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DASAR PR 
BAGI LEADER

Attitude

(Sikap)

Ability
(Kemampuan)

Attention

(Perhatian)

Action

(Tindakan)

Accounta
bility

(Tanggung
Jawab)

Appeara
nce

(Penampilan)

Sympathy
(Simpati)



• Relax

• Comfortable



Mengapa kita perlu berperilaku ramah ?
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1. Lihatlah ketiga baris angka di bawah ini. Jika anda 

menambahkan angka-angka tersebut untuk 

memperoleh tiga buah jumlah, yang manakah yang 

paling tinggi? (waktu anda 10 detik untuk menjawab 

– bersikaplah jujur dalam hak waktu ini):

a. 0  8  3  6  0  1  5  7

b. 5  1  9  0  0  3  5  1  4  0

c. 4  1  9  0  5  0  1  4
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2. Pada umumnya, orang perlu mengetahui
mengapa mereka diperintah untuk
mengerjakan sesuatu:

Benar Salah
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3. Anda merasa yakin bahwa ada kalanya 
keputusan anda tidak boleh dipertanyakan:

Benar Salah
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4. Orang yang memimpin orang lain harus 
membina hubungan pribadi dengan mereka 
yang dipimpinnya:

Benar Salah
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5. Untuk membuat kesan sikap obyektif, seorang 
atasan harus berpura-pura tuli terhadap 
masalah yang dihadapi oleh rekan sekerjanya:

Benar Salah
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6. Dalam tiap kelompok penduduk, sebagian orang 
begitu lemahnya atau begitu bodohnya 
sehingga mereka tidak pernah bermanfaat 
untuk apapun:

Benar Salah
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7. Yang paling penting, seorang pemimpin yang 
baik harus ditakuti:

Benar Salah
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8. Meminta nasehat dari rekan sejawat atau 
anggota keluarga menandakan kelemahan:

Benar Salah
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9. Pujian lebih produktif daripada kecaman:

Benar Salah
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10. Lebih baik bekerja atas dasar harian daripada 
berdasarkan rencana jangka panjang:

Benar Salah
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11. Emosi seorang pemimpin memiliki pengaruh 
yang kecil saja atas produktivitas dari mereka 
yang berada disekitarnya:

Benar Salah
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12. Jika kita marah kepada seseorang kita harus 
memperlihatkan dan tidak perlu menahan diri:

Benar Salah
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13. Seorang pemimpin sejati harus melakukan 
sendiri bagian terbesar pekerjaan:

Benar Salah
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BERILAH NILAI 10 

Untuk Tiap Jawaban Benar

PERTANYAAN JAWABAN YANG BENAR

1 A

2 Benar

3 Benar

4 Salah

5 Salah

6 Salah

7 Salah
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BERILAH NILAI 10 

Untuk Tiap Jawaban Benar

PERTANYAAN JAWABAN YANG BENAR

8 Salah

9 Benar

10 Salah

11 Salah

12 Salah

13 Salah



Jika Anda Mencapai Nilai 

Antara 110 s.d 130 (Paling Tinggi)

• Anda memiliki bakat untuk menjadi seorang 

pemimpin

• Jika anda tidak menduduki jabatan yang memiliki 

kekuasaan pada saat ini, itu barangkali karena anda 

tidak pernah peduli, atau karena hal itu tidak menarik 

hati anda. Sebenarnya anda bisa menjadi pemimpin 

yang baik

• Anda memiliki bakat dan naluri untuk memperoleh 

kekuatan pribadi.
25



Jika Anda Mencapai Nilai 

Antara 50 s.d 100

• Anda tentu bukan seorang pemimpin karena 

pembawaan alami, tetapi dapat dengan mudah 

menjadi pemimpin dengan mempelajari teknik yang 

tepat.

• Anda tidak akan mengalami kesulitan untuk mencapai 

posisi puncak.

• Apa yang anda perlukan hanyalah sedikit disiplin dan 

ketekunan
26



Jika Nilai Anda Mencapai 40 atau Kurang

• Tidak diragukan lagi anda adalah seorang pemalu 

dan suka menyendiri.

• Tetapi jika anda dapat mengatasi rasa malu, anda 

mungkin dapat menemukan selera akan kekuasaan 

dalam diri. Bahkan jika tidak demikianpun, akan 

selalu bermanfaat untuk mengetahui cara 

mengendalikan sebuah perahu. Anda tidak pernah 

mengetahui situasi apa yang akan disodorkan oleh 

kehidupan ini kepada perjalanan hidup anda.
27
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SIFAT KEPEMIMPINAN
MENTAL MENGHADAPI PERMASALAHAN

WORTEL TELUR KOPI



4 TAHAPAN

unconscious incompetence

(ketidaksadaran akan ketidakmampuan)

conscious incompetence

(sadar akan ketidakmampuan)

conscious competence

(sadar dalam menggunakan kemampuan)

unconscious competence

(ketidaksadaran dalam menggunakan kemampuan)
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GAME “MENANG”
SEBANYAK-BANYAKNYA

• PESERTA DIBAGI MENJADI 2 TIM

• TIM YANG MEMULAI PERTAMA KALI AKAN 
DITENTUKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN 
YANG DIBANTU OLEH FASILITATOR

• TIM YANG MEMULAI PERTAMA
MENGGAMBARKAN LAMBANG TIMNYA (O) PADA 
KOTAK YANG SUDAH DITENTUKAN

• DILANJUTKAN TIM KEDUA MENGGAMBARKAN 
LAMBANG TIMNYA (X) PADA KOTAK YANG 
SUDAH DITENTUKAN

• TIM DIBERIKAN KESEMPATAN SAMA UNTUK 
MENCOBA, SAMPAI JUMLAH KOTAK TERISI 
PENUH. YANG MENGUMPULKAN NILAI 
TERTINGGI AKAN MENJADI PEMENANG



PENILAIAN

OO       = … * 100

OOO    = … * 500 

OOOO = … * 1.000

OOOOO = 100.000

(BISA LANGSUNG MENANG)

XX      = … * 100

XXX    = … *  500

XXXX  = … * 1.000

XXXXX  = 100.000

(BISA LANGSUNG MENANG)

• TIM YANG MENGUMPULKAN NILAI TERTINGGI 
AKAN MENJADI PEMENANG

• GAME AKAN DILAKSANAKAN SEBANYAK 3 KALI

• TIM YANG MENANG AKAN MENDAPATKAN 
DOORPRIZE



CONTOH MEMULAI

O

X
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1. SANGUINIS (POPULER)

• Karakter ini identik dengan “Yang Populer”. Mereka cenderung 
ingin populer, ingin disenangi oleh orang lain. Hidupnya penuh 
dengan warna. Mereka senang sekali bicara tanpa bisa 
dihentikan. Gejolak emosinya bergelombang dan transparan. 

• Pada suatu saat ia berteriak kegirangan, dan beberapa saat 
kemudian ia bisa jadi menangis tersedu-sedu. 

• Namun orang-orang sanguinis ini sedikit pelupa, sulit 
berkonsentrasi, cenderung berpikir pendek, dan hidupnya serba 
tidak beraturan. 

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



1. SANGUINIS (POPULER) Cont..

• Kemungkinan besar dia pun kurang mampu berdisiplin dengan 
waktu, sering lupa pada janji apalagi dalam pembuatan planning. 

• Namun kalau disuruh melakukan sesuatu, dia akan dengan cepat 
mengiyakannya dan terlihat sepertinya betul-betul hal itu akan 
ia lakukan. 

• Dengan semangat dia ingin buktikan bahwa dia bisa dan akan 
segera melakukannya. Tapi percayalah, beberapa hari kemudian 
dia tidak akan melakukan apapun juga. 

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



1. SANGUINIS (POPULER) Sebagai Kekasih

• Spontan saat mengucapkan pujian

• Mudah berterus-terang

• Senang memberi kejutan

• Dicintai banyak orang

• Kemungkinan mudah selingkuh

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



2. KOLERIS (KUAT)

• Mereka suka sekali mengatur orang, suka tunjuk-tunjuk atau 
perintah-perintah orang. 

• Dia tidak ingin ada penonton dalam aktivitasnya. Bahkan tamu 
pun bisa saja dia suruh melalukan sesuatu untuknya. Akibat 
sifatnya yang bossy itu membuat kaum koleris cenderung tidak 
punya banyak teman. Orang-orang berusaha menghindar, menjauh 
agar tak jadi korban karakternya yang suka mengatur dan tidak 
mau kalah. 

• Kaum koleris senang dengan tantangan, suka petualangan. 

