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Hubungan Atasan dan Bawahan – Bagaimana menyikapinya? 

Sesi 2 dari program Kulwap kali ini masih membahas topik office 
politic, namun akan lebih fokus pada bagaimana hubungan antara 
atasan dan bawahan.  
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Masalah ini harus dilihat dari cara pandang masing-masing posisi 
dan belajar untuk mencari titik tengah solusi dari masalah tersebut. 
Jika kita melihat dari sudut pandang seorang karyawan tentunya 
mereka bekerja mengharapkan adanya dukungan dari seorang 
pimpinan, entah itu arahan, motivasi, penjelasan, teguran maupun 
pujian. Namun seringkali mereka tidak memperoleh hal-hal tersebut 
sehingga karyawan tidak merasa “memiliki orang” yang mendukung 
mereka saat mereka mengerjakan tugas mereka.  

Atasan tentunya—dengan tanggung jawab mereka yang besar—
diharuskan untuk memiliki tiga pola pikir:  

1. Mampu berpikir strategis dan bagaimana mengembangkan 
bisnis usaha atau bagaimana mengembangkan departemen 
mereka menjadi departemen yang produktif.  

2. Pola berpikir untuk terus meningkatkan keterampilan mereka 
dalam menciptakan mengembangkan departemen mereka 
sehingga bisa memberi support kepada proses bisnis secara 
keseluruhan.  

3. Seorang atasan juga dituntut untuk mampu mengelola 
bawahan-bawahan mereka untuk mendukung bawahan untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Sedangkan karyawan dituntut untuk:  

1. Mampu menyelesaikan tugas pekerjaan mereka berdasarkan 
waktu dan tuntutan kualitas yang diharapkan.  

2. Karyawan dituntut untuk berlalu meng-improve pekerjaan 
mereka sehingga bisa mendukung proses operasional kantor 
dengan baik.  

Jika kita melihat keduanya tentunya memiliki kesamaan yaitu untuk 
membuat organisasi berjalan dengan baik, namun ketegangan di 
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antara keduanya muncul karena kurangnya kemampuan untuk 
mengomunikasikan apa yang menjadi harapan dan juga kurangnya 
kemampuan untuk mengerjakan sesuai dengan harapan 
perusahaan. 

Ketegangan antara keduanya tentunya tidak mudah untuk 
diselesaikan namun bukan hal yang tidak mungkin untuk dikurangi 
sehingga hubungan kerja bisa menjadi lebih harmonis. 
Hubungan atasan bawahan pada dasarnya “sangat rentan” apalagi 
jika ditambah dengan adanya office politic yang kuat di kantor 
sehingga masing-masing perlu menyadari untuk selalu memiliki 
keterbukaan terhadap pemahaman masing-masing untuk 
menciptakan hubungan yang lebih baik.  

 
Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh atasan: 

1. Selalu membangun pemahaman yang sama tentang apa yang 
dituntut pada bawahan masing-masing memahami bahwa 
tugas dan tanggung jawab mereka sangat penting bagi 
organisasi.  

2. Atasan harus lebih terbuka terhadap kemampuan bawahan 
dengan menggali potensi potensi khusus dari bawahan 
sehingga mereka miliki kepuasan dapat memberikan 
kontribusi mereka secara optimal.  

3. Atasan juga perlu memiliki keberanian untuk melakukan 
reward dan punishment yang tegas, karena tanpa keberanian ini 
perilaku positif tidak akan terbentuk dengan baik. 
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Dari sisi bawahan tentunya mereka juga: 
 
1. Harus lebih berani untuk mengomunikasikan permasalahan 

dan kesulitannya sehingga atasan dapat segera membuat 
keputusan dan solusi.  

2. Bawahan harus terus menerus meningkatkan potensi dan 
kemampuannya sehingga minimal bisa men disejajarkan pola 
berpikir nya dengan pola berpikir atasan.  

3. Bawahan juga selalu mengoreksi pekerjaannya sehingga 
setiap hari akan ada perbaikan. 
 

Mungkin sampai disini kita akan melihat bahwa hubungan ini kalau 
dibangun dengan baik akan dengan mudah menciptakan 
harmonisasi pekerjaan antara atasan dengan bawahan, hanya 
masalahnya seringkali yang terjadi adalah: 

1. Atasan yang tidak siap secara mental untuk memiliki dan 
mengelola bawahan sehingga mereka masih menganggap 
dirinya sebagai figur yang harus menjadi sentral dari dunia 
mereka dalam pekerjaan ini merupakan pola berpikir yang 
sangat tidak produktif karena atasan menjadi sangat sulit 
untuk dikoreksi bahkan perilaku mereka tidak mereka sadari 
telah menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam 
pekerjaan 

2. Demikian juga bawahan yang seringkali tidak mau dengan 
terbuka dan berinisiatif untuk terus mengembangkan 
kemampuan mereka bahkan ketika kehadiran atasan tidak 
serta dengan mereka sehingga ketika mereka melakukan 
suatu pekerjaan karena mereka melihat ini sebagai siklus 
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pembelajaran buat mereka untuk semakin dewasa dan 
semakin meningkatkan kompetensi.  

3. Ada banyak bawahan ketika mereka bekerja dengan seorang 
atasan terdapat ketidakpuasan karena atasan tidak bisa 
memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka 
harapkan. Tentunya ini harus disadari bahwa sebagai 
karyawan yang harus mencoba untuk meningkatkan potensi 
dan kemampuan mereka setiap saat. 
 

Yang penting dari hal di atas adalah tidak mem politisasi hubungan 
yang sudah “rentan” sejak awal ini ke dalam ranah office politic 
sehingga masing-masing posisi sibuk memanfaatkan situasi yang 
buruk untuk mendapatkan keuntungan pribadi masing-masing 

 

Atasan 

Perilaku-perilaku apa saja yang seringkali muncul dari atasan yang 
“kontra produktif” terhadap kinerja bawahan : 

1. Atasan yang selalu menganggap diri mereka adalah “Mr. 
Serba Tahu” dan seringkali menekan bawahan yang aktif 
berinisiatif untuk memberikan alternatif solusi. 

2. Atasan yang “galau” sehingga kecemasan kekhawatiran nya 
seringkali mereka bagikan kepada seluruh tim mereka yang 
pada akhirnya menimbulkan suasana yang tidak 
menyenangkan. 

3. Atasan yang seringkali terlalu kaku untuk menerima instruksi 
dari atasannya , sehingga tidak mencoba untuk mencerna 
terlebih dahulu apakah implementasinya masuk akal dan 
dapat dijalankan atau tidak.  
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4. Atasan yang terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri sehingga 
mereka hanya berfokus kepada menciptakan suatu gagasan 
namun tidak pernah membagikan kepada orang lain termasuk 
bawahannya, sehingga kadang-kadang bawahan terkejut saat 
atasan mempresentasikan sesuatu yang tidak ada dalam 
masterplan departemen mereka. 

5. Atasan yang memang saat mereka bergabung dengan 
perusahaan sudah membawa masalah perilaku mereka yang 
pada akhirnya sering membuat bawahan menjadi demotivasi 
ekstrim nya seringkali mereka menjadi atasan yang senang 
ketika muncul banyak konflik dan senang ketika bawahan 
tidak mampu bekerjasama  dengan baik dengan alasan 
berbahaya jika bawahan berkoloni. 

6. Atasan yang memang secara potensi dibawa rata-rata namun 
dengan alasan-alasan politis perusahaan mereka ditempatkan 
di posisi tersebut hal ini sering kali menimbulkan berbagai 
macam konflik, karena umumnya mereka merasa tidak 
senang ketika ada bawahan yang lebih pintar dibanding 
atasan dan ada kecenderungan sering menekan bawahan 
bahan seperti ini. 

7. Atasan yang sering menjadi pelapor dari seluruh kegiatan 
bawahan bahkan mereka memiliki daftar kesalahan bawahan 
untuk disampaikan kepada manajemen perusahaan pasang 
model seperti ini biasanya lebih ingin menyenangkan 
manajemen dibandingkan membangun tembok yang kuat. 

model perilaku atasan ini merupakan perilaku yang terbanyak 
terjadi di perusahaan tulisan yang kami tangani sehingga kami 
ingin pangkat masalah ini untuk menjadi bahan diskusi dan 
solusi bagi kita. 



AND Learning & Coaching 
Gedung City Square C22, Jl. Abdulrahman Saleh, Bandung – 40174 | P: (022) 6125446 | E: and@and-lc.com 

www.and-lc.com 

Bawahan 

Jenis perilaku-perilaku bawahan yang juga sering kali menjadi 
hambatan untuk membangun hubungan antara atasan dengan 
bawahan yaitu 

1. Bawahan yang seringkali pasif sehingga mereka tidak 
menunjukkan satu gairah dalam bekerja namun hanya sekedar 
mengikuti instruksi kerja yang diharapkan saja. 

2. Bawahan yang suka mengeluhkan berbagai macam masalah, 
walaupun upaya yang mereka lakukan untuk menyelesaikan 
masalah sangat tidak optimal, bahkan cenderung hanya 20% 
supaya yang mereka lakukan. 

