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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kata Covid-19 sudah tidak asing lagi di telinga kita, banyak kejadian yang 

telah terjadi di akhir-akhir ini. Mulai akhir 2019 hingga saat ini angka kasus dan 

kematian karena Covid-19 terus bertambah pada akhir 2020 lalu. Pemerintah terus 

menerus berusaha, tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia. Covid-19 ini 

ditemukan pertama kali di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 tepatnya 

bulan Desember. Kata Covid berarti Matahari karena virus yang menyebar 

menyerupai bentuk matahari, yang secara ilmiah disebut sebagai SARS 

Coronavirus 2 (SARS-C0V-2) dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 

2019 (Covid-19). Penularan virus ini melewati droplet atau biasa disebut butir-

butir tetesan cairan dari hidung  atau mulut yang menyebar ketika pembawa virus 

batuk maupun bersin. Tetesan cairan yang demikian akan menempel pada benda 

atau permukaan di sekitarnya. Sehingga memungkinkan orang sehat bahkan dapat 

tertular saat tangan mereka menyentuh permukaan yang terkena tetesan cairan 

tersebut dan tanpa sadar menyentuh daerah mata, mulut, maupun hidung mereka. 

Virus ini juga dapat masuk pada saat orang sehat yang secara tidak sengaja 

menghirup tetesan cairan ketika si pembawa virus batuk. 

Hingga pada 31 Agustus 2021 ini kasus Covid-19 berjumlah 214.165.978 

kasus dan angka kematian mencapai 4.468.374 di seluruh dunia berdasarkan data 

yang diperoleh Maps Google News Covid-19 (2021). Saat ini Indonesia berada di 

peringkat ke 13 dengan total kasus 4.026.837 dan angka kematian 129.923.  

Jakarta merupakan kota tertinggi yang terpapar virus ini, dan disusul oleh Jawa 

Timur dengan total kasus 6.440 dengan angka kematian sebesar 4.550 orang. 

Besarnya angka kematian dan positif Covid-19, tentu saja seluruh dunia tidak 

tinggal diam. Penemuan vaksin merupakan kabar yang baik. Banyaknya berita 

terkait pembuatan vaksin Covid-19 sering kita temukan di berbagai platform 

media sosial. Presiden Indonesia Jokowi telah melakukan siaran langsung di 

Youtube Sekretariat Presiden pada bulan Desember 2020 lalu yang, mengatakan 

bahwa vaksinasi akan segera dilakukan pada pertengahan Januari 2021. 
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Ditemukannya vaksin Covid-19 memang adalah kabar yang baik, tetapi 

dengan ditemukannya vaksin Covid-19 ini membuat masyarakat lalai akan 

protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Setelah vaksin 

ditemukan banyaknya masyarakat berfikir jika pandemi segera berakhir, sehingga 

mereka merasa aman. Nyatanya momen pasca vaksin ini justru dimanfaatkan dan 

juga menyalahgunakan platform media sosial, untuk menciptakan kecemasan dan 

ketegangan di kalangan masyarakat terkait vaksin Covid-19. Seperti berita yang 

dilansir Arif (2021) tenaga kesehatan (nakes) RSUD Ngudi Waluyo, Kecamatan 

Wlingi, Kabupaten Blitar, Erny Kusuma Sukma Dewi berumur 33 tahun 

meninggal setelah disuntik vaksin Covid-19. Kasus kematian nakes Erny pada 14 

Februari lalu, merupakan yang pertama sejak Kabupaten Blitar melaksanakan 

vaksinasi tahap pertama dan kedua. Berita yang serupa membuat banyak 

masyarakat yang enggan melakukan vaksin karena masyarakat takut berita 

tersebut terjadi kepada mereka.  