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



2. KOLERIS (KUAT) Cont..

• Satu hal yang menjadi pedoman hidup mereka, “Hanya saya 
yang bisa menyelesaikan segalanya; tanpa saya semuanya akan 
berantakan”. 

• Karena itu mereka sangat goal oriented,tegas, kuat, cepat, dan 
tangkas mengerjakan sesuatu. Baginya tidak ada istilah tidak 
mungkin. 

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



2. KOLERIS (KUAT) Cont..

• Seorang wanita koleris, mau dan berani naik tebing, memanjat 
pohon, bertarung ataupun memimpin peperangan. Kalau dia 
sudah kobarkan semangat “ya pasti jadi…”

• hampir dapat dipastikan apa yang akan dia lakukan akan 
tercapai seperti yang ia katakan. Sebab dia tidak mudah 
menyerah, tidak mudah pula mengalah. 

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



2. KOLERIS (KUAT) Sebagai Kekasih

• Ingin selalu mengatur

• Protektif

• Pencemburu

• Mudah berselingkuh

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



3. MELANKOLIS (SEMPURNA)

• Cenderung serba teratur, rapi, terjadwal, tersusun sesuai pola. 
Umumnya mereka suka dengan fakta-fakta, data-data, angka-
angka dan sering sekali memikirkan segalanya secara mendalam. 

• Dalam sebuah pertemuan, orang sanguinis selalu saja 
mendominasi pembicaraan, namun orang melankolis cenderung 
menganalisa, memikirkan, mempertimbangkan, lalu kalau bicara 
pastilah apa yang ia katakan betul-betul hasil yang dia pikirkan 
secara mendalam sekali.

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



2. MELANKOLIS (SEMPURNA) Cont..

• Orang melankolis selalu ingin serba sempurna. Segala sesuatu 
ingin teratur. Karena itu jangan heran jika balita anda yang 
melankolis tak akan bisa tidur hanya gara-gara selimut yang 
membentangi tubuhnya belum tertata rapi. 

• Bagi yang sudah nikah, jangan coba-coba mengubah isi lemari 
yang telah disusun istri melankolis anda, sebab sudah betul-betul 
dia tata apik sekali, sehingga warna, jenis, serta klasifikasi 
pemakaiannya sudah dia perhitungkan dengan rapi. Kalau perlu 
dia tuliskan satu per satu tata letak setiap jenis pakaian 
tersebut. Dia akan mejadi dongkol sekali kalau susunan itu tiba-
tiba jadi lain. 

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



3. MELANKOLIS (SEMPURNA) Sebagai Kekasih

• Pribadi yang sangat setia kepada pasangan

• Mencari pasangan hidup yang ideal

• Menyukai romantisme

• Puitis

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



4. PLEGMATIS (DAMAI)

• Sering diidentikkan dengan karakter "Cinta Damai”, dimana 
orang dengan karakter ini cenderung menghindari konflik. 
Kedamaian adalah segala-galanya. 

• Jika timbul masalah atau pertengkaran, dia akan berusaha 
mencari solusi damai tanpa menimbulkan pertengkaran. 

• Dia mau merugi sedikit atau rela sakit, asalkan masalahnya 
tidak berkepanjangan. inilah alasan mengapa karakter plegmatis 
adalah karakter penengah bagi setiap masalah. 

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



4. PLEGMATIS (DAMAI) Cont..

• Kaum plegmatis cenderung kurang bersemangat, kurang teratur, 
dan dingin. Selain itu, cenderung diam, kalem, dan kalau 
memecahkan masalah umumnya melalui cara yang sangat 
menyenangkan. 

• Dengan sabar dia mau menjadi pendengar yang baik, tapi kalau 
disuruh mengambil keputusan, dia akan terus menunda-nunda. 

• Kalau anda lihat tiba-tiba ada sekelompok orang berkerumun 
mengelilingi satu orang yang asyik bicara, maka pastilah para 
pendengar yang berkerumun itu orang-orang plegmatis. 

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



4. PLEGMATIS (DAMAI) Cont..

• Agak repot berurusan dengan orang berkarakter plegmatis ini. 
Karena dia sangat sensitif, sedikit saja tekanan yang membuatnya 
merasa tidak nyaman akan membuatnya mundur teratur. 

• Tapi, kalau tidak begitu, dia juga tidak akan pernah maju, karena 
pada dasarnya, dia kurang motivasi. jadi, ketika berurusan dengan 
kaum plegmatis, yang harus disiapkan secara sungguh-sungguh 
adalah pendekatan yang intensif, mencoba mengerti dia sebaik-
baiknya, baru kemudian memberinya motivasi. 

