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Kala itu, aku merasa tidak akan 
menjadi seorang pemimpin…
Pemimpin. Waktu itu aku hanya berpikir bahwa 
seorang pemimpin adalah mereka yang punya title 
atau jabatan dan mereka yang memimpin suatu 
kelompok/organisasi. Namun, akhir-akhir ini aku 
mengetahui bahwa kita adalah pemimpin terlepas 
dari kita punya jabatan atau tidak.

Merasa minder? Iya…

Kok bisa ya orang-orang jadi hebat gitu, ah aku mana 
bisa

Sangat skeptis sekali diriku



Aku Siapa?
Aku adalah seorang pemalu dan pendiam yang 
berani menceburkan diri dalam lingkup organisasi, 
dalam sebuah perkumpulan. Awalnya, ya sudah aku 
hanya mengikuti arus, terseok-seok kanan kiri, 
terjatuh berdebam. Ehem lebay sekali. Tapi itu 
kenyataannya. 

Aku belum mengenali diriku. Aku belum bisa 
“memimpin” diriku. Aku hanya ikut-ikutan 
dan tak punya tujuan kenapa aku harus ikut 
ini dan itu.



Mengenal Diri Sendiri
Iya, aku sosok yang selalu mengerdilkan diriku 
sendiri. Tidak percaya akan kemampuanku sendiri. 
Bahwa aku tidak sadar, langkah awal untuk menjadi 
pemimpin adalah mampu mengenali dirinya sendiri, 
menjadi pemimpin untuk diri sendiri.

How?

Aku mulai belajar tentang bagaimana cara 
menemukan tujuan hidup, tentang kepercayaan yang 
kita pegang, dan tentang nilai apa yang kita bawa. 
Ketika aku mendapatkan jawab dari semua itu, aku 
bisa menuntun diriku sendiri. Bisa menjadi pemimpin 
untuk diriku sendiri, dan aku mulai percaya diri.



Apakah Mudah Proses 
Mengenal Diri Sendiri?
Tidak. Tidak Mudah. Sungguh. Tapi, tidak 
mudah bukan berarti tidak mungkin. 

Di titik inilah aku benar-benar seperti tumbuhan yang 
akarnya terus menerus mencari di kedalaman tanah 
demi setetes air. Tapi di situlah rasanya aku 
bertumbuh dan berjuang. Proses yang panjang 
membentuk pribadiku. Proses panjang tersebut 
berhasil membawaku pada jawaban-jawaban atas 
banyak pertanyaan tadi.



Never Stop Learning & 
Be Yourself!
Setelah aku berhasil menemukan diriku sendiri, 
setelah akar-akarku menemukan air, aku mulai belajar 
dari 0 lagi. Aku belajar berani untuk speak up walau 
itu terkadang sedikit sulit, belajar untuk meng-handle 
hal-hal kecil, selalu membantu orang lain, dan selalu 
menebarkan hal-hal positif.

Aku selalu memegang sebuah prinsip: 

“Kepemimpinan bukan hanya soal posisi, tapi 
tentang kontribusi”

Aku ingin menjadi pemimpin menurut versi 
terbaikku!



Menjadi Peneduh...
Iya, aku ingin menjadi pohon yang rimbun yang 
dalam proses tumbuhnya harus mengalami berbagai 
musim, berbagai halangan, serta rintangan.

Karena aku ingin menjadi peneduh untuk orang 
lain ketika mereka kepanasan. Aku ingin bermanfaat 
bagi orang lain. Aku ingin menjadi pemimpin yang tak 
gentar ketika angin menggoyahkan ranting-ranting 
ketika aku terus tumbuh semakin rimbun, yang terus 
berjuang ketika tak ada air untuk akar, aku ingin 
tumbuh dengan tegak karena sekali lagi kukatakan 
bahwa aku ingin menjadi peneduh bagi banyak 
orang



"Kita semua adalah pemimpin.
 Teruslah bertumbuh dan 

berproses dan jadilah pemimpin 
menurut versi terbaikmu”



● Bertumbuh menjadi Pemimpin (Welas Sri 
Mulyati)

● Pengalaman Pribadi

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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