Banyaknya berita-berita pasca vaksin yang beredar tentu saja menjadi 

sebuah kecemasan yang menyebabkan stres. Menurut Muslim, (2020) kondisi  

stres  pada  masa  pandemi Covid-19 diklasifikasikan  menjadi  3  stres,  yaitu 

stres  akademi,  stres  kerja  dan  stres  dalam  keluarga. Stres  yang  ada  harus  

dikelola dengan baik, agar tidak menjadi distres, akan tetapi bisa menjadi eustres. 

Sebagian stres yang muncul diakibatkan adanya berita atau informasi yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik,  malah  membuat  kegelisahan  dan  

ketakutan  pada masyarakat. Oleh sebab itu perlu memilih dan memilah informasi 

dengan cermat dan baik. 

Momen pasca ditemukannya vaksin Covid-19 dikhawatirkan akan 

menimbulkan Efek Paltzman. Seperti berita yang dilanggsir oleh minews.com 

bahwa vaksinasi sudah berjalan meski masih jauh dari target untuk mencapai 

imunitas komunal atau herd immunity. Maka harus dijaga jangan sampai 

menjelma menjadi Efek Peltzman. Efek itu bisa menaikkan kasus Covid-19. Pesan 

dari edukator Covid-19, dr RA Adaninggar tersebut diterima Mata Indonesia 

News, Minggu 11 April 2021. “Efek Peltzman setelah vaksinasi adalah persepsi 

rasa aman setelah mendapat vaksin sehingga meningkatkan perilaku ceroboh dan 

berisiko,” ujar perempuan yang dipanggil Dokter Ning. (Kristiono, 2021) 
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Teori Efek Peltzman pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Sam 

Peltzman dalam studinya yang berjudul “The Effects of Automobile Safety 

Regulation”, diterbitkan dalam Journal of Political Economy pada tahun 1975.  

Dalam studinya, Sam Peltzman mempelajari tentang langkah-langkah keamanan 

mobil seperti, sabuk pengaman dan teknologi keselamatan lainnya mampu 

menurunkan angka kematian karena kecelakaan mobil. Menurut Peltzman, 

teknologi pengaman mobil ternyata tidak menurunkan angka kematian karena 

kecelakaan mobil. Mengapa? karena dengan adanya teknologi pengaman mobil 

tersebut, pengemudi justru merasa lebih aman sehingga cenderung 

mengemudikan mobil dengan cara yang lebih berisiko, lebih ugal-ugalan. 

Akibatnya, kecelakaan dan kematian karena mobil tetap meningkat. Teori ini 

kemudian dikenal sebagai Efek Peltzman. 

Mengacu pada Teori Efek Peltzman, dikhawatirkan masyarakat Indonesia 

terjebak pada Efek Peltzman. Pemberian vaksin akan memberikan rasa aman pada 

penerima. Rasa aman ini justru berbahaya karena mendorong penerima vaksin 

untuk berperilaku yang meningkatkan risiko, baik terhadap dirinya sendiri 

maupun orang sekitarnya. Ditemukannya vaksin memang membuat masyarakat 

merasa aman. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi kurang waspada, 

ceroboh dan lalai melindungi diri dengan protokol kesehatan. Orang yang sudah 

divaksinasi tidak kebal sepenuhnya. Hal ini karena vaksin hanya melindungi Herd 

Immunity. Efek Peltzman inilah yang perlu diwaspadai oleh semua pihak. Bisa 

jadi Efek Peltzman ini akan menjadi gelombang bencana berikutnya jika tidak 

dapat diantisipasi. Oleh karena itu, semua pihak perlu tetap menegakkan protokol 

kesehatan di semua lini hingga proses vaksinasi maksimal. 

