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MENJADI ANAK BUAH YANG DISUKAI ATASAN

Suka atau tidak, atasan merupakan salah seorang penentu karir kita di perusahaan. Sehebat
apapun kita, jika tidak disukai oleh atasan, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi karir
kita. Kita tidak harus menjadi penjilat atau ABS (asal bapak senang). Kita tetap menjadi diri kita
sendiri namun disukai oleh atasan. Bagaimana caranya?

1. Anda bekerja untuk siapa?

Apakah Anda bekerja untuk diri sendiri atau untuk perusahaan? Pada dasarnya, sejak pertama
Anda bekerja sampai pensiun, sebenarnya Anda bekerja untuk diri sendiri. Semua hal yang kita
lakukan selama bekerja sebenarnya membentuk hidup kita. Karena itu, seorang karyawan yang
memiliki prinsip bahwa saya bekerja untuk diri sendiri pasti akan memiliki sense of belonging
yang tinggi terhadap perusahaan. Anda tidak akan mengambil keuntungan diri sendiri karena
Anda tahu bahwa itu akan merusak karakter Anda. Anda pun akan menjadi karyawan yang
tidak perlu selalu di bawah pengawasan atasan baru Anda bekerja maksimal. Atasan yang
memiliki karyawan seperti ini pasti akan merasa tenang karena bisa fokus dengan pekerjaan
lain yang jauh lebih strategis. Atasan Anda pasti akan senang memiliki anak buah seperti ini.

2. Pekerjaan apa yang tidak disukai oleh atasan Anda?

Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh atasan Anda. Kemungkinan atasan Anda
memang tidak menyukai pekerjaan tersebut sehingga ia memberikannya kepada Anda. Namun,
jangan berkecil hati. Jika Anda memiliki prinsip bahwa saya bekerja untuk diri sendiri, maka
Anda tetap dapat belajar dari semua pekerjaan yang Anda kerjakan. Bahkan ketika Anda tidak
menyukai pekerjaan tersebut. Atasan Anda pasti akan merasa terbantu karena Anda selalu
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bersedia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak disukai.

3. Apakah Anda bekerja dengan Tuntas?

Mendapatkan kepercayaan dari atasan adalah dengan memastikan bahwa semua pekerjaan
Anda selalu diselesaikan sampai tuntas alias 100% selesai. Pastikan Anda melakukannya
dengan sangat detil sehingga tidak ada satu hal pun yang ketinggalan. Anda pasti dapat
diandalkan oleh atasan. Resikonya mungkin Anda akan dipercayakan banyak pekerjaan lain
dan kadang terasa tidak adil. Jika Anda ingin disukai oleh atasan, maka Anda harus membuat
atasan Anda bergantung kepada Anda. Atasan yang memiliki anak buah seperti Anda tentu
akan selalu mengandalkan Anda dan jika suatu saat ada kesempatan promosi, maka Anda lah
yang ada di benaknya.
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