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Isi buku dalam satu kalimat: 

The Optimistic Workplace membantu menjelaskan konsep baru dalam kepemimpinan 
yang memungkinkan kita untuk mengatasi kebosanan di tempat kerja yang ketinggalan 
zaman dan menjelaskan bagaimana menciptakan tempat kerja yang optimistik.



 "Untuk mengetahui nilai Anda adalah dengan memiliki 
wawasan mengapa Anda harus menentukan keputusan, 
dengan siapa Anda berteman, atau jenis pekerjaan yang 

Anda kejar, atau tidak. Sudah dikatakan bahwa, ‘Jika 
Anda tidak berdiri untuk sesuatu, Anda akan terjatuh 

dalam segalanya.' "
Shawn Murphy



Shawn Murphy mengambil nilai kepemimpinan secara pribadi dan 
menggambarkan sebuah insiden di mana ia meninggalkan sebuah organisasi 
karena kurangnya perhatian pada nilai.
Menurut Murphy, nilai adalah cara untuk menjelaskan apa yang penting bagi kita 
secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dalam 
batas standar perilaku yang tepat. 
Kepemimpinan yang berbasis nilai berpusat pada kerangka kesejahteraan 
karyawan (Stewardship). Nilai tersebut dimulai dengan mengidentifikasi 
keyakinan yang beresonansi dengan diri sendiri seperti: akuntabilitas, prestasi, 
estetika, apresiasi, tantangan, kolaborasi, kompetensi, kreativitas, efektivitas, 
keluarga, keunggulan, keadilan, tanggung jawab, hasil, ketenangan, stabilitas dan 
lain sebagainya. 



Shawn Murphy, penulis buku The Optimistic Workplace, menyarankan untuk 
mengidentifikasi lima nilai teratas dari diri kita. Murphy juga menyarankan 
meluangkan waktu untuk mencerminkan dan mendiskusikan nilai kita dengan 
karyawan organisasi.
Poin kuncinya adalah untuk mengembangkan mereka sendiri dan kemudian 
mengidentifikasi mana nilai yang tidak terpenuhi dalam organisasi.
Misalnya, dengan nilai 'keluarga', kita akan menyadari pentingnya kehidupan 
pribadi anggota tim dan memungkinkan hubungan kerja/hidup yang lebih 
seimbang.



“Kepemimpinan berpusat pada manusia”

Menggunakan sisi manusiawi saat berbisnis 
akan menempatkan perspektif diri kita 
dalam elemen-elemen manusiawi yang 

benar-benar membantu kita berhubungan 
dengan anggota tim kita sebagai manusia. 

Pelajaran 1



Pada akhirnya kita tidak bisa mengendalikan pasar atau pelanggan, tetapi yang 
bisa kita kendalikan adalah hubungan kita dengan karyawan kita setiap hari. 
Jika orang merasa dihargai, mereka ingin berkomunikasi dengan kita. Jika 
manajemen bersifat terbuka dan transparan maka karyawan mengakui bahwa 
kita menghargai mereka. Untuk menghargai, menghormati, dan memberi 
makna kepada orang-orang di organisasi kita, maka penting bagi kita untuk 
memelihara hubungan karyawan secara positif. 
Unsur universal tempat kerja berbasis manusia harus berpusat pada 
elemen-elemen berikut: kesehatan, keluarga, teman, identitas kerja, dan juga 
tujuan. 



Murphy mengidentifikasi cara menerapkan elemen-elemen tadi di tempat kerja adalah 
dengan:
• Memberikan manfaat kesehatan, kartu member gym, jam kerja fleksibel, dan pelatihan 

kepemimpinan.
• Merayakan prestasi.
• Sesuaikan kekuatan karyawan dengan kemampuan mereka. Berikan beban sesuai 

kemampuan.
• Identifikasi nilai dan tujuan karyawan.



Orang suka jika dihargai dan mereka ingin pendapat mereka dihargai. 

Keterkaitan dalam tempat kerja adalah ketika kita memiliki hubungan yang saling 
percaya dan memuaskan dengan orang lain dan peduli pada kesejahteraan mereka. Hal 
inilah yang digambarkan Murphy sebagai kepemimpinan yang berpusat pada manusia di 
mana prioritas tinggi ditempatkan pada hubungan positif dengan pengusaha dan kolega. 

Apa yang membedakan kepemimpinan berpusat pada manusia ialah pada perpindahan 
dari kebutuhan bisnis dengan memasukkan kebutuhan individu karyawan sebagai bagian 
integral dari struktur bisnis.



“Tujuan”

Tujuan terletak di pundakmu dan 
berbisik di telingamu tentang apa yang 

etis untuk dilakukan. Seorang karyawan 
yang kuat mendengarkan dan bertindak 

sesuai dengan tujuannya.

Pelajaran II 



Kepemimpinan berbasis pada kesejahteraan karyawan berfokus pada pembangunan iklim 
atau suasana hati berbasis nilai. Karyawan bekerja keras karena mereka percaya itu adalah 
hal yang benar untuk dilakukan, mereka menghormati nilai-nilai perusahaan, dan 
menemukan makna dan tujuan pada apa yang mereka lakukan. 
Murphy menggambarkan asal usul optimisme sebagai tujuan adalah pekerjaan yang 
bermakna dan orang-orang yang luar biasa.

Tujuan adalah alasan Anda melakukan sesuatu terkait dengan nilai-nilai dan keputusan etis 
diri kita atau, seperti kutipan berikut, 
“Kecenderungan untuk mendapatkan makna dari pengalaman hidup dan memiliki rasa 
intensionalitas dan aturan yang baik adalah yang akan mempengaruhi perilaku."
Penelitian telah menunjukkan bahwa memiliki tujuan yang mendalam memberikan kejelasan 
dalam masa-masa sulit dan akan membimbing kita sepanjang hidup, serta menghasilkan 
motivasi dan kepuasan.



Untuk memahami dan membangkitkan perasaan memiliki tujuan dalam diri kita, 
pertanyaan-pertanyaan berikut akan membantu kita untuk lebih paham, diantaranya adalah 
sebagai berikut:
1. Tuliskan perilaku yang bermakna atau bermanfaat dan identifikasi dengan jelas bagaimana 

perilaku ini memberikan wawasan pada tingkat pribadi yang lebih dalam.
2. Pikirkan contoh yang memberi diri kita energi. Siapa kita? nilai apa yang diri kita dapatkan 

dari ini?
3. Nilai dan tema apa yang memengaruhi respon diri kita?
4. Apa yang membuat hati kita bersuara? Apakah kita merasa cukup melakukan perilaku 

yang kita lakukan dan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan?
5. Perilaku orang lain apa yang bisa kita adopsi?
6. Sudahkah kegiatan penting yang kita lakukan mendefinisikan kembali apa yang penting bagi 

kita?
Jawabannya secara intrinsik akan sulit dan membutuhkan waktu serta kesabaran untuk 
mengembangkan dan menyelaraskannya dengan tujuan organisasi secara berkelanjutan.



Bersama dengan pekerjaan yang bermakna maka akan saling mendukung untuk menjadi 
orang yang luar biasa. Hal itu karena tujuan adalah bagian integral dari ketiga asal usul 
optimisme.

Murphy mengilustrasikan bagaimana tujuan dapat dibahas, misalnya untuk mengatasi 
keseimbangan kehidupan kerja dan kemudian mengembangkan rencana untuk mengatasi 
kehidupan kerja yang lebih terintegrasi. 
Para pemimpin juga harus menanyakan bidang yang mungkin terkait dengan tujuan 
karyawan agar mereka dapat mengembangkan rencana dan tujuan organisasi.

Maka dari itu, Shawn Murphy telah menjelaskan konsep kepemimpinan transformasional 
secara elegan dan telah memberi kita langkah pertama menuju pencapaian tempat kerja 
yang optimistik. 



Mereka para pemimpin organisasi baik disektor bisnis 
maupun publik dan para karyawan; 

mereka yang ingin menciptakan tempat kerja yang 
optimis; 

dan siapa saja yang ingin mempelajari kepemimpinan 
dari sisi manusia.

Buku ini direkomendasikan 
untuk siapa?



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam Bahasa arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke-7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke-15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa arab ke bahasa latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
Indonesia. PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan Indonesia tergerak untuk 
menjadi pelopor dalam penerjemahan buku-buku 
kepemimpinan dan menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia 
sehingga semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang 
baik tanpa terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan Indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama pemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● The Optimistic Workplace (Shawn Murphy)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/the-optimistic-workplace/

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.



Aisyah Azahrah | Researcher
Zahra adalah researcher untuk sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
tata kelola kepemerintahan dengan pengalaman menjadi konsultan di beberapa 
kabupaten dan kota di Indonesia. Aktivitasnya saat ini adalah menjadi volunteer di 
Pemimpin.Id. Ia saat ini sedang menempuh tahun terakhir pada jurusan Ilmu 
Administrasi Publik Universitas Brawijaya di Malang, Indonesia. 


