan dan 
rasa saling memiliki satu sama lain yang akan berdampak pada kinerja.

Menyediakan Fasilitas Terbaik 

Kondisi krisis ini sangat berpengaruh pada psikologis karyawan, karena 
mereka juga harus menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 
dengan situasi yang sedang memprihatikan. Melihat peraturan terbaru dari 
pemerintah mengenai work form home maka perusahaan juga harus tau 
bagaimana agar karyawan dapat bekerja secara produktif. Menyediakan 
fasilitas terbaik adalah salah satu cara untuk menjamin produktivitas 
karyawan.
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Strategi Penguatan Self Resilience

a. Berpikir Tenang dan Menenangkan
  Di tengah ancaman  Covid-19 yang mematikan dan sudah tersebar 

di seluruh dunia, banyak orang yang mengalami kecemasan yang luar 
biasa. Yang terlintas adalah apakah kita masih bisa hidup dan bertahan 
untuk melawan virus ini. Kecemasan inilah yang dapat menurunkan daya 
tahan tubuh. Sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya memberikan 
ketenangan bagi para karyawan. Salah satunya adalah dengan 
mengantisipasi penyebaran Covid-19 pada para karyawan dengan 
tindakan pencegahan. Mensosialisasikan bagaimana cara hidup bersih 
dan sehat serta bisa juga dengan melakukan program keselamatan dan 
kesehatan kerja. Memperhatikan kesehatan mereka juga sangat penting. 
Ibarat kata karyawan adalah sel di tubuh perusahaan. Mereka harus tetap 
sehat, jika sel yang berada di tubuh sehat maka akan menjaga kebaikan 
bagi tubuh, sedangkan sel yang sakit justru akan merugikan. Dari prinsip 
ini kita bisa tau betapa pentingnya menjaga kesehatan karyawan dan 
tentunya diri sendiri. Dengan mematuhi anjuran dari pemerintah yaitu 
sosial distancing perusahaan juga bisa menetapkan system work form home 
atau kerja dari rumah. Memikirkan bagaimana sistem kerja dari rumah 
bisa berjalan dengan seproduktif mungkin. 

b. Pengorganisasian Jaringan Tim 
  Untuk memecahkan permasalahan dan menentukan keputusan yang 

cepat dan tepat di kondisi krisis ini adalah dengan mengatur jaringan 
tim. Meskipun jaringan tim merupakan konstruksi yang memiliki 
cakupan luas namun, tidak semua perusahaan memiliki pengalaman 
dalam  pengalikasiannya. Jaringan tim terdiri dari beberapa kelompok 
yang sangat mudah untuk beradaptasi dan juga berkolaborasi.

  Jaringan tim yang efektif adalah mereka yang berkualitas, 
berintegritas dan memiliki solidaritas yang tinggi. Dengan adanya 
wabah  ini menimbulkan tingkat kompleksitas dan membuatnya perlu 
melibatkan beberaa ahli dalam berbagai bidang. Mereka dirancang 
untuk bertindak dengan cerdas. Meminta ide dari para ahli dan 
mengumpulkan informasi, menentukan solusi dan yang paling penting 
adalah mempraktikkannya. Tim kerja juga harus belajar banyak tentang 
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krisis yang melanda. Bagaimana cara menghadapi dan juga apa yang 
harus dilakukan ketika suatu saat nanti akan ada perubahan kondisi.

  Peran pemimpin sangatlah penting dalam menentukan siapa saja 
yang berada dalam tim kerja tersebut. Bagaimana cara mengolah tim 
kerja dengan baik, diskusi yang seperti apakah dan hasil yang bagaimana. 
Hal tersebut harus benar-benar difikirkan secara matang dan dalam 
kondisi yang tenang. 

c. Menciptakan Lingkungan yang Positif 
  Lingkungan yang mempunyai aura kepositifan maka akan  sangat 

berpengaruh pada rasa. Memunculkan energi positif yang bisa menambah 
semangat dalam menyelesaikan tanggung jawab sebagai karyawan. 
Untuk menciptakan lingkungan yang positif maka berpikirlah positif. 
Jadi mulailah untuk selalu berpikir positif dan menebar energi positif 
kepada seluruh karyawan agar mereka tetap semangat dalam bekerja dan 
bisa memberikan yang maksimal untuk perusahaan.

  Lalu bagaimana cara untuk membangun lingkungan tersebut?  
Berawal dari diri sendiri yaitu dengan cara menghindari self-talk yang 
bersifat negatif. Self talk ini adalah ketika kita berbicara dengan diri 
sendiri atau biasa kita kenal dengan suara hati. Di saat kita bersuara 
hati yang negatif maka yang ada dipikiran kita adalah hal-hal negatif. 
Berhati- hatilah dengan pikiran karena apa yang kita pikirkan itulah 
yang akan terjadi. Menurut Sigmud Freud yaitu salah satu pemikir paling 
terkenal dalam sejarah psikologi  bahwa perilaku manusia dikendalikan 
oleh conscious mind (pikiran sadar), preconcious mind (pikiran praadar) 
dan unconscious mind (pikiran bawah sadar). Dari ketiganya bagian yang 
paling berpengaruh pada perilaku kita adalah pikiran bawah sadar. Pada 
dasarnya alam bawah sadarlah yang mempengaruhi hasil dari aktivitas 
yang dilakukan. Maka berpikirlah yang baik-baik saja agar akitivitas 
yang dilakukan bisa terkendali dengan baik pula. Ketika kita sudah bisa 
untuk self-talk secara positif maka ajarkanlah karyawan untuk selalu 
berpikir positif dengan cara menghindari self-talk negatif.

d. Memberikan Kepedulian dan Kepercayaan
  Rasa peduli terhadap karyawan perlu ditanamkan di dalam hati. Perlu 

diketahui bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus memperlakukan 
karyawan dengan baik. Mereka akan merasa dihargai dan berarti bagi 
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perusahaan. Buatlah karyawan anda merasa nyaman dan aman dalam 
perusahaan. Sehingga mereka bisa menyadari bahwa keberadaan mereka 
sungguh sangat berarti. Dengan menunjukkan kepedulian juga bisa 
membantu bagi seorang pemimpin untuk menjalin hubungan yang 
harmonis antara atasan dan bawahan. Anggaplah mereka sebagai bagian 
dari keluarga anda. Bagian yang paling penting adalah ketika anda bisa 
mencintai para karyawan yang bekerja di perusahaan. Ketika sudah 
timbul rasa cinta maka semua akan terasa indah. Jadilah pemimpin yang 
bisa mencintai dan juga dicintai.

  Pada masa Covid-19 banyak sektor yang mengalami krisis termasuk 
sektor perekonomian. Di perusahaan mungkin yang stresss bukan 
hanya seorang manager saja melainkan semua anggota yang berada di 
dalamnya juga merasakan. Namun sebagai seorang pemimpin harus 
bisa memahami apa yang dirasakan oleh karyawan. Berikut cara untuk 
menunjukan sikap kepedulian kepada anggota organisasi:

e. Melakukan Pendekatan Personal
   Wabah yang menimpa alam semeta ini adalah sebuah cobaan bagi 

seluruh umat manusia. Dampak positif dan negatif bisa kita rasakan. 
Banyak orang yang lebih kreatif memanfaatkan anjuran di rumah saja 
dengan berbagai macam kegiatan yang sangat bermanfaat. Baik untuk 
menjaga imunitas dan juga mengatur emosional diri masing-masing. Ada 
juga yang merasakan kehilangan sejak merajalelanya wabah ini, bisa jadi 
orang tersayang dari karyawan kita meninggal akibat virus ini bahkan ada 
juga yang karyawan dari perusahaan menjadi korban dari mewabahnya 
virus. Jadi di situasi inilah kita harus cerdas dalam menghadapi keadaan 
yang dialami oleh karyawan. Mungkin ada beban yang selama ini 
ditahan dan belum diungkapkan. Bisa saja mereka khawatir dan juga 
cemas atas keselamatan diri dan juga keluarga. Atau bisa juga karena 
urusan finansial yang ketika muncul wabah ini pendapatan mereka 
menurun. Lakukanlah pendekatan secara personal, lalu mintalah mereka 
untuk mengutarakan apa keluhan dan masalah yang sedang dihadapi. 
Dengarkan keluhannya pahami masalahnya dan cobalah memberikan 
solusi terbaik. Hal sederhana seperti ini yang membuat mereka merasa 
berharga. Dan disaat inilah anda dan juga perusahaan yang anda miliki 
bisa berharga di mata karyawan.
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f. Memberikan Kesempatan untuk Mengeksplor Potensi Diri
  Salah satu cara untuk menunjukkan rasa kepedulian adalah 

dengan memberi kesempatan karyawan untuk mengeksplorasi potensi 
diri. Keberadaan Covid-19 bukan menjadi cobaan semata. Segala 
tekanan yang ada jadikanlah sebagai suatu tantangan yang memacu 
diri untuk lebih berprestasi. Dengan mencari informasi dari berbagai 
literatur sehingga bisa memperluas pengetahuan dan meningkatkan 
produktivitas. Memikirkan bagaimana caranya agar perusahaan bisa 
bertahan di tengah wabah ini. Dari mana perusahaan bisa memperoleh 
keuntungan. Menentukan strategi baru dalam menghadapi perubahan. 
Dari sinilah akan muncul ide-ide yang jauh lebih kreatif dan inovatif  
karena keadaan yang menuntut untuk berfikir lebih keras lagi. Sehingga 
bisa menghasilkan tindakan yang sama sekali diluar dugaan. Dan 
tentunya bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 
Tentu tidak mudah berada dalam kodisi sepert ini. Pemimpin juga 
harus memberikan training atau webinar yang bertujuan agar karyawan 
bisa lebih berkembang dan memiliki pengetahuan yang luas. Mereka 
akan merasa senang jika anda bisa memperhatikan karir dan juga 
perkembangan pengetahuan.

g. Memberikan Kepercayaan 
  Kepercayaan yang diberikan akan meningkatkan hubungan antara 

pemimpin dan juga karyawan. Ketika kita bisa percaya pada mereka 
maka itu akan membuat mereka merasa lebih percaya diri dan juga 
dihargai. Kepercayaan menjadi dasar dari segala hal. Salah satu yang 
menentukan keharmonisan juga sebuah kepercayaan. Bayangkan 
jika anda selalu berpikir negatif pada karyawan. Anda tidak percaya 
katakanlah pada karyawan yang bekerja di bagian keuangan. Maka 
yang akan terjadi adalah tindakan- tindakan yang tidak diinginkan. Bisa 
saja anda curiga dan menimbulkan kesalah pahaman antara keduanya. 
Hal ini bisa mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut. Tentu anda 
tidak mau kan jika terjadi keributan atas kesalah pahaman. Maka yang 
harus dipahami adalah bangun kepercayaan dengan para karyawan yang 
bekerja di perusahaan anda. Buat mereka sadar akan keberadaan diri 
mereka untuk perusahaan.
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h. Menyedikan Fasilitas Terbaik
  Menerapkan kebijakan pemerintah berkaitan dengan adanya 

Covid-19 yaitu memberlakukan     system kerja work form home. Pekerjaan 
ini tidak akan sulit bagi perusahaan jika paham dengan prinsip-prinsip 
yang bisa meningkatkan produktifitas saat work form home. Ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:
· Memastikan Channel Komunikasi Tersedia & Lancar 
  Saat melakukan kerja dari rumah maka kita sangat 

memerlukan jaringan komunikasi. Memastikan Channel bisa 
tersedia dengan lancar adalah hal utama yang harus dipenuhi oleh 
setiap orang ketika akan menjalin komunikasi antar partner kerja. 
Pimpinan bisa mengkoordinaskan aplikasi atau fitur apa yang 
digunakan untuk berkomunikasi. Bisa menggunakan berbagai 
macam tools seperti Zoom, Webex Meeting, Skype dan masih banyak 
lagi.

