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Yuk kenali arti Courageous

Leader dari Kate Johnson !

Pada Women in Data Science Philadelphia

Conference, Kate Jonhson menceritakan

perjalanan karier gemilangnya.

 

Ada 5 poin penting yang ia paparkan mengenai

"Courageous Leader" 

Kira-kira apa aja ya poin pentingnya?

 



5 Arti Penting Courageous Leader

#1 A leader is always Learning

Seorang pemimpin tidak pernah berhenti belajar.

Menjadi peka akan hal-hal sensitif dan

mengambil pelajaran dari sisi manapun

#2 Every step is part of a journey

Sering kali kita merasa apa yang kita kerjakan

tidak sesuai dengan passion atau bahkan kita

sama sekali tak mengenali passion diri sendiri.

But that's okay because every step is a part of

our journey



Many people think they know what they want to do, and it’s spot-

on, and it’s a lifelong passion. Those people are lucky because

they can focus. For those of us who do not necessarily know, or

we think we do, and we are wrong, I am living proof that it’s

okay. The pivot becomes part of the journey.

 
Banyak orang berpikir mereka tahu apa yang ingin mereka lakukan,

dan itu tepat, dan itu adalah gairah seumur hidup. Orang-orang itu

beruntung karena mereka bisa fokus. Bagi kita yang belum tentu tahu,

atau kita pikir kita tahu, dan kita salah, saya adalah bukti hidup bahwa

tidak apa-apa. Poros menjadi bagian dari perjalanan.



#3 Believe that you're worthy

Kepercayaan diri adalah poin penting

kesuksesan. Believe in anything you do. 

the most important lesson is that in anything you do, you

must believe you are worthy and able, and you are the one

who can get it done.

 
pelajaran yang paling penting adalah bahwa dalam apa pun yang Anda lakukan, Anda

harus percaya bahwa Anda layak dan mampu, dan Andalah yang bisa

menyelesaikannya.

 



#4 Keep an Open Mind 

 Kamