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Mengenal Tabby Biddle

Tabby adalah seorang  pelatih 
kepemimpinan perempuan, penulis, 
dan pembicara terkemuka. Beliau 
mendedikasikan hidupnya untuk 
menyuarakan hak perempuan serta 
membantu perempuan mengambil 
bagian dari sebuah posisi 
kepemimpinan.



Ketakutan “membunuh” perempuan
Tabby mengatakan bahwa masalah utama 
perempuan saat ini adalah rasa takut. Rasa 
takut akan dibungkam, disakiti, dianiaya, dan 
lainnya. Membuat perempuan sulit atau enggan 
untuk menyuarakan pendapatnya. Dunia dan 
lingkungan sosial juga berperan dalam 
penyebab rasa takut itu.



Diam tidak menyelesaikan masalah
Ketika perempuan lebih banyak diam dibandingkan 
bersuara, itu tidak akan mengubah apapun. Diam 
bukan cara atau solusi terbaik untuk mengatasi 
berbagai masalah perempuan. Bersuara dan 
mulai bergerak untuk hak-hak perempuan 
itulah yang harus dilakukan oleh perempuan.



Berani dan percaya diri
Sebagai perempuan, mulailah percaya pada diri 
sendiri. Percaya pada potensi dan hak seorang 
perempuan dalam kehidupan.

Perempuan berhak bersuara, perempuan 
berhak beropini, dan perempuan berhak 
menjadi pemimpin. Selalu ingat akan hal itu.

Beranilah dalam memulai sesuatu. Perempan 
harus mulai berani menjadi pemimpin. Mulailah 
dari hal sederhana seperti berani berbicara di 
depan kelas, meeting, atau menjadi ketua proyek.



Dunia Impian
Dunia impian, masa dimana setiap orang bisa 
saling menghargai sesama. Pria melindungi, 
menghargai, dan mengayomi wanita. Begitupun 
sebaliknya

Dunia impian, ketika perempuan mempunyai hak 
yang sama di semua aspek. Mereka berhak 
bekerja, berhak beropini, berhak atas dirinya 
sendiri. Dan yang terpenting, berhak untuk menjadi 
pemimpin, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 
orang banyak.



“When girls see women in leadership 
roles speaking out for what they believe 
in, they see it is possible for them, too. 

Instead of a faraway dream, their 
aspirations become real, concrete and 
achievable. Womanhood starts to look 

more inviting.”

-Tabby Biddle-



● Activating Women's Leadership (Tabby Biddle)
● https://www.youtube.com/watch?v=SQRM0h7L

UR0&list=WL&index=1&t=131s

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.
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