· Memastikan Kehadiran Karyawan 
  Sebagai pemimpin anda harus bisa mengontrol kehadiran 

karyawan yang bekerja dari rumah. Tetap membudayakan 
kedisiplinan karyawan. Pengontrolan ini bisa menggunakan fitur 
absensi secara online yang terhubung dengan ponsel masing-masing. 
Contoh aplikasinya adalah Human Resources  Information System ( 
HRIS )  yaitu dengan melalui check-in ketika memulai pekerjaan 
dan juga check-out ketika mengakhiri pekerjaan. Kegiatan ini bisa 
dideteksi oleh sistem informasi, siapakah yang menerapkan prinsip 
disiplin dan siapa sajakah yang sering melakukan keterlambatan. 
Dengan begitu pimpinan bisa mengawasi dan mengevaluasi 
karyawan.

· Menyediakan  Employee Self-Service untuk Karyawan 
  Employee Self- Service atau layanan mandiri karyawan 

merupakan fitur yang tersedia untuk mengurus berbagai tugas 
terkait dengan sumber daya manusia atau manajemen. Bisa juga 
untuk mengecek plafon benefit kesehatan dengan mengajukan 
Reimbursement untuk biaya perawatan dan mendapatkan informasi 
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persetujuan dari aplikasi mobile. Langsung mendapatkan 
pemberitahuan dan melakukan approval dari aplikasi tanpa perlu 
menandatangani dokumen dan menyerahkan file ke pihak finance. 
Dengan demikian bisa diakses lebih mudah dan cepat.

Kesimpulan

Ketahanan diri merupakan salah satu kekuatan yang dapat dimiliki dan 
dikembangkan oleh karyawan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam keadaan 
krisis ini karyawan membutuhkan self resilience atau ketahanan diri yang perlu 
titangguhkan. Ketahanan diri merupakan kemampuan untuk mengatasi 
segala tantangan, cobaan, masalah, krisis yang menjadi suatu kendala dalam 
kehidupan. Akan tetapi jangan jadikan kondisi yang seperti ini sebagai alasan 
untuk menyerah. Berjuanglah dengan memberikan kontribusi yang terbaik 
untuk perusahaan. Pada krisis ini mental karyawan harus tetap diperhatikan. 
Ketahanan karyawan pada perusahaan juga ditentukan dari sikap andil para 
pemimpin. Bagaimana cara memimpinnya, tindakan apa saja yang dilakukan 
dalam menghadapi berbagai macam situasi. 

Dengan berfikir tenang dalam menghadapi situasi ini seorang pemimpin 
lebih bisa memahami masalah dengan baik dan menentukan keputusan 
dengan tepat. Pengorganisasian tim kerja yang luar biasa, menciptakan 
lingkungan yang positif demi terciptanya kenyamanan serta keamanan 
karyawan, memberikan rasa kepedulian dan kepercayaan serta menyediakan 
fasilitas yang mendukung di situasi yang seperti ini. Beberapa cara yang 
telah disebutkan bisa mengontrol emosional dan suasana hati para karyawan, 
sehingga mereka merasa diperhatikan dan dihargai dalam perusahaan. 
Perubahan strategi untuk mencapai keberhasilan juga sangat dibutuhkan.  
Masa- masa sulit jadikanlah sebagai batu loncatan untuk bisa melangkah 
lebih jauh lagi. Nikmati cobaan dan tantangan yang ada di depan mata. 
Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kondisi ini. Sabar , tetap bersyukur 
dan ambil hikmah dibalik cobaan yang sedang dialami. Percayalah bahwa 
krisis ini akan segera berakhir. Semoga saran ini bisa membantu dalam 
sustainabilitas bisnis pada masa krisis yang melanda.
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Abstrak. Permasalahan yang tengah dihadapi dunia saat ini sangatlah serius. 
Virus Covid-19 yang tengah merebak ke berbagai negara didunia, menjadi 
sangat menakutkan bagi seluruh warga di dunia. Permasalahannya tidak 
sampai disitu saja, tetapi juga sampai kepada sektor ekonomi. Pada negara 
yang terjangkit virus ini pastinya sangat khawatir akan dampaknya pada 
perekoniman negara. Segala aktivitas dibatasi ruang geraknya sebagai salah 
satu langkah antisipasi dalam melawan virus corona. Metode Work From 
Home digunakan dalam situasi sekarang ini karena dengan begitu proses 
pengerjaan tugas perusahaan dapat tetap berjalan. Dalam penerapannya 
tentunya akan ada perbedaan daripada dengan bekerja seperti biasanya 
dikantor. Akan selalu ada kendala yang dihadapi, yang mana perlu menjadi 
pelajaran yang harus dipelajari agar dapat diatasi dengan baik. Selain itu akan 
ada keuntungan yang didapatkan juga oleh karyawan yang bisa dijadikan 
sebagai dampak positif akan adanya kejadian ini. Perusahaan juga pasti 
menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan yang dihadapi oleh 
karyawan. Dari tantangan yang dihadapi tentunya akan mempunyai dampak 
pula terhadap hasilnya. Bab ini membahas mengenai tantangan dan peluang 
yang akan dihadapi karyawan maupun perusahaan pada masa WFH selama 
Pandemi Covid-19.

Keywords :  WFH, Perusahaan, Karyawan

Bab 13. 
Mode Work From Home: Tantangan dan Peluang 
bagi Organisasi 
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Pendahuluan 

Pandemi Covid-19 yang tengah melanda banyak negara di dunia 
termasuk negara Indonesia memiliki banyak dampak. Diantaranya 
dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini adalah masyarakat mengalami 
keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Tak hanya itu, situasi saat ini juga 
berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi dapat saja 
terjadi dikarenakan tidak adanya kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh 
social distancing atau jarak dalam bersosialisasi. Karena penyebaran virus 
covid19 ini yang sangat cepat maka presiden Republik Indonesia Joko 
Widodo menginstruksikan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar atau bisa disebut dengan PSBB. Langkah 
ini cukup strategis yang diterapkan oleh pemerintah untuk menekan 
penyebaran virus pandemi ini. Untuk mewujudkan rencana tersebut maka 
segala kegiatan seperti belajar, bekerja serta beribadah disarankan untuk 
dilaksanakan dari rumah. Penerapannya dimulai dari kegiatan sekolah 
yang dilakukan secara online. Termasuk juga penerapan metode Work From 
Home pada perusahaan - perusahaan. Dengan sistem yang seperti itu maka 
sedikit banyak akan berpengaruh terhadap bisnis yang sedang dijalankan. 
Untuk mengikuti instruksi dari pemerintahan maka banyak perusahaan yang 
menggunakan metode Work From Home yang diterapkan kepada karyawan 
untuk kelangsungan sistem operasional perusahaan. 

Metode bekerja dari rumah mungkin masih terasa asing bagi banyak 
karyawan oleh karena itu maka perlu adanya edukasi dari perusahaan dan juga 
adaptasi individu dari karyawan itu sendiri. Work From Home tidak berarti 
hanya melakukan tugas kantor di rumah tetapi melakukan segala aktivitas 
yang berkaitan dengan pekerjaan kantor termasuk melakukan pertemuan 
dengan rekan kerja juga dari rumah. Perubahan cara bekerja ini menjadi 
tantangan bagi para manajer perusahaan agar dapat berpikir lebih realistis 
dalam jangka waktu yang cepat. Tak hanya itu, perubahan metode kerja 
juga memiliki risiko yang pastinya dapat mempengaruhi hasil kerja untuk 
perusahaan. Perusahaan tentunya tidak ingin jika hasil kerja yang didapatkan 
tidak sesuai dengan yang target yang diharapkan. Untuk itu kerja sama yang 
baik dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi seperti ini. 
Manajer yang secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pengambilan 
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keputusan yang tepat dalam waktu yang sangat cepat. Keputusan yang diambil 
tentunya harus sesuai dengan keadaan nyata yang ada dilapangan, untuk itu 
para manajer harus selalu update mengenai informasi tentang perkembangan 
situasi yang terjadi setiap saat. Kemudian karyawan yang juga harus cepat 
dalam menanggapi arahan-arahan yang diberikan oleh manajer sehingga 
terjadi impact yang baik antara atasan dan bawahan. Tentunya karyawan 
butuh beradaptasi untuk hal ini namun dalam kasus Covid-19 sekarang 
ini waktu juga tidak bisa menunggunya terlalu lama. Dalam kondisi seperti 
sekarang ini kecepatan berpikir untuk menentukan suatu keputusan sangat 
dibutuhkan. Perusahaan tidak bisa mengontrol berapa lama akan berada di 
situasi yang seperti sekarang ini untuk itu perencanaan jangka panjang juga 
perlu dipersiapkan agar pekerjaan karyawan dapat berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. 

Work From Home bagi Working Parents

Bekerja dari rumah atau yang lebih dikenal dengan istilah Work From 
Home merupakan metode bekerja yang dilakukan seseorang dari rumah 
(Eril, 2020). Para pekerja yang menggunakan metode ini bisa melakukan 
pekerjaannya dari rumah tanpa perlu pergi ke kantor  melakukan tatap muka 
dengan karyawan lainnya. Penggunaan metode Work From Home ini tentu saja 
lebih efisien dalam penggunaan waktunya, tanpa perlu berangkat ke kantor 
melewati rumitnya kemacetan di jalanan karyawan dapat menyelesaikan tugas 
kantornya dari rumah. Tidak hanya cara kerjanya yang berbeda, peraturan 
yang diterapkan perusahaan untuk cara bekerja seperti ini juga berbeda. 
Perubahan tentunya akan mempengaruhi target dari perusahaan, hal tersebut 
menjadi tantangan bagi organisasi didalamnya untuk memikirkan bagaimana 
cara agar dapat tercipta hasil yang lebih baik. Keputusan yang diambil dalam 
hal ini pastinya memiliki sisi positif dan negatif tersendiri. Yang kemudian 
kedua sisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi itu 
sendiri dan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut tentunya 
(Astarina, 2020). Apalagi bagi karyawan yang sudah berkeluarga pasti akan 
ada sedikit kendala didalamnya meskipun akan lebih banyak mendapatkan 
keuntungan tentunya. Karena pada dasarnya orang-orang tersebut yang akan 
sangat berpengaruh dalam menghadapi tantangan dan peluang tersebut. 
Berikut beberapa tantangan yang dapat dihadapi oleh organisasi dalam WFH:
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	Pengawasan dalam melakukan pekerjaan
  Pengawasan terhadap pekerjaan menjadi salah satu bagian terpenting 

dalam berorganisasi. Semua pekerjaan harus terkontrol dengan baik agar 
menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Ketika 
biasanya semua karyawan menjalankan pekerjaan di kantor maka atasan 
dapat dengan mudah mengontrol apapun pekerjaan yang dikerjakan 
oleh karyawannya. Tapi dengan adanya Work From Home ini maka 
akan terjadi kendala saat memonitoring pekerjaan karyawan. Ini yang 
menjadi tantangan bagi organisasi terlebih lagi bagi manajer perusahaan, 
mereka harus tetap mengadakan pengawasan secara berkala dan 
tentunya terstruktur. Seorang manajer dapat melakukannya dimulai dari 
skala terkecil terlebih dahulu jika dalam skala yang kecil sudah mampu 
terkoordinasi dengan baik maka langkah selanjutnya dapat mengambil 
langkah dengan skala yang lebih besar dalam melakukan pengawasan. 

	Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah
  Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah 

dikarenakan kebutuhan sarana dan prasarana yang khusus. Seperti 
dalam bagian produksi, karyawan di divisi ini tidak dapat melakukan 
pekerjaannya dari rumah. Para pekerja harus tetap masuk bekerja, 
berangkat dari rumah ke tempat bekerja agar produksi bisa tetap berjalan. 
Dalam kondisi pandemi seperti ini maka sudah seharusnya pihak 
perusahaan memberikan jaminan keamanan bagi para karyawannya. 
Mengingat ganasnya virus Covid-19 ini dalam penularannya yang sangat 
cepat dan juga tidak dapat diketahui berasal dari mana saja. Dengan 
adanya kegiatan karyawan diluar rumah untuk melaksanakan tugas 
pekerjaan dari perusahaan maka seorang manajer perlu memikirkan 
keamanan serta keselamatan kerja para karyawan. Untuk memastikan 
para karyawan tetap terjaga keamanan dan kesehatannya maka bisa 
dimulai dari kesadaran para pekerja dalam menjaga kesehatan diri 
sendiri. Perusahaan perlu menghimbau untuk semua karyawan agar 
tetap menjaga kesehatan fisik dengan cara rajin mencuci tangan, tidak 
melakukan kontak fisik antar karyawan, menjaga pola makan serta terus 
berpikir positif dan tidak menjadikan tekanan batin dalam melaksanakan 
pekerjaan ditengah Pandemi Covid-19 sekarang ini. Kemudian campur 
tangan dari perusahaan dapat diimplementasikan dengan cara melakukan 
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tes kesehatan kepada seluruh karyawan produksi agar dapat dipastikan 
bahwa setiap karyawan yang bekerja dalam keadaan sehat. Kemudian 
memfasilitasi karyawan dengan menyediakan hand sanitizer, sarung 
tangan, masker, sabun cuci tangan, serta penyemprotan disinfektan pada 
tempat-tempat kerja. Karena pada kenyataannya pekerjaan tersebut 
tidak dapat dilakukan dari rumah maka cara-cara diatas dapat dilakukan 
untuk kepentingan bersama yaitu kebaikan untuk organisasi dan juga 
karyawan itu sendiri. 

	Kerahasiaan dan Keamanan Data
  Perusahaan pastinya memiliki sistem data yang dijaga keamaan 

dan kerahasiaannya dari orang luar untuk keberlangsungan perusahaan. 
Salah satu hal yang ditakutkan oleh perusahaan dalam penerapan WFH 
adalah keamaan data perusahaan. Hal ini menjadi suatu hal yang sangat 
menyeramkan karena di situasi seperti ini ada saja orang yang memiliki 
niat jahat melakukan tindakan kriminal via siber. Kerahasiaan data 
perusahaan bisa saja dengan mudah dapat diketahui oleh orang yang 
tidak dikenal dan dijadikan sebagai ladang pemerasan untuk kepentingan 
pribadi mereka. Keadaan tersebut dapat dicegah dimulai dari kesadaran 
diri sendiri untuk menyelesaikan tugas kantor dengan jaringan pribadi 
tidak menggunakan wifi publik seperti yang tersedia di coffeeshop, 
kemudian menjaga kerahasiaan email pribadi jangan sampai ada orang 
lain yang mengetahui password email kita sehingga orang lain dapat 
mengakses email tersebut tanpa kita ketahui. Perusahaan sebenarnya 
juga perlu melakukan training tentang cyber security untuk menambah 
pengetahuan dan wawasan karyawan mengenai keterampilan software 
dalam menjaga keamanan data yang dapat diterapkan ketika tidak 
berada di kantor.  

	Laporan Hasil Kerja Karyawan yang Tidak Sesuai
  Dalam melakukan pekerjaan dari rumah, mungkin akan banyak 

menghadapi kendala terutama pada karyawan. Tugas kantor yang 
dikerjakan di rumah dapat sedikit terhambat oleh karena banyak faktor 
seperti bermain bersama anak, bermain medsos, mengurusi pekerjaan 
rumah dan lain halnya. Yang kemudian hal tersebut dapat menanggu 
hasil kerja, karyawan bisa saja melaporkan hasil kerja yang tidak sesuai 
dengan kenyataannya kepada atasan mereka. Atau hal lain yang bisa 
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terjadi adalah laporan hasil kerja yang tidak sesuai dengan deadline 
yang diberikan. Karyawan akan memberikan banyak alasan jika 
mereka melakukan keterlambatan dalam memberikan laporan. Hal ini 
dapat menghambat proses kerja dalam perusahaan karena hasil kerja 
setiap karyawan saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Untuk 
itu komitmen professional oleh karyawan sangat dibutuhkan agar 
perusahaan dapat berjalan lancar seperti biasanya.

  Selain tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi, penerapan 
metode bekerja dari rumah juga memiliki peluang yang dapat diambil 
oleh organisasi sebagai dampak positif terhadap apa yang terjadi saat ini.

	Dapat Menghemat Biaya 
  Didalam kantor tentunya terdapat fasilitas sarana prasarana 

yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memenuhi kepentingan 
pekerjaan. Fasilitas tersebut bisa berupa alat tulis, listrik, air, internet 
dan yang lainnya. Dengan digunakannya metode Work From Home maka 
otomatis fasilitas kantor tidak terpakai dan itu dapat menghemat biaya 
operasional kantor. Dengan begitu biaya yang biasannya digunakan 
untuk membayar keperluan tersebut dapat dialokasikan untuk keperluan 
lainnya.

	Dijadikan sebagai Pembelajaran
  Tidak mudah untuk menghadapi situasi pandemi seperti ini yang 

datang secara tiba-tiba tanpa diketahui kapan pastinya masa yang 
seperti ini akan berakhir. Tentunya para manajer perusahaan akan sangat 
kesusahan dalam menanganinya, mungkin para manajer juga sama akan 
sangat gugup dalam menghadapinya namun seorang manajer adalah 
kepala dari organisasi yang dikelolanya. Maka dari itu seorang manajer 
diharapkan bisa berpikir lebih jernih unutk menentukan suatu keputusan 
dalam waktu singkat. Karena para bawahan pasti akan banyak bertanya 
mengenai bagaimana cara penanganannya dalam kasus yang seperti 
ini dan manajer sudah harus siap dengan jawabannya. Oleh karena itu 
maka para manajer bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga 
dalam kasus ini. Untuk kedepannya seorang kepala organisasi dapat 
lebih prepare dalam membuat perencanaan jangka panjang terhadap 
organisasi yang dibawahinya. Sehingga ketika terjadi lagi kasus yang 
semacam ini seorang manajer sudah mempunyai bekal dalam mengatasi 
keadaan yang ada nantinya.
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Pro kontra atas adanya keputusan Work From Home pada perusahaan 
pasti ada. Khususnya pada karyawan, ada yang setuju dan ada yang kurang 
setuju. Mengapa demikian? Hal itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, yang 
pastinya setiap karyawan dipengaruhi oleh faktor yang berbeda – beda. Tak 
hanya bagi perusahaan, metode kerja dari rumah juga mempunyai tantangan 
tersendiri bagi para karyawan, diantaranya : 

Kurang Fokus

Bekerja dari rumah mungkin lebih fleksibel tapi disini tantangan yang 
dihadapi banyak sekali. Apalagi para karyawan yang sudah berkeluarga 
menjadi orang tua yang memiliki anak harus bisa menempatkan posisinya 
dirumah sebagai orang tua sekaligus karyawan sebuah perusahaan. Banyak 
hal yang membuat para karyawan terdistrak oleh hal – hal tersebut yang 
menjadikan kita tidak fokus dalam menyelesaikan tugas. Hal – hal tersebut 
bisa berasal dari internal maupun eksternal, tidak peduli seberapa besar 
atau kecilnya hal tersebut tetapi itu semua dapat membuat kita tidak bisa 
konsentrasi karena adanya distraksi. Sesuatu yang bisa membuat seseorang 
ke distrak pikirannya yang berasal dari internal dan juga eksternal adalah :
1. Rasa malas, hal yang seringkali terjadi dalam diri seseorang yang tidak 

bisa dihindari. Walaupun rasa tersebut tidak dapat dihindari tapi 
kita sangat bisa untuk melawannya. Rasa malas tersebut bisa berupa 
keinginan untuk rebahan, duduk santai, bermain game, bermain medsos 
dan lainnya. Seseorang dapat melawan rasa malas dengan banyak cara 
yang dimulai dari niat dalam diri sendiri. Jika dalam diri orang tersebut 
tidak ada niat maka akan susah untuk melawan rasa malasnya.

2. Tempat yang kurang nyaman, rumah memang pada hakikatnya tempat 
ternyaman bagi manusia. Tapi mungkin hal itu menjadi kurang tepat 
jika dikaitkan dengan pekerjaan, seseorang yang biasa bekerja di kantor 
akan merasa kurang nyaman karena keadaan dirumah yang sangat 
santai. Belum lagi dengan karyawan yang dirumah juga bertindak 
sebagai orang tua yang mempunyai anak. Untuk itu demi kenyamanan 
sebaiknya seorang karyawan menyiapkan ruangan khusus untuk bekerja 
agar terciptanya suasana nyaman dalam bekerja.
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Sikap Disiplin

Keadaan dirumah yang tidak sama seperti kantor akan membuat 
pekerjaan menjadi lebih sulit untuk terkoordinir. Karena di lingkungan 
rumah, banyak kegiatan yang harus dilakukan selain dari kegiatan kantor. 
Terlebih lagi bagi seorang working parents dimana selain sebagai seorang 
karyawan tetapi juga sebagai orang tua bagi anaknya. Dengan adanya aturan 
sekolah online maka orang tua harus memantau pembelajaran anak setiap 
harinya. Disini dibutuhkan disiplin dalam membagi waktu antara pekerjaan 
kantor dengan pekerjaan yang lainnya agar tidak terbengkalai. 

Miskomunikasi 

Dalam sebuah organisasi maka terdapat banyak elemen – elemen 
didalamnya dimana elemen tersebut saling berkaitan antara elemen yang 
satu dengan elemen lainnya. Maka dari itu diperlukan komunikasi yang baik 
antar karyawan agar suatu pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Metode 
WFH itu sendiri memiliki kendala dalam hal ini, komunikasi bisa saja sulit 
dilkakukan karena adanya kendala diluar kandali orang itu sendiri. Kendala 
tersebut bisa berupa jaringan yang lemot, tidak seperti dikantor kita dapat 
memusyawarahkan suatu pekerjaan dengan rekan kerja secara mudah dengan 
mengadakan pertemuan disuatu tempat atau menghampiri tempat kerja rekan 
kita. Disini untuk bisa berkomunikasi mengenai pekerjaan kita membutuhkan 
teknologi yang bisa menyambungkan kita dengan rekan kerja yang jaraknya 
jauh dari kediaman kita sendiri. Dengan jaringan yang tidak menentu di 
daerah rumah kita maka hal itu menjadi kendala untuk berkomunikasi antar 
sesama rekan kerja yang bisa menimbulkan miskomunikasi.

