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Wawasan Penting Freud 
Tentang Kelompok & Pemimpin

Freud dikenal karena 
wawasannya yang cemerlang 
tentang motivasi bawah sadar 
dan individu.

Great Leaders Therefore Need To Be Great People.



KELOMPOK KELUARGA

Ketika ayah memiliki kepribadian terkuat dalam 
keluarga, ramah dan hangat, semua keluarga 
cenderung bertindak dengan cara yang hangat dan 
ramah.
Jika ayah berjiwa kejam atau tertekan, 
kemungkinannya adalah ada keluarga secara 
keseluruhan akan berjiwa kejam atau tertekan.

Begitu juga ibu, jika ibu tidak 
aman atau jahat, keluarga 
akan merasa tidak aman 
secara keseluruhan atau jahat.
Jika ibu peduli dan mencintai, 
maka keluarga akan 
cenderung peduli dan saling 
mencintai.



Lalu Neil yang tegas, upbeat, 
dan menghargai semua orang 
mengambil alih. Seluruh 
karyawan mulai berubah, 
karyawan yang pergi pun 
kembali dan menginvestasikan 
kreativitas mereka. Sehingga 
Topex kembali berbisnis dan 
berkembang.

Topex (perusahaan startup) diluncurkan oleh 
seorang pemuda antusias bernama Jim dan 
berkembang pesat. Ketika Patrick yang 
cenderung kritis terhadap orang lain dan selalu 
menunjukkan apa yang mungkin tidak berhasil 
mengambil alih. Orang lain dalam kelompok mulai 
sama fokus pada apa yang salah dan tidak 
berkembang. 



| M O R A L |

Kelompok – kelompok mengambil kepribadian 
dari pemimpinnya.
Jika anda ingin kelompok yang berkembang, 
maka pilih pemimpin dengan KEPRIBADIAN 
POSITIF.



APA ITU KEPRIBADIAN POSITIF?

✔ Mendengarkan apa yang 
benar daripada menunjukkan 
apa yang mereka tidak setuju,

✔ Menunjukkan kasih sayang 
kepada orang lain, menyatakan 
apresiasi, dan jarang atau 
tidak pernah mengeluh, 
mengkritik atau menjatuhkan 
orang lain; mereka memberikan 
umpan balik bukan kritik,

✔ Ketika ada masalah, orang 
positif melihat apa yg bisa 
dilakukan, bagaimana 
memperbaiki masalah 
daripada menunjuk jari2 yg 
disalahkan, kritik, atau tuduhan.



WANNA BE A 
GREAT LEADER ?
Become a GREAT PERSON, that is, a positive 
person who RADIATES WARMTH, 
APPRECIATION, ENCOURAGEMENT, 
RESPONSIVITY, OPTIMISM and ENTHUSIASM.



● Great Leaders: The Secret That Freud Understood 
(Susan Heitler, Ph.D.)

● https://www.psychologytoday.com/intl/blog/resolution-
not-conflict/201502/great-leaders-the-secret-freud-un
derstood

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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