3. Bawahan yang senang bekerja untuk diri sendiri dan sulit untuk 
berbagi dan peduli terhadap pekerjaan orang lain, tujuan mereka 
bekerja adalah memuaskan dan mereka yaitu mendapatkan gaji 
sebesar mungkin dengan upaya seringan mungkin. 

4. Bawahan yang senang menjadi “kompor” karena ketika masalah 
tersebut membesar mereka biasanya akan bersembunyi dan 
mencari kesalahan teman-temannya. Tipe bawahan seperti ini 
nampaknya menjadikan konflik atau situasi yang tidak kondusif 
untuk kepentingan dirinya sendiri. 

5. Bawahan yang selalu mengkritik atasannya di belakang sehingga 
berharap orang lain di sekitar dia akan terpengaruh untuk melihat 
atasannya sebagai orang yang banyak kesalahan, namun ia 
kurang mampu mengintrospeksi diri nya sendiri. 

6. Bawahan yang tidak konsisten karena mereka terbiasa bekerja 
sesuai dengan mood, mereka akan terlihat dari kualitas 
pekerjaan yang tidak pernah meningkat hari demi hari bahkan 
seringkali terus-menerus menjadikan masalah bagi atasannya. 
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7. Bawahan yang selalu menjadi nice guy tetapi tidak memiliki 
prestasi yang besar dalam bekerja, sehingga atasan juga 
seringkali mengalami kesulitan untuk mempromosikan karena 
tidak ada hasil yang dapat dievaluasi. 

8. Bawahan yang sedang galau dengan dirinya sendiri, namun ia 
tidak mampu menganalisa kesalahannya sehingga ia cenderung 
menyalahkan lingkungan dan kesalahan yang Ia lakukan 
dibebankan kepada orang-orang di sekitar bahkan kepada 
atasannya sendiri. 

Dalam sesi kulwap kali ini juga diharapkan kita punya satu kunci 
tips untuk mengatasi kondisi-kondisi yang mungkin muncul dari 
hubungan atasan dan bawahan: 
 
1. Selalu menyadari bahwa atasan bukan “superman” yang mampu 

melakukan semua hal dengan baik dan sempurna. Kadangkala 
atasan juga seorang yang sedang melewati proses 
pembelajaran, sehingga akan banyak sekali kesalahan-
kesalahan yang barangkali mereka akan melakukan akibat dari 
pola pikir pengalaman dan keterampilan yang terus berproses. 

2. Bawahan juga diharapkan perlu memberikan “support 
berpasangan”, bawahan dituntut untuk bisa melengkapi 
kelemahan atasan sehingga hubungan keduanya bisa menjadi 
sinergi karena jika bawahan tidak mampu memberi support yang 
dibutuhkan untuk atasan dapat mencapai target perusahaan, 
maka bawahan tidak akan mendapatkan evaluasi yang 
sempurna. 

3. Kedua belah pihak perlu terus menerus membangun komunikasi 
baik formal maupun informal untuk memunculkan keterbukaan 
terhadap harapan masing-masing sehingga ada aliran yang 
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saling mengisi diantara keduanya. Walaupun hasil akhirnya 
belum tentu bisa memuaskan kedua belah pihak. Karena bagi 
seorang karyawan yang lebih penting adalah “kepastian” juga 
demikian bagi atasan “kepastian” karena itu adalah kunci mereka 
bisa mengambil tanggung jawab dan keputusan. 
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TANYA-JAWAB 

Pertanyaan 1: 

Bagaimana mengatasi atasan yang kadangkala sering menjadikan 
bawahan sebagai kambing hitam dari keputusannya yang salah? 

Jawab: 

Jika melihat permasalahan Anda ini harus dilihat dari masalah 
kepribadian atasan Anda yang mungkin mengalami krisis pada 
kepercayaan dirinya yang membuatnya berperilaku negative 
dengan melemparkan kesalahan pada bawahan dalam hal ini Anda. 
Saran saya Anda perlu lebih “berani” menyatakan keberatan Anda 
saat Anda dijadikan kambing hitan, antara lain dengan cara 
mempersiapkan data data yang diperlukan sehingga Anda dapat 
menjelaskan posisi permasalahan yang terjadi yang membuktikan 
bahwa Anda tidak bersalah. Data adalah alat yang paling ideal untuk 
menghadapi situasi seperti ini. 

 

Pertanyaan 2: 

Saya punya atasan yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga 
seringkali jika saya punya masalah beliau tidak terlalu peduli padahal 
apa yang saya lakukan untuk kepentingan beliau? 