Biaya Operasional Rumah Meningkat

Jika semua kegiatan yang seharusnya dilakukan di luar lingkungan rumah 
namun terpaksa harus dikerjakan didalam rumah maka biaya – biaya yang 
dikeluarkan akan bertambah. Biaya tersebut digunakan untuk memfasilitasi 
kegiatan yang dilakukan dirumah agar bisa lebih efektif dalam melakukannya. 
Pembayaran listrik akan bertambah, kemudian keperluan untuk membeli 
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peralatan untuk menunjang aktivitas bekerja dari rumah, belum lagi biaya 
internet akan membengkak karena digunakan terus – menerus dan banyak 
lagi lainnya. Untuk itu para karyawan sebaiknya mempersiapkan budget 
tersendiri untuk hal ini. Mengingat di situasi pandemi sekarang ini sistem 
keuangan dalam mengatur uang sangat perlu dilakukan karena kebutuhan 
yang harus dipenuhi sedangkan banyak harga barang – barang yang pasti 
akan melonjak drastis dikarenakan banyaknya keinginan masyarakat untuk 
membeli barang – barang tersebut.

Kemudian selain tantangan bekerja dari rumah juga memberi beberapa 
peluang bagi para karyawan, diantaranya :
	Cara Kerja yang Lebih Fleksibel

  Dengan melaksanakan pekerjaan kantor dari rumah, seorang 
karyawan akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Karyawan 
bisa mendapatkan waktu yang lebih fleksibel dalam menyelesaikan 
pekerjaannya. Yang biasanya setiap pagi harus bersiap – siap pergi 
ke kantor, mengenakan pakaian rapi, melewati kemacetan yang 
membosankan maka dengan WFH para karyawan bisa lebih santai 
dipagi harinya karena tidak perlu persiapan yang lebih seperti biasanya. 
Pengerjaan tugas kantor yang bisa dilakukan sesuai kenyamanan 
karyawan masing – masing. Para karyawan bisa menentukan dimana 
spot rumah yang membuat nyaman dalam menyelesaikan pekerjaan dari 
kantor. Kemudian karyawan yang memiliki anak dapat melaksanakan 
tugas kantor sekaligus lebih leluasa dalam mengawasi perkembangan 
anak dengan bekerja dari rumah.

	Work – life Balance
  Tuntutan pekerjaan yang biasanya harus terpenuhi sehingga 

mengharuskan para karyawan lembur sampai larut malam untuk 
menyelesaikan pekerjaannya agar dapat selesai sesuai target. Yang 
membuat mereka seringkali kehilangan waktu untuk dirinya sendiri 
walaupun hanya sekedar untuk Me Time agar pikiran mereka menjadi 
rileks. Untuk itu dengan bekerja dari rumah para karyawan mendapat 
keseimbangan dalam membagi waktu antara dunia pekerjaan dan 
kehidupan pribadi. Dengan waktu bekerja yang lebih fleksibel maka 
peran karyawan sebagai orang tua dapat dijalankan dengan penuh, 
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kemudian juga bisa melakukan yang disukai dirumah, dapat lebih 
santai dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga menjadikan kehidupan 
seorang karyawan lebih seimbang dan tidak menjadi beban.

	Lebih Banyak Waktu Bersama Keluarga
  Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini semua lapisan masyarakat 

terpaksa harus menjaga jarak dengan orang lain, mengurangi aktivitas 
diluar rumah yang tidak penting, kemudian harus selalu menjaga 
kebersihan diri agar tubuh tetap sehat. Untuk mengurangi kegiatan 
diluar rumah maka ditetapkan aturan untuk belajar, bekerja dan 
beribadah dari rumah. Para karyawan yang mempunyai anak tentunya 
hal ini menjadi peluang untuk bisa mendapatkan waktu lebih banyak 
berkumpul bersama keluarga. Meskipun tetap bekerja dirumah dan 
anak – anak tetap sekolah online tetapi setidaknya para orang tua dan 
anak bisa mengerjakannya secara bersama – sama. Orang tua dapat 
membimbing anak – anaknya dalam belajar, mengawasi kegiatan mereka, 
serta bermain bersama. Ketika dihari – hari biasa orang tua yang bekerja 
disuatu perusahaan kekurangan waktu untuk bisa berkumpul bersama 
keluarga, maka dengan bekerja dari rumah dapat memberikan manfaat 
tersendiri bagi keluarga khususnya para orang tua yang mempunyai anak. 
Dengan begitu akan lebih banyak waktu yang bisa digunakan untuk para 
keluarga untuk berkumpul bersama dirumah.

Kesimpulan

Pandemi yang melanda banyak negara di dunia saat ini sangat berdampak 
pada sektor perekonomian khususnya pada negara yang terjangkit wabah virus 
Covid-19. Ruang untuk bergerak menjadi sempit untuk dilakukan. Terutama 
untuk menjalankan sebuah bisnis butuh memutar otak kembali untuk 
melakukannya. Situasi yang dihadapi saat ini merupakan tantangan bagi 
kaki penggerak perusahaan. Para manajer harus memikirkan bagaimana roda 
perusahaan harus terus berjalan, apa yang harus dilakukan? Bagaimana harus 
melakukannya? Bagaimana perencanaannya? Apa akibatnya? Semua harus 
terencana dengan baik dan terstruktur. Sebab akibat yang ditimbulkan dari 
perencanaan yang baru pasti ada, yang kemudian itu harus sudah disiapkan 
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bagaiman cara mengatasinya. Dengan situasi yang seperti ini waktu menjadi 
pecutan untuk membuat para manajer berlari untuk tetap mengoperasikan 
perusahaan. Metode bekerja dari rumah yang diterapkan mengubah 
perencanaan awal yang seharusnya melakukan plan A berganti menjadi plan 
B. Kesiapan dari karyawan tentunya sangat dibutuhkan agar pekerjaan bisa 
berjalan normal walaupun dengan metode yang berbeda. Para karyawan harus 
siap menerima tantangan yang dihadapi serta menyesuaikan dengan keadaan 
yang ada. Selain perusahaan ada yang harus dipikirkan oleh karyawan yaitu 
keluarga mereka. Dengan situasi ini tentunya bagi mereka orang tua yang 
mempunyai anak pastinya anak – anak mereka harus melakukan sekolah 
online atau belajar dari rumah yang tentunya membutuhkan bimbingan dari 
para orang tua. Semua itu harus dijalankan bersama – sama secara seimbang. 
Sehingga Pandemi Covid-19 ini dapat dihadapi dengan baik walaupun tidak 
ada kepastian kapan semua akan kembali normal seperti sedia kala. 

Daftar Pustaka : 

Astarina, S. (2020). 12 Keuntungan dan Kerugian Work From Home, Apa Saja? 
Retrieved April 15, 2020, from https://blog.mokapos.com/keuntungan-
dan-kerugian-work-from-home

Eril. (2020). Apa Itu Work From Home? Serta Kelebihan dan Kekurangannya. 
Retrieved April 16, 2020, from https://qwords.com/blog/apa-itu-work-
from-home/



176

Ardian Oktavianto Wicaksono
ardianoktaw@std.unissula.ac.id  

Abstrak. Pademi Covid-19 membuat beberapa individu harus menyesuaikan 
rencana karirnya. Kompetensi dasar yang harus dimiliki sebagai hikmah dari 
adanya pandemi ini membuat individu harus merancang ulang perencanaan 
karir yang telah disiapkan. Selain itu, organisasi juga harus membuat 
penyesuaian program program terkait pengembangan karir anggotanya. 
Perencanaan karier di masa modern sangat diperlukan untuk melakukan 
sebuah pembaharuan akan hal yang telah lama dan memiliki kecenderungan 
tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini diperlukannya 
kecakapan seseorang dalam menanggapi era disrupsi, globalisasi, perubahan 
yang cepat dan digitalisasi di mana setiap orang mampu mengendalikan laju 
dari cepatnya berbagai perubahan ini. Perencanaan karier dengan melibatkan 
kolaborasi merupakan salah satu modernisasi dari tantangan pada era 
disrupsi ini. Tulisan dalam bab ini mengeksplorasi transformasi suatu pusat 
karier yang dimulai dari fokus pada kolaborasi. Mengeksplorasi transformasi 
suatu perencanaan karier dengan cara kolaborasi merupakan hal yang 
memungkinkan karena setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain, 
begitu juga dengan teknologi. Dengan kolaborasi ini kita bisa dapatkan suatu 
karya yang baru untuk masa depan yang sangat dinamis.

Keywords:  Career Plan, Digital Collaboration

Bab 14. 
Digital Collaboration: Strategi Perencanaan Karier 
Pasca Pandemi Covid-19
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Pendahuluan

Saat ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi disrupsi globalisasi 
dan digitalisasi yang berkembang secara masif dan cepat. Era globalisasi 
ataupun digitalisasi memengaruhi kemajuan diberbagai sektor. Dengan 
berkembangnya teknologi membuat manusia memiliki sifat konsumtif dan 
memiliki kecenderungan akan ketergantungan terhadap teknologi tersebut. 
Teknologi mengubah perilaku manusia. Era globalisasi dan digitalisasi 
menuntut manusia untuk mengembangkan potensi yang ada pada dalam diri 
supaya memiliki value dan tidak tertinggal oleh zaman serta menumbuhkan 
rasa berkolaborasi pada bidang yang dijalaninya. Era sekarang bukan tentang 
kompetisi melainkan kolaborasi, membangun relasi sebanyak-banyaknya 
serta mengajaknya untuk melakukan kolaborasi adalah suatu hal yang sangat 
diperlukan di zaman sekarang ini. Mengubah pola dalam berpikir dan cara 
bekerja masyarakat, khususnya sebagai generasi milenial harus menjadi 
seorang pelopor digital minded yang diharapkan mampu berakselerasi dengan 
cepat. Cara yang tepat yaitu dengan adanya kolaborasi. Baik dari pemerintah, 
pengusaha, legislatif, dan juga masyarakat luas.

Covid-19 yang merupakan akronim dari Corona Virus Disease 2019 
merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus 
ini menyerang sistem pernapasan pada manusia. Covid-19 ini termasuk 
pandemic atau sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai negara 
dan menjangkiti banyak orang. Penyebaran terjadi secara cepat dan melalui 
berbagai media, seperti udara (airborne), benda mati, dan manusia sebagai 
inang aktifnya. Dengan adanya pandemi ini menyebabkan berbagai aktivitas 
di luar rumah menjadi terganggu dikarenakan pemerintah telah membuat 
peraturan untuk work from home sebagai langkah preventif supaya Covid-19 
tidak menyebar lebih luas lagi. Dengan adanya WFH ini pemerintah 
melakukan himbauan agar seluruh masyarakat untuk mengurangi kontak 
langsung untuk mengurangi kemungkinan penyebaran yang terjadi sehingga 
disarankan untuk tidak bergerombol di suatu wilayah dalam satu waktu.

Covid-19 ini memiliki banyak dampak diberbagai bidang selain 
kesehatan seperti, dibidang ekonomi. Adanya pandemi ini membuat beberapa 
masyarakat kehilangan pekerjaannya, para pengusaha mengalami kerugian, 
bahan produksi tersendat, pelaku usaha dibidang pariwisata menutup 
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sementara usahanya. Serta masih banyak lagi dampak yang disebabkan 
adanya pandemi ini.  Mengenai perencanaan karier untuk menghadapi situasi 
kerja pasca Pandemi Covid-19, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat 
mengubah pola bekerja pada suatu perusahaan untuk lebih antisipasi terhadap 
kejadian-kejadian yang tidak terduga selanjutnya. Berbagai perubahan pola 
kerja dan tahapan pengembangan karier di masa yang akan datang, membuat 
perusahaan memiliki kekuatan lebih pada sumber daya manusia yang telah 
diberikan pelatihan untuk menunjang pengembangan karier modern.

