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Tapi autentik seperti apa yang berhasil 
membuatnya selamat dan sukses dari pekerjaan 
tersebut (yang selesai setelah beberapa bulan 
kemudian) ?

Seorang psikologi forensik mendapatkan tugas untuk 
mendapatkan informasi dari seorang tahanan yang 

merupakan psikopat yang terkurung dipenjara 
bertahun-tahun lamanya. 

Permasalahannya adalah bagaimana cara meyakinkan 
tahanan tersebut agar terbuka dan mau berbicara 

dengannya?

“DENGAN MENJADI AUTENTIK” 



Kisah nyata tersebut berasal dari Dr. 
Nashater Deu Solheim yang sekarang 
menjadi coach leadership dan 
menerbitkan buku tentang 
kepemimpinan. 

 



2 Jenis Pemimpin yang sering Dijumpai

Menciptakan
Psychological Safety

• Mendapat kepercayaan 
antara tim

• Saling berkolaborasi
& berbagi

• situasi dan suasana 
positif

Tidak Dapat Menciptakan
Psychological Safety

• tidak saling percaya satu 
sama lain

•  tidak dapat 
berkolaborasi maupun 
berbagi

• situasi dan suasana 
negatif



Kepemimpinan Autentik 100% yang jujur 
sepenuhnya meliputi kebenaran yang kejam

Hal ini dapat:
> Menghilangkan motivasi orang lain ketika 
kamu mengungkapkan perasaanmu sepenuhnya 
kepada rekan (termasuk kekurangannya)

> Menghilangkan kepercayaan yang orang lain 
taruh kepadamu

> Menghilangkan koneksi ketika orang lain sudah 
merasa tidak cocok dengan sifat atau caramu 
mengeluarkan berpendapat



Kepemimpinan Autentik menggunakan empati 
dapat:

> Mendorong keterbukaan antara satu orang 
dengan yang lain untuk bersosialisasi

> Mendorong komunikasi yang akan membuka 
pembicaraan antar rekan 

> Membangun kepercayaan yang akan menjadi 
sumber atau kekuatan perusahaan atau organisasi 



Tips Kepemimpinan Autentik dengan Empati :
Kenali Peran dirimu. 
Pemimpin tidak menghukum atau mengkritik. 
Bicaralah dengan rekan kerjamu mengenai 
ekspektasi mu terhadap kinerja mereka.

Persiapkan diri dan Riset. 
Mengenal rekan kerjamu tidak sebatas aktifitas 

dalam kantor/organisasi saja (apa motivasi 
mereka sehari-hari? Apa yang mendorong 

mereka maju?) 

Tetap penasaran 
Baik saat tertantang maupun menantangi suatu 
situasi. 



Selama ini, kalian autentik yang seperti apa?

“JADILAH AUTENTIK DENGAN EMPATI! 
bisa saja ini dapat menyelamatkan 
hubunganmu dirumah, reputasi kerjamu,
bahkan sampai menyelamatkan 
hidupmu.”

-Dr.Nashateur Deu Solheim



● What Working with Psychopaths Taught Me about 
Leadership | Nashater Deu Solheim | TEDxStavanger 

● https://www.youtube.com/watch?v=pKMgG9xIfEg 
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.

Sumber: 