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



4. PLEGMATIS (DAMAI) Sebagai Kekasih

• Setia

• Selalu Mengalah

• Tidak Terlalu suka memberi kejutan

• Rela Berkorban apapun demi orang yang cintai

• Tidak suka merayu

Profesi Yang Sesuai Dengan Anda…



TIPE KOLERIS-MELANKOLIS

• orang yang teliti, cermat, analitis, cepat dan berani. 

• Tipe ini mampu melakukan analisis secara mendalam (sifat 
melankolis) namun sangat cepat (sifat koleris) sehingga hasil 
pekerjaannya jauh lebih produktif daripada tipe melankolis murni, 
lebih cermat serta lebih memperhatikan detail dibandingkan dengan 
tipe koleris murni. 

• Sifat melankolis yang terlalu kritis, perfeksionis dan lambat dalam 
bertindak diimbangi dengan optimisme dan sifat praktis seorang 
koleris. 

• Dengan demikian, orang dengan tipe ini mampu bertindak cepat dan 
hati-hati serta luar biasa produktif.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura

1



• Sifat pragmatis dari koleris yang tidak terlalu mempedulikan cara 
mencapai tujuan akan disempurnakan oleh sifat melankolis yang 
menghargai kualitas hasil pekerjaan dan kebenaran cara 
mencapainya.

• Seseorang yang mempunyai tipe koleris-melankolis biasanya optimis 
mencapai tujuan, keras kepala, dan mudah marah. 

• Kemampuan seorang koleris yang dapat mengambil keputusan secara 
cepat dan selalu berpikir bahwa dia selalu benar seperti halnya 
seorang melankolis murni akan menyebabkan orang ini cenderung 
ororiter, sombong, dan tidak merasa membutuhkan orang lain. Inilah 
kelemahan tipe koleris-melankolis ini.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura

TIPE KOLERIS-MELANKOLIS Cont..
1



• Kombinasi tipe koleris dan sanguinis akan memunculkan sifat-sifat 
kepribadian ekstrover, yang cenderung menampilkan diri apa adanya 
tanpa ada yang ditutup-tutupi. 

• Hal ini berbeda dengan tipe koleris murni yang kadang-kadang bisa 
menyembunyikan penampilan ekstrovertnya di balik kuatnya 
keinginan untuk mencapai tujuan. 

• Orang dengan tipe kombinasi kepribadian ini mempunyai antusiasme 
dan optimisme yang tinggi dalam bekerja dan tidak terlalu otorirer 
seperti halnya tipe koleris murni arau tipe kombinasi koleris-
melankolis. 

• Selain itu, mereka mampu menggunakan keunggulannya dalam 
bersosialisasi dengan orang lain untuk memotivasi dan memengaruhi 
mereka agar sejalan dengan tujuannya.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura

TIPE KOLERIS-SANGUINIS2



• Orang ini mempunyai energi yang sangat besar untuk memulai kerjaan 
baru, serta dapat menindaklanjutinya secara konsisten dan seperti 
bawaan sifat kolerisnya. 

• Dia juga mampu menggunakan kekuatannya untuk mengajak orang lain 
bekerja sama dengannya serta menyelesaikan konflik yang ada di 
antara mereka. 

• Selain itu, orang ini punya jiwa kepemimpinan yang simpatik dan 
mampu berdebat dan bernegosiasi dengan baik serta yang lebih 
penting lagi mampu meyakinkan orang lain bahwa dia benar.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura

TIPE KOLERIS-SANGUINIS Cont..
2



• Kelemahan tipe ini adalah mudah marah dan suka memaksakan 
kehendak kepada orang lain. 

• Kemampuan melihat kebenaran dan objektivitas suatu masalah atau 
perangai orang lain di sekitarnya tidak sebesar tipe melankolis atau 
kombinasi koleris-melankolis sehingga keputusan yang diambilnya 
masih dipengaruhi unsur subjektivitas. 

• Si koleris-sanguinis ini mudah marah, namun juga cepat memaafkan 
dan melupakannya. 

• Jika dikritik orang lain, dia cenderung akan berdalih dan tetap tidak 
mau mengakuinya.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura

TIPE KOLERIS-SANGUINIS Cont..
2



• Tipe kombinasi sanguinis-koleris adalah tipe orang yang paling terbuka 
dibandingkan kombinasi kepribadian lain. 

