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Apa itu leadership???



● Leadership adalah salah satu fungsi 
manajemen untuk mempengaruhi, 
mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi 
orang lain untuk menyelesaikan berbagai 
tugas yang sudah direncanakan.

● Pemimpin bukan bicara soal pria atau wanita, 
tetapi orang yang berani mencoba dan 
melakukannya.

● Leadership atau pemimpin sering diidentikkan 
dengan seorang laki-laki, mengapa demikian?



• Mengapa leadership selalu diidentikkan 
dengan laki-laki?

Karena pada dasarnya wanita mempunyai rasa 
ketidakpercayaan dan rasa takut yang  ada 
pada diri mereka sendiri, sehingga cenderung 
takut untuk mencoba.

Padahal, wanita mempunyai jiwa 
kepemimpinan yang lebih profesional. Pria dan 
wanita mempunyai kesetaraan yang sama 
untuk menjadi pemimpin.



Stereotip tentang leadership?

• Pemimpin harus selalu laki-laki
• Wanita cenderung dipandang lebih lemah dari 

laki-laki
• Pemimpin harus laki-laki yang kulit putih dan 

berbadan sehat
• Pemimpin harus laki-laki yang berasal dari latar 

belakang sosial ekonomi yang relatif istimewa



Cara menjadi women’s leadership:

• Harus percaya diri dengan diri sendiri.
• Yakin bahwa wanita juga bisa menjadi pemimpin 

yang baik.
• Jangan pernah takut dengan keraguan sebelum 

mencoba.
• Harus berani mencoba. 
• Pemimpin itu sama dengan seberapa besar kita 

percaya dengan kemampuan kita untuk sukses.



Ciri  Women’s Leadership:

• Ringkas, tidak bertele-tele atau cerewet. 
• Mereka berprinsip, yaitu memegang teguh 

prinsip diri sendiri.
• Mereka sendiri dan orang lain pada standar 

yang jelas. 
• Mereka fokus pada tujuan, konsisten dan 

dapat diprediksi – tidak tersebar atau 
berubah-ubah. 

• Mereka baik dan adil sekaligus tegas.



"Taking initiative pays 
off, It is hard to 

visualize someone as a 
leader if she is always 
waiting to be told what 

to do"

   -Sheryl Sandberg-



● The Science of Women’s 
Leadership(Aditiya Dwi Malika Putri)

● https://youtu.be/FVzHBWoIGE

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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