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"Aku merasa seperti penipu.“
“Saya tidak pantas mendapatkan kesuksesan 
saya.”
"Orang-orang mengira aku penipu.“
Pernahkah Anda mengucapkan kalimat ini kepada 
diri sendiri? Jika demikian, Anda mungkin memiliki 
kasus Sindrom Penipu. Jadi menurutmu,
apa itu Sindrom Penipu dan gimana sih cara 
mengatasinya?
 



Sindrom penipu adalah fenomena psikologis di 
mana Anda merasa tidak pantas mendapatkan 
pencapaian Anda. Anda mungkin merasa bukan 
milik Anda, tidak pantas mendapatkan 
kesuksesan Anda, atau "tidak pada 
tempatnya". Anda bahkan mungkin 
terus-menerus khawatir orang lain akan 
mengekspos Anda sebagai penipu.

Apa itu Sindrom Penipu? 



#1: Si Perfeksionis

#2: Jenius Alami

#3: Pakar

#4: Individualis yang Kasar

#5: Wanita/Pria Super

5 Jenis Penipu



1. Metode Coué
2. “Go Mad” selama 30 Menit
3. Kekuatan Kemenangan Kecil
4. Simpan File Sukses
5. Detoks Digital Digital
6. Default ke Ya

Cara Mengatasi Sindrom Penipu dalam 6 
Langkah :



Sindrom penipu dapat menyerang siapa 

saja—mulai dari profesional hingga pelajar 

hingga orang-orang yang berprestasi dan 

sukses. 



Bahkan Michelle Obama , Neil Gaiman , dan 

Maya Angelou telah keluar dan mengaku 

menderita sindrom penipu. Penelitian telah 

menemukan bahwa 70 persen dari semua 

orang pernah merasa seperti penipu.



“Ingat, tidak apa-apa untuk merasa 
seperti penipu sesekali, tetapi jangan 
biarkan sindrom penipu mendefinisikan 

Anda. Dan Anda tidak pernah sendirian! 
Kiat-kiat ini akan membantu, tetapi selain 

mengatasi sindrom penipu Anda secara 
langsung, juga bermanfaat untuk 

meningkatkan kepercayaan diri dan harga 
diri Anda. Ini dapat memberi Anda 

landasan emosional yang lebih baik untuk 
bekerja sambil melanjutkan pengembangan 

diri Anda.” 

-Vanessa Van Edwards



● The 5 Types of Imposter Syndrome 
(And How to Overcome It!) 
(Vanessa Van Edwards)

● https://www.scienceofpeople.com/imp
ostor-syndrome/#what-is-the-opposi
te-of-impostor-syndrome

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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