Indonesia melakukan uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 Sinovac. Saat 

ini, BPOM sudah memulai kajian untuk memberikan izin penggunaan darurat 

pada vaksin China itu. Tetapi ternyata Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan 

Penyakit China, Gao Fu mengatakan bahwa vaksin Sinovac memiliki kefektifan 

yang rendah. Seperti berita yang dilansir kompas.com, efektivitas vaksin Sinovac 

dalam mencegah infeksi gejala ditemukan serendah 50,4% oleh para peneliti di 

Brasil. Ini mendekati ambang batas 50%, yang ditetapkan para ahli kesehatan dan 
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Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebagai perbandingan, vaksin Pfizer-

BioNTech buatan Brazil terbukti 97% efektif. Pakar kesehatan mengatakan vaksin 

China kemungkinan tidak akan dijual ke Amerika Serikat, Eropa Barat, dan 

Jepang karena kerumitan proses persetujuan. (Dewi, 2021) 

Indonesia telah mendapatkan 3 juta vaksin jadi Sinovac. Seperti berita 

yang dilansir oleh Suara Surabaya, PT Bio Farma selaku distributor mengirim 

vaksin produksi perusahaan China tersebut untuk 13 Provinsi dalam pengiriman 

tahap pertama. Jawa Timur menjadi daerah yang mendapat pasokan vaksin paling 

banyak yaitu 77.760 dosis. Vaksin telah tiba di Surabaya pada tanggal empat 

Januari 2021 lalu sebanyak 2 truk (Perdana, 2021). Tenaga medis dan pelayanan 

masyarakat menjadi orang tahap pertama yang harus melakukan vaksinasi, 

khususnya 11 sektor usaha yang diharuskan buka saat pandemi Covid-19. Seperti 

yang tertulis Perwali Nomor 16 Tahun 2020 pada pasal 10 menyatakan bahwa, 

terdapat 11 sektor usaha yang diwajibkan tetap buka selama Pandemi Covid-19 

ini. 

1. Perusahaan Kesehatan. 

2. Usaha bahan pangan 

3. Energi 

4. Telekomunikasi 

5. Keuangan 

6. Logistik 

7. Perhotelan 

8. Konstruksi 

9. Industri strategis 

10. Pelayanan dasar, atau Utilitas publik 

11. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari  

PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan BUMN dan salah satu dari 

11 sektor usaha di atas, yaitu bidang usaha bahan pangan. Pemerintah pun 

mewajibkan untuk karyawan BUMN melakukan vaksin Covid-19, karena 

memang diwajibkan untuk tetap buka saat pandemi Covid-19. Menurut artikel 
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yang dilangsir oleh kabar24.bisnis.com sekitar 6.821 karyawan dan pensiunan 

anggota holding Pupuk Indonesia Petrokimia Gresik mengikuti vaksinasi Covid-

19 dalam program Sentra Vaksinasi Bersama atau SVB BUMN. Vaksinasi 

terhadap 6.821 orang dari lingkungan Petrokimia Gresik ini terdiri dari karyawan, 

tenaga alih daya, pensiunan, serta orang tua karyawan yang masuk kategori lanjut 

usia atau lansia. Tahap pertama, telah dilakukan vaksinasi pada 500 karyawan 

Petrokimia Gresik pada Minggu tanggal 28 Maret 2021 lalu. Direktur Utama 

Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo mengatakan program itu menjadi hal 

yang krusial untuk penciptaan herd immunity. Mengingat, Petrokimia Gresik 

merupakan objek vital nasional (obvitnas) yang operasional bisnisnya tidak boleh 

terganggu dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. (Wahyudi, 2021) 

Adanya peraturan bahwa harus tetap buka selama pandemi Covid-19 dan juga 

harus melakukan vaksin, untuk tetap bisa melayani masyarakat. Hal ini membuat 

PT Petrokimia Gresik harus mengubah beberapa sistem karena dilakukannya 

WFO (Working From Office) dari yang awalnya melakukan WFH (Work From 

Home) dengan menggunakan telecommuting atau menggunakan keduanya. 

Banyaknya perubahan akhir-akhir ini membuat PT Petrokimia Gresik berusaha 

untuk tetap menjaga stabilitas perusahaan. Menurut Mercer (2020) menyarankan 

serangkaian tentang proses pemulihan atau pengembangan bisnis yang dapat kita 

kaitkan dengan pandemi Covid-19, yaitu:  

1. Tahu bagaimana menangani pandemi Covid-19. 

2. Beradaptasi secepat mungkin, karena sangat penting untuk 

mencari keseimbangan ekonomi. 