Jawab: 

Mungkin ini merupakan perpaduan antara karakter dan sikap / 
attitude beliau yang seringkali lebih senang one man show. Bisa 
terjadi akibat seleksi kepemimpinan yang kurang akurat sehingga 
beliau bukan tipe pemimpin namun dipaksakan untuk menjabat 
atasan. Sehingga habitnya untuk bekerja sendiri menjadi kontra 
produktif dengan posisi jabatannya. Mungkin Anda bisa menjadikan 
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ini sebagai sarana bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi 
kemandirian atau potensi kepemimpinan dalam diri Anda. Karena 
untuk merubah atasn model seperti ini tentunya tidak mudah. 

 

Pertanyaan 3: 

Bagaimana menyikapi sifat pimpinan yg perfeksionis sekali, yg 
menuntut setiap pekerjaan benar 2x harus 100% selesai ? 

Jawab: 

Perfectionist merupakan tipe kepribadian yang sulit untuk dirubah, 
namun cara kita menghadapi atasan lah yang perlu di tingkatkan 
dan dikembangkan. Antara lain dengan membiasakan diri dengan 
data yang lengkap. Karena tipe perfectionis sangat khawatir jika 
melakukan kesalahan sehingga dalam bekerja selalu merujuk pada 
prosedur kerja. Memang seringkali membuat kita kewalahan tetapi 
positifnya membuat kita lebih siaga karena sewaktu waktu beliau 
akan menemukan kesalahan dari pekerjaan kita. Respons yang 
kedua adalah dengan cara menemukan hal hal yang menjadi 
concern beliau sehingga tahu bagaimana menyerahkan tugas yang 
sesuai dengan harapan atasan. 

 

Pertanyaan 4: 

Saya punya team 1 org bawaan atasan saya, pintar berpolitik, pintar 
bermain kata dengan pimpinan dan rekan, dan sangat menyepelekan 
posisi saya sbg supervisor saat sekarang. Sampai klimaksnya, 
pekerjaan dia tidak achive dan yang pertama kena tegur pastinya saya 
sebelum ke ybs. Apa saya berhak memberhentikan dia atas dasar 
perilakunya dan hasil pekerjaannya yg notabennya hanya personel 
administrasi di fungsi database tp achivement ybs tidak memenuhi KPI. 
Saya sudah buat tools untuk team saya sbg komitmen kami .Apabila 
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komitmen yg sudah di tuliskan tdk tercapai (dr sisi bawahan saya), 
boleh saya berhentikan bawahan saya? 

Jawab: 

Saran saya kadangkala kita harus mengesampingkan perasaan 
tidak enak karena orang tersebut bawaan atasan Anda, karena 
bagaimana pun juga Anda harus memikirkan karir Anda kedepan. 
Jika akibat perilakunya membuat karir Anda tidak berkembang atau 
bahkan jabatan Anda terancam rasanya cukup “layak” jika Anda 
harus segera mengambil keputusan walaupun “sulit” dan berat. 
Apalagi jika perilaku orang tersebut sudah sangat keterlaluan 
sehingga mengganggu team kerja Anda. Memang yang paling sulit 
adalah “meyakinkan” bahwa keputusan Anda adalah yang terbaik. 
Yakinkan bahwa keputusan Anda akan menyelamatkan team Anda 
dan departemen Anda bahkan perusahaan, sehingga Anda bisa 
menghindari perasaan tidak enak. Karena pemimpin yang baik 
adalah ketika ia mampu mengambil keputusan yang berat yang 
salah satunya membuang dahan pohon yang sudah tidak berfungsi. 

 

Pertanyaan 5  

Bagaimana menyikapi sikap bawahan yg malas dan tidak bertanggung 
jawab terhadap pekerjaan, sedangkan seAndainya kita sanksi yg tegas 
kita jg takut krn setegas2nya sanksi tdk mungkin karyawan tsb dipecat, 
paling berat hanya dimutasi, lha kalo mutasi itu jg sangat merugikan 
kita sekali? 

Jawab: 

Permasalahan menangani karyawan yang sudah masuk “kotak” 
sebenarnya masalah yang agak rumit dibanyak perusahaan di 
Indonesia karena hambatannya adalah keenganan perusahaan 
untuk melakukan PHK yang berdampak terhadap pesangon apalagi 
kebijakan di beberapa perusahaan plat merah yang tidak 
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membolehkan PHK kecuali masalah yang masuk ranah hukum. Hal 
ini tentunya menjadi lingkaran setan yang tidak mudah di 
tuntaskan, karena jika membiarkan juga akan menjadi virus bagi 
organisasi. Sehingga cara lain yang bisa dilakukan adalah ISOLASI 
atau memisahkan orang yang sudah apatis dan dimotivasi tersebut 
untuk tidak banyak mempengaruhi karyawan yang ingin bekerja 
baik tetapi load kerjanya dibuat proposional dan dengan resiko 
kecil. Di masa sekarang kita harus lebih memberanikan diri untuk 
kehilangan team/bawahan apalagi jika sudah berperilaku sangat 
bermasalah, karena daya rusak secara psikologi pada keseluruhan 
team / departemen sangat besar. 

