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Orang menghabiskan waktunya 
dengan bekerja setiap hari, baik secara 
langsung ataupun remote. Bekerja 
telah menjadi bagian dari manusia. 
Kematian juga telah menjadi bagian 
dari manusia. Maka dari itu keduanya 
saling berhubungan dan saling terikat.



Akan tetapi, berurusan dengan 
kematian menjadi suatu hal yang 
dihadapi banyak karyawan di saat 
Pandemi ini. Sebagai pemimpin yang 
baik, kita harus membantu dan support 
mereka yang berkabung. 

Bagaimana caranya? Simak yuk!



1. Memberi waktu jeda
Waktu luang yang diberikan bisa menjadi 

kesempatan healing bagi sebagian orang, tetapi 
ada yang justru tidak membutuhkan waktu 
untuk berkabung. Bagaimanapun, waktu jeda ini 
diperlukan pada awal berduka. 

Jadilah fleksibel di sini dan berikan waktu 
jeda yang sesuai dengan kenyamanan orang 
yang sedang berduka.



2. Beri kesempatan untuk 
bercerita

Bercerita tentang apa yang telah terjadi bisa 
menjadi suatu kegiatan yang melegakan bagi 
banyak orang. Pertanyaan seperti “Gimana 
kabarmu?” bisa jadi sesuatu yang dibutuhkan. 
Apapun jawaban yang diberikan, sebagai 
pemimpin harus bisa memberikan support. 

Di sisi lain, apabila seseorang tidak ingin 
bercerita, jangan paksa mereka. Validasi 
perasaan mereka, move on, dan selalu cek 
kondisi mereka.



3. Berkabung merupakan bentuk 
dukungan untuk kesehatan mental

Dengan menjadi pemimpin, kita bisa 
memberikan dukungan yang esensial bagi 
kesehatan mental rekan kerja. Pastikan bahwa 
dukungan yang diberikan mempertimbangkan 
kondisi sedang berkabung dan bahwa penyedia 
dukungan yang kita gunakan terlatih 
menghadapi kondisi berkabung di era Pandemi. 

Contohnya, terapi. Sesi terapi mungkin 
menjadi online karena tidak diperbolehkan 
bertatap muka secara langsung.



4. Atur ekspektasi
Ketika peristiwa besar terjadi dalam hidup, 

prioritas kita akan berubah. Begitu pula ketika 
seseorang kehilangan orang lain, dia tidak bisa 
melaksanakan semua kegiatan seperti sedia 
kala. Pada banyak kasus, pekerjaan tidak 
menjadi prioritas lagi. 

Sebagai pemimpin, tegaskan bahwa kamu 
paham akan kondisi tersebut dan kamu 
mempunyai rencana untuk membantu orang 
tersebut agar dapat kembali bekerja seperti 
sebelumnya.



Sebagai pemimpin, empati dan 
simpati merupakan kunci. Tanamkan 
fleksibilitas, terus tunjukkan dukungan 
moral, dan bersikap realistis dengan 
harapan kerja terhadap karyawan.



"Every day, you 
have the power to 
choose our better 
history — by 
opening your 
hearts and minds, 
by speaking up for 
what you know is 
right." 

-Michelle Obama



● 4 Ways to Support Your Employees Who Are 
Working Whilst Grieving (Sheree Atcheson)

● https://medium.com/forbes/4-ways-to-supp
ort-your-employees-who-are-working-whilst
-grieving-fead793bd855

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:


