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SIAPAKAH AGEN 
PERUBAHAN?

Agen perubahan atau yang lebih dikenal sebagai 
Agent of Change yaitu seseorang yang dapat 
mempengaruhi orang lain/suatu kelompok agar 
dapat melakukan sebuah perubahan yang 
diharapkan.



MEMULAI DENGAN 
PERUBAHAN KECIL

Perubahan besar dimulai dari perubahan-perubahan 
kecil, hal penting yang menjadi dasar perubahan 
kecil tersebut adalah menjadi agent of change untuk 
diri sendiri. 

Memulai dari diri sendiri, konsisten melakukan 
perubahan, dan mencapai target yang diharapkan.



BYE! 
COMFORT ZONE
Perubahan kecil untuk diri sendiri dapat dicontohkan 
dengan mencoba keluar dari zona nyaman. Zona nyaman 
tentu selalu membuat diri kita senang. 

Melakukan sesuka keinginan kita dan 
tidak melakukan hal-hal yang merepotkan 
Keadaan ini menjadikan kita sulit untuk 
berkembang.
 



BERANI MENCOBA
Perasaan takut tidak bisa dan takut gagal akan selalu 
menghantui, kunci dalam menghadapi perasaan itu 
adalah membangun pondasi dengan memulai untuk 
‘berani mencoba’

Semua ahli, pakar, orang hebat, bermula dari tidak 
bisa, 
but they try, try, and try.



Ketika dibangku SMP, saya seorang yang pasif, pesimis, stuck in my 
comfort zone, takut gagal, takut mencoba hal baru. Ketika saya 
masuk SMA, tiba-tiba saya berpikir, jika hidup saya begini-begini saja, 
‘aku bakal jadi apa?’

Seketika itu saya mulai melawan ketakutan saya, mencoba berubah 
menjadi seorang yang aktif. Meskipun menantang si comfort zone 
bukanlah hal yang mudah, 

Namun ketika saya mendapatkan banyak feedback positif, juga 
membantu saya dalam mengenali diri saya sendiri, tentunya juga 
banyak sekali pelajaran serta pengalaman yang mengesankan saat 
dipercayakan untuk memimpin di beberapa organisasi. Menurut 
saya hal tersebut merupakan hasil yang membayar lunas semua jerih 
payah perjuangan saya😊

SINGKAT PENGALAMAN SAYA,



‘TIDAK BISA’ DAN ‘BISA’
DIPISAHKAN OLEH

“AKU YANG BELUM 
MENCOBA”



● Pengalaman Pribadi
● Buku ”Insecurity Is My Middle Name” 

(Alvi Syahrin)

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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