
Beberapa Tanggapan Cerdas 

dan Bijaksana Untuk Masalah 

yang Terus-Menerus

Disusun oleh: I Made Dedi Ariawan 
Disunting oleh: Ardela Michellina Prabowo



Memasuki dunia kerja, kita akan bertemu banyak 
orang dengan cara berpikir dan karakteristik yg 
berbeda. Adanya perbedaan tersebut membuat kita 
menghadapi banyak masalah.  Masalah yg sering 
muncul adalah mengenai tugas tugas yang di berikan 
oleh pimpinan perusahaan, terkadang kita memiliki 
senior yg sering menyerahkan tugas kepada junior. 
Pada bagian ini kita akan membahas kapan bisa 
mengatakan “ YA “ dan bagaimana mengatakan “ 
TIDAK “ ketika bekerja.



Pertama – tama kita perlu memahami bahwa 
jawaban YA memiliki beberapa tingkatan yang 
berbeda. Ketika kewalahan, kita bahkan tidak 
mengatakan TIDAK Ketika kita tahu kita harus - 
lebih mudah untuk menunda atau menghidari, yang 
akhirnya berarti YA. Atau dengan kata lain, kita 
mungkin memanfaatkan fleksibilitas Bahasa inggris 
dengan bermain 7  tingkatan.



Makna Tingkat

1. Ya – Saya berkomitmen dengan segenap hati dan jiwa 
saya
2. Ya – Saya berkomitmen dan akan melakukan ini
3. Ya – Saya menerima tanggung jawab untuk      
melakukan ini
4. Ya – Saya akan melakukan ini pada akhirnya
5. Ya – Saya tidak yakin tentang ini tetapi akan 
melakukannya jika saya dapat menemukan waktu
6. Ya – Saya ingin melakukan ini tetapi kecil kemungkinan 
saya akan melakukannya
7. Ya – langkahi dulu mayatku.



Mengatakan tidak adalah masalah yang lebih 

umum dari yang dipikirkan orang

Contoh bagaimana bisa menghindari berkata tidak :

1. taktik kios saat bekerja sebagai CEO

2. taktik malu

3. illegal / asusila



Cara mengatakan tidak :

1. mulailah mengatakan tidak

2. terus katakan tidak

3. berikan alasan

4. jaga agar pesan tetap jelas

5. tetap akui situasi dan permintaan 

mereka

6. Ketika ditekan menjawab YA, ajukan 

pertanyaan

 Belajar mengatakan tidak dengan jelas dan efektif adalah 
keterampilan kepemimpinan dan manajemen vital yang hanya 
akan lebih mudah dengan latihan.



Belajarlah untuk mengatakan "TIDAK" ketika Anda 
memilikinya kalau tidak, Anda akan dipaksa untuk 

mengatakan "YA" ketika Anda tidak 
melakukannya" Karena mengatakan "TIDAK" tidak 

mudah, tetapi itu adalah keterampilan yang 
diperlukan jika Anda ingin memiliki tingkat fokus 
dalam hidup Anda. jika Anda sering mengatakan 

“YA”, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke 
dalam perangkap umum mengatakan “YA” untuk 

yang baik sementara secara bersamaan 
mengatakan “TIDAK” untuk yang terbaik



● Some witty and wise responses to a persistent problem 

● https://leadchangegroup.com/some-witty-and-wise-respon
ses-to-a-persistent-problem%e2%80%af/

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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