Perencanaan Karier 

Perencanaan karir melibatkan kemampuan untuk membuat serangkaian 
keputusan tentang peluang yang tepat bagi individu. Memilih pekerjaan 
yang menarik dan cocok, atau mencari peluang yang memungkinkan untuk 
mengembangkan keterampilan dari seseorang, pengetahuan atau pengalaman 
untuk bekerja menuju tujuan jangka panjang. Ini biasanya membutuhkan 
pemahaman yang baik tentang diri, keterampilan dan motivasi, serta 
memiliki pengetahuan yang baik tentang peluang potensial. Mungkin juga 
harus memiliki sifat keterterbukaan terhadap peluang yang tidak terencana 
dan memiliki sikap yang tangguh. Mungkin tidak langsung mendapatkan apa 
yang akan diinginkan, tetapi pekerjaan pertama setelah selesai Pendidikan 
tinggi bisa mengarah ke hal-hal lain. Sehingga, masih banyak opsi yang harus 
dikembangkan, tidak melulu tentang persoalan dibidang yang kita kuasai 
akan tetapi dapat bekerja diberbagai sektor meskipun tidak sesuai. 

Perencanaan dan konstruksi karier adalah keterampilan integral untuk 
dikembangkan, terutama untuk siswa universitas yang bermaksud memasuki 
dunia kerja setelah lulus. Lanskap ketenagakerjaan memiliki secara signifikan 
berubah selama dekade terakhir, dengan penurunan stabilitas dan keamanan 
secara keseluruhan pekerjaan, khususnya di kalangan anak muda (Carney & 
Stanford, 2018).

Menurut Carney & Stanford (2018), perencanaan karier (career planning) 
adalah suatu proses di mana individu mampu mengimplementasikan dan 
mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan-tujuan karier untuk 
mereka sendiri. Perencanaan karier itu sendiri melibatkan indentifikasi 
mengenai tujuan yang memiliki kaitan dengan karier serta penyusunan 
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rencana-rencana untuk memperoleh tujuan tersebut. Dalam prosesnya, 
perencanaan karier individu akan memperoleh pengetahuan tentang potensi 
serta pengembangan diri yang meliputi keterampilan, minat, pengetahuan, 
motivasi, dan karakteristik yang digunakan sebagai dasar dalam pemilihan 
karier yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan menentukan beberapa 
tahapan agar bisa mencapai karier yang sudah dipilih. 

Diteruskan pula oleh Carney & Stanford (2018) bahwa, perencanaan 
karier merupakan proses untuk menyadari diri sendiri terhadap berbagai 
macam peluang, kesempatan-kesempatan, kendala, pilihan, dan konsekuensi. 
Mengidentifikasi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karier, dan 
penyusunan program kerja, pendidikan, dan yang berhubungan dengan 
pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan guna menyediakan 
arah, waktu, dan urutan langkah-langkah yang diambil untuk meraih tujuan 
karier. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa perencanaan karier merupakan suatu proses pemilihan sasaran karier 
serta cara atau tahapan untuk mencapai sasaran karier tersebut yang memiliki 
dasar atas potensi yang dimiliki. Sasaran karier yang dipilih merupakan 
pilihan dari calon pekerja atau pekerja itu sendiri. Proses pemilihan sasaran 
karier harus memiliki pertimbangan akan potensi yang ada pada diri sendiri. 
Potensi yang dimaksud meliputi bakat, minat, kepribadian, kemampuan 
dalam diri sendiri. Setelah mampu menentukan sasaran karier, kemudian 
dapat ditentukan cara-cara yang harus dilalui untuk meraih karier yang telah 
dipilih.

Maheswari & Krishnan (2004) telah melakukan penelitian berjudul 
“Efektivitas karier dan faktor penentu untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang bertanggung jawab atas praktik karier individu dan organisasi yang 
memengaruhi efektivitas karier”. Efektivitas karier ini dipengaruhi oleh 
individu, faktor organisasi dan dukungan pengawasan. Faktor individu yang 
memengaruhi efektivitas karier adalah perencanaan karier dan pengetahuan 
politik organisasi. Penilaian kinerja, umpan balik kinerja, rekrutmen internal, 
pengembangan formal, pelatihan dan pengembangan, berbagi informasi 
(terkait karier) dan dukungan pengawasan ditemukan sebagai atribut 
praktik manajemen karier organisasi yang memengaruhi efektivitas karier. 
Studi ini menunjukkan bahwa penentu efektivitas karier yang disebutkan 
dalam penelitian ini secara signifikan menjelaskan variasi efektivitas karier 
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karyawan (Maheswari & Krishnan, 2004).
Dengan adanya Pandemi Covid-19 memberikan suatu gagasan 

baru untuk menunjang perencanaan karier untuk lebih meningkat lagi. 
Peristiwa ini kemungkinan akan mempercepat perubahan mendasar dan 
struktural yang tidak terhindarkan dalam hal apa pun, demikian juga 
seperti perencanaan karier. Perencanaan karier pasca Pandemi Covid-19 
memungkinkan untuk pengembangan karyawan yang harus menjadi proses 
yang hidup dan membutuhkan pemberlakuan kembali serta adaptasi untuk 
menanggapi era baru harapan karier yang memiliki manfaat bagi individu dan 
organisasi. Individu mengidentifikasi tujuan karier mereka yang didukung 
oleh dukungan organisasi. Pengembangan karier pasca Pandemi Covid-19 
merupakan tantangan yang akan dihadapi organisasi. Setiap organisasi 
harus memiliki fokus yang baru pada berbagai kegiatan yang memberikan 
pertumbuhan karier individu serta pertumbuhan organisasi pasca Pandemi 
Covid-19 ini. Praktik pengembangan karier yang efektif diperlukan untuk 
membawa keunggulan kompetitif dengan mempertahankan, menarik, dan 
mengembangkan karyawan.

Ada lima langkah dasar dalam proses perencanaan karier individual 
(pasca Pandemi Covid-19):
1. Penilaian diri 
  Dengan adanya Pandemi Covid-19 menuntut para pegawai 

melakukan banyak perkembangan potensi yang ada pada dalam dirinya. 
Untuk menentukan kekuatan baru, tujuan baru, aspirasi, preferensi, 
kebutuhan, ataupun jangka kariernya dengan berbagai pembaharuan.

2. Penilaian pasar tenaga kerja
  Kesempatan baru dengan struktur baru yang akan mengubah tipe-

tipe tenaga kerja yang memiliki kesempatan kerja baik di dalam ataupun 
di luar organisasi. 

3. Visi baru
  Kejadian ini membuka mata seluruh elemen masyarakat baik kaya 

ataupun miskin, semua akan terjadi begitu cepat dengan kejadian yang 
tidak terduga. Membuat individu memiliki tujuan baru ataupun visi baru 
demi bersaing dengan para calon ataupun pegawai lainnya.
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4. Action Planning
  Melakukan perencanaan aksi untuk membangun suasana baru 

dalam hal ini adalah perencanaan karier yang akan datang pasca pandemi 
ini. Seperti perencanaan awal melakukan kolaborasi.

5. Evaluation
  Melakukan evaluasi tentang tahapan berbagai proses perencanaan 

karier individual untuk mengetahui dan mengembangkan tentang 
perencanaan karier baru karena adanya Pandemi Covid-19 ini.

Tahapan-tahapan karier pasca pandemi

Beberapa tahapan karier dalam organisasi merupakan tahapan waktu 
dan usia seseorang sejak memasuki organisasi hingga usia pensiun, memiliki 
kecenderungan tentang harapan yang memiliki kaitan dengan pencapaian 
dari tujuan karier itu sendiri, dan hal yang itu harus dilakukan organisasi 
dalam setiap tahapan untuk membantu pegawai dalam perencanaan 
kariernya. Karena perencanaan karier lebih banyak merupakan tanggung 
jawab individu.
a. Entry Stage
  Tahap pertama saat mulai memasuki organisasi. Pasca pandemi 

banyak karyawan yang mendapatkan PHK karena perusahaan tidak bisa 
memenuhi pemberian gaji kepada karyawan dikarenakan stok bahan 
baku produksi yang semakin sedikit dan adanya kebijakan WFH yang 
dilakukan pemerintah. Pasca pandemi pasti satu demi satu perusahaan 
atau UMKM mulai bangkit kembali. Pasti akan banyak karyawan 
baru setelah pasca pandemi ini. Pada tahap ini pegawai baru memiliki 
diharapkan memiliki kemampuan baru yang didapatkan karena kondisi 
sebelumnya. Mereka akan mudah beradaptasi dan lebih bisa survive.

b. Mastery Stage
  Tingkatan kompetisi yang sangat tinggi pada tahap ini dapat 

dirasakan. Kurangi kompetisi, bangun kolaborasi. Berbagai pengalaman 
gabungan yang ada pada setiap karyawan senior dapat mengembangkan 
kemampuan dan value dari perusahaan tersebut. Pasca Pandemi 
Covid-19 banyak masyarakat yang mulai peduli dengan sesamanya. 
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Penambahan relasi baru antar kalangan merupakan solusi baru dalam 
hal menciptakan kolaborasi.

c. Passage Stage
  Masa mempersiapkan pension, dalam hal ini seorang pegawai yang 

hendak pensiun diberikan kesempatan untuk beristirahat dalam kegiatan 
suatu pekerjaan. Skill yang didapatkan pada masa kerja sehendaknya 
dimanfaatkan untuk hal baru seperti berdagang.

Rebranding Your Career Plans

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat untuk lebih kreatif karena kita 
dipaksa untuk bekerja secara daring atau dalam jaringan. Untuk mengatasi 
hal tidak terduga seperti ini, diharapkan para pegawai me-rebrand rencana 
karier nya supaya lebih fresh dan siap untuk menghadapi sesuatu yang tidak 
terduga seperti halnya kasus Covid-19. 

Transformasi digital berpotensi memberi manfaat bagi semua orang 
dan semua negara, adopsi teknologi baru dan sarana produksi baru yang 
terkait dengan transformasi digital dapat berlaku berbeda di berbagai negara. 
Tidak ada jalur yang ditentukan secara teknologi, yang akan menentukan 
bahwa suatu teknologi harus dipraktikkan dalam proses produksi untuk 
memaksimalkan potensinya. Untuk negara berkembang dan ekonomi baru, 
adaptasi kebijakan terhadap perubahan yang cepat dan mendalam ini akan 
menjadi tantangan. Tetapi di beberapa daerah, mereka dapat melompati 
ekonomi maju dan pindah ke generasi baru dari kebijakan dan institusi tanpa 
harus mengadaptasi sistem yang sering kompleks dan juga melibatkan banyak 
kepentingan pribadi (Scarpetta & Journal of International Affairs, 2019).

Dalam pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, setiap 
orang yang mampu bertahan dari pandemi ini dan disrupsi dari globalisasi 
digitalisasi merupakan orang yang mampu mengembangkan potensi yang ada 
di dalam dirinya untuk berkembang bersama teknologi itu sendiri. Mereka 
memanfaatkan beberapa unsur teknologi yang telah disediakan tanpa harus 
membuatnya. Perencanaan karier dari individu perlu branding ulang tentang 
dirinya yang cenderung menggunakan sistem lama. Hal ini diperlukan untuk 
mengantisipasi serta menambah value dari karyawan atau pekerja itu sendiri. 
Rebranding diri sangat diperlukan sebagai solusi ketika kita dihadapkan 
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dengan kondisi di mana perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan 
kerja (PHK). 