3. Menata ulang inventaris. 

Kondisi saat ini memang dianjurkan untuk menjaga stabilitas perusahaan. 

PT Petrokimia Gresik telah melakukan beberapa cara untuk menanggapi Covid-

19 ini. Ada beberapa sistem yang telah dibuat contohnya sistem pengukur suhu 

tubuh yang akurat yang diletakkan di depan pintu masuk kantor dan memperbarui 

sistem informasi yang digunakan untuk karyawan sebagai wadah saat bekerja di 

rumah ataupun bekerja di kantor. Menata ulang inventaris yang ada. Saat ini harus 

menerapkan sistem Social Distancing jadi mungkin 1 ruangan hanya diisi 10 
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orang saja yang awalnya mungkin bisa diisi 20 orang, tergantung luas ruangan. 

Meletakan Hand Sanitizer di setiap sudut dari kantor serta menyediakan tempat 

cuci tangan di depan pintu masuk kantor guna untuk menghentikan penularan 

Covid-19. 

Menurut penelitian yang dilakukan Gómez et al., (2020) dengan adanya 

Pandemi Covid-19, menganjurkan karyawan melakukan pekerjaan secara 

telecommuting. Saat ini banyak perusahaan masih mencoba untuk beradaptasi 

dengan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini mengharuskan mengubah pola 

kerja yang awalnya secara WFO (Work From Office) menjadi WFH (Work From 

Home) untuk memutus penyebaran Covid-19. Adanya perubahan tersebut 

membuat PT Petrokimia Gresik menyediakan berbagai fasilitas untuk karyawan 

agar bekerja dengan baik di rumah. Dan menunjang kegiatan WFH (Work From 

Home). Salah satunya bekerja secara telecommuting yang membutuhkan internet 

yang memadai, karena memang semuanya dilakukan secara online. Bahkan rapat 

pun dilakukan dengan menggunakan platform media sosial seperti Zoom, Google 

Meets dan lain-lain. PT Petrokimia Gresik juga menyiapkan sistem atau website 

yang dapat diakses oleh karyawan selama melakukan WFH (Work From Home). 

Adanya perlindungan kerja seperti penutupan area PT Petrokimia Gresik untuk 

mengurangi penyebaran virus. Cara tersebut dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik 

untuk menunjang WFH (Work From Home). 

Setelah ditemukannya vaksin Covid-19, perusahaan harus membuat 

kecepatan perubahan dengan menggunakan sistem WFO (Work From Office) 

kembali seperti awal, dengan syarat memenuhi protokol yang dibuat oleh 

pemerintah. Lagi-lagi PT Petrokimia Gresik harus mengubah pola kerja 

karyawannya dan mengharuskan karyawan untuk mampu beradaptasi dengan 

cepat karena adanya perubahan lingkungan eksternal. Banyaknya karyawan yang 

sudah nyaman bekerja secara WFH (Work Frome Home) dan memaksa untuk 

kembali ke WFO (Work From Office) adalah merupakan tantangan tersendiri bagi 

perusahan. PT Petrokimia juga harus merubah lagi pola kerja karyawannya sesuai 

dengan peraturan yang diumumkan pemerintah. Kini PT Petrokimia Gresik telah 

menerapkan berbagai peraturan salah satunya yaitu, siapapun yang masuk ke 
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kantor PT Petrokimia Gresik harus mempunyai surat hasil rapid test negatif. 

Pengecekan suhu tubuh otomatis dengan berbasis teknologi juga telah dipasang di 

depan kantor PT Petrokimia Gresik. Karyawan harus dalam kondisi sehat untuk 

bisa melaksanakan WFO (Work From Office). Adanya perubahan ruang kerja juga 

diterapkan di seluruh kantor PT Petrokimia Gresik. 

