
Part 1: 
Mari Menjadi Pribadi Yang Menyenangkan 
Kita bisa memiliki banyak teman dan kolega. Tapi sedikit orang yang pribadinya disukai 
oleh teman dan koleganya. Kita pun bisa merubah diri kita yang lama menjadi sosok 
yang disukai. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun mengapa 
tidak dicoba. 
 
 
Pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat melepaskan dirinya dari 
lingkungan. Maka saat itulah diperlukan adaptasi untuk dapat diterima di lingkungan. 
Namun setelah diterima, kita juga perlu tahu bagaimana caranya menjaga kualitas 
pribadi agar tetap menyenangkan dan terus diterima di lingkungan. Berikut ini tipsnya:  
 
Hati Yang Tulus 
Barangkali hanya sedikit pribadi di dekat kita yang memiliki sifat ini. Coba perhatikan 
sosok seseorang yang nyaris tidak pernah mencari-cari alasan ketika berada pada 
posisi salah. Kesalahannya kemudian dikritik tajam oleh atasan namun ia tetap 
menerimanya. Kalau kita berada pada posisi dia, rasanya pasti gondok setengah mati. 
Capek-capek bekerja, dikritik tajam pula.  
Sadarilah bahwa sikap seperti itu menghambat kita untuk menjadi orang yang 
menyenangkan. Semua kritik bersifat membangun, asal kita bisa menerimanya. 
Menyimpan rasa dendam atau amarah justru menambah beban pikiran kita. Perlahan 
mari kita buka diri untuk berani menerima kritik dari atasan atau rekan kerja. Awali 
dengan melihat kepada diri kita sendiri. Carilah penyebab utama mengapa mereka 
mengkritik kita. Kalau memang kesalahan itu berasal dari kita, mari kita perbaiki 
perlahan-lahan. Sikap tulus ini pasti akan terpancar pada aura kita. Sehingga setiap 
kritikan yang ada justru membuat kita menjadi lebih baik.  
 
Rendah Hati 
Mendapat pujian dari atasan membuat kita melayang tinggi di atas awan. Apalagi kalau 
pujian ini mampu meningkatkan prestasi kita. Rasanya saat itu kita ingin mengumumkan 
ke seluruh dunia bahwa kita ini yang terbaik. Coba tengok, kalau ada rekan kerja kita 
yang selalu cerita tentang prestasinya apalagi berlebih-lebihan, pasti timbul perasaan 
sebal dari diri kita. Ups, hati-hati jika kita seperti itu rekan kerja akan berguguran dengan 
pasti karena enggan berteman dengan kita.  
Nah, ini merupakan kunci bila kita ingin menjadi pribadi yang menyenangkan. Singkirkan 
perasaan angkuh dan sok hebat. Ada baiknya kita menanamkan sikap rendah hati. 
Bangga akan prestasi boleh, tapi biarkan orang lain melihatnya sendiri tanpa kita 
pamerkan. Yang seperti itu justru akan membuat mereka kagum dengan kita.  

 
Positive Thinking 
Di dunia ini terdapat dua kutub, kutub negatif dan kutub positif. Dunia akan 
mengembalikan apa yang kita keluarkan. Anggap saja kita mengeluarkan kutub positif, 
maka saat itu dunia akan mengembalikan hal-hal yang positif bagi diri kita. Sebaliknya, 
dunia akan mengembalikan hal-hal yang negatif bagi diri kita ketika kita mengeluarkan 
kutub negatif. Begitu juga dengan apa yang kita pikirkan. Pikiran negatif akan 
menghasilkan sesuatu yang negatif. Sungguh tidak menyenangkan bukan? Jadi buat 
apa berpikir negatif dengan membicarakan keburukan orang, frustasi karena tekanan 
kerja, dan putus asa akan hasil kerja kita. Lebih baik kita membicarakan apa yang baik 
diri diri orang lain, mencari solusi atas permasalahan ketimbang frustasi, dan berharap 



daripada putus asa. Maka pikiran positif kita akan membuat dunia memberikan hal-hal 
yang positif bagi diri kita. Great! 
 
Tingkatkan Rasa Percaya Diri 
Kita tentu mengharapkan pujian dari orang lain saat kita berusaha tampil menarik 
dengan pakaian yang bagus. Setidaknya kita pasti menjadi percaya diri meskipun tidak 
dipuji secara langsung. Cari tahu apa yang dapat meningkatkan rasa percaya diri kita.  
Kalau selama ini kita minder dengan hasil pekerjaan, contek tips dari rekan kerja yang 
berprestasi. Ada kalanya kita harus belajar dari kesuksesan orang lain dan berharap 
untuk menjadi seperti dia. Yakinkan pada diri kita bahwa mereka yang saat ini sukses 
dulu juga mengalami masa-masa seperti kita. Baik itu minder, tidak percaya diri, dan 
takut akan hasil pekerjaan. Rasa rendah diri atau minder malah akan membuat kita tidak 
berkembang, lho. Kalau ada yang menyindir, mencibir, atau berusaha merendahkan 
hasil kerja kita, anggap saja angin lalu. Kalau kata pepatah, anjing menggonggong 
kafilah berlalu. Tetap fokuslah pada hasil kerja sehingga kita makin berprestasi.  
 
Easy Going 
Kita pasti bisa menerka dari ekspresi wajah orang, mana yang terlihat pusing dan tidak. 
Begitu juga dengan kita. Orang lain dapat menerka-nerka mengenai perasaan kita hari 
itu. Dunia dengan segala permasalahannya sudah dibuat lengkap dengan 
penyelesaiannya. Jadi lebih baik kita buat hidup ini semakin ringan. Lupakan apa yang 
sudah lewat atau masa lalu yang kelam. Tidak usah membesar-besarkan masalah yang 
sebenarnya sepele. Masalah itu tidak ada habisnya, tinggal bagaimana kita 
menyikapinya. Kita fokuskan pada solusi permasalahan sehingga satu per satu masalah 
menemukan titik terang dan solusinya.  
Kita juga bisa, lho, mengembangkan potensi dan hobi. Kerja dari Senin-Jumat pasti 
membuat waktu kita tersita. Nah, jangan sia-siakan waktu weekend kita. Berolahraga 
bersama keluarga, menghabiskan satu buku yang selama ini terabaikan, nonton DVD 
sepuasnya, atau lakukan hobi kita bersama teman. Pekerjaan dan leisure jadi seimbang, 
hidup pun makin terasa ringan.  
 
Ini baru lima cara agar kualitas kepribadian kita semakin disukai oleh kolega atau atasan. 
Lima cara selanjutnya akan kami sajikan pada edisi nomor depan. Selamat 
mempraktekkan kelima tips diatas!  
 
 
 
 


