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Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi 
autentik seratus persen, 
semua orang memiliki 
kebohongan kecil didalamnya.

Sebuah penelitian psikologis menunjukkan bahwa 
seseorang yang bersikap autentik kurang dari 100% 

adalah hal yang baik.



Jadi, apa itu

autentik?
“Autentik adalah bagaimana kita menunjukkan sikap 
kita yang sebenarnya kepada orang lain”



ketika kita harus mencari sebuah informasi yang 
mengharuskan kita berada dalam satu ruangan dengan 
seorang psikopat yang telah membunuh 3 orang, 

Akankah kita menjadi autentik dengan menunjukkan 
semua perasaan serta bahasa tubuh yang 
memperlihatkan bahwa kita sedang takut?

Bayangkan



Tidak menjadi autentik 100% bukan berarti kita 
tidak jujur.
Kita tetap bisa menjadi autentik dengan berempati 
kepada orang lain.

Tentu saja TIDAK !



1.  Seorang psikopat yang memiliki tim. Mereka saling percaya 
satu sama lain, dan mampu berkolaborasi meskipun ada 

perbedaan pendapat didalamnya. Mereka mampu mengatasi 
hal tersebut dengan sikap autentik dan empati sehingga 

semuanya selalu berjalan dengan baik.

Pada dasarnya ada 2 jenis Pemimpin

2.  Pemimpin kedua bersikap autentik sepenuhnya tanpa 
berempati. Mereka saling berbicara di belakang karena 

perbedaan pendapat didalamnya dan tidak dapat 
berkolaborasi dengan baik. Mereka tidak terbuka satu sama 

lain karena takut akan dikritik dan tidak mendapatkan 
kepercayaan satu sama lain.



✔Ketahui peran dan batasan kita sebagai seorang pemimpin 
(harapan pemimpin kepada anggota) 

Lalu,
bagaimana cara menjadi Pemimpin
autentik yang berempati ?

✔Lakukan riset untuk mengenal tim lebih dari sekadar 
tugas (motivasi setiap individu)

✔  Mencari tahu penyebab ketika sebuah tim 
mengalami kegagalan (bukan menghakimi)



Yuk terapkan authentic with 
empathy di kepemimpinan kita!

Tunggu apalagi?



● What Working with Psychopath Taught Me about 
Leadership (Solheim, Nashater Deu)

● https://youtu.be/pKMgG9xlfEg

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.
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