Menurut  Gómez et al., (2020) terdapat 3 langkah yang harus diterapkan 

untuk segera beradaptasi, yaitu Business Perspective, Human Behavior 

Perspective, Organizational Behavior Perspective untuk tetap bertahan di masa 

pandemi Covid-19 ini. Dari perspektif bisnis untuk memasuki new normal perlu 

dipertimbangkan, dimana membuka kembali bisnis untuk mengatasi adanya 

pandemi Covid-19, mereka harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat yang 

telah diciptakan oleh Pemerintah dan selalu mengikuti peraturan yang dibuat.  

Gómez et al., (2020) menjelaskan bahwa perspektif bisnis memiliki 4 

prinsip yaitu: mitigasi, persiapan, tanggapan dan pemulihan. Pada saat pandemi 

Covid-19 ini, banyaknya perubahan yang tidak pasti. Empat prinsip ini digunakan 

untuk mendukung proses pengembangan dan ketahanan yang dilakukan oleh PT 

Petrokimia Gresik dalam konteks yang tidak pasti seperti saat ini. Adanya 

ancaman eksternal yang menuntut perubahan untuk beradaptasi dengan cepat ini 

membutuhkan mitigasi atau perubahan, dan didukung oleh persiapan yang 

matang. Berbagai tanggapan dari karyawan dan pemegang saham juga harus 

dipertimbangkan. Lalu pemulihan yang dilakukan disaat yang tidak pasti ini. 

Mengingat situasi yang tidak pasti ini, membuat PT Petrokimia Gresik harus 

merubah beberapa hal untuk dapat menjalankan empat prinsip di atas. Pentingnya 

memiliki karyawan dengan jiwa enterpreneur atau jiwa kewirausahaan, untuk 

dapat mengidentifikasi situasi yang tidak pasti ini dan mengembangkan strategi 

bertahan hidup. Lalu menerapkan langkah-langkah penghematan untuk bertahan 

dari efek ekonomi. Di antaranya seperti aktivasi penghentian teknis, pengurangan 

biaya. Penggunaan dan penerapan teknologi memang dibutuhkan saat ini dan juga 

mencari pasar baru juga disarankan, karena mungkin adanya perubahan bisnis. 

Beberapa langkah di atas dan empat prinsip tersebut, mempermudah keputusan 
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ataupun perubahan yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik pada saat yang 

tidak pasti ini. 

Perspektif bisnis mungkin saja penting tetapi banyak beberapa faktor yang 

lebih penting yaitu perspektif perilaku manusia. Kita juga harus melihat sudut 

pandang dari sumber daya yang bersangkutan yaitu karyawan. Apakah karyawan 

bisa menerima dan beradaptasi dengan sistem yang dibuat oleh perusahaan. 

Menurut Gomez (2020), karena situasi risiko dan ketidakpastian yang 

mempengaruhi lingkungan, maka perlu dilakukan pendalaman dari perspektif 

perubahan penerimaan kondisi baru yang menguntungkan oleh perusahaan dan 

karyawan yang timbul karena adanya perubahan di lingkungan kerja. Dalam 

penelitian ini, adanya keterlibatan antara PT Petrokimia Gresik dengan 

karyawannya. Maka dari itu penting bagi PT Petrokimia untuk mengkaji lebih 

dalam tentang kesiapan dan kemampuan beradaptasi, terkait perubahan 

lingkungan kerja secara cepat untuk karyawannya. Adanya pandemi Covid-19 

disarankan untuk bekerja dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah 

yang mewajibkan perusahaan harus menyediakan sebuah sistem yang dapat 

diakses untuk para pekerja atau karyawannya, untuk tetap bekerja walau hanya 

dirumah saja. Jika karyawan tidak bisa menerima perubahan yang dibuat oleh PT 

Petrokimia Gresik ini, dikhawatirkan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

karir mereka. 

