
Kamu Mengelilingi Diri 
Kamu Dengan Orang-Orang 

Seperti Kamu — Itu 
Masalah

You Surround Yourself With People Just Like You — 
That’s a Problem

Disusun oleh: Sitti Nur Sholeha. M
Disunting oleh: Maharani



Kesamaan yang menghibur dan Perbedaan 
yang mengancam

Hal yang pertama yang kita perhatikan tentang 
seseorang adalah ras dan gendernya. Karena benar 
atau salah, kita menilai seberapa sama atau 
berbedanya mereka dengan kita.

Perbedaan itu membuat kita takut sehingga 
mendorong kita untuk menciptakan circle dengan 
orang-orang yang hanya memiliki kesamaan dengan 
kita dan menghindari suatu perbedaan.



Kita harus sadar bahwa circle kita akan menyabot 
kepemimpinan saat kita mengisolasi diri dari 
keragaman pemikiran. Kepompong pelindung ini 
yang kita buat untuk memperkuatnya, lebih banyak 
merugikan daripada menguntungkan. Circle pribadi 
kita mencegah kita menjadi pemimpin yang sukses.

Untuk menjadi sukses sebagai seorang pemimpin, 
kita perlu menentukan tujuan bersama dan apa 
kepentingan kita bersama dalam mencapai tujuan itu



Lalu bagaimana cara 
agar bisa keluar dari 
circle pribadi itu dan 
menjadi pemimpin yang 
sukses?



Pertama, perluas cakrawala Anda. Buat 
komitmen untuk menjadi lebih ingin tahu 
dan terbuka untuk belajar lebih banyak 
tentang mata pelajaran dan orang baru; 
orang-orang yang mungkin memiliki latar 
belakang yang berbeda atau sudut pandang 
yang berbeda; orang yang menantang 
pemikiran Anda.

Kedua, melakukan komunikasi langsung jika 
memungkinkan. Sebagai seorang pemimpin, 
komunikasi langsung dengan karyawan 
Anda sangat penting.

Nah silahkan simak caranya dibawah ini!



Ketiga, bertemu dengan kepala 
departemen beserta karyawannya. 
Hancurkan circle yang sebagian besar 
pemimpin temukan di mana mereka 
hanya mengandalkan informasi yang 
diberikan kepada mereka oleh bawahan 
langsung mereka. 

Kurangnya informasi langsung yang 
akurat berkontribusi pada kelemahan 
banyak pemimpin, dan ada istilah untuk 
itu: penggelinciran eksekutif; ketika kita 
mengisolasi diri dari orang lain dan 
informasi penting yang kita butuhkan 
untuk memimpin perusahaan.



Keempat, dalam rapat staf, dorong 
percakapan dan berbagi informasi. 
Brainstorming ini adalah tempat 
lahirnya inovasi dan kreativitas nyata. 
Ketika orang merasa aman, terjadi 
pertukaran ide secara terbuka. 
Perhatikan ketika Anda menggandakan 
dan menetapkan perspektif Anda 
sendiri dan berhenti dan 
mendengarkan orang lain.



Kelima, yang paling penting, akui bahwa Anda tidak 
memiliki semua jawaban sepanjang waktu, karena 
Anda tidak memilikinya. Tidak ada yang 
melakukannya. Hormati, hormati , dan terbuka untuk 
pendapat dan ide yang berbeda dan kepemimpinan 
serta bisnis Anda akan mendapat manfaat.



Ayo belajar menerima 
perbedaan

Perbedaan bukanlah ancaman tapi acuan untuk 
mendapat lebih banyak hal.



● You Surround Yourself With People Just Like You — That’s 
a Problem (Bonnie Marcus)

● https://www.forbes.com/sites/bonniemarcus/2020/06/15
/you-surround-yourself-with-people-just-like-you-thats-a-
problem/?sh=765f63914ee6
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