
Kepemimpinan Empati 
Diantara ribuan sukses Robert Eaton yang telah diraih,  maka langkah pertama 

yang diambil  ketika ia menggantikan Iacocca di perusahaan otomotif Chrysler, 
membentuk “Senior Management Behavior Team”, yakni suatu program yang dirancang 
untuk melatih para pejabat senior perusahaan tersebut agar mereka lebih mudah 
didekati, mau mendorong keterbukaan karyawannya, dan mau menyapa serta 
mendengarkan keluh kesah bawahannya. Robert Eaton sering dijuluki sebagai seorang 
pemimpin yang selalu mudah dihubungi, memiliki kemampuan intuitif, dan bersedia 
mendengar serta memberi petunjuk dengan empati. Bahkan, Ia sering menjawab sendiri 
telepon untuknya dan acap kali bercakap-cakap santai dengan para manajer dan 
karyawan Chrysler. 

Para peneliti di Center for Creative Leadership menyatakan bahwa 
ketidakpekaan seseorang terhadap orang lain, merupakan salah satu faktor utama yang 
menyebabkan kegagalan seorang eksekutif dan pemimpin. Hasil penelitian lain 
menunjukkan bahwa kesediaan seseorang untuk memahami perspektif orang lain 
(empati), merupakan faktor keberhasilan yang signifikan dalam aspek kememimpinan. 
Konon, harus diakui adanya kekahawatiran di kalangan para eksekutif atau manajer, jika 
mereka terlalu dekat dengan karyawan atau bawahannya, maka kedekatan itu akan 
merusak sikap objektivitasnya. Oleh karena itu, seseorang enggan bersikap tulus dan 
terus-terang kepada orang lain, karena dihinggapi beberapa kekhawatiran yang sangat 
mendasar. Bahkan, tatkala berhadapan dan bertatap muka sekalipun, tidak sedikit orang 
yang tidak mengatakan apa yang sebenarnya, dikarenakan takut akan membuat lawan 
bicaranya marah. 

Lewis E. Platt di perusahaan Hawlet-Packard (HP), identik melakukan apa yang 
pernah dilakukan Robert Eaton di perusahaan Chrysler, adalah dengan tetap berusaha 
menciptakan iklim kerja, dimana perasaan keakraban tetap hidup di perusahaannya. 
“Ngobrol” sambil minum kopi diadakan secara berkala oleh Platt yang diikuti dengan 
percakapan langsung, suasana empati, dan intuitif berupa dialog mendalam yang 
bertujuan mendengarkan langsung para karyawan, dan kemudian ditindak-lanjuti 
dengan memasukkan berbagai gagasan dan pemikiran mereka ke dalam proses inovasi 
dan operasional perusahaan secara berkesinambungan. Langkah seperti itu juga akan 
menciptakan perasaan memiliki dalam ikatan yang lebih meresap kedalam hati dan 
menjalar keseluruh denyut organisasi perusahaan HP yang ia pimpin. Hubungan 



keakraban dan empati yang demikian berpusat pada semangat saling berbagi, dimana 
keseluruhan jajaran kepersonaliaan saling memperoleh kegunaan dan manfaat, semakin 
sejahtera, tumbuh dan berkembang. Karenanya, kesadaran akan adanya ikatan ini 
membuat mereka menjadi lebih terbuka untuk belajar tentang perasaan dan pandangan 
baru, yang kesemuanya akan memicu kreativitas dan raihan terbaik bagi individu 
maupun kelompok atau tim kerja. 

