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Fenomena
Dalam setiap tim harus terdapat kepemimpinan 
yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut penelitian, kepemimpinan terisi 
sebanyak 96% oleh ekstrovert. Diantaranya 50% 
ekstrovert yang “benar-benar ekstrovert”. Lalu 
sisa 4 % merupakan seorang dengan 
kepribadian introvert.

4% Introvert inilah yang sering kali dipandang 
sebelah mata. Bagaimana kemampuan introvert 
sebagai pemimpin? Bisakah introvert 
memimpin?



Di setiap sukses selalu ada stres 
dan kecemasan yang dilewati.
Kisah pembicara saat mengikuti kejuaran. 
Timnya kalah di babak awal permainan, dan 
harus kehilangan pemimpin andalan yang mana 
seorang ekstrovert, karena cedera saat 
permainan. Timnya kehilangan arah. Terlebih 
coach mereka selama ini tidak mengajari 
mereka untuk menjadi diri sendiri.

Namun tim memilih percaya pada kemampuan 
dan usaha persiapan selama ini. Dan akhirnya, 
mereka berhasil meraih kemenangan! Apa yang 
sebenarnya terjadi?



Di setiap sukses selalu ada stres 
dan kecemasan yang dilewati.
Pembicara adalah seorang introvert. Ia kembali 
setelah diam ‘mere-charge dirinya’, lalu tampil 
memimpin. Dan semua anggota juga tampil 
memimpin dengan cara masing-masing. Ruang 
terbuka memberikan kesempatan mereka tampil 
menjadi menjadi diri sendiri. Kemudian energi 
baru terkumpul dan akhirnya menciptakan 
kemenangan.



Setiap orang punya kapasitas untuk menjadi 
pemimpin.
Dalam diam, seorang introvert tetap memiliki 
passion dan keinginan kuat. Khasnya adalah 
mendengarkan dan ketenangan. Setiap orang 
punya potensi unik, temukan passion dan rubah 
jadi keinginan kuat!

Selain itu, kualitas dalam tim yang sukses :
- Kualitas pendistribusian kesempatan/giliran 

berbicara. 
- Rata-rata sensitivitas sosial yang tinggi. 

Setiap individu merasakan aman dan 
nyaman secara psikologi untuk berbicara, 
serta saling menghargai dan percaya.

 



Setiap kita punya kesempatan untuk 
memberikan suaranya. Kita punya kapasitas 
untuk menjadi pemimpin. Persiapkan diri!

Dan ketika waktunya tiba dan kita siap, pastikan 
kita juga memberikan ruang untuk yang lain. 
Introvert maupun ekstrovert, seorang dari kita 
akan jadi pemimpin pada saat itu.

Kita semua punya kesempatan yang sama.



● Why We Need Introverted Leader (Angela 
Hucles)

● TEDx Talks

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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