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Ketika menjadi pemimpin atau 
bergabung dengan sebuah 
kelompok pernahkah kamu 
menghadapi orang yang tidak 
efektif dan produktif? 

Jika pernah berikut adalah 
tipsnya!



Tipe Agresif
Mereka suka mendominasi dan mengendalikan situasi. Orang 
yang agresif adalah orang yang tahu segalanya dan berpikiran 
tertutup. Mereka percaya solusi mereka adalah satu-satunya cara 
untuk berhasil.      

Tips menghadapi orang yang agresif:
• Sebutkan perilakunya.
• Cocokkan posisinya. Jika dia berdiri, maka kamu berdiri.
• Tetapkan aturan dasar yang sederhana seperti, “Jangan 

berteriak. Tidak ada interupsi saat berbicara. Saya akan 
mendengarkan kamu selama dua menit, tetapi kemudian 
kamu harus mendengarkan saya.”

• Latih dia tentang pentingnya membangun hubungan positif 
dengan rekan-rekannya.



Tipe Korban
Mereka cepat mengeluh, merengek, dan menyalahkan orang lain 
atas masalah mereka. Mereka cenderung pesimis. Pandangan 
mereka adalah malapetaka dan kesuraman. Mereka suka menjadi 
orang pertama yang menunjukkan mengapa sesuatu tidak 
berhasil.   

Tips menghadapi korban:
• Hitung keluhannya. ”Sadarkah kamu, dalam 60 detik terakhir, 

kamu mengeluhkan empat hal?”
• Fokus pada masa kini dan masa depan. (Korban suka 

mengulangi apa yang terjadi di masa lalu)
• Minta dia untuk mengidentifikasi masalah utamanya dan 

rencananya untuk menyelesaikannya. Jangan terjebak dalam 
hal-hal kecil.

• Latih dia tentang pentingnya bertanggung jawab dan 
mengambil inisiatif.



Tipe Penyelamat
Mereka adalah orang-orang yang selalu bersedia membantu 
orang lain. Mereka adalah orang yang ingin disukai dan merasa 
dihargai. Mereka sulit untuk menolak sesuatu dan tanggapan 
umum mereka adalah, “Ya, saya akan membantu.” Tipe 
penyelamat tidak mempertimbangkan komitmen waktu untuk apa 
yang mereka lakukan secara sukarela. 

Tips menghadapi penyelamat:
• Ingatkan dia tentang apa yang sudah ada pada porsinya.
• Tanyakan kepadanya, “Jika kamu mengambil tugas ini, berapa 

lama waktu yang dibutuhkan? Kapan kamu akan 
melakukannya?”  

• Bantu dia belajar mengatakan "Tidak"  tanpa merasa 
bersalah.  

• Latih dia tentang pentingnya tidak terlalu berkomitmen.



Tipe Perfeksionis
Mereka mencoba untuk menjadi sempurna dalam segala 
hal. Perfeksionis menuntut dan menetapkan standar yang 
sangat tinggi sepanjang waktu. Tapi, tidak mungkin untuk 
menjadi sempurna dalam segala hal. Perfeksionis perlu 
menyadari bahwa tidak apa-apa untuk melakukan pekerjaan 
yang "baik" atau "rata-rata" pada beberapa tugas. Aturan 
80/20 berlaku. Delapan puluh persen dari kebanyakan hal 
tidak membutuhkan kesempurnaan.

Tips menghadapi perfeksionis:
• Sepakati tenggat waktu kapan pekerjaan akan selesai.
• Jelaskan konsekuensi jika pekerjaannya terlambat.    
• Pujilah dia ketika dia memenuhi tenggat waktu.
• Latih dia tentang tugas mana yang membutuhkan 

kesempurnaan dan mana yang tidak. 



Tipe Penunda
Mereka menunda segalanya sampai menit terakhir. Penunda 
membuat diri mereka sendiri dan orang lain panik untuk 
menyelesaikan tugas atau proyek sesuai jadwal. Mereka mungkin 
takut gagal dan pasti menyebabkan stres yang tidak perlu.   

Tips menghadapi orang yang suka menunda-nunda:
• Pecah tugas menjadi potongan-potongan kecil.
• Tetapkan tanggal mulai dan tenggat waktu untuk 

penyelesaian tugas dan tindak lanjut konsekuensi ketika 
tenggat waktu tidak terpenuhi.   

• Pantau dengan cermat dan puji dia ketika dia memenuhi 
tenggat waktu.  

• Latih dia tentang pentingnya memulai tugas lebih awal dan 
memenuhi semua tenggat waktu.



"Kamu tidak bisa mengubah 
orang yang sulit, tapi kamu 

bisa mengubah caramu 
menghadapinya"

- Paul B. Thornton -



● Help These Five People Be More Effective and 
Productive (Paul B. Thornton)

● https://leadchangegroup.com/help-these-five-peopl
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