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Pandangan terhadap Burnout

Burnout adalah stress, jenuh, atau kelelahan yang 
diakibatkan oleh lingkungan pekerjaan. Tetapi hal ini 
masih sering dianggap sebagai permasalahan 
individu. 

Beberapa orang menganggap bahwa hal ini dapat 
diselesaikan dengan solusi yang simpel, seperti : 

• Belajar untuk mengatakan tidak

• Melakukan meditasi

• Mengikuti konsultasi

Namun sebenarnya permasalahan yang cukup kompleks ini tidak dapat 
diselesaikan dengan solusi tersebut. Lalu, apa solusi untuk hal ini? 



Dilansir dari WHO, 

burnout termasuk dalam revisi 11 

klasifikasi internasional penyakit 

(ICD-11) sebagai fenomena dalam 

pekerjaan dan bukan merupakan 

kondisi medis. 



Dampak yang diakibatkan oleh burnout telah diteliti oleh banyak ahli, 
menurut professor dari Stanford, burnout sedikitnya telah 

menyebabkan

Fakta dan Statistik dari Burnout 

$190 millar



Pakar psikologi terkemuka, Christina Maslach, berpendapat bahwa 
perspektif kita selama ini terhadap burnout sebagai masalah mental 
individu salah. 

Maslach melakukan survei terhadap 7.500 
karyawan, ditemukan bahwa burnout 
mayoritas disebabkan oleh:

1. Perlakuan tidak adil di tempat kerja

2. Tekanan kerja tidak dapat dikelola 

3. Kurangnya komunikasi dan apresiasi dari 
atasan



Teori Motivasi Higienis 
sebagai salah satu 
cara Pencegahan 

Burnout



Teori motivasi higienis
Menurut Frederick Herzberg, teori ini didasari atas dua faktor

• Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kepuasan 

kerja

• Hal apa yang memotivasi dalam pekerjaan, seperti :

- Tanggung jawab karyawan

- Apresiasi

- Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan

Dengan hal ini, lingkungan kerja yang “higienis” atau sehat dapat tercipta. 

Sedangkan factor kehigienisan sendiri dipengaruhi oleh :

• Kondisi kerja

• Kebijakan dan pengawasan perusahaan 

• Hubungan kerja

• Status serta keamanan pegawai



Salah satu upaya awal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui 
kondisi pegawainya adalah dengan bertanya, terkadang apa yang perusahaan 
sediakan sebagai penunjang untuk karyawannya justru tidak diperlukan oleh 
mereka. 

Sebaliknya, karyawan justru lebih mengetahui apa yang sebenarnya mereka 
butuhkan. 

Namun, jika bertanya secara langsung dirasa kurang efektif, perusahaan dapat 
memulai dengan memperhatikan. Beberapa pengumpulan data terbaik berasal 

dari gaya kepemimpinan MBWA (manajemen dengan memperhatikan dan 
memantau).



“The best preparation 
for good work 
tomorrow is to do 
good work today”

- elbert hubbard



● Burnout is about your workplace, not your 
people (Jennifer Moss)

● https://hbr.org/2019/12/burnout-is-about-yo
ur-workplace-not-your-people

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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