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Loh kenapa 
dia, kok gak 
orang lain?

Kayaknya 
aku gak 
mampu, 

deh.

… dan masih banyak cercaan serta keraguan 
lainnya dari diri kita sendiri ataupun orang lain 

yang tanpa sadar menumbuhkan 
ketidakpercayaan diri.

Emang 
bisa dia 
mimpin?

Kerjanya gak 
becus, gak 
tegas, gak 
cocok lah.

Kalo gagal 
gimana? 

Takut.

Duh, aku 
bisa gak 

ya?



L E A D E R S H I P
Bagiku, kepemimpinan adalah hal yang 

mengiringi perjalanan hidupku.

Menjadi Ketua Kelas sejak SD-SMA, mengikuti kegiatan 

kepemimpinan saat SMP, aktif dalam berbagai organisasi 

dan kepanitiaan selama SMA dengan menjadi Ketua Divisi, 

Ketua Panitia, hingga menjadi Ketua OSIS. 

“I went through it all 
while fighting the fear, 
mocks, and insecurity.”



F I G H T

Enam bubbles pada slide ke-2 adalah sekilas 
cuplikan bagaimana aku meragukan diri 
sendiri dan bagaimana orang lain 
melontarkan cemoohannya di belakang atau 
bahkan di hadapanku.

Takut dan Kesal. 
Aku takut. Aku kesal. Aku takut seakan yang 
orang lain katakan adalah sebuah kebenaran. 
Aku kesal ingin meronta untuk membuktikan 
bahwa yang mereka katakan adalah 
kebohongan.



But, I’m much more believe in myself; my own 
capability and what I’m able to do.

Apa yang orang lain pikirkan bukan suatu hal yang 
dapat kita kontrol karena jauh dari batas jangkauan 

kita. 

Tapi, apa yang kita pikirkan berada jauh dalam batas 
jangkauan kita.

 Set your mind, then.

“Trust yourself and take your first 
step.”



Gagal, itu wajar.

Jatuh, itu wajar.

Kritik, itu wajar.

Karena kita sebagai manusia, adalah 
makhluk dinamis.

Kita berkembang, bertumbuh, dan 
belajar.



Banyak dari kita adalah orang-orang yang 
mampu, namun ragu. 

Ragu untuk memulai suatu yang baru. 

Ragu untuk mengambil langkah kesatu.



Put out your doubt.

And step out of your comfort zone, folks.

Karena setiap langkah pertama 
yang kita lewatkan, kita kehilangan 

ratusan langkah untuk terbang 
lebih jauh.



Siapkah kamu 
untuk mengambil 

langkah 
pertamamu?
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