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Wajar jika kita merasa lebih 
bahagia ketika orang-orang di 
sekitar kita bahagia. Atau 
terkadang mencontoh perilaku dan 
kebiasaan dari seorang teman.

Jadi bisakah perilaku 
kepemimpinan juga menular?



Bagaimana membuktikan karakter 
kepemimpinan itu menular atau tidak?

Jack Zenger dan Joseph Folkman melakukan 
survei dengan menilai eksekutif tingkat tinggi 
dan manajer menengah yang melapor kepada 
mereka dan menemukan lebih dari 30 perilaku 
menular yang signifikan. >30 perilaku 
berpengaruh terhadap orang lain.



Jack Zenger dan Joseph Folkman juga 
menemukan bahwa dengan melihat kinerja secara 
keseluruhan ditemukan:

• Manajer yang bekerja dengan santai dan tidak 
efektif, cenderung bekerja untuk bos yang santai 
dan tidak efektif pula.

• Dan begitupun sebaliknya manajer yang bekerja 
dengan sungguh-sungguh dan efektif cenderung 
bekerja sama dengan bos yang penuh tanggung 
jawab pula.
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Dapat disimpulkan bahwa mereka memilih 
tenggelam atau berenang bersama, berdasarkan 
pengaruh perilaku (menular) yang mereka inginkan. 

Zenger dan Folkman melakukan survei lebih 
banyak tentang bagaimana perilaku pemimpin dapat 
memengaruhi bawahan dengan cara memeriksa 
skor keterlibatan manajer dan bawahan mereka.

Dan hasilnya, eksekutif yang berkinerja tertinggi 
memiliki manajer yang lebih terlibat dan berkinerja 
lebih baik. Yang pada akhirnya memiliki lebih banyak 
keterlibatan dan kinerja lebih baik pada setiap 
pekerjaan dengan melakukan laporan langsung.



• Efek trickle-down yang signifikan terjadi 
pada 10% eksekutif teratas. 

• Para eksekutif juga melihat peringkat 
keterlibatan dari karyawan mereka.

• Dan >40% karyawan-karyawan mereka 
lebih terpengaruh daripada para eksekutif di 
10% tersebut.

Maka dari itu, karakter seorang bos 
dapat menentukan baik atau buruknya 

masa depan sebuah perusahaan.



Sangat penting bagi para pemimpin untuk 
memikirkan perilaku mana yang akan ambil 
agar karyawan mereka mempelajari dan 
meniru.

Jadi, perilaku yang seperti apa yang 
akan kita sebarkan kepada sesama 

agar bisa diikuti dan menjadi 
warisan kelak?
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https://hbr.org/video/4762338922001/good-leadershi
p-is-contagious

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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