 

Pertanyaan 6 

Bagaimana membangun politik office kepada pimpinan yang selalu 
sibuk dengan kepentingannya sendiri, asyik sendiri dan hanya mereview 
kalangan yg dia anggap penting saja (misal teman sepermainannya) yg 
dia naikkan menjadi satu level dengan dia padahal dia ada kompetensi 
leader ataupun masa kerja. Saya dituntut bisa meng-hire bawahan saya 
seperti yg dia mau, tp saya tdk dibelaki ilmu leadership dan lainnya? 

Jawab: 

Ini jenis pimpinan yang sebenarnya belum siap menjadi pemimpin 
atau biasa disebut pemimpin karbitan karena terlalu cepat menjadi 
pemimpin sehingga tingkat kematangan emosi, pemikiran dan 
psikologisnya sangat rendah. Biasanya terjadi pada organisasi 
yang tidak memprioritaskan pentingnya kepemimpinan. Menurut 
saya bukan salah Anda tetapi ini jadi masalah Anda, seperti Right 
man in the wrong place. Saran saya Anda perlu lebih fokus untuk 
menjadikan ini sebagai sarana untuk mengembangkan potensi 
kepemimpinan adan secara mandiri, karena Anda tidak bisa lagi 
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mengandalkan arahan atasan Anda untuk membantu Anda menjadi 
pemimpin di perusahaan. 

Ada hal hal yang tidak bisa kita selesaikan karena berada diluar area 
kendali kita misalnya kita tidak bisa merubah atasan apalagi 
menurut saya kasus atasan Anda sudah masuk dilevel karakter. 

 

Pertanyaan 7  

Saya pasti akan lakukan walaupun mungkin karir saya yang akan 
dipasifkan oleh pimpinan saya itu. Karena typical pimpinan saya, asyik 
sendiri, perfectionis, dan org/kelompok yg dia akan promote adalah org 
yg "pro" dengan nya. Bisa Pro, bisa membelainya melalui kata2, pasti 
akan promote untuk jabatan ataupun pengangkatan. Saya sangat tidak 
suka dengan org yg bermain dengan jabatannya. 

Jawab: 

Anda perlu lebih mampu untuk memahami lingkungan team kerja 
karena Anda akan lebih memahami kenapa atasan Anda memilih si 
A dibandingkan di B dan sebagainya. Jika masalahnya ternyata 
karena like dislike Anda bisa pelajari "why" factornya. 

Jika and bisa ketemu dengan why factornya biasanya akan 
mengurangi ketegangan antara Anda dan atasan Anda . Bisa jadi 
atasan merasa bahwa kita adalah orang yang tidak kooperatif atau 
Anda terlihat sulit diajak kerjasama. Sehingga jika tahu akar 
masalahnya Anda bisa lebih menyesuaikan diri. 

 

Pertanyaan 8  

Bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan dimana atasan itu 
jarang berada ditempat? padahal apabila ada rapat penting, ia kerap kali 
kirim orang yang tidak bisa mengambil keputusan secara strategis 
karena atasan tidak ada di situ? 
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Jawab: 

Atasan model seperti ini biasanya disebabkan oleh 1. atasan yang 
menghindari masalah kantor dan lebih senang menghindari, 2 
atasan yang tidak punya prioritas sehingga ketika pergi tidak 
mendelagasikan tugas dengan baik 3. atasan yang terlalu yes man 
pada manajemen sehingga punya kecenderungan meng iyakan 
semua tugas manajemen / owner / boss tanpa pikir panjang. 

Saran saya sepakati dengan atasan untuk menggunakan media 
komunikasi WA, atau yang lainnya terutama berkaitan dengan 
keputusan keputusan penting. Kalau tidak ada jawaban minimal 
Anda sudah tuliskan di WA atau email permasalahan Anda dan 
keputusan atasan, kalau tidak dijawab yang penting bagi Anda 
adalah bukti bahwa Anda sudah meminta jawaban / keputusan. 
Artinya buat "bukti" dengan catatan dari komunikasi Anda dengan 
atasan. 

 

Pertanyaan 9  

Bagaimana jika ada dua instruksi yang berbeda antara direktur dan 
atasan langsung? 