• Dengan sifat dominan kepribadiannya yang terbuka, optimis, dan 
menyukai kenikmatan, orang dengan tipe ini mampu menjadi pemimpin 
hebat tanpa mengorbankan aspek produktifitasnya. 

• Tipe kombinasi ini merupakan pribadi yang mempesona, kreatif, dan 
berani mengambil keputusan.

• Orang tipe ini sangat mudah menjalin relasi dengan orang lain dan 
pandai mengambil manfaat dari hubungan baik tersebut. 

• Orang ini kadang-kadang dipandang rendah atau underdog oleh orang 
lain karena mungkin banyak bicara dan melontarkan humor serta 
terlalu mudah bergaul dengan orang lain. 

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura

TIPE SANGUINIS-KOLERIS3



• Namun, di balik anggapan itulah sifat bawaan tipe koleris yang ada 
padanya justru menjadi dominan dan dia leluasa membalikkan keadaan 
untuk mencapai tujuan. 

• Orang yang punya banyak ide kreatif ini juga punya energi besar untuk 
mewujudkan tujuan tersebut dibandingkan dengan orang tipe sanguinis 
murni.

• Tidak adanya sisi intelektual dan hasrat bertindak dengan cara yang 
benar merupakan kelemahan tipe kombinasi ini. 

• Sifat humoris sanguinisnya dapat melukai perasaan orang lain jika 
dikombinasi dengan sifat kolerisnya yang suka memandang rendah orang 
lain. 

• Sifat tidak suka hal-hal detail membuatnya mudah tertekan karena selalu 
kekurangan waktu dan tugas yang semakin menumpuk dari waktu ke 
waktu.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura

TIPE SANGUINIS-KOLERIS Cont..
3



• Kombinasi tipe koleris dan sanguinis akan memunculkan sifat-sifat 
kepribadian terbuka, yang cenderung menampilkan diri apa adanya 
tanpa ada yang ditutup-tutupi. 

• Hal ini berbeda dengan tipe koleris murni yang kadang-kadang bisa 
menyembunyikan penampilan terbukanya di balik kuatnya keinginan 
untuk mencapai tujuan. 

• Orang dengan tipe kombinasi kepribadian ini mempunyai antusiasme 
dan optimisme yang tinggi dalam bekerja dan tidak terlalu otoriter 
seperti halnya tipe koleris murni atau tipe kombinasi koleris-melankolis. 

• Disamping itu, mereka mampu menggunakan keunggulannya dalam 
sosialisasi dengan orang lain untuk memotivasi dan mempengaruhi 
orang agar sejalan dengan tujuannya.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura

TIPE SANGUINIS-KOLERIS Cont..
3



• Orang ini mempunyai energi yang sangat besar untuk memulai 
pekerjaan baru, serta dapat menindaklanjutinya secara konsisten dan 
cepat seperti bawaan sifat kolerisnya. 

• Dia juga mampu menggunakan kekuatannya untuk mengajak orang 
lain bekerja sama dengannya serta menyelesaikan konflik yang ada 
di antara mereka. 

• Selain itu, orang ini punya jiwa kepemimpinan yang simpatik dan 
mampu berdebat dan bernegosiasi dengan baik serta—yang lebih 
penting lagi—mampu meyakinkan orang lain bahwa dia benar.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura

TIPE SANGUINIS-KOLERIS Cont..3



• Kelemahan tipe ini adalah mudah marah dan suka memaksakan 
kehendak kepada orang lain. 

• Kemampuan melihat kebenaran dan objektifitas suatu masalah atau 
perangai orang lain di sekitarnya tidak sebesar tipe melankolis atau 
kombinasi koleris-melankolis sehingga keputusan yang diambilnya 
masih dipengaruhi unsur subjektifitas. 

• Si koleris-sanguinis ini mudah marah, namun juga cepat memaafkan 
dan melupakannya. 

• Jika dikritik orang lain, dia cenderung akan berdalih dan tetap tidak 
mau mengakuinya. 

• Sifat negatif lainnya adalah kurangnya ketelitian dalam bekerja yang 
diakibatkan kombinasi dua tipe yang memang tidak suka terhadap hal-
hal kecil dan detail.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura

TIPE SANGUINIS-KOLERIS Cont..
3



• Orang bertipe sanguinis-phlegmatis biasanya terbuka, optimis, mampu 
menjalin hubungan baik dengan orang lain, dan disukai. 

• Sisi sanguinis membuat dia kreatif, antusias, ramah, dan dapat 
menginspirasi orang lain. 

• Sementara itu, sisi phlegmatisnya membuat dia berhati-hati dan 
sensitif terhadap perasaan orang lain. 

• Dia menghendaki hubungan harmonis dengan orang lain dan berniat 
menjaga hubungan itu sebaik mungkin.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Orang tipe ini cenderung melihat ke dalam dirinya jika mengalami 
kejadian yang berpotensi mengganggu hubungannya dengan orang lain. 
Misalnya, jika seorang atasan berkata, "Kita ternyata tidak dapat 
mencapai target penjualan bulan ini." Bawahan yang bertipe 
sanguinis-phlegmatis akan berpikir, "Apakah dia marah kepada saya, 
ya?" Jadi, orang tipe ini mempunyai perasaan yang dua kali lebih 
peka dibandingkan tipe lain, dan sangat mengutamakan keharmonisan 
hubungan dengan orang lain. 

• Dengan demikian, tipe ini adalah teman yang paling menyenangkan 
dibandingkan tipe lain atau tipe kombinasi lain karena dia mudah 
bergaul, kreatif, mudah diajak bersenang-senang, penuh perhatian, dan 
suka membantu rekan-rekannya secara spontan.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Kelemahannya adalah kurang berani mengambil keputusan, kurang 
terorganisasi, dan suka menunda pekerjaan. 

• Jika belum menguasai pekerjaannya, mereka cenderung banyak omong 
bukannya berusaha menguasai detail pekerjaan itu. 

• Jika akan mengambil keputusan, mereka cenderung bertanya dan 
meminta nasihat orang lain. 

• Kadang-kadang mereka juga mengabaikan pandangan objektifnya 
sendiri karena terdorong oleh hasrat kepribadiannya yang ingin 
berkomunikasi dengan orang lain dan berusaha memuaskan semua 
pihak, termasuk menuruti saran-saran yang mungkin dalam hati 
kecilnya sendiri tidak disetujuinya. 

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Akhirnya, masukan-masukan orang lain kadang-kadang justru semakin 
membingungkannya dalam mengambil keputusan. 

• Kekuatannya untuk mengajak orang lain bekerja sama dengannya serta 
menyelesaikan konflik yang ada di antara mereka. 

• Selain itu, orang ini punya jiwa kepemimpinan yang simpatik dan 
mampu berdebat dan bernegosiasi dengan baik serta yang lebih 
penting lagi mampu meyakinkan orang lain bahwa dia benar.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Sesuai sifatnya, orang tipe sanguinis-phlegmatis sangat boros uang, 
terutama untuk keperluan belanja, bersosialisasi dengan teman-
temannya di cafe, dan sebagainya karena dia punya hasrat besar 
untuk bersosialisasi dan menyenangkan pihak lain. 

• Jika sadar bahwa keuangannya memburuk dan peker jaannya banyak 
yang tertunda, yang dilakukannya hanya mengeluh dan menyalahkan 
keadaan, atau ... berbelanja lagi!
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• Tipe melankolis-koleris tergambar pada pemimpin yang menyelesaikan 
banyak pekerjaan dengan kualitas di atas rata-rata. 

• Namun, ada perbedaan dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan 
antara tipe ini dan tipe koleris-melankolis dimana sifat koleris paling 
dominan dan melankolis adalah dominan kedua. 

• Tipe koleris-melankolis terdorong menyelesaikan pekerjaan karena 
tantangan, kesempatan, dan tujuan yang ingin diraih, sedangkan tipe 
melankolis-koleris terdorong karena "keharusan" atau tugas dan 
kewajiban menyelesaikan pekerjaan.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Sisi melankolis yang ideal dan berorientasi pada kebenaran 
menyebabkan orang tipe ini sangat baik bekerja pada bidang 
organisasi sosial dan kemanusiaan, sedangkan tipe koleris-melankolis 
lebih cocok di bidang bisnis yang profit-oriented karena "sikut-
menyikut" dalam bisnis akan dilakukannya dengan senang hati. 

• Sifatnya yang pragmatis dari sisi koleris lebih dominan dan dia 
berhasrat menang dan menjadi nomor satu di mana saja berada. 

