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• Pemimpin muda dan pemimpin senior, keduanya 
butuh belajar satu sama lain. Pemimpin senior 
butuh pendapat, kritikan, dan saran dari para 
junior, dan pemimpin muda yang sukses adalah 
pemimpin yang mau belajar dari pengalaman 
orang lain termasuk para seniornya.

• Akan tetapi, ini sering kali menjadi konflik baru 
bagi para pemimpin muda. Adanya rasa takut 
dianggap sebagai pemimpin muda yang masih 
minim pengalaman di mata senior membuat para 
pemimpin muda enggan untuk belajar dari 
seniornya. Padahal, belajar dari pengalaman orang 
lain dapat membangun potensi kita sebagai 
pemimpin muda.



Jika kamu ingin membangun 
relasi dengan para senior, 

berikut adalah beberapa tips 
yang dapat kamu lakukan!



Pertama, uji asumsi kamu.
• Jika kamu kesulitan dalam membangun 

relasi dengan salah satu seniormu, 
tempatkan dirimu di posisinya. 
Beberapa kebiasaan mereka mungkin 
tidak menarik bagimu. Jangan menilai 
mereka buruk hanya karena kebiasaan 
mereka berbeda denganmu. Bisa jadi 
perbedaan yang kamu dan dia miliki 
adalah hal berharga yang bisa kamu 
jadikan pelajaran.



Kedua, miliki keberanian untuk 
bertanya

• Beberapa pemimpin muda berpikir bahwa cara 
terbaik membangun relasi adalah dengan 
menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang 
pintar, teladan, dan percaya diri. Namun, kamu juga 
harus jujur. Tanyakan pada seniormu hal yang tidak 
kamu ketahui dan minta pendapat mereka. Hal itu 
akan membuat kamu lebih dapat memgembangkan 
diri.



Ketiga, sampaikan pendapat kamu 
dengan sopan.

• Para pemimpin senior lebih suka ketika 
pemimpin muda mengejar apa yang mereka 
inginkan. Kamu bisa mencoba untuk 
meminta waktu mereka untuk 
mendengarkan gagasan dan ide-ide yang 
menurutmu dapat dikembangkan.

• Jangan merasa takut jika idemu ditolak. Ada 
banyak pemimpin muda yang juga 
mengalaminya.

• Yang terpenting adalah kemauan kamu 
untuk mengajukan ide-ide kreatifmu.



Ingatlah bahwa keinginan kamu untuk 
membangun relasi dengan orang yang 

lebih berpengalaman, belajar dari 
mereka, dan menawarkan sesuatu 
sebagai balasannya adalah hal yang 

berharga dan mengagumkan. 

Belajar agar keinginan itu dapat 
diketahui oleh senior mungkin 

membutuhkan latihan, tapi itu adalah 
keterampilan yang akan kamu gunakan 

seumur hidup.
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