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Pelajaran # 1 Tidak ada cara yang tepat untuk 
menjadi seorang pemimpin.

Jika Anda bertanya kepada 100 orang tentang 

apa yang membuat seorang pemimpin wanita 

sukses, Anda mungkin menerima 100 jawaban 

berbeda. Jadi  pastikan Anda percaya diri 

sendiri dengan memimpin menggunakan cara 

yang paling otentik bagi Anda.



“Sebuah survei 2018 oleh Pew Research Center 
menemukan bahwa 6 dari 10 wanita mengatakan 
diskriminasi gender adalah hambatan besar bagi 
kepemimpinan wanita. Dan wanita kulit hitam menghadapi 
jalan yang lebih curam menuju kepemimpinan, mengalami 
rasisme dan seksisme sistemik. 

Untuk Gillard dan Okonjo-Iweala, peringatan sebelumnya 
adalah yang dipersenjatai. " Bagaimana Anda akan 
menangani saat-saat itu? Mintalah saran dari teman, 
keluarga, dan mentor tepercaya Anda.”

Pelajaran #2: Wanita dalam kepemimpinan akan 
menghadapi seksisme dan stereotip, jadi 
bersiaplah dengan baik.



Ketika Anda mendengar teman, keluarga, 
rekan kerja, atau organisasi media 
menyebarkan stereotip gender, minta 
pertanggungjawaban mereka. Singkirkan 
mitos dan jelaskan bagaimana “asumsi yang 
salah ini tidak dapat bertahan hingga hari ini,” 
kata Okonjo-Iweala

Pelajaran #3: Tantang stereotip gender ketika 
muncul dalam percakapan.



Pelajaran #4: Mulailah mengadvokasi 
perubahan struktural sekarang.

“Sejumlah besar penelitian menunjukkan 

hambatan struktural yang menghalangi 

kesetaraan gender dalam kepemimpinan bisnis 

dan politik. Misalnya, selain diskriminasi gender, 

perempuan menghadapi konflik peran antara 

pekerjaan dan kehidupan rumah mereka.”



”Anda tidak perlu takut untuk mengambil 

ruang di tempat kerja dan dunia.  

Rangkullah ambisi Anda, dan jangan 

menyesal saat Anda bekerja dan 

berjejaring.”

Pelajaran #5: Jangan takut untuk mengambil 
tempat.



Pelajaran #6: Lakukanlah.

“Apa yang mendorong Anda? Apa tujuan Anda? 

Bidik tinggi, dan ikuti dengan mantap. “Setiap 

wanita yang melangkah maju memberi lebih 

banyak ruang bagi wanita yang datang 

berikutnya,” kata Okonjo-Iweala.”



● 6 essentials lesson for women leaders
● https://www.youtube.com/watch?v=xg5uD-

D1QvY

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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