Perencanaan yang dibangun tidak selalu tentang bekerja sebagai karyawan 
saja, akan tetapi perencanaan yang dibangun adalah jiwa kepemimpinan 
dalam memimpin perusahaan milik pribadi, kita tidak selamanya bergantung 
pada korporat. Berdirilah sendiri meskipun itu kecil akan tetapi kamu tetap 
menjadi pemimpinnya. Dengan adanya pandemi ini membuat setiap orang 
harus berani keluar dari zona nyamannya sebagai karyawan saja dan diperlukan 
pembentukkan mental seorang pengusaha untuk bekal dikemudian hari bila 
saja ada kesempatan yang datang. Semua di awali dengan branding ulang dari 
dirinya untuk keluar dari sistem lama sebuah perencanaan karier tersebut.

Kolaborasi (bukan) Kompetisi

Perencanaan karier yang dibangun dengan pemikiran luas dapat 
menciptakan suatu hal-hal yang baru, karier seseorang tidak harus sebagai 
karyawan saja. Berani melakukan eksplorasi terhadap dirinya sendiri akan 
menciptakan suatu karya baru, sifat baru ataupun kesempatan yang baru. 
Pemikiran-pemikiran baru menciptakan lapangan pekerjaan baru, membantu 
orang lain untuk mendapatkan kesempatan perencanaan karier awal pada 
diri mereka, serta sikap bertarung dalam situasi dan kondisi seperti ini. 

Sistem gabungan atau kolaborasi antara satu dan lainnya dapat 
menumbuhkan rasa persatuan yang merupakan salah satu ciri khas dari 
negara Indonesia. Dengan kolaborasi ini dapat memunculkan rasa kerja sama 
yang dapat tumbuh di masyarakat sekitar dan akan tetap terjaga ciri khas dari 
bangsa Indonesia itu sendiri. Kolaborasi merupakan pelopor integrasi.

Pada era ekonomi kolaborasi, menghilangkan batasan atau hambatan 
untuk seseorang masuk ke segala jenis bisnis. Kondisi tersebut, memberi 
peluang bagi generasi milenial mengembangkan idenya dan menjadi 
pengusaha. Memiliki modal penting, namun bukan merupakan hal yang 
paling utama, pada era kolaborasi ini. Seperti yang disampaikan Prof. Rhenald 
Kasali, “tidak perlu modal besar untuk membuat dampak besar”. 

Kolaborasi memegang peran penting dalam melakakukan inovasi 
sebagai strategi di era disrupsi.
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a. Kolaborasi dengan Pesaing
  Dengan munculnya Pandemi Covid-19 di Indonesia, seluruh elemen 

perusahaan saling bergotong royong untuk menekan keterpurukan 
terhadap ekonomi Indonesia, mereka mulai memerhatikan hal-hal 
terkecil pun sekaligus. Perencanaan karier baru dengan melakukan 
kolaborasi bersama pesaing atau rekan kantor untuk menghasilkan 
suatu hal yang baru serta menciptakan suasana yang baru. Suasana 
baru menciptakan pengalaman baru yang mungkin bagi sebagian orang 
dianggap sebagai experience yang sangat berharga. Saling bertukar pikiran 
antar pegawai tidak perlu menjatuhkan satu dengan lainnya.

b. Kolaborasi dengan Teknologi
  Tidak bisa dihindarkan bahwa kita masih tergantung dengan 

teknologi itu sendiri. Mitra Gojek atau Grab dengan teknologi yang 
dipergunakan yaitu aplikasi dari platform tersebut. Desainer sudah mulai 
menggunakan teknologi untuk menuangkan beberapa gagasan atau ide 
yang mereka pikirkan. Tidak memerlukan media kanvas ataupun cat dan 
kuasnya. Konsep kolaborasi secara online seperti orchestra jarak jauh yang 
dibuat Erwin Gutawa membuat semua orang dapat berpartisipasi dalam 
kolaborasi tersebut dengan bantuan adanya teknologi itu sendiri. Salah 
satu strategi inovasi di era disrupsi adalah dengan melakukan eksplorasi 
atau mengadopsi inovasi dari luar untuk diaplikasikan sesuai konteks 
bisnis korporasi. Eksplorasi ini sangat potensial apabila kita mengingat 
bahwa sebenarnya terdapat banyak sekali sumber inovasi di luar.

c. Kolaborasi dengan seniman
  Untuk meningkatkan perencanaan karier baru yang dibangun oleh 

seorang individu mengharapkan inovasi-inovasi yang tidak terduga atau 
biasa disebut out of the box karya sendiri mungkin akan stagnan dan 
hanya sebatas itu saja. Dengan adanya seniman atau pekerja freelance 
dapat membantu kita untuk mencapai perkembangan karya yang 
baru serta mengangkat dan memekerjakan seniman tersebut. Hal ini 
dilakukan beberapa perusahaan seperti NAH! Project yang baru-baru 
ini merilis sepatu dan jaket yang merupakan kolaborasi dengan seniman 
yang bernama Kevinswork atau dengan nama asli Kevin Lagona Tarigan. 
Kedua jenis produk tersebut mampu terjual keseluruhan yang masing-
masing berjumlah 357 buah dalam waktu hanya tujuh menit saja. Hal ini 
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menunjukkan bahwa dengan kita mengangkat seseorang seniman atau 
desainer dapat meningkatkan value dari produk itu sendiri.

Kolaborasi menciptakan sinergi

Kolaborasi untuk menghasilkan sinergi demi mendapatkan tujuan 
yang lebih tinggi adalah sebuah keharusan di era disrupsi sekarang ini. 
Mengembangkan iklim sinergi tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut:
· Setiap kegiatan harus mempunyai visi yang jelas dan praktis. Tujuan 

tersebut menjadi pedoman dan atau jalur yang harus diikuti bersama.
· Menanamkan paradigma dan nilai-nilai bersama (shared value) yang 

dapat mendorong terjadinya sinergi, yaitu: melepaskan diri dari zona 
nyaman atau bersikap adaptif, menghargai perbedaan dan bersikap 
objektif (berdasarkan fakta).

· Eksplisitkan perilaku-perilaku yang harus terwujud dan yang perlu 
dihindari. Perilaku yang harus diwujudkan seperti: bersedia mengubah 
pola pikir pribadi bila pendapat orang lain terbukti lebih tepat 
(sifat keterbukaan), memiliki fokus pada tujuan bersama dan saling 
mendukung gagasan. Perilaku yang harus dihindari: defensif, politis, 
menghakimi, lebih memandang latar belakang pemberi pendapatnya 
dibanding pendapat yang disampaikan (subjective), berprasangka, 
menggunakan emosi (perasaan) suka atau tidak suka. Perilaku-perilaku 
ini dinyatakan secara eksplisit dan disepakati bersama sebagai norma 
yang harus dipatuhi oleh semua orang.

Kesimpulan

Peristiwa Pandemi Covid-19 ini akan menjadikan evaluasi bagi seluruh 
elemen masyarakat. Membuat beberapa hal mengalami perubahan yang 
mungkin akan membuat beberapa masyarakat merasa terbebani dengan 
kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini memaksa individu atau organisasi 
untuk restart apa yang mereka lakukan sebelumnya. Antara restart untuk 
memperbaiki sebelumnya ataupun sebaliknya. Kejadian ini membuka 
mata seluruh umat manusia bahwa hal yang tidak terlihat secara langsung 
memengaruhi keseimbangan seluruh dunia. 
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Aturan WFH yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan langkah 
prefentif untuk mencegah lebih lanjut penyebaran virus Covid-19 ini. 
Penerapan WFH yang menjadikan beberapa perusahaan di berbagai bidang 
terpaksa memberhentikan beberapa karyawannya karena tidak mampu 
memperoleh pendapatan sekaligus. Bahkan ada UMKM yang gulung tikar 
karena tidak dapat melakukan produksi akibat keterbatasan bahan baku serta 
minat beli masyarakat turun.

Hal tersebut memungkinkan untuk individu ataupun organisasi 
melakukan pembaharuan terhadap sistem perencanaan karier yang telah 
dibangun sebelumnya. Pandemi ini membuat individu memulai untuk 
memerhatikan bahwa pentingnya skill yang berbasis pada teknologi agar 
dapat bersaing setelah pemberhentian kerja akibat Covid-19 ini. Pengubahan 
alur perencanaan karier yang dilakukan individu memiliki dampak mengubah 
cara pandang individu terhadap lingkungannya. Membuat mereka lebih peka 
serta meningkatnya rasa kepedulian terhadap sesama.

Untuk mengatasi hal tidak terduga seperti ini, diharapkan individu untuk 
me-rebrand rencana karier nya supaya lebih fresh dan siap untuk menghadapi 
sesuatu yang tidak terduga seperti halnya kasus Covid-19. Adaptasi kebijakan 
bahwa, setiap orang yang mampu bertahan dari pandemi ini dan disrupsi 
dari globalisasi digitalisasi merupakan orang yang mampu mengembangkan 
potensi yang ada di dalam dirinya untuk berkembang bersama teknologi 
itu sendiri. Mereka memanfaatkan beberapa unsur teknologi yang telah 
disediakan tanpa harus membuatnya. 

Perencanaan yang dibangun tidak selalu tentang bekerja sebagai karyawan 
saja, akan tetapi perencanaan yang dibangun adalah jiwa kepemimpinan 
dalam memimpin perusahaan milik pribadi, kita tidak selamanya bergantung 
pada korporat. Berdirilah sendiri meskipun itu kecil akan tetapi kamu tetap 
menjadi pemimpinnya. Perencanaan karier yang dibangun dengan pemikiran 
luas dapat menciptakan suatu hal-hal yang baru, karier seseorang tidak harus 
sebagai karyawan saja. Berani melakukan eksplorasi terhadap dirinya sendiri 
akan menciptakan suatu karya baru, sifat baru ataupun kesempatan yang 
baru. Visi dan misi yang baru tercipta akibat kolaborasi ini. 

 Beberapa kolaborasi bersama pesaing atau rekan kantor untuk 
menghasilkan suatu hal yang baru serta menciptakan suasana yang baru. 
Suasana baru menciptakan pengalaman baru yang mungkin bagi sebagian 
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orang dianggap sebagai experience yang sangat berharga. Berkolaborasi 
dengan disruptor atau teknologi, dalam hal ini memanfaatkan adanya 
teknologi untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru serta menunjang 
keberlangsungan hidup akibat Pandemi Covid-19 ini. 
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Abstrak. Mode kerja work from home ini mulai meluas ketika terjadinya 
wabah covid-19. Dengan atas nama kemanusiaan, maka aktifitas yang 
banyak dilaksanakan diluar rumah pun harus terhenti. Pada situasi seperti 
sekarang ini, keamanan dan jaminan kesehatan menjadi prioritas utama. 
Perusahaan harus dapat memberi kebijakan yang efektif serta pengambilan 
keputusan yang tepat agar kondisi perusahaan tetap berjalan walaupun para 
karyawan dirumahkan atau bekerja dari rumah. Para manajer mendapat 
tantangan yang cukup signifikan karena kebijakan pelaksanaan work from 
home akan menimbulkan banyak permasalahan yang baru sehingga keputusan 
cepat sangat dibutuhkan agar kinerja karyawan tetap terkontrol jelas dan 
terlaksana. Pengelolaan karyawan akan menjadi berbeda, dikarenakan banyak 
factor yang menyebabkan kegiatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Produktifitas karyawan harus terjaga dengan baik dan di monitori oleh bagian 
SDM dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan karyawan. Bab ini akan 
memaparkan beberapa solusi untuk pengelolaan kinerja karyawan pada masa 
work from home.

