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Menjadi seorang pemimpin itu, 
apalagi yang awalnya “tidak 
dianggap” bukanlah suatu 
perkara yang mudah. Siapakah 
yang pernah mengalaminya?



Bagaimana untuk kejadian 
yang lebih jelasnya, 
mengapa bisa sampai 
“tidak dianggap”, seperti 
itu?



Bermula dari kata “lame, 
stupid, cannot do anything”

• Dulu waktu ditunjuk untuk menjadi pemimpin dari 
suatu kelompok, aku sering diejek oleh 
teman-teman sekelas hanya karena aku tidak 
sama seperti teman-teman yang lainnya, sehingga 
mereka meragukan potensi-potensi yang aku 
punya, dengan mengatakan “Memangnya dia bisa 
ya jadi pemimpin?, kan dia itu “lame, stupid, 
cannot do anything right”, seperti itu, bahkan 
berbicara saja pun tidak lancar dan harus belajar 
berulang-ulang.



Bermula dari kata “lame, 
stupid, cannot do anything”

• Tidak hanya demikian, belum lagi mereka 
mengatakan, “Ah, dia itu bisa apa?”, “Tidak 
usah satu kelompok sama dia, lah”, “Gitu aja 
tidak bisa”, dan berbagai macam bully-an 
lainnya hingga menuju hampir ke “pelecehan 
seksual”. Jadi, pada saat itu diriku sangat takut 
untuk bersuara, takut ada kesalahan yang 
menyinggung perasaan mereka, dan 
sebagainya. Akan tetapi, aku memutuskan 
untuk berjuang kembali.



Langkah-langkah yang aku 
lakukan agar dapat menghadapi 
itu semua
1. Kemampuan dari memimpin tidak dapat dilihat hanya dari 

angka-angka dan logika saja.

2. Banyaknya dari unsur kualitatif yang perlu diperhatikan 
juga, seperti melatih keberanian, ambisi, dan kemauan 
untuk terus mencoba hal-hal yang baru dengan 
membuktikan kalau sebenarnya aku itu bisa loh dalam 
melakukannya, walaupun masih belum terlalu maksimal.

3. Mempunyai suatu tekad yang kuat untuk dapat keluar dari 
zona nyaman.



Langkah-langkah yang aku 
lakukan agar dapat menghadapi 
itu semua
4. Menunjukkan rasa percaya diri dengan memberanikan diri 
untuk bertanya kepada yang lebih expert di bidang 
kepemimpinan itu.

5. Mempunyai suatu mindset yang disebut sebagai “mental 
inovasi” (innovation mentality), dimana adanya suatu dorongan 
untuk terus berevolusi, tetap berada di dalam lingkungan yang 
terus berubah-ubah dari waktu ke waktu. Arti dari 
pernyataan tersebut adalah, “Kita bekerja hari ini dengan 
memikirkan apa yang akan terjadi besok.”



Kira-kira seperti itulah caraku untuk 
terus bisa beradaptasi dalam 

menghadapi itu semua sehingga 
orang-orang tersebut tidak dapat 

berkata-kata lagi dan mereka 
akhirnya terkagum-kagum akan 

kepemimpinan versi “diriku” itu.

Bagaimana dengan ceritamu dalam 
menjadi seorang pemimpin?



Nah, inilah konten  
kepemimpinan 
mengenai Pemimpin 
yang Awalnya “Tidak 
Dianggap”? Versi dari 
aku.

“Kami tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi kami kalah.”

- Stephen Elop -



- Pemimpin yang Awalnya “Tidak 
Dianggap”? (Dian Karina Setia)
- 
https://id.techinasia.com/pertanda-orang-tid
ak-layak-menjadi-pemimpin (dan 
dimodifikasi oleh penulis)
- Berdasarkan dari pengalaman pribadi

Sumber :

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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