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Jadi, pemimpin itu harus 
bisa semua kan?

Menyelesaikan tugas?

Memecahkan masalah?

Mengatasi rintangan?

Memperbaiki kelemahan?



Sejatinya, kita memang mencari 
masalah, hambatan, dan 
kelemahan untuk dipecahkan di 
tempat kerja.

Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa 
dengan mengambil pendekatan yang lebih positif 
(seperti contohnya apa yang berhasil pada 
organisasi), dapat membuahkan hasil yang lebih 
optimal.



Hah? Bukannya banyak 
masalah banyak 
berkembang ya?

Itu nggak salah sih, tapi ada juga pendekatan 
yang tidak wajar. Mungkin awalnya agak sedikit 
menegangkan untuk diterapkan, tapi pada 
dasarnya setiap organisasi dijalankan oleh 
manusia yang lebih suka bekerja di suatu 
tempat yang menciptakan makna dalam 
kehidupan masyarakat.



Lalu, apa aja sih cara yang 
tidak wajar itu?

1. Jangan hanya fokus pada hal negatif atau positif

Kita juga bisa membahas apa yang telah dicapai dan 
belajar dari pengalaman. Ketahui mana yang paling baik 
untuk Anda dalam situasi yang berbeda untuk hasil yang 
paling ingin Anda capai.

2. Berhentilah mencoba memotivasi anggota

Ada kalanya anggota dapat memotivasi dirinya sendiri 
tanpa harus kita provokasi, jadi jika ingin memotivasi, 
pilihlah waktu yang tepat.



3. Ini bukan semata-mata tentang membuat kebahagiaan di 
tempat kerja

Meskipun yang satu ini memang lumayan penting, tapi arti, 
makna, hingga tujuan juga seringkali datang dari pekerjaan 
yang tidak menyenangkan, lho! 

Ingat kata Mahatma Gandhi :
“Kepuasan itu terletak pada usaha, 
bukan pada pencapaian hasil. 
Berusaha keras adalah 
kemenangan besar.”



Jadi, langkah apa yang akan kamu 
ambil hari ini untuk membuat 
tempat kerjamu lebih positif?

Yuk ikutan jadi relawan 1000 konten microblog!



● 3 Unexpected Ways To Be A More Positive 
Leader (Michelle McQuaid)

● https://www.psychologytoday.com/intl/blog/fu
nctioning-flourishing/201410/3-unexpected-w
ays-be-more-positive-leader-0

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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