Jawab: 

Saran saya Anda prioritaskan instruksi atasan langsung dulu, tetapi 
jika ada instruksi dari direksi setelah Anda menerima instruksi 
sebaiknya langsung komunikasikan dengan atasan langsung untuk 
meminta pertimbangan atau minimal Anda sudah melaporkan 
bahwa Anda mendapat instruksi dari direksi. Yang penting adalah 
komunikasi selalu apa pun instruksi dari direksi pada atasan karena 
dengan begitu beliau akan merasa bahwa Anda menjadi bagian dari 
tanggungjawabnya, jangan sampai beliau menganggap Anda "main 
belakang". 
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Pertanyaan 10  

Saya selalu berkomunikasi dengan atasan, bahkan membuat janji untuk 
atasan bertemu dengan klien , namun selalu atasan tersebut ingkar 
dengan janjinya, setelah 3 x berturut2, maka saya tdk berani membuat 
janji ketemuan antara atasan dgn klien. Bagaimana saya harus 
bersikap? 

Note , sy sdh jarang komunikasi dengan atasan sekarang. 

Jawab: 

Atasan dinilai kredibilitasnya dari janji yang ditepati. Kalau beliau 
tidak jaga janji maka reputasinya akan hancur dan dampaknya bisa 
menghancurkan teamwork bahkan organisasi. Walaupun bukan 
kesalahan Anda tetapi Anda harus bisa menjelaskan dengan baik 
pada klien. Minta atasan Anda memberikan arahan apa yang harus 
dibicarakan dengan klien sedetail mungkin sehingga Anda bisa 
belajar untuk menjadi pemimpin masa depan. Dan yang terpenting 
jangan ulangi kesalahan atasan Anda tetapi belajar untuk 
membangun reputasi dengan menepati janji. Banyak pimpinan / 
manager / atasan di banyak perusahaan yang sudah merusak 
reputasinya dengan tidak menepati janji. Padahal ini satu-satunya 
values yang bisa mereka bawa untuk mencapai karier terbaik 
mereka. 

 

Pertanyaan 11  

Saya sudah memberikan surat peringatan ke 3 kepada bawahan saya 
yg notabenenya adalah keluarga atasan saya, sdh saya laporkan ke 
HRD dan Head operational namun tidak ada pengaruhnya , mohon 
pencerahan. 
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Jawab: 

Jujur saya ini masalah yang tidak mudah di selesaikan karena akan 
konflik dengan banyak kepentingan. Karena bahkan dalam 
perusahaan yang profesional pun kadangkala kalah dengan 
hubungan persaudaraan. Menurut saya sebaiknya bermain cantik 
saja, yaitu buat semua proses sebagai mana mestinya soal 
keputusan akhir serahkan pada atasan, tetapi Anda punya "jejak" 
berupa data tertulis bahwa Anda sudah melakukan prosedurnya 
dengan baik. 

 

Pertanyaan 12 

Bagaimana menghadapi head division (vice president) yg karakternya 
kaku..kaku disegala arah.Yg saya lakukan melalui akurasi olah data dan 
mengikuti gaya cheking atau review pekerjaan, akurat, on rule dan real? 

Jawab: 

Kaku disini bisa bermakna banyak: 1. bisa kepribadiannya memang 
kaku, 2. atau rasa takutnya membuat takut salah sehingga menjadi 
sangat hati hati berinovasi  atau safety player. Jika yang pertama 
artinya kita harus beradaptasi namun jika yang ke dua biasakan 
untuk memberikan penjelasan / kajian untuk membuatnya tenang 
dan aman dalam mengambil keputusan. Rasa aman adalah kunci 
dalam menghadapi atasan model kaku seperti ini..jangan usik 
dengan ide ide yang terlalu berani tetapi fokus pada keteraturan dan 
konsistensi. 

 

Pertanyaan 13 

Di dunia kerja tidak luput dari istilah senioritas, kadang karyawan baru 
sering menjadi kambing hitam oleh seniornya. bagaimana caranya 
menghadapi/membangun relasi yg baik dengan senior kita? misalnya, 
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senior dan karyawan baru diberikan tugas langsung oleh atasan, 
bukannya bekerja sama dalam tugas tersebut malahan tugas senior 
pun kadang selalu dilimpahkan terhadap karyawan baru, dan menjadi 
tanggung jawab karyawan baru sedangkan kita kan sudah diberi tugas 
masing masing. 

