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Speak Up dalam lingkungan kerja biasanya 
dipandang sebagai hal yang baik.

University of Pennsylvania melakukan penelitian 
baru untuk mencari tahu mengapa karyawan 
cenderung merasa tidak nyaman Speak Up.



“Kami menemukan bahwa sejauh mana atau 
seberapa sering seseorang speak up dengan ide 
konstruktif atau masalah di tempat kerja (suara) 
hampir sepenuhnya independen dari sejauh mana 
atau seberapa sering mereka dengan sengaja 
menahan ide atau masalah (diam),” 

Para peneliti menjelaskan,



Mereka menemukan bahwa 
kemungkinan kita akan speak up jika kita 
percaya bahwa ide kita akan berdampak 
pada organisasi kita, dan terutama jika 
kita berpikir ide tersebut akan memiliki 
outcome positif bagi kita sendiri dan tim 
kita.



Memilih untuk diam memberi 
dampak yang negatif kepada 
kita dimana akan menambah 
kekhawatiran dan mengganggu 
diri kita sendiri.

“Menahan masalah bisa 
menyakitkan. Orang-orang 
menjadi lelah. Mereka tidak 
dapat menjadi diri mereka 
sendiri,”



Penelitian dari Rice University menunjukkan bahwa 
bahasa yang digunakan oleh pemimpin ketika 
karyawan datang kepada mereka dengan keluhan 
atau ide untuk kemajuan sangat berpengaruh untuk 
mendorong atau menghalangi karyawan lain untuk 
mengikutinya.

Meskipun ide dari para karyawan tidak dijalankan, 
jika mereka diperlakukan dengan benar, maka tidak 
akan membuat mereka menjadi berhenti dalam 
menawarkan ide-ide di masa depan.



Hal-hal yang dapat dilakukan untuk membantu 
karyawan speak up:
1. Membuat kotak saran anonym

2. Memonitor bagaimana manajer bersikap 
terhadap ide dan saran

3. Melakukan pembicaraan one-on-one dengan 
orang yang tidak banyak berbicara.



Jika orang-orang tidak speak up, 
pemimpin akan menganggap bahwa 
mereka tidak ada lagi yang di katakan 
dan semuanya baik-baik saja. 

Kuncinya adalah membuat para 
karyawan menjadi percaya bahwa 
dengan mereka speak up dapat 
memberi dampak positif kepada diri 
mereka, tim, dan organisasi. Jika 
mereka tidak memiliki keyakinan 
tersebut maka mereka tidak tertarik 
untuk speak up.
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