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Apa itu Burn Out ? 
Burn out adalah sebuah kondisi dimana 

seseorang merasa sangat lelah, letih, capek 

baik secara fisik maupun emosional.

Dulu, burn out akan terjadi pada seseorang 

yang minimal telah bekerja di suatu tim selama 

kurang lebih 10 tahun. Namun di masa saat ini, 

angka kasus “burn out” semakin bertambah 

pada pekerja yang memiliki masa kerja singkat 

seperti satu atau dua tahun. 

Sumber gambar : Google 



Hmm, burn out itu bahasa lain dari jenuh atau 
bosan dong? Eits. Tentu saja berbeda. 

Perasaan bosan atau jenuh, merupakan sesuatu yang dapat diatasi dengan 
sedikit upaya . Contohnya ketika sedang jenuh bekerja, maka dapat 
diatasi dengan beristirahat sejenak, bercengkrama atau melakukan suatu 
hal yang disukai. 

Berbeda halnya dengan bosan, Burn out merupakan perasaan letih yang 
sulit sekali untuk dihilangkan dengan upaya upaya yang sederhana. 

Sumber gambar : Google 



Bahaya Burn Out : 

- Produktivitas menurun karena kehilangan semangat 

untuk bekerja 

- Kepuasan kerja berkurang 

- Memengaruhi absensi tim 

- Memengaruhi Peforma  tim 

- Memengaruhi angka turn over di perusahaan 

Sumber gambar : Google 



Gejala 
burn out : 

• Adanya sinisme. Semua hal akan 
dilihat secara negative oleh orang 
yang mengalami burn out 

• Merasa sangat letih (exhausted) di 
badan dan mental 

• Merasa inkompeten dalam 
mengerjakan pekerjaannya  

• Orang tersebut mulai menjauhkan 
diri dari pekerjaan denga cara 
menolak, menunda atau bermalas 
malasan. 



Penyebab 
terjadinya 
burn out : 
• Beban kerja yang 

berlebihan 
• Kurang jelasnya peran 

dalam tim 
• Kurangnya apresiasi, 

support dan komunikasi 
dari pemimpin. 

Sumber gambar : Google 



Apa yang harus dilakukan 
oleh seorang leader untuk 
mengatasi burn out pada 
anggota timnya? 

• Pastikan kejelasan peran setiap anggota dalam tim 
• Latih anggota untuk mem-break down tugas yang dirasa 

besar menjadi tugas yang lebih ringan untuk dikerjakan 
• Bangun budaya untuk mengenali pencapaian kecil dan 

pemberian apresiasi 
• Bangun suasana yang terbuka 
• Latih asertifitas pada tim agar tim dapat mengatur prioritas 

kerja Sumber gambar : Google 



Bagaimana seseorang 
mempersepsi beban 

kerjanya akan 
memengaruhi cara dia 

bekerja.



● BURN OUT'?? Begini ciri-cirinya dan cara 
mengatasinya (Angesty Putri)
https://www.youtube.com/watch?v=Jc-16Mj
Pa2s 

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:

https://www.youtube.com/watch?v=Jc-16MjPa2s
https://www.youtube.com/watch?v=Jc-16MjPa2s