Keywords: remote working, manajemen kinerja, employee support system 

Bab 15. 
Pengelolaan Kinerja Karyawan pada mode 
Work From Home 
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Pendahuluan

Pada masa pandemi corona, segala aktifitas dianjurkan untuk dikerjakan 
dirumah. Penyebaran dan penularan virus ini sangat cepat dan luas hingga 
ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Banyak dari perusahaan dan lembaga 
instansi menetapkan agar para karyawan bekerja dari rumah (work from home). 
Maka dari itu, pihak perusahaan perlu mengatur system yang baik dan benar, 
agar efektifitas pekerjaan yang dilakukan di kantor akan tetap berjalan dngan 
normal walaupun dikerjakan dari rumah. Namun pada pelaksanaannya, 
penerapan work from home ternyata memiliki tantangan dan kendala yang 
tidak mudah, karena tidak semua sektor pekerjaan dapat dikerjakan dari 
rumah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan work from 
home seperti ketiadaan alat kerja dan komunikasi, kurangnya koordinasi, 
gangguan “domestik” lingkungan di rumah tangga, dan lain sebagainya. 

Presiden RI Joko Widodo telah meminta segenap masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona dan 
penyakit Covid-19. Salah satu caranya, menurut Jokowi, adalah dengan 
memulai bekerja dari rumah, maka dari itu banyak instansi dan perusahaan 
menetapkan keputusan agar para karyawannya bekerja dari rumah. Selain itu, 
juga dapat memutus rantai penyebaran virus. Sehingga wabah ini akan dapat 
terselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Sistem work from 
home ini merupakan kebiasan global baru yang terjadi, karena kebiasaan kerja 
dilakukan di kantor, saat ini dilakukan dirumah. Maka timbul ketidakbiasaan 
dan perlu menjaga kestabilitasan produktifitas agar tidak menganggap kerja 
dari rumah sebagai liburan dan bersenang-senang bersama keluarga.

Akan tetapi, organisasi dapat menyusun beberapa strategi untuk 
pengelolaan kinerja SDM supaya produktivitas organisasi tidak terganggu dan 
anggota organisasi terjamin kesehatan serta keselamatan dirinya. Beberapa 
pekerjaan yang di alihkan ke rumah membuat rancangan monitoring evaluasi 
capaian kerja juga perlu di sesuaikan. Pada bab ini, kami akan membahas 
beberapa contoh penerapan evaluasi pengelolaan kinerja SDM yang terpaksa 
harus menyelesaikan pekerjaan dengan mode Work From Home.
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Manajemen Kinerja

Kata Manajemen Kinerja merupakan penggabungan dari kata 
manajemen dan kinerja. Manajemen berasal dari kata to manage yang 
berarti mengatur. Menurut George R Terry  dalam bukunya Principles of 
Management, manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan 
metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi fungsi perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pada kegiatankegiatan dari 
sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya/faktor produksi 
untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu, secara efektif 
dan efisien (Terry, 1972).

Sementara itu, kinerja dalam KBBI berarti kemampuan kerja, sesuatu yang 
dicapai, prestasi yang di perlihatkan. Kinerja adalah suatu proses bagaimana 
seseorang dapat melakukan sesuatu perbuatan yang memiliki tujuan serta 
dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Menurut Armstrong dan Baron, yang 
dikutip oleh Wibowo dalam buku manajemen kinerja, kinerja merupakan 
hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 
organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi.

Manajemen kinerja sangat di butuhkan didalam perusahaan, manajemen 
yang baik maka segala aktifitas perusahaan akan terlaksana dengan baik. Maka 
peran penting bagi manajer HRM untuk mengatur sedemikian rupa proses 
pengorganisasiannya. Untuk saat ini perusahaan menghadapi tantangan dari 
Covid-19. Hal ini merupakan bencana global yang menyangkut segala aspek 
kehidupan baik perekonomian, pariwisata, pemerintahan dll. Dikarenakan 
penyebarannya yang sangat cepat, banyak dari perusahaan besar yang 
memutuskan untuk melakukan mode work from home. Mode ini adalah cara 
kerja yang paling aman untuk melindungi segala kekhawatiran bagi seluruh 
masyarakat, disamping untuk mempercepat putusnya rantai penyebaran virus 
hingga menyelamatkan banyak nyawa.

Dari beberapa pengertian diatas maka manajemen kinerja merupakan 
suatu proses yang dapat mendorong pada pengembangan dan peningkatan 
kinerja ke arah yang lebih baik dan berkualitas, melalui komunikasi yang 
berkesinambungan antara pimpinan dengan pegawai sejalan dengan apa 
yang diharapkan oleh organisasi.
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Manajemen Kinerja Menurut Pandangan Islam

Allah SWT. telah memberikan kenikmatan yang sangat berlebih bagi 
setiap hambanya, bahkan tak pernah kurang. Manusia yang selalu merasa 
kurang, maka dia termasuk dalam golongan yang tidak bersyukur kepada 
Allah SWT. Allah telah menjelaskan di dalam Al quran agar segenap manusia 
untuk beribadah dan mencari kecukupan hidup di dunia, bukan mencari yang 
sesuatu yang berlebih. Menurut Tasmara, (2002) (2003:25) dalam bukunya 
membudayakan etos kerja Islami, makna bekerja bagi seorang muslim 
adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh 
aset, pikir dan sikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan dirinya 
sebagai hamba Allah yang harus menundukan dunia dan menempatkan 
dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairul ummah) atau 
dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu 
memanusiakan dirinya.

Allah Ta’ala berfirman Surat Al Qoshos ayat 77
“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi…dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Al Qoshos : 77)

Penjelasan menurut Ibnu Katsir, menjadikan dunia sebagai tempat 
untuk bersungguh-sungguh dalam menggapai akhirat. Maksudnya adalah 
menggunakan apa saja yang Allah berikan kepadamu dari harta dunia dan 
nikmat untuk mentaati Allah serta lebih mendekatkan diri kepada-Nya 
dengan berbagai cara. Yang mana cara-cara itu menghasilkan pahala untukmu 
di dunia dan akhirat. Hendaknya sebagai hamba-Nya tidak melupakan hal 
apa saja yang Allah berikan kepadamu berupa makanan, minuman, pakaian, 
tempat tinggal dan keluarga. Maka penuhilah semua haq tersebut. Allah 
SWT telah bersikap baik kepadamu maka hendaknya engkau bersikap baik 
kepada hambanya. Dan janganlah merusak apa yang telah Allah berikan 
pada hamba-Nya.

Dalam sudut pandang ekonomi islam, ayat ini telah menjelaskan secara 
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rinci bahwa manusia sebagai pelaku utama yang berada di dunia ini. Allah 
memberikan mandat dan amanah kepada manusia untuk menjadikan dunia 
sebagai tempat mereka melaksanakan kinerja yang terbaik dan tidak membuat 
curang apalagi menzholimi sesama manusia. Islam mengajarkan umatnya 
untuk mencari rezeki yang Halal dan cukup. Artinya, sebagai pengemban 
tanggung jawab, manusia di perintahkan untuk bekerja dan berusaha untuk 
memnuhi kebutuhan hidupnya.

Pengertian Work From Home

Work from home adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya 
bekerja dari rumah. Jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka 
dengan para pekerja lainnya. Work from home ini sudah tidak asing bagi para 
pekerja freelancer, namun mereka lebih sering menyebutnya dengan kerja 
remote atau remote working. Work from home dan remote working sebenarnya 
tidak ada bedanya hanya istilah saja, yang membedakan hanyalah peraturan 
perusahaan mereka bekerja. Ada yang menerapkan working hours normal 8 
pagi sampai 4 sore atau jam kerja bebas asal pekerjaan beres dan komunikasi 
selalu fast respon. 

Menurut Crosbie & Moore, (2004), bekerja dari rumah berarti pekerjaan 
berbayar yang dilakukan terutama dari rumah (minimal 20 jam per minggu). 
Bekerja dari rumah akan memberikan waktu yang fleksibel bagi pekerja 
untuk memberikan keseimbangan hidup bagi karyawan. Disisi lain juga 
memberikan keuntungan bagi perusahaan. Pada musim wabah saat ini, kinerja 
karyawan tetap harus terjaga dengan baik. Agar mereka dapat bekerja dan 
menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan optimal. Menurut Diamantidis 
& Chatzoglou, (2019)the phenomenon of increased competition between 
firms and their need to respond effectively to rapidly changing operational 
conditions, as well as to personnel requirements, has escalated the necessity 
to identify those factors that affect employee performance (EP faktor-faktor 
yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:
1. Kemampuan mereka
2. Motivasi
3. Dukungan yang diterima
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4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
5. Hubungan mereka dengan organisasi

Bekerja dari rumah dapat menjadi menyenangkan ataupun menjadi beban 
bagi seoroang karyawan. Faktor faktor di atas dapat di konversikan menjadi 
mode WFH. Yang pertama yaitu kemampuan karyawan, dalam situasi saat 
ini peralihan dan perubahan cara kerja karyawan menjadi suatu tantangan 
yang sangat berat karena ketidakbiasaan. Mindset yang dulunya pekerjaan 
diselesaikan di kantor, akan tetapi saat ini harus dilakukan dirumah. Mereka 
akan mengatur waktu dan jadwal yang efektif. Dan tidak ada tekanan yang 
terlihat secara langsung, akan tetapi akan disuguhi bebarap tugas yang harus 
dijalankan seperti melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, mencantumkan 
kehadiran diri, serta laporan harian dan kebutuhan. Ini akan menjadi sebuah 
arah baru bagi kemampuan para karyawan dimasa yang akan datang. Bahkan 
pandemi ini mempercepat perkembangan teknologi yang sekarang sudah 
mencapai tahap 4.0 atau istilah kerennya four point O. Basis teknologi ini 
merupakan titik awal dari era digital revolution, yang memadukan inovasi di 
bidang Elektronik dan Teknologi Informasi.

Selanjutnya yaitu motivasi, motivasi patut diberikan secara lebih. 
Serta dapat memberikan challenge seperti membaca al quran per surat serta 
memberikan motivasi agar menyadari kejadian ini tiada lain atas kehendak 
Allah SWT. Pada masa-masa seperti ini pertemuan rapat ataupun diskusi 
yang melibatkan banyak orang tidak diperbolehkan agar menjaga keamanan 
dan kesehatan para karyawan. Motivasi bisa dilakukan lewat beberapa 
aplikasi video call, seperti line video call, google duo, zoom, skype dll. Ini 
dapat membantu pemberian motivasi, atau pun dapat mengirimkan surat 
berbentuk file agar menyemangati para karyawan dengan tetap menjalankan 
tugasnya dengan baik.

Dukungan yang diterima merupakan salah satu factor yang 
mempengaruhi kinerja para karyawan, saling mendukung antar para karyawan 
dan perusahaan dapat menimbulkan suatu keharmonisan dalam hubungan 
kerja. Peran dari atasan sangat penting, menciptakan sebuah support system 
pada setiap karyawan. Para manajer perusahaan dapat mengajurkan karyawan 
agar saling mendoakan kebaikan dan kesehatan bagi setiap karyawan dan 
segenap kaum muslim diseluruh dunia.
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Keberadaan pekerjaan dan hubungan antar karyawan dan organisasi 
merupakan elemen penting dalam berlangsungnya kegiatan perusahaan. 
penghargaan dan penilaian aspek kerja perlu di perhatikan. Pada mode WFH 
ini, mungkin bias diberikan sebuah achieve dan kenyaman bekerja. Dengan 
cara memberikan fasilitas yang di butuhkan mereka, serta kejelian dan 
kejelasan informasi dari atasan. Produktifitas karyawan tetap harus terjaga, 
jaminan kesehatan keluarga harus terpenuhi agar tidak ada kekhawatiran 
pada musim wabah ini.