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Tipe kombinasi melankolis-koleris juga punya bekal mengorganisasi 
dengan baik seperti halnya tipe melankolis dominan lainnya. 

• Kelemahan lainnya adalah dari sisi melankolis suka menyalahkan diri 
sendiri dan orang lain serta tidak fleksibel saat berhubungan dengan 
orang lain. 

• Jika sudah demikian, sisi negatif kolerisnya akan lebih menguatkan 
sisi melankolisnya, yaitu dengan cara memperketat kontrol terhadap 
orang yang dipimpinnya dan, jika perlu, menyingkirkan orang-orang 
yang dianggapnya dapat menghalangi tujuan.

• Tipe melankolis-koleris juga lebih tertutup daripada tipe koleris-
melankolis. Si Melankolis-Koleris ini juga sangat task-oriented 
(berorientasi pada tugas). Hasratnya untuk bekerja secara sempurna.
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• Tipe ini merupakan kombinasi dua tipe yang sifatnya tertutup. Dari 
sisi penampilan, orang ini sangat pendiam. 

• Mereka juga jarang mau memulai pembicaraan dengan orang lain 
dan lebih memilih menjadi pendengar. 

• Tipe ini sangat tertutup dan kadang-kadang terlihat lebih asyik 
menyendiri. 

• Mereka juga sangat menghargai pertemanan dan persahabatan, tapi 
lebih menyukai belajar dan membaca sendiri selama berjam-jam 
daripada bersosialisasi dengan teman-temannya.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Si Melankolis-Phlegmatis ini sangat hebat dalam perencanaan jangka 
panjang, mengorganisasi, dan sangat memerhatikan hal-hal detail. 

• Tipe ini biasanya percaya bahwa sukses harus dicapai dengan cara yang 
benar dan ideal, misalnya dengan menempuh pendidikan setinggi-
tingginya, termasuk mengambil magister atau doktoral. 

• Sisi phlegmatisnya cenderung menghindari konfrontasi berlebihan 
walaupun tetap harus mempertahankan kebenaran. 

• Sifatnya pasif. Contohnya, walaupun mempunyai beberapa teman sejati, 
mereka jarang sekali berinisiatif untuk lebih dahulu menghubungi 
mereka. 

• Tipe orang ini justru merasa tertekan atau tidak nyaman berada dalam 
keramaian dan bersosialisasi dengan banyak orang.
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• Mereka cenderung menolak atau berkata "tidak" saat menerima 
permohonan dari orang lain. 

• Orang yang tidak tahu sifatnya mungkin akan menganggap mereka 
sombong atau lebih mementingkan diri sendiri. 

• Kenyataannya, mereka terlalu bethati-hati, penuh pertimbangan, dan 
benaknya banyak dimasuki pikiran-pikiran negatif tentang permohonan 
tersebut. 

• Kecenderungan sisi melankolisnya yang suka memikirkan segala sesuatu 
secara mendalam digabungkan dengan sisi phlegmatis yang peka 
terhadap hubungan dengan orang lain sering menyebabkan orang tipe ini 
merasakan luka hati dan kekecewaan mendalam sampai depresi jika 
dikecewakan orang-orang terdekatnya.
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• Dalam tipe kombinasi kepribadian ini, sisi phlegmatis tetap dominan 
daripada sisi sanguinisnya. Orang ini ramah, mudah dan mampu bekerja 
sama dengan hampir semua orang. 

• Dia mengutamakan keharmonisan hubungan dan menghindari konflik 
dengan orang lain. 

• Walaupun mudah akrab dengan dengan orang lain, bukan berarti orang 
ini aktif dan berinisatif menjalin hubungan orang lain. 

• Mereka tidak mengekspresikan kebutuhannya secara terbuka untuk 
bersosialisasi dengan orang lain seperti halnya orang tipe sanguinis 
murni. 

• Namun, begitu orang ini mulai menjalin hubungan dengan orang lain, sisi 
sanguinisnya akan mengambil alih dan dia mudah akrab dan terbuka 
dengan orang tersebut.

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Tipe ini sangat ingin menyenangkan orang lain, dan dia punya 
kemampuan untuk itu karena dia ramah dan punya selera humor yang 
bagus. 

• Orang ini akan kecewa jika sering dikritik dan dicap negatif oleh orang 
lain. 

• Jika demikian, yang dilakukannya bukanlah membalas perlakuan orang 
tersebut, namun menggandakan daya upayanya untuk menyenangkan 
orang tersebut agar opini mereka terhadapnya berubah.

• Si Phlegmatis-Sanguinis ini menyukai kegiatan yang melibatkan banyak 
orang atau keramaian. 

• Namun, yang dia sukai bukanlah terlibat di dalamnya, tapi hanya 
menjadi penonton atau pengamat, seperti menonton film, konser musik, 
dan sebagainya. 

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Dia lebih suka berada dalam sebuah kelompok kecil daripada 
keramaian besar seperti yang disukai tipe sanguinis murni yang 
berpendapat "semakin ramai, semakin meriah, dan semakin baik".

• Tipe ini cenderung mengorbankan kesenangannya sendiri demi 
menyenangkan orang lain atau menjaga keharmonisan hubungannya 
dengan orang lain. 

• Jika sudah tidak bisa mengorbankan diri lebih banyak lagi, atau 
tertekan, yang dilakukannya adalah menyendiri, misalnya menonton 
televisi, bermain game komputer, makan, atau tidur, daripada 
mengungkapkan secara negatif perasaannya.
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• Salah satu kelemahan mendasar tipe phlegmatis-sanguinis adalah 
dalam hal produktivitas kerja. 

• Orang ini cenderung puas jika sudah mencapai prestasi kerja yang 
sebenarnya jauh di bawah kemampuannya. 

• Pencapaian seperti ini bisa jadi karena kurangnya perencanaan (ingat, 
tipe sanguinis tidak suka perencanaan jangka panjang) atau mungkin 
mereka menganggap tantangan yang lebih besar akan merepotkan di 
kemudian hari. 

• Tipe phlegmatis-sanguinis ini akan tergoda untuk berhenti bekerja 
apabila hasil akhir pekerjaan tersebut diperkirakan tidak sebanding 
dengan tenaga yang bakal dikeluarkannya. 
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• Seperti halnya tipe melankolis-phlegmatis, tipe phlegmatis-melankolis 
juga pribadi tertutup. 

• Artinya, emosi, kegelisahan, dan kegembiraannya tidak diungkapkan 
secara jelas dan terbuka kepada orang lain. 

• Namun, sifat tertutupnya tidak sekuat tipe kombinasi yang disebutkan 
pertama.

• Orang ini ramah, berpembawaan tenang, dan sangat menghargai 
hubungan harmonis dengan orang lain. Namun, ada satu hal penting 
yang perlu diingat. 

• Saat menjalin hubungan dengan orang tipe phlegmatis-melankolis, 
pertama kali Anda akan sangat terkesan dengan keramahan dan 
kepribadiannya yang menyenangkan. 

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Namun, berhati-hatilah karena belum tentu apa yang Anda rasakan 
sesuai dengan suasana hati atau penilaiannya terhadap Anda. 

• Sesuai sifat melankolis yang ada dalam dirinya, orang ini sangat sensitif 
dan cenderung menilai Anda secara negatif. 

• Namun, sisi phlegmatis tipe kombinasi ini akan lebih "melunakkan" sisi 
melankolisnya. 

• Orang tipe ini harus selalu menjaga dan mempertahankan energi, 
antusiasme, dan motivasi kerjanya sepanjang pekerjaan itu masih 
dilakukannya sebab mereka mudah terdemotivasi di tengah jalan. 

• Buku-buku motivasi, olahraga, dan kegiatan spiritual akan membantu 
mereka. 

BRAIN MANAGEMENT SERIES - Sutanto Windura
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• Sisi melankolis yang cenderung melihat hal-hal kecil dan detail tidak 
boleh menghalangi atau menjebak orang ini dalam meraih kesuksesan. 

• Caranya adalah dengan tetap fokus pada tujuan yang lebih besar 
daripada pekerjaan itu sendiri.

• Si Phlegmatis-Melankolis cenderung sulit menentukan prioritas 
pekerjaan. 

• Sisi phlegmatis akan menyebabkan mereka sulit menolak atau berkata 
"tidak" atas permintaan orang lain, walaupun dia sendiri sebenarnya 
tidak ingin melakukan itu. 

• Itulah sebabnya orang ini sulit bersantai dan pekerjaannya tidak 
terorganisasi dengan baik.
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Perubahan Warna 

• Usia

• Pengalaman 

• Belajar

• Posisi dalam pekerjaan

• Status sosial

• Kondisi lingkungan
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