
MODUL 3
Building 
Emphatic 
Relationship





Empati
• Kemampuan mengenali, mengerti dan menghargai 

perasaan orang lain.

• Menjadi sensitif terhadap APA, BAGAIMANA, dan 
KENAPA orang merasakan apa yang mereka rasa.

Dengan menggunakan Empati, Anda dapat :

 Membuat orang ingin mengutarakan masalahnya
 Membuat orang menemukan solusi untuk 

masalahnya
 Membangun hubungan yang lebih baik dengan 

orang lain



Empati

Salah satu EMPATI yang perlu 
dilakukan dimanapun berada, termasuk 

di tempat kerja adalah memahami 

MULTIGENERASI



Pentingnya Memahami 
Multigenerasi

• Mempersiapkan tim kerja
berikutnya untuk ikut
mengembangkan perusahaan

• Meningkatkan tingkat kecepatan 
dari pola bekerja (flow)

• Meningkatkan kolaborasi
• Meningkatkan kebutuhan untuk 

berinovasi



Multigenerasi

Generasi Y 
26th – 40th

Generasi X
41th – 55th

Baby Boomers 
56th – 70thn



• Bertumbuh dengan teknologi sejak 
lahir

• Zaman You Tube, Facebook
dan Instagram

• Secara sosial dan global terhubung 
melalui teknologi

• Diasuh oleh Gen X dan orang tua 
Baby Boomers

• Tingkat percaya diri yang tinggi
• Memiliki mental “Life is too short”
• Ingin bersenang-senang &

penghargaan



• Bertumbuh dengan MTV, Madonna & PacMan
• Orang tua adalah Baby Boomers dan 

tradisionalis
• Mencoba untuk mengikuti peraturan dari Baby 

Boomers tetapi dikurangi dan diubah
• Menginginkan hidup yang seimbang dan 

waktu dengan keluarga
• Percaya bahwa mereka dapat bekerja di mana

saja dan tidak ingin terikat dengan kantor
• Ingin pekerjaan proyek dan kebebasan



Baby Boomers
yang menolak untuk menjadi tua

• Tidak pensiun seperti yang direncanakan 
tetapi mereka ‘berpindah pekerjaan’

• Berganti prinsip dari bekerja keras 
menjadi menikmati kehidupan

• Terbiasa dengan hierarki, struktur dan 
proses

• Persepsi terhadap loyalitas adalah untuk
jangka panjang

• Bekerja keras untuk mencapai tujuan



Kita tidak memasukkan orang kedalam
‘kotak’1

2
Ada beberapa hal yang mungkin tidak
benar bagi Anda

3
Anda mungkin Baby Boomers tetapi
memiliki tingkah laku Gen Y atau
sebaliknya

4
Dengan mengerti cara berpikir
generasi kita dapat meningkatkan
keterampilan berkomunikasi

Cara Melihat Multigenerasi



Alasan Berkomunikasi 
Dengan Multigenerasi

Apa hal lainnya?

Kecepatan dari 
Inovasi

Kolaborasi

Meningkatkan
KepemimpinanKerjasama tim

Meningkatnya
Stress

Berkembangnya
Teknologi



Komunikasi dengan
Baby Boomers

• Ejaan dan tata bahasa sangat penting
• Lebih memilih untuk berbicara dengan 

bertemu muka secara langsung atau melalui 
telepon

• Mengacu kepada pengalaman mereka
• Berbicara dengan rasa hormat
• Fokus kepada masa depan dan keuntungan 

untuk mereka
• Mereka lebih memilih untuk dipersiapkan 

daripada diberitahu di menit terakhir
• Perlu dibantu untuk menggunakan teknologi



Komunikasi dengan
Gen X

• Mereka memilih email karena ‘tertulis’ dan bukti 
terhadap apa yang telah dikatakan dan 
dikerjakan

• Mereka tidak memiliki kebutuhan  untuk 
berkomunikasi dengan bertemu secara langsung 
atau melalui telepon – karena kenyataannya 
mereka melihat ini sebagai pemborosan waktu

• Mereka sangat langsung dan cepat di dalam 
berkomunikasi

• Mereka berkomunikasi dari manapun dan 
menggunakan teknologi mereka untuk 
meningkatkan keseimbangan



Komunikasi dengan
Gen Y

• Gen Y selalu memiliki smartphone sebagai 
tangan ke tiga nya

• Email untuk percakapan sehari-hari kuno 
bagi mereka

• Mereka dapat duduk disamping teman tetapi 
sibuk mengirimkan pesan teks

• Senang untuk mengirimkan instant message
• Mereka tidak suka untuk berbicara melalui 

telepon kecuali hal tersebut sangat penting
• Mereka suka bertemu muka dengan muka 

hanya kalau hal tersebut menyenangkan



Menurut Anda, apa saja
yang dapat memotivasi

masing-masing generasi
dalam bekerja?



Generasi Y Generasi X Generasi
Baby Boomers

 Cara pembelajaran yang 
menyenangkan melalui 
permainan & teknologi

 Atasan yang ramah 
dapat didekati dan yang 
membagikan apa yang 
mereka ketahui

 Fleksibilitas kerja
 Penghargaan secara 

kelompok

 Kerja yang bersifat
proyek

 Waktu yang fleksibel 
dan alternatif libur di hari 
Jumat

 Perlengkapan teknologi 
yang termuktahir

 Penghargaan yang 
melibatkan keluarga

 Terstruktur/proses/
terencana

 Kesempatan untuk 
mengambil waktu 
liburan

 Bonus dalam bentuk
uang

 Baby Boomers 
menyukai pemimpin
yang  memberikan
kepercayaan penuh

Cara Memotivasi Multi Generasi



Memimpin Generasi Melalui 
Penerapan Teknologi

• Kegunaan apps – gabungkan dengan
peralatan kantor  sesuai dengan peraturan 
yang ada

• Gunakan Skype, Zoom, Whatsapp, 
Slack, Messanger dan lain – lain dan 
dorong tim Anda untuk menggunakannya

• Ciptakan ‘technology mentors’ untuk 
hadir setiap kegiatan agar semua orang 
mahir memanfaatkan teknologi



Memimpin Generasi Melalui 
Penerapan Teknologi

• Kecerdasan Generasi adalah 
keahlian spesifik yang setiap 
generasi bawa dalam pekerjaannya

• Fokus kepada keunggulan setiap 
generasi untuk mewujudkan inovasi
dan kerjasama tim

• Melibatkan semua nilai - nilai dari 
setiap generasi akan meningkatkan 
kepercayaan diri
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