Jawab: 

Senioritas merupakan proses yang harus dilewati oleh semua 
karyawan yang mulai pertama kali bekerja. Namun yang penting 
adalah next proses yang kita lakukan karena itu akan menentukan 
apakah kita terus akan dianggap junior atau setara. Kuncinya 
adalah 3 bulan pertama, 1. berusahalah kooperatif , 2. tunjukan 
bahwa Anda siap bekerja, 3 tunjukan keahlian Anda tetapi batasi 
dulu sehingga membuat senior penasaran 4. bangun komunikasi 
dengan seluruh team bahkan atasan Anda dengan postif 5. Jika 
saatnya tiba tunjukan berbagai keahlian Anda yang spesifik dan 
tidak tergantikan apapun juga, nah di masa ini orang akan mulai 
menilai bahwa Anda layak menjadi bagiannya. Ini merupakan siklus 
senior - junior di perusahaan atau bahkan dimanapun juga yang 
tidak bisa dihindari tetapi bisa disiasati, yang penting sabar dengan 
prosesnya jangan terlalu ingin cepat show off tenang 
menghanyutkan...dan saatnya Anda memimpin. 

 

Pertanyaan 14 

Bagaimanan menghadapi team generasi z vs generasi y..dimana 
notabennya mereka fresh graduate? Terutama bagaimana masuk ke 
ranah pola pikir mereka? 

Jawab: 

Ini merupakan tantangan besar dewasa ini yang harus bisa di 
jembatani dengan baik, karena masing -2 sebenarnya punya hal 
positif yang bisa bermanfaat untuk perusahaan. Untuk pertanyaan 
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ini akan ada Kulwap khusus mengani generation Z,X,Y colaboration 
yang akan dibawahan oleh Kang Afif Luthfi segera undangan 
menyusun, beliau kemarin membawakan di program BPJS dan 
berbagai perusahaan di Bandung. 

 

Pertanyaan 15 

Bagaimana menghadapi pimpinan yg selalu turun langsung ke team 
saya tanpa ijin kepada supervisor (saya)..pdhl saya sudah membangun 
pola kerja ke masing2 fungsi bawahan saya. Krn macam2 gaya teguran 
head dept bisa membuat attitude bawahan yg sudah on fire menjadi 
off..? 

Jawab: 

Atasan model seperti ini biasanya ada masalah dengan: 1. Trust 
yang rendah, 2 Terlalu rajin sehingga kalau tidak memberikan 
instruksi menjadi gelisah, 3. Lemah untuk berpikir strategis 
sehingga berpikirnya selalu teknis micro. Kalau hanya sekedar 
memberi kan informasi tidak masalah tetapi jika memberikan 
keputusan / instruksi ini yang salah besar. Karena akan 
menciptakan kebingungan pada bawahan Anda, apalagi teguran 
yang kontra produktif dengan instruksi Anda. Saran saya buat 
"penyelasaran" artinya kalau atasan berupa teguran Anda harus 
segera merecovery dengan penjelasan bahwa itu informasi yang 
tidak akurat dan kalau berupa instruksi Anda bisa mencari 
kesesuian antara program Anda dengan instruksinya. Sehingga 
ekspektasi atasan terpenuhi tetapi bawahan Anda juga tidak 
bingung. 
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Pertanyaan 16 

Gimana caranya menghadapi situasi sbb : suatu unit punya kerjaan 
utama membuat dokumen rencana perusahaan, kerjaan ini berlangsung 
sudah bertahun2. Suatu ketika, organisasi berubah sehingga divisi ini 
mendapatkan seorang manager baru. Yang disayangkan, manager ini 
malah lebih mengarahkan unit untuk mengerjakan kerjaan diluar yang 
utama tadi, Manager ini berada di lini tengah, sementara lini paling atas 
sering menghimbau untuk tetap fokus di kerjaan utama. Sayangnya 
lagi, manajer lini tengah ini sering terlihat menganggur dan ga banyak 
kerja lalu meremehkan kerjaan divisinya sendiri.  Bagaimana cara 
menghadapi manajer tengah seperti ini, mengingat ia adalah orang 
yang umurnya jauh lebih tua dari kita? 

Jawab: 

Kondisi ini cukup umum terjadi ketika perusahaan mempekerjakan 
seorang manajer yang memiliki kompetensi yang tidak cukup 
memadai sehingga ia cenderung untuk mengambil keputusan nya 
yang tidak berdasarkan kebijakan perusahaan namun hanya 
berdasarkan kebiasaan di perusahaan sebelumnya seharusnya 
atasannya yang bersangkutan dapat bersikap tegas apalagi 
mengingat manager tengah tersebut masih baru baru bekerja di 
perusahaan Anda Anda dapat secara bijaksana memberikan 
penjelasan kepada atasan atasan Anda berkaitan dengan tugas-
tugas dari atasan tengah tersebut kepada Anda yang tidak berfokus 
kepada target yang dicanangkan oleh perusahaan apalagi jika Anda 
tahu bahwa target kerja Anda sudah sangat jauh menyimpang dari 
apa yang diharapkan oleh perusahaan hanya cara Anda 
menjelaskan tentunya harus bijaksana dan diplomatik apalagi Anda 
yang tahu bagaimana budaya kebiasaan komunikasi dipesan 
Andalannya jika Anda merasa bahwa resikonya tidak terlalu besar 
ada baiknya Anda melakukannya. 
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Pertanyaan 17 

Bawahan kita lebih bisa terbuka kepada atasan kita, informasi apapun 
terkait pekerjaan kita hrs ngejar dulu, bgmn kita menyikapinya? 

