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COVID-19 adalah virus yang berbeda dari 
virus-virus pada umumnya. Cara 
penularannya yang cepat dan dampak 
buruknya terhadap manusia membuat virus 
ini perlu diatasi dengan serius, sehingga 
banyak negara yang terkena pandemi. 

Melihat sifat unik dari virus ini, 
penanganannya pun tidak bisa dengan 
pendekatan kepemimpinan yang biasa seperti 
perintah dari atas kebawah saja.

Mengenal Covid-19



Lantas, apakah ada negara yang 
berhasil melawan pandemi 
Covid-19?
Tentu ada! 

Selandia Baru terlepas dari krisis COVID-19 
setelah dokter mengizinkan pulang pasien 
terakhir. Jacinda Ardern, Perdana Menteri 
Selandia Baru saat ini,  melakukan strategi 
menarik untuk dianalisis agar ke depannya kita 
dapat lebih taktis dalam menghadapi krisis.



Ada 3 strategi utama yang 
dilakukan oleh Ardern 
untuk mengatasi COVID-19

● Memobilisasi 
upaya kolektif 
(collective effort)

● Aktif mengatasi 
krisis (Wilson, 
2020).

● Mempercayakan hal 
krusial pada ahlinya



● Kesediaannya 
dipimpin (atau 
mendengarkan 
atau dibimbing) 
oleh para ahli 
yang relevan 
dengan pandemi 
COVID-19.

Yang dapat dipelajari dari kesuksesan 
Ardern menaklukkan COVID-19

● Kemampuan nya 
memobilisasi 
collective effort 
yang membuat 
masyarakat 
terlibat aktif.



● Selain menggerakan orang 
lain, sebagai pemimpin 
Ardern aktif turun tangan 
langsung dalam 
mengatasi krisis.

Jacinda Ardern
Perdana Menteri Selandia Baru



“Act like you have COVID-19.
Bersikaplah seperti Anda memiliki 
COVID-19.

Warga Selandia Baru melakukan sesuatu yang 
luar biasa dalam perjuangan kami untuk 
mengalahkan Covid-19. Kami bersatu dengan 
cara yang belum pernah terjadi sebelumnya 

untuk menghancurkan virus.”
Jacinda Ardern



“Pemimpin yang sukses melihat peluang 
dalam setiap kesulitan dan dalam setiap 

kesempatan.”

Peran pemimpin di kala krisis 
memang jadi hal yang krusial. 

Kegagalan pemimpin dalam memimpin di 
kala krisis membuat organisasi chaos. Namun 
Ardern berhasil melewati ujian kepemimpinan 
ini dengan baik melalui strategi 
kepemimpinannya. 
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Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
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Sumber:


