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Pada tahun 2013, Sheryl Sandberg menulis buku terlaris New 
York Times Lead In, yang berfokus pada hambatan kemajuan 
karir wanita. Buku ini meberikan wawasan, tentang berbagai 
cara wanita menghambat kesuksesan karir mereka sendiri. 
Kritikus terhadap buku tersebut mengatakan bahwa banyak 
tanggung jawab ditempatkan pada perempuan untuk mengatasi 
hambatan struktural ini, tetapi lebih banyak pertimbangan harus 
diberikan pada masalah sistemik yang melanggengkan 
ketidaksetaraan gender ini.
Tomas Chamorro-Premuzic mendesak kita untuk memeriksa 
pria dan bertanya pada diri sendiri mengapa begitu banyak pria 
yang tidak kompeten dan tidak memenuhi syarat terus 
meningkat sebagai pemimpin. “Kita perlu memiliki pemimpin 
yang kompeten, rendah hati, dan beretika” ucap Chamorro 
Premuzic. Saya ingin mengubah aturan mainnya agar adil, 
dengan cara:



Mengubah Sistem

Jika perusahaan memilih kandidat yang tepat sejak awal, ini 
bisa membuat perbedaan penting. Masalah umum yang terus 
dihadapi perusahaan adalah ketidakmampuan untuk 
menemukan talenta yang tepat. “SDM dan organisasi 
menghabiskan 80% dari anggaran manajemen bakat mereka 
untuk pelatihan dan pengembangan dan 20% untuk seleksi dan 
rekrutmen”, Chamorro-Premuzic menunjukkan “ketika 
sebenarnya ROI Anda, laba atas investasi Anda, akan jauh lebih 
tinggi jika Anda memilih orang yang tepat untuk memulai”.



Mengatasi Perlawanan

Saya pikir itu normal bahwa ada perlawanan. “Daripada terus 
mempromosikan pria yang tidak kompeten, perusahaan yang 
mengakui nilai wanita berbakat cenderung mengungguli 
rekan-rekan mereka”. Karyawan lebih terlibat dan terinspirasi 
di perusahaan yang dipimpin oleh wanita versus pria,penelitian 
menunjukkan. Selain itu, perusahaan yang dipimpin wanita 
mengungguli rekan-rekan mereka yang dipimpin pria, menurut 
penelitian .



Menyempurnakan Kurikulum

“Pengusaha kebanyakan mempekerjakan orang dari universitas 
karena mereka percaya bahwa universitas mensertifikasi atau 
memberikan bukti bahwa lulusan mereka memiliki 
keterampilan tertentu”, jelas Chamorro-Premuzic. “Sekarang 
lebih seperti oke, kami mempekerjakan mereka karena jika 
mereka melakukannya dengan baik, mereka membuktikan 
bahwa mereka dapat belajar dengan cepat, bahwa mereka ingin 
tahu, bahwa mereka memiliki etos kerja, dan juga bahwa 
mereka memiliki keterampilan orang”. 



Mengubah Organisasi Anda

Bagaimana kepemimpinan dapat mengambil informasi dari 
buku Chamorro-Premuzic dan menerapkannya pada 
organisasi? “Cara terbaik untuk mendapatkan lebih banyak 
perempuan yang bertanggung jawab, dan meningkatkan 
kualitas pemimpin adalah dengan mengabaikan gender 
sepenuhnya. Ironisnya, ada banyak pria di luar sana yang saat 
ini diabaikan untuk peran kepemimpinan karena mereka 
memiliki fitur yang lebih feminin. EQ yang lebih tinggi, 
kesadaran diri yang lebih tinggi, kemampuan pelatih yang lebih 
tinggi, dan kerendahan hati yang lebih tinggi. Ini 
mempertanyakan asumsi bahwa apa yang kita miliki sekarang 
adalah meritokrasi”. Perusahaan harus mengintegrasikan lebih 
banyak sistem yang buta gender ke dalam proses perekrutan 
dan seleksi.



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.
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