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Menjadi pemimpin yang mendengarkan, 
responsif, dan empati adalah atribut yang hebat. 
Ini adalah teknik kepemimpinan yang kuat.

Tapi, bersikap baik dan empati ada batasnya. 
Misalnya, bayangkan kita memiliki karyawan 
yang memanfaatkan sifat baik kita dan meminta 
kita untuk memikul beban kerja mereka, 
melanggar aturan, atau mengungkapkan 
informasi rahasia.

Kita perlu meminta pertanggungjawaban orang 
dan mengatasi masalah perilaku. Karena jika 
tidak, kita sebenarnya merugikan setiap orang di 
tim kita.



Dampak apa yang
dapat terjadi,
• Secara langsung mengurangi (dan bahkan 

menghancurkan) nilai bisnis karena mereka 
memiliki kekuatan nyata atas anggota tim 
lainnya.

• 87% mengatakan rekan kerja dengan sikap 
yang buruk membuat mereka sangat 
menderita sehingga mereka secara serius 
mempertimbangkan untuk berganti 
pekerjaan. 

• 93% mengakui tingkat produktivitas mereka 
turun ketika dipaksa bekerja bersama rekan 
kerja dengan sikap buruk.



Dampak apa yang
dapat terjadi,
• Studi Why CEOs Get Fired, menemukan bahwa 

menoleransi karyawan berkinerja rendah 
menyumbang 27% dari pemecatan CEO. Hal ini 
dapat terjadi karena mampu menghancurkan 
reputasi seorang pemimpin dan sulit untuk meminta 
pertanggungjawaban karyawan lain terhadap 
standar perilaku yang diharapkan.

• 96% karyawan, manajer, dan CEO setuju bahwa 
penilaian kinerja harus membedakan yang 
berkinerja tinggi dan rendah. Tetapi hanya 22% yang 
selalu berpikir bahwa pemimpin mereka 
benar-benar membedakan antara yang berkinerja 
tinggi dan rendah. Dan semakin seorang karyawan 
setuju bahwa pemimpin mereka membedakan 
antara yang berkinerja tinggi dan rendah, semakin 
besar kemungkinan karyawan tersebut terinspirasi 
di tempat kerja.



Jika Anda tidak meminta 
pertanggungjawaban orang atas 

perilaku buruk, yang dilakukannya 
hanyalah mendorong lebih banyak 

perilaku buruk. 

Jadi, jika Anda benar-benar ingin 
menjadi pemimpin yang baik dan 
berempati, pikirkan kerugian yang 
akan terjadi pada karyawan lain di 

tim Anda jika Anda tidak mengatasi 
sosok tersebut.



Being a Nice Leader Does Not Mean You Should 
Tolerate Jerks (Mark Murphy)
https://medium.com/forbes/being-a-nice-leader-does-not
-mean-you-should-tolerate-jerks-27da7a5240f1

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti 
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