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Pola kebiasaan baru yang dirancang untuk mempercepat
penanganan COVID-19 pada aspek kesehatan dan sosial-ekonomi
melalui hidup “berdampingan” dengan COVID-19 sembari
menjalani aktivitas seperti biasa sesuai batasan-batasan serta
aturan yang telah disesuaikan dan ditetapkan sesuai studi
epidemiologis dan kesiapan dari masing-masing regional.

NEW NORMAL



Fenomena Kenormalan Baru
dalam kehidupan Sosial-Ekonomi
Masyarakat

Kenormalan Baru sebagai
transformasi menuju masyarakat
digital (less contact society)

Less Contact Economy ditandai dengan
adanya hyperconnectivity antar
manusia melalui teknologi informasi
dan komunikasi (TIK)

“New Normal” akan mengakibatkan
pergeseran pola ekonomi yang minim
pertemuan tatap muka atau Less Contact
Economy

New Norms in
Economy





Pergeseran Perilaku Konsumen Masa Pandemi
COVID-19

• Belanja daring

• Pembayaran daring

• Bekerja daring (WFH)

• Belajar daring (BDR)

• Hiburan daring 

• Layanan kesehatan daring











• Adanya globalisasi, perkembangan ekonomi dan teknologi informasi dan
komunikasi, lingkungan eksternal lainnya termasuk pandemic COVID19
menyebabkan perubahan tidak bisa dihindari oleh organisasi selama
organisasi tersebut masih hidup

• Perubahan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kemampuan
organisasi

• Berubah atau mati, digital atau mati
• Digital UMKM: 8 juta (13%)

The Nature of Change



Digitalisasi
UMKM

• Model bisnis digital

• Proses bisnis digital

• Strategi platform

• Ekosistem digital

• Pendidikan kewirausahaan digital

• Kewirausahaan social digital



PERUBAHAN 
YANG 

EFEKTIF

MEMOTIVASI 
PERUBAHAN 

• Menciptakan 
Kesediaan untuk 
Perubahan

• Daya Tahan Perubahan

MENCIPTAKAN VISI

• Mendeskripsikan inti 
ideologi

• Membangun masa 
depan yang diinginkan

MENGEMBANGKAN 
DUKUNGAN POLITIS

•Menganalisis regulasi

•Mengidentifikasi 
stakeholder

•Mempengaruhi 
Stakeholder

MEMANAGE TRANSISI 

•Perencanaan aktivitas

•Perencanaan persetujuan 
yang mengikat/komitmen

• Struktur manajemen

MENJAGA MOMENTUM

•Menyediakan sumber daya untuk 
perubahan

•Membangun sistem pendukung 
untuk praktisi OD

•Mengembangkan kemampuan dan 
keterampilan baru

•Menguatkan perilaku-perilaku baru

•Pembelajaran 

Determinan Rekayasa Ulang UMKM



MEMOTIVASI PERUBAHAN
Menciptakan Kesediaan Untuk Perubahan

 Membuat/memaksa organisasi untuk berubah
 Mengungkapkan gap diantara status saat ini dan perubahan yang

diinginkan
 Menyampaikan harapan/manfaat-manfaat positif dan terpercaya untuk

perubahan

Daya Tahan Perubahan:
Strategi Menghadapi Resistensi Perubahan

 Memahami pribadi dan kebutuhan orang lain
 Komunikasi
 Keikutsertaan dan keterlibatan 

01

02



Berani dan menilai hasil-hasil yang akan dicapai

Status di masa depan

Membangun masa depan yang diimpikan.
Unsur-unsur masa depan yang diimpikan dan yang dapat
dikomunikasikan pada para anggota organisasi, antara lain
mencakup :

MENCIPTAKAN VISI



Analisis Perubahan Kebijakan

Pemerintah

Identifikasi Stakeholder

Mempengaruhi Stakeholder

Bagaiamana sebuah komunikasi dapat terjadi ?MENGEMBANGKAN DUKUNGAN POLITIS



• Perencanaan Aktivitas

• Perencanaan Komitmen/

persetujuan yang mengikat

• Struktur Manajemen PerubahanTAN

MEMANAGE TRANSISI



MENJAGA MOMENTUM:

PENDUKUNG PELAKSANAAN PERUBAHAN

01 Menyediakan sumber daya untuk perubahan

02

03

04

05

Membangun sistem pendukung

Mengembangkan kemampuan dan keterampilan baru

Menguatkan perilaku-perilaku baru

Pembelajaran



Agen Perubahan: Gotong Royong, Modal Sosial

• Pemerintah

• Perguruan Tinggi (Riset dan PKM Dosen, PKM/KKN/Magang Mahasiswa)

• Asosiasi Profesi

• Ormas

• KADIN

• Masyarakat Umum, group pengajian dll





Ayah Yunita penjual pentol keliling. Ketika

Pemkot Surabaya mulai menerapkan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB), ayahnya terpaksa

berhenti berjualan karena banyak kampung di

Surabaya yang ditutup. Termasuk di kawasan

Kenjeran dan Bulak tempat tinggal keluarga Yunita.

Saat itulah Yunita yang juga merasa punya

banyak waktu luang kembali menyampaikan idenya

untuk membantu menjual pentol secara daring. Ya,

sebelum pandemi, sebenarnya Yunita sudah pernah

menyampaikan niat ini kepada ayahnya.

“Dulu pernah bicara soal ini. Tapi terkendala

sama kurangnya pengetahuan orang tua. Ada

keraguan. Kalau di-online-kan, menurut ortu, kurang

bisa menjamin (penjualannya). Motivasinya, Bapak

sudah sepuh, 56 tahun. Kasihan kalau masih

keliling,” katanya.

Persetujuan ayahnya untuk menjual pentol

secara daring pun menjadi salah satu hikmah positif

dari Pandemi Covid-19 yang sedang dialami seluruh

masyarakat di Jawa Timur.

“Orang tua udah enggak muda lagi.

Saya ingin membantu agar usaha ini

tetap jalan dan berkembang.

Sekarang, kan, banyak makanan yang

dijual secara online, bahkan bisa

sampai ke kota-kota lain. Punya outlet

dan banyak cabang. Siapa sih yang

enggak punya cita-cita gitu. Ini cara

buat saya ngebanggain ortu,”

katanya.

sumber: suarasurabaya



MENGAPA PERLU MEMILIKI LEADERSHIP SKILL

Anda memiliki tujuan 

yang baik

TUJUAN ANDA

TERIMA KASIH


