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Dalam sebuah artikel HBR.orng, tercatat bahwa 
kinerja lebih baik karena tim yang beragam 
mengumpulkan lebih banyak fakta, memproses 
fakta-fakta tersebut dengan lebih hati-hati untuk 
memandu tindakan, dan lebih inovatif karena 
perspektif yang berbeda di meja.

Bukan hanya keragaman tetapi juga masuknya 
perspektif yang berbeda yang mendorong 
peningkatan kerja. Menurut Gatner, 
“Keanekaragaman adalah langkah pertama dan 
lebih mudah, tetapi inklusi adalah kunci untuk 
memanfaatkan keragaman”.



BERIKUT INI 3 TEKNIK MENJADI 
PEMIMPIN INKLUSIF DALAM RAPAT

● Amplifikasi. Dalam amplifikasi, anggota tim 
mengulangi ide dari orang yang awalnya 
mempersentasikan ide, untuk benar-benar 
menarik dan memperkuat ide dengan 
memberikan kredibilitas dan memvalidasi 
kelayakannya.

● Persiapan tertulis lanjutan, adalah cara menarik 
informasi tanpa mengharuskan orang untuk 
berpikir dan berbicara dalam bahasa kedua 
mereka dan dalam pengaturan kelompok yang 
hierarkis.



–contohnya saat seseorang memimpin sebuah rapat 
staf, lalu dia membagikan kartu indeks sebelum 
pertemuan dengan pertanyaan tentang semua anggota 
rapat seperti, “Tuliskan tiga hal yang dapat kami 
perbaiki untuk waktu berikutnya.” Dan kemudian dia 
meminta semua anggota memberikan kartu indeks di 
awal pertemuan lalu saat semuanya akan mencapai 
suatu topik, dia membacakan umpan balik yang 
tertulis di kartu indeks tetapi tanpa mengetahui siapa 
yang menulisnya.



●  Mendengarkan semua orang sebelum memulai 
diskusi, contohnya saat seseorang memimpin rapat 
lalu dia meminta semua anggota berbicara selama 2 
menit tanpa gangguan. Dia mendorong semua 
anggota secara aktif untuk mendengarkan apa yang 
dikatakan setiap anggota dan kemudian semua 
anggota berdebat lebih bebas, saat semua anggota 
berdebat, dia selalu memastikan bahwa semua 
suara didengar yang diperkuat oleh pendekatan 
pembukaannya yang menetapkan kredibilitas dan 
validasi dan kelayakan semua suara meja. Sehingga 
suara yang dia tetapkan terbawa sepanjang 
pertemuan.



“Tahapan untuk meraih 
kesuksesan itu panjang. 

Dari persiapan, 
percobaan, ujian dan 

kemenangan”



Sumber:
● BEING AN INCLUSIVE LEADER IN MEETINGS ( 

BY Robin Moriarty )
● https://medium.com/forbes/being-an-inclusive-leader-i

n-meetings-8efbaf4eb2ba

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.