Gomez (2020) juga menyatakan bahwa perspektif organisasi meliputi 

perlindungan karyawan di tempat kerja, merangsang ekonomi dan permintaan 

tenaga kerja dan mendukung pekerjaan dan pendapatan adalah hal yang penting. 

Sebelumnya PT Petrokimia Gresik mengambil langkah cepat untuk melindungi 

karyawannya dengan melakukan WFH (Work From Home) dan menekan angka 

penularan Covid-19 sebelum adanya vaksin. PT Petrokimia Gresik 

juga.memfasilitasi karyawannya dengan memberikan vaksin Covid-19 sebagai 

bentuk perlindungan di lingkungan kerja. PT Petrokimia Gresik juga memberikan 

fasilitas SWAB kepada karyawannya. Adanya perubahan inventoris juga 

merupakan salah satu bentuk perlindungan PT Petrokimia Gresik terhadap 

karyawannya. Penempatan ruang kerja dari karyawan telah ditata ulang sesuai 
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protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan bentuk dari 

perlindungan terhadap karyawan. PT Petrokimia juga telah menggunakan sistem 

pengukur suhu otomatis berbasis teknologi yang diletakkan di depan pintu masuk 

kantor dan beberapa tempat cuci tangan dan juga Hand Sanitizer untuk mencegah 

penyebaran virus, PT Petrokimia juga telah membuat peringatan di setiap sudut 

kantor tentang penggunaan masker dan juga mencuci tangan.  

Pada saat melaksanakan WFH, para karyawan diberi tugas yang 

menumpuk. Belum lagi untuk para wanita karir yang sudah berkeluarga harus 

melakukan WFH dan juga menjaga anaknya. Seperti yang dikatakan Marliani 

(2020) dalam kondisi tertentu, seorang wanita mempunyai peran ganda yaitu tidak 

hanya sebagai istri bagi pasanganya dan ibu bagi anak-anaknya, tetapi juga adalah 

seorang pekerja (working mother) yang ikut  mencari nafkah untuk membantu 

keluarganya. Pada saat pandemi Covid-19 banyak penutupan tempat, salah 

satunya sekolah. Pemerintah juga menganjurkan untuk melaksanakan School 

From Home. Dimana orang tua mereka harus menjadi guru di rumah. Hal tersebut 

memicu wanita karir mengalami stres. Adanya pekerjaan yang menumpuk dengan 

tempo waktu yang cepat dan juga harus memperhatikan anak yang School From 

Home. Berhadapan dengan pekerjaan yang menumpuk dan terkadang dengan 

tenggat waktu yang dekat dan bersamaan, seringkali mempengaruhi emosi 

seorang wanita karir yang melakukan WFH dan sekaligus mendampingi anak 

yang sedang sekolah di rumah.  

Perubahan yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik secara cepat tentu 

saja membuat banyak dampak yang dirasakan juga oleh karyawan mereka. 

Tekanan untuk segera kembali ke semi normal melakukan pekerjaan secara WFO 

(Work From Office) dan juga adanya berita negatif tentang vaksin Covid-19 

berpotensi meningkatkan stres kerja karyawan terutama untuk wanita karir yang 

mempunyai peran ganda sebagai ibu dan juga sebagai working mother. Hal 

tersebut memicu pekerja mengalami stres. Menurut Yulianti (2018) stres yang 

berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi  

lingkungan. Sebagai hasilnya, para karyawan berkembang berbagai macam gejala 

stres yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja karyawan. Stres kerja sebagai 

rasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Bekerja 
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secara telecommuting memang sudah menjadi kebiasaan baru para karyawan, 

tetapi untuk saat ini berbagai industri mulai mencoba beroperasi secara normal. 

Harus bekerja di kantor dengan kesiapan yang mungkin dianggap oleh karyawan 

belum 100% aman untuk dirinya dan terhindar dari virus Covid-19. Kepercayaan 

diri terhadap protokol kesehatan masih diragukan oleh beberapa karyawan dan 

terpaksa harus kembali bekerja di kantor. Hal tersebut membuat sebuah tekanan 

untuk karyawan yang harus mewajibkan mereka berubah dari bekerja secara 

telecommuting dengan kembali bekerja normal di kantor. Tentu saja hal tersebut 

dapat berpengaruh pada kinerja mereka. 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam 

tentang dampak perubahan kesiapan yang dilakukan PT Petrokimia Gresik selama 

pandemi Covid-19. Penelitian ini ingin merefleksikan penelitian milik Gomez 

(2020) yang berjudul “Stres and myths related to the COVID-19 pandemic’s 

effects on remote work” yang mengatakan 3 hal penting yang harus dilakukan 

untuk adanya perubahan dan beradaptasi pada saat pandemi Covid-19 yaitu 

perspektif bisnis, perspektif perilaku manusia, dan perspektif organisasi. Dimana 

PT Petrokimia harus merubah pola kerja karyawan secara efektif. Banyaknya 

perubahan yang terjadi begitu cepat menuntut PT Petrokimia Gresik untuk terus 

mengelola tingkat stres dari karyawan, untuk menangani perubahan dari WFO 

(Work Frome Office) ke WFH (Work From Home) dan setelah ditemukannya 

vaksin kembali lagi ke WFO (Work Frome Office). Adanya berita-berita negatif 

terkait vaksin juga merupakan salah satu hal yang membuat stres kerja bagi 

karyawan untuk kembali berkerja ke kantor.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini akan mengarah 

pada studi eksplorasi mengenai perubahan secara cepat dan dampak dari 

perubahan yang dilakukan PT Petrokimia Gresik selama pandemi Covid-19. 

Dimana PT Petrokimia harus merubah pola kerja karyawan secara efektif.  

Agar mampu menangkap dan kemudian dapat menjabarkan studi ini 

secara tepat ke dalam bentuk tulisan ilmiah, maka dibentuklah sebuah rumusan 

masalah yaitu: 



 

11 

1. Bagaimana manajemen perubahan pada perspektif bisnis, perspektif 

perilaku manusia, dan perspektif organisasi yang dilakukan PT Petrokimia 

Gresik pada saat Covid-19? 

2. Bagaimana cara PT Petrokimia mengelola stres kerja yang dialami 

karyawati? 

1.3 Tujuan penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini akan mengarah 

pada studi eksplorasi mengenai perubahan secara cepat dan dampak dari 

perubahan yang dilakukan PT Petrokimia Gresik selama pandemi Covid-19. 

Dimana PT Petrokimia harus merubah pola kerja karyawan secara efektif.  

Agar mampu menangkap dan kemudian dapat menjabarkan studi ini 

secara tepat kedalam bentuk tulisan ilmiah, maka dibentuklah sebuah tujuan 

penelitian yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen perubahan pada perspektif 

bisnis, perspektif perilaku manusia dan perspektif organisasi yang 

dilakukan PT Petrokimia Gresik pada saat Covid-19 

2. Untuk mendeskripsikan cara PT Petrokimia mengelola stres kerja yang 

dialami karyawati 

1.4 Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

1.4.1 Akademik  

a. Bagi para mahasiswa manajemen yang mengambil konsentrasi 

manajemen sumber daya manusia, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

membantu teman-teman mahasiswa secara teori maupun praktek untuk 

lebih memahami bahasan dan menambah wawasan dibidang manajemen 

sumber daya manusia dengan topik khusus perubahan yang dilakukan PT 

Petrokimia Gresik secara perspektif bisnis, perspektif perilaku manusia 

dan perspektif organisasi terhadap karyawan. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah bahan kajian mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian serupa. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

salah satu bahan rujukan bagi mereka yang akan melakukan penelitian 

sejenis. 

1.4.2 Perusahaan  

a. Sebagai langkah protektif untuk mempertahankan karyawan yang 

memiliki kinerja baik dan berkompeten. 

b. Sebagai acuan mengatasi permasalahan yang dihadapi perusahaan pada 

saat pandemi Covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