Sejalan dengan hal di atas, Robert Peterson, seorang profesor mata kuliah 
pemasaran dari University of Texas, , telah menemukan hubungan yang signifikan antara 
kepuasan pelanggan dan kelangsungan organisasi bisnis, yakni perlu adanya hubungan 
empatik antara para pelanggan dengan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan para 
pemasar. Menurut Robert Peterson, hal utama yang membuat pelanggan puas dan 
organisasi bisnis berkesinambungan bukanlah hanya sekedar faktor mutu, harga yang 
bersaing, dan sigapnya pelayanan saja namun yang lebih penting dibalik hal itu adalah 
adanya ikatan saling hubungan dan perasaan saling-memiliki terhadap arti hubungan 
pertukaran tersebut. Phil Quigley, CEO Pacific Bell, dengan tegas berpendapat bahwa ia 
tidak memandang kepemimpinan sebagai suatu keahlian, namun lebih melihat 
kepemimpinan sebagai suatu hubungan. Bahkan Irwin Federman, pemimpin Advance 
Micro Devices lebih tegas lagi menyatakan: “seseorang sebaiknya peduli kepada orang 
lain bukan karena siapa mereka, namun peduli kepada orang lain karena mereka 
menggugah perasaannya”. 

Penelusuran lebih lanjut perihal pembentukan kepribadian seorang pemimpin, 
sehingga ia dalam berhubungan dengan orang lain mampu memiliki kemampuan 
interrelasi yang memukau maka secara mendasar Alfred Adler, telah menelusuri hal 
tersebut pada diri manusia dini dalam suatu ikatan keluarga, antara anak sulung, anak 
tengah,  dan anak bungsu. Menurutnya, anak yang lahir pertama atau anak sulung 
mendapatkan banyak perhatian dari orang tuanya hingga tiba pada kelahiran anak 
kedua, dimana anak pertama kemudian diturunkan posisinya dan bahkan harus 
membagi kasih sayangnya dengan sang bayi yang baru lahir. Pengalaman menunjukkan 
bahwa anak sulung kemudian dapat melakukan berbagai macam tingkah laku, seperti 
membenci, menyangkal, berlindung diri dan ada kalanya mengenang masa lampau saat 
ia mendapat perhatian atau menjadi pusat perhatian keluarga. Hasil pengamatan 
penting Alfred Adler, bahwa manusia neurotik, penjahat, pemabuk, dan bahkan cacat 
moral dalam suatu masyarakat kebanyakan berasal dari anak sulung. Namun, apabila 
orang tua berhasil menangani fenomena ini secara bijaksana dengan mempersiapkan 



anak sulung menghadapi munculnya seorang pesaing, maka besar kemungkinan mereka 
akan berkembang menjadi seorang dengan pribadi yang bertanggung jawab dan 
melindungi. Beranjak dari hal tersebut, pada hakikatnya Alfred Adler ingin 
menggambarkan, bahwa kemampuan seseorang untuk mengembangkan relasi positif 
secara luas di masyarakat, juga ikut ditentukan oleh berbagai pola hubungan  yang 
terbentuk dalam suatu keluarga di usia dini. Anak dengan pola hubungan yang neurotik 
di dalam keluarganya, kelak dalam berhubungan dengan orang lain akan menjalani pola 
hubungan yang cenderung inter-manipulatif. 