Jawab: 

Menurut saya Anda harus merubah gaya kepemimpinan Anda 
terutama terhadap bawahan yang seringkali memberikan informasi 
langsung kepada atasan.  

Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan kepatuhan kepada atasan 
langsung dan Anda harus lebih menekankan kepada bawahan Anda 
bahwa Anda adalah penanggung jawab dari pekerjaan bawahan 
sehingga apapun instruksi dari atasan Anda, Anda wajib 
mengetahuinya dan Anda harus menekankan hal tersebut cukup 
keras kepada bawahan Anda , jika tidak bawahan model seperti ini 
akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap bawahan 
bawahan yang lainnya terhadap kepemimpinan Anda. 
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PROFIL NARASUMBER 

Drs. Andreas Imawanto, MM., 
Psikolog sudah berkarier di bidang 
pengembangan sumber daya 
manusia selama kurang lebih 21 
tahun. Ia memiliki pengalaman di 
berbagai macam industri sebagai 
praktisi sumber daya manusia. 
Minatnya dalam mempelajari 
perilaku manusia disalurkan melalui 
pengembangan berbagai 

macam tools yang sudah  disusun sebagai alat yang membantu 
pengembangan sumber daya manusia di berbagai macam 
perusahaan. Pria yang akrab disapa Pak Andreas ini menempuh 
pendidikan sarjana di bidang psikologi dan memiliki sertifikasi 
sebagai seorang psikolog serta meneruskan pendidikan magister 
manajemen (MM). 

Pada tahun 2010 menjadi founder dan CEO dari PT Anugerah Nusa 
Dinamika atau AND LC yang berfokus pada pelatihan soft skill, 
assessment, psikotes, dan konsultan di berbagai macam industri 
baik nasional maupun multinasional seperti : PT Semen Indonesia, 
Akzo Nobel Indonesia, WWF, PT Danareksa, PT Mattel 
Indonesia dan berbagai macam industri lainnya. 

Sebagai trainer ia lebih senang untuk memberikan materi yang 
aplikatif sesuai dengan kondisi perusahaan dan industri di 
Indonesia pada umumnya.  Contoh-contoh yang diberikan olehnya 
sangat mudah diaplikasikan dan mudah dipahami. Ia sangat fokus 
dalam bidang work improvement yaitu bagaimana memberikan 
pembekalan bagi karyawan untuk mencapai produktivitas 
tertingginya. Beberapa tools yang sudah dikembangkan adalah: 

https://and-lc.com/
https://and-lc.com/
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1. Work Quality Performance, yaitu suatu tools yang bertujuan 
untuk mengukur performance seseorang secara objektif. 

2. Values Card, kartu untuk mengevaluasi nilai personal dan 
organisasi sehingga diperoleh keselarasan kerja. 

3. Coaching Card, kartu-kartu untuk membantu atasan dalam 
melakukan proses coaching yang sistematis. 

4. Progresive Interview Card, kartu yang dibuat untuk membantu 
atasan dalam melaksanakan proses interview terstruktur. 

5. Time Management Simulasi dan model studi kasus yang 
digunakan untuk mengukur pengelolaan waktu yang efektif. 

6. Competency Level, Konsep karier yang harus dibangun 
seseorang agar dapat melalui karier dengan efektif. 

7. Re-Com-Dis, metode untuk mengukur dan mengevaluasi strategi 
komunikasi dalam perusahaan. 

8. Plant Simulation , metode simulasi shopfloor yang disimulasikan 
dengan kondisi pabrik 

dan beberapa tools yang masih dalam taraf pengembangan. 

Waktu luangnya banyak diisi dengan mempelajari berbagai macam 
hal baik masyarakat maupun di komunitas. Berbagai macam bidang 
menjadi bahan bacaannya setiap saat dan ia berharap juga dengan 
pengetahuan yang dimilikinya bisa memberikan kontribusi kepada 
perusahaan pada umumnya dan individu pada khususnya dalam 
rangka mengembangkan potensi mereka secara optimal. 
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