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Si “ALWAYS ON”

Orang yang memiliki karakter ini cenderung aktif 
pada setiap diskusi maupun obrolan biasa, 
biasanya mereka pula yang ingin terlihat 
menonjol dan membuat cair suasana pada grup. 

Dalam memanajemen pribadi mereka, kita 
sebagai pemimpin perlu mencoba 
menyesuaikan topik yang ia bawa, karena pada 
dasarnya saat di tongkrongan maupun diskusi 
online lainnya mereka adalah para pencair 
suasana dan pembangun topik. 



Si “SEPERLUNYA”
Pada karakter ini orang akan aktif ketika mereka 
memiliki keperluan penting bagi dirinya, mereka 
bisa menjadi karakter “Si ALWAYS ON” akan 
tetapi terkadang mereka begitu karena adanya 
benefit khusus yang diinginkan.

Dalam mengatasi pribadi ini kita harus 
secepatnya dalam membalasnya dan bisa 
memahami kebutuhan topik yang mereka 
angkat, karena sepemahaman pribadi saya 
mereka cenderung bawa perasaaan (BAPER) 
ketika tidak ada yang merespon dan 
mengabaikan mereka.



Si “PENGGAGAS”
Orang yang memiliki karakter ini selalu 
mengusulkan hal baru dan juga sedikit aktif 
ketika mereka dihadapi dengan pilihan. Mereka 
pasti akan mencoba membeberkan opsi-opsi 
lain beserta kebermanfaatan opsi tersebut. 

Dalam memanajemen karakter ini kita perlu 
menghargai mereka dengan ucapan terimakasih 
dan juga dengan memakai opsi yang mereka 
beberkan. Karena perlu diketahui mereka sangat 
menguntungkan bagi kita dalam memilah 
pilihan-pilihan  dan menaikkan semangat 
anggota grup yang disebabkan antusiasme “Si 
PENGGAGAS”.



Si “SIDER”
Pada karakter ini mereka cenderung pasif dan kurang 
suka terhadap ramainya grup karena mereka 
memiliki kesibukan tersendiri dan sedikit apatis 
dalam menilai sesuatu. Perlu juga disadari mereka 
kurang antusiasme dalam berdiskusi secara online 
dan kurangnya kepercayaan diri di dalam diri mereka.

Dalam mengatasi pribadi ini kita sebagai pemimpin 
harus siap dengan sikap tak acuhnya mereka yang 
meskipun sangat menjengkelkan, kita juga harus 
menyikapi hal tersebut secara positif. Misal dengan 
bertanya secara langsung atau ber-tabayyun karena 
kita tidak mengetahui penyebab dari ketidakaktifan 
mereka.



Di zaman online ini kita 
membutuhkan Pemimpin yang 
sabar dan tidak “baper”  saat 
anggota slow respon, 
mengabaikan, dan sikap tak 
acuh di grup juga ketika 
private chat satu-persatu. 
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