Melakukan kegiatan WFH pada zaman yang sudah sangat secanggih 
ini bukanlah hal yang susah, jika perusahaan dapat memahami dengan baik 
prinsip- prinsipnya serta dapat mengkombinasikan dengan teknologi yang 
sudah berjalan dengan lancar. Beberapa tips pengelolaan kinerja pada mode 
work from home agar menjaga produktifitas karyawan
1. Mengontrol absensi melalui aplikasi
  Perusahaan dapat bekerja sama dengan aplikasi absensi online 

untuk mendukung kelangsungan kinerja karyawan agar tetap terlihat 
dan terkontrol melalui beberapa aplikasi. Contohnya Tsheets, Timesheet 
mobile, hours tracker, labor sync. Yang mana aplikasi tersebut memiliki 
kelebihan dan kekurangan. Tergantung dari kesesuaian dan kebutuhan 
perusahaan.

2. Menjaga kestabilan komunikasi
  Ujung tombak berkerja dari rumah ialah komunikasi. Komunikasi 

dapat dilakukan menggunakan aplikasi yang mendukung seperti whatts 
app, gmail, line, call video conference dll. Atau mungkin perusahaan 
dapat membuata suatu system untuk laporan kegiatan harian karyawan, 
agar bagian HR dapat menilai kinerja mereka dengan mudah. Serta jika 
ada bebarapa kendala dari karyawan mengenai kesulitan sinyal ataupun 
keberatan dengan harga kuota yang mahal, maka pihak perussahaan 
dapat memangkas sedikit kompensasi mereka untuk dijadikan subsidi 
penunjang kebutuhan fasilitas mereka.

3. Perencanaan dan target
  Tugas yang diberikan kepada karyawan dapat dipertegas dana harus 

sesuai dengan dateline yang telah diberikan. dikarenakan efek work 
from home membuat nyaman karyawan, karena tak ada yang memantau 
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mereka secara langsung. Memastikan kegiatan yang perlu dikerjakan 
dan diselesaikan oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu menjadi 
adalah satu cara untuk mengukur produktivitas karyawan. Perusahaan 
dapat memonitor kinerja karyawan dengan menggunakan aplikasi 
HRGreatday. Dimana platform tersebut menyediakan ruang bagi para 
karyawan untuk melaporkan tugas nya.

  Serta para HR akan memberikan penilaian dan mengirim respon 
melalui aplikasi tersebut.
1. Suasana kerja
  Membuat suasana kerja yang nyaman di tengah banyaknya 

isu negatif mengenai penyebaran virus Corona menjadi tantangan 
tersendiri. Saling berbagi bagaimana kondisi kerja masing-
masing bisa membuat karyawan tetap fokus untuk menyelesaikan 
pekerjaannya. Menjadikan rumah sebagai ruangan kantor. Efektifitas 
waktu perlu sehingga perasaan nyaman didapat dalam mode bekerja 
dirumah.

2. Mengevaluasi diri dan Kembali kepada Allah SWT.
  Bagi kaum muslimin, hal yang seperti ini sangatlah sacral. 

Karena mereka memiliki keyakinan bahwa ketentuan yang 
terjadi didalam bumi tiada lain atas kehendak allah. Manajer bias 
menganjurkan agar para karyawan nya mengevaluasi diri dan 
kembali berdoa kepada Allah SWT. Serta bertaubat. Hingga dapat 
menghilangkan musibah ini serta mendapat keberkahan dari rezeki 
yang dicari.

Kesimpulan

Dalam kondisi seperti ini, ketelitian dan keuletan para karyawan 
harus dimonitori sebaik mungkin. Karena kinerja karyawan tidak dapat 
terlihat secara langsung. Bisa saja karyawan menjadikan work from home 
ini sebagai liburan dan refreshing. Serta pemberian motivasi yang lebih, 
sehingga karyawan tetap merasa bekerja walaupun tidak berada dikantor. 
Perancangan kinerja dan target pekerjaan harus terpenuhi sesuai dengan 
dateline. Serta menggabungkan komplikasi dengan aplikasi yang menunjang 
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keberlangsungan kinerja. Sat ini teknologi semakin mudah di dapat, dan 
digabungkan dengan menggunakan sebuah system agar mempermudah 
laporan, efektifitasa waktu pekerjaan, dan dapat mengontrol kinerja melalui 
sebuah aplikasi. Serta tak lupa mengingatkan selalu kepada para karyawan 
untuk berdoa kepada Allah SWT. Agar musibah ini segera dihilangkan dan 
aktifitas dapat kembali menjadi normal.
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Rangkaian kajian tentang upaya menjaga dan mempertahankan 
keberlangsungan bisnis di tengah Pandemi Covid-19 dari perspektif 
manajemen sumber daya manusia telah di paparkan dalam buku ini.       

Maha Besar dan Maha Suci Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 
seperti tertuang dalam Qur’an Surat Ali Imron ayat 110 yang berfirman 
tentang umat Islam sebagai manusia pilihan diantara manusia ciptaan Nya di 
muka bumi, sebagai pilihan untuk mengerjakan kebaikan dan menghindari 
kerusakan. Dari ayat tersebut, umat Islam seharusnya menjadi pemimpin yang 
bijaksana dalam semua aspek kehidupan. Karena sebagai pemimpin, manusia 
diuji ketangguhannya dalam menghadapi semua persoalan dan tantangan 
baik yang controllable maupun uncontrollable. Termasuk ujian keberanian 
dalam mengambil keputusan dan bersikap dalam menghadapi cobaan, 
terutama dalam hal menyeimbangkan dan memelihara kesinambungan 
kehidupan berdasar nilai nilai Islam

Pemimpin yang memiliki nilai nilai ke-Islaman dan berkualitas 
selalu mampu menghargai orang lain, bertanggung jawab dan menjadikan 
kepentingan umum sebagai tujuan utamanya. Pemimpin yang beriman 
dan berakhlaq selalu mengetahui secara tepat kapan harus menjalankan 
kepemimpinan diktator, otoriter, demokratis sampai kepada kepemimpinan 
laissez faire. Pemimpin harus bisa memberikan aura positif dan menafaatkan 
aspek positif baik sebagai pimpinan, pembina, pemdamping maupun sahabat 
bagi kelompoknya.

Dengan kata lain, bahwa pemimpin harus bisa menumbuhkan budaya 

Penutup
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dan menggerakkan orang lain dalam organisasi untuk saling tolong 
menolong dalam amal kebaikan dan meninggalkan tolong menolong dalam 
keburukan dan kemungkaran. Dalam kondisi seperti sekarang dan masa 
depan, menghadapi kemajuan tehnologi yang sangat pesat, maka dibutuhkan 
pemimpin yang tidak saja berkualitas dalam keilmu pengetahuan dan 
tehnologi yang tinggi tetapi juga pemimpin yang mampu memiliki keimanan 
dan akhlaq yang kuat, seperti dalam surat An Nahl ayat 99 yaitu tentang 
setan yang tidak bisa menguasai manusia sebagai pemimpin yang benar 
benar beriman dn mempercayakan dirinya kepada Allah SWT.

Dalam kondisi seperti munculnya Pandemi Covid-19 ini, pemimpin 
dituntut untuk dapat mengayomi dan mengarahkan sikap dan persepsi 
karyawan untuk memiliki nilai positif, memiliki kekuatan mental sesuai 
dengan Qur’an surat Al Anfal ayat 60 yaitu kemampuan menjaga dari 
sikap negatif, memiliki tingkat kesabaran dan keteguhan hati yang tidak 
tergoyahkan serta selalu berdoa untuk mendapatkan kemenangan seperti 
dalam Qur’an surat Al Baqarah ayat 250. Selain itu, pemimpin harus bisa 
mengarahkan karyawannya agar selalu berdoa kepada Allah SWT dalam 
menghadapai segala kesulitan dan tantangan seperti sekarang ini. 

Pemimpin dituntut untuk juga dapat berikteraksi dengan kasih sayang 
dan lemah lembut terhadap orang lain agar orang lain merasa mendapat 
dukungan dengan sepenuh hati seperti di sampaikan dalam Qur’an surat Ali 
Imron ayat 159,…..maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka……Sikap yang akan meningkatkan imunitas dan 
persepsi yang baik bagi karyawan adalah ketika pemimpin bermusyawarah 
untuk mengantisipasi kejadian yang unpredictable dengan karyawan 
sehingga karyawan merasa ide idenya diterima sehingga merasa sense of 
belong terhadap organisasi lebih tinggi.

Manusia dilahirkan dengan memiliki potensi ketrampilan dan keahlian 
khusus yang hanya dimilikinya atau yang biasa disebut kompetensi. Pemimpin 
harus bisa menumbuhkan potensi menjadi kompetensi khusus setiap 
karyawan agar karyawan bisa menghadapi Pandemi Covid-19 ini dengan 
kemampuan yang dimiliki, kesabaran dan tawakal. Secara bersama sama 
dalam sebuah tim atau jama’ah, maka diharapkan potensi dan kompetensi 
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yang baik antar karyawan akan menghasilkan kekuatan untuk menghadapi 
masa depan.

Pemimpin perlu juga memahami dan tidak dapat mengabaikan 
aspek aspek yang berkaitan dengan motivasi yaitu pemahaman terhadap 
karyawannya agar selalu memiliki semangat dalam bekerja walau menghadapi 
tantangan seperti Pandemi Covid-19 ini. Dengan memahami karyawan 
maka pemimpin dapat menjaga kesejahteraan karyawan. 

Selanjutnya, kesuksesan sebuah organisasi terwujud akibat adanya 
kekuatan sebuah jama’ah, yang terdiri dari pemimpin dan para anggotanya. 
Semua kita adalah pemimpin minimal pemimpin bagi diri sendiri, dan 
pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga kita sebagai 
umat manusia yang menjalankan peran sebagai pemimpin dan karyawan 
perlu membentengi diri agar kepemimpinan kita sejalan dengan tujuan 
Allah SWT, yang menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah 
yang bekerja dengan tulus ikhlas menghadapi berbagai macam cobaan dan 
tantangan tanpa harus berbuat onar dan kerusakan di muka bumi seperti 
tertuang dalam Qur’an Surat Fathir ayat 5 – 6. 

Semua kontributor tulisan pada buku hanya bisa memohon kepada Allah 
SWT agar buku ini bisa diterima sebagai salah satu amal ibadah semata karena 
Allah SWT. Kami juga berharap semoga buku ini dapat memberikan dan 
mendatangkan manfaat bagi umat manusia dalam memainkan peranannya 
sebagai hamba Allah SWT dan sebagai pekerja di tengah Pandemi Covid-19 
ini. 

Apresiasi setinggi tingginya kepada para kontributor baik rekan sejawat 
dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) 
Semarang dan para mahasiswa yang dapat meluangkan waktu di masa 
work from home (WFH) dengan menulis sesuatu yang dapat memberikan 
manfaat di dunia dan akherat. Di tangan pemimpin dan generasi muda yang 
berkualitas dan beriman terletak arah manusia dan ciptaan Allah di muka 
bumi di masa mendatang.
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