Adapun ciri anak kedua atau anak tengah adalah ambisius, dimana ia selalu 
berusaha melebihi kakaknya, cenderung memberontak atau bersikap iri hati, namun 
pada umumnya ia dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dibandingkan dengan 
kakak ataupun adiknya. Tidak demikian halnya dengan anak bungsu yang posisinya 
selalu dimanjakan dalam keluarga, seperti halnya anak sulung, memiliki kemungkinan 
besar mereka akan menjadi anak yang bermasalah dan bahkan dimungkinkan dapat 
menjadi orang dewasa neurotik yang kurang mampu menyesuaikan diri. Pada dasarnya, 
teori Alfred Adler merupakan salah satu sudut pandang teori psikologi yang mencoba 
melihat usia dini sebagai pembentukan awal kepribadian manusia, apakah kelak mereka 
akan tumbuh menjadi pribadi dengan kepercayaan diri dan mampu menjalin hubungan 
yang nyaman dengan orang lain. Secara prinsipil ia menemukan tiga faktor penting 
pembentuk kepribadian seseorang, pertama, anak yang memiliki inferiorita, kedua, anak 
yang dimanjakan, dan ketiga, anak yang terlantar. Anak dengan model pertama 
(inferiorita) biasanya dicirikan dengan memiliki kelemahan fisik dan jiwanya 
menanggung beban berat, yang kemungkinan di kemudian hari kurang mampu dalam 
menghadapi tugas-tugas kehidupan. Mereka seringkali menganggap dirinya sebagai 
manusia yang gagal. Namun, jika mereka memiliki orang tua yang cukup memahami dan 
mampu mendorong kepribadiannya, maka mereka bisa melakukan kompensasi 
berkenaan dengan perasaan inferioritanya dan kemudian mengubah kelemahannya 
menjadi suatu kekuatan. Sejalan dengan kasus ini, tidak sedikit orang terkemuka di 
dunia yang di awal hidupnya menderita suatu kelemahan organik yang kemudian 
berhasil dikompensasikan menjadi suatu kekuatan dalam diri mereka. Sementara anak 
yang dimanjakan akan kurang berhasil dalam mengembangkan perasaan sosial, dan 
adakalanya mereka menjadi manusia lalim yang mengharapkan orang-orang 
disekitarnya menyesuaikan diri dengan keinginan yang berpusat terhadap diri mereka. 
Sementara anak terlantar yang memperoleh perlakuan buruk pada masa kanak-kanak 
akan menjadi musuh masyarakat ketika mereka menjadi dewasa, dan bahkan kemudian 



bisa dikuasai oleh perasaan balas dendam. Ketiga kondisi pembentukan kepribadian 
tersebut diatas, yakni anak dengan kelemahan oganik dan kejiwaan, pemanjaan, dan 
penelantaran, akan menimbulkan konsepsi yang salah pada seseorang tentang dunia 
kehidupan dan bisa berakibat pada gaya hidup patologis. Di panggung sejarah, kita 
mengenal tokoh-tokoh kontroversial seperti Al Capone, Mussolini, Adolf Hitler, sebagai 
tokoh monster yang embrio pembibitannya terjadi di dalam keluarga. Berbeda halnya 
dengan tokoh-tokoh seperti Mahathma Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King, John F. 
Kennedy atau Nelson Mandela. Perasaan bijak dan dewasa pada diri orang tua dalam 
mendidik dan membina anak dengan penuh sentuhan kasih sayang, kegembiraan, 
disiplin, dan optimisme dapat melahirkan pribadi-pribadi optimis dengan penuh 
kepercayaan diri dan berani menjalin hubungan yang terbuka, tulus, dan dewasa. 
Generasi anak masa kini banyak yang dilahirkan dalam suasana optimis dan penuh 
kehangatan, sehingga setelah dewasa mereka mampu menularkannya secara tulus ke 
dalam lingkungan kerja mereka, dan melahirkan suatu kesegaran dan pembaharuan 
yang signifikan kedalam lingkungan kerja bisnisnya. Mereka mampu melupakan masa 
suram dan pahit yang pernah dienyam oleh para pendahulu mereka. 

Menurut Alfred Adler, suatu masa yang ditandai oleh lahirnya generasi kreatif, 
meski daya kreatif merupakan entitas yang sulit digambarkan dan tidak dapat dilihat 
pada diri manusia, namun akibatnya dapat dirasakan melalui pengaruh-pengaruhnya. 
Diri kreatif adalah ragi yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan 
berbagai fakta-fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamik, padu, 
personal, dan unik. Diri kreatif memberikan arti pada kehidupan yang menciptakan 
tujuan, serta sarana atau prasarana untuk mencapainya. Untuk tumbuh kembangnya 
diri kreatif dan otentisitas pribadi manusia, Fromm menentukan lima kebutuhan 
manusia yang perlu dipenuhi dan dikembangkan agar mereka tidak terasing dari dunia 
kehidupannya. Pertama adalah kebutuhan akan keterhubungan, kedua adalah 
kebutuhan akan transendensi, ketiga adalah kebutuhan akan keterberakaran, keempat 
adalah kebutuhan akan identitas dan kelima adalah kebutuhan akan kerangka orientasi. 
Dalam kebutuhan akan keterhubungan, Fromm menyebutnya sebagai cinta produktif 
yang mengandung perhatian, wewenang dan tanggung jawab, respek dan pemahaman 
timbal-balik. Begitu juga dengan dorongan transendensi, suatu kebutuhan untuk kreatif 
tidak hanya sebagai mahluk semata yang pasif.  Selanjutnya manusia butuh akan 
keterberakaran, atau ingin menjadi bagian integral dari kehidupan dunia, dan 
merasakan ikut memiliki bagian dari akar-akar alaminya. Dan akar yang paling 
memuaskan dan paling sehat adalah jalinan rasa persaudaraan dan kekeluargaan 



dengan pria dan wanita lain. Begitu juga seseorang membutuhkan akan rasa identitas 
sebagai pribadi dan individu yang unik, perasaan tersebut bisa terpenuhi dengan 
mengidentifikasikan dirinya  dengan tokoh atau kelompok lain, tetapi juga bisa dengan 
rasa memiliki seseorang. Pada akhirnya manusia membutuhkan kerangka acuan, yakni 
suatu cara yang stabil dan konsisten dalam memahami dan memandang dunia. 
Kebutuhan-kebutuhan tersebut menurut Fromm tidak diciptakan oleh masyarakat, 
melainkan telah tertanam dalam kodrat manusia melalui proses evolusi. Para pemimpin 
masa kini perlu memahami dan memberikan rasa empatik terhadap berbagai kebutuhan 
alami dan kodrati manusia tersebut, sebagai suatu saling keterhubungan dan saling 
pengaruh timbal-balik dan bersifat konstruktif. Hasilnya dapat dirasakan oleh Robert 
Eaton ketika ia membentuk semacam kelompok diskusi lintas fungsi, tempat berkumpul 
semua orang yang terlibat dalam pembuatan kendaraan, dari gagasan, konsep, hingga 
ke pemasaran. Semua kebutuhan manusiawi setiap individu dihargai dan diberi tempat, 
dengan meningkatkan iklim komunikasi, perkembangan yang lebih efisien, 
berkurangnya pengeluaran dan pesatnya peningkatan produksi. Dari kelompok diskusi 
ini, salah satunya menghasilkan Chrysler Neon. Para pemimpin kelompok kerja 
mengumpulkan berbagai masukan dan saran dari para pemasok dan pihak-pihak lain 
yang awalnya tidak memiliki hubungan kerjasama, misalnya dengan United Auto Worker 
Union. Para pekerja dalam tahapan perakitan ternyata dapat menyumbangkan lebih dari 
4000 masukan dan usulan perubahan untuk proyek tersebut. Hasilnya merupakan 
kejutan luar biasa dalam industri mobil, Neon berhasil menyaingi pabrik-pabrik 
pembuat  mobil kecil Jepang di pasaran Amerika Serikat. Toyota yang mengumumkan 
penelitian paling cermat terhadap kendaraan bermotor saingannya, mengakui bahwa 
Chrysler Neon menerapkan “design-in cost savings” yang belum pernah ada dalam 
sejarah industri otomotif Amerika Serikat. Chrysler Neon mempertahankan momentum 
ini terus berkembang, dengan melibatkan semua pekerja, manajer, pemasok dan para 
pemegang saham dalam menciptakan iklim kerjasama yang paling bijak, empatik dan 
paling tulus dalam industri manapun.  

Tidak dapat dipungkiri disini jika faktor manusia dikelola dengan benar, dengan 
menempatkan dan memahami seluruh kebutuhan alami mereka secara tulus, maka 
akan muncul kekuatan dahsyat dari jalinan kerjasama raksasa yang konstruktif, 
sebagaimana dikatakan oleh Robert Grudin dalam On Dialog: “karena hidup dicirikan 
oleh interaksi terbuka yang saling timbal-balik, maka dialog adalah cara termudah yang 
dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendapatkan daya hidup.” 
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