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APA ITU KEANEKARAGAMAN?
Keanekaragaman adalah rentang perbedaan 
manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ras, 
etnis, jenis kelamin, identitas gender, orientasi 
seksual, usia, kelas sosial, kemampuan atau atribut 
fisik, sistem nilai agama atau etika, asal 
kebangsaan, dan keyakinan politik.



NAH, KALI INI KITA AKAN MEMBAHAS 
KEANEKARAGAMAN DI DALAM PERUSAHAAN.

Perusahaan di seluruh dunia sedang menghadapi 
gangguan dengan tingkat yang menakutkan yang 

disebabkan oleh COVID-19.

APA SAJA 
SIH 

GANGGUAN 
YANG 

DIHADAPI?

Kerugian pendapatan 
yang menghancurkan.

Dislokasi operasi 
dan rantai pasokan.

Tantangan terhadap 
likuiditas dan 
solvabilitas.



Penelitian menunjukkan bahwa ketika 
perusahaan berinvestasi dalam keberagaman 
dan inklusi, mereka berada dalam posisi yang 
lebih baik untuk menciptakan tim yang lebih 

adaptif, efektif, dan lebih mungkin untuk 
mengenali keragaman sebagai keunggulan 

kompetitif.



YUK, KITA SIMAK 
SLIDE BERIKUTNYA!

Selain itu, masih ada lagi, lho, 
keuntungan adanya keberagaman 

dalam Perusahaan. 

Apa aja, ya?



Mempertahankan talenta 
terbaik.

Meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan.

Meningkatkan wawasan 
dan inovasi pelanggan.

Mendorong motivasi dan 
kepuasan karyawan.

Meningkatkan citra global perusahaan 
dan lisensi untuk beroperasi.
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Sekarang adalah waktunya bagi para pemimpin untuk 
menegaskan kembali komitmen mereka terhadap 
keberagaman dan menuai manfaatnya bukan hanya 
karena besarnya peluang yang akan didapatkan untuk 
pemulihan yang lebih baik saja, tetapi juga karena hal 
tersebut merupakan hal yang benar untuk dilakukan.

Eits.. Tapi tidak hanya di dalam 
Perusahaan aja, lho, kita harus 

mempertahankan keberagaman. 
Dimanapun dan kapanpun kita 

berada, kita harus mempertahankan 
keberagaman yang ada.



“Keanekaragaman: 
seni berpikir 
bersama secara 
mandiri.”
- Malcolm Forbes



“Kita tidak hanya harus 
belajar untuk menoleransi 
perbedaan kita. Kita harus 

menyambut mereka 
sebagai kekayaan dan 
keragaman yang dapat 

mengarah pada 
kecerdasan sejati.”

- Albert Einstein



● Diversity Still Matters(McKinsey Quarterly)
● https://www.mckinsey.com/featured-insights/di

versity-and-inclusion/diversity-still-matters

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.

Sumber:

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-still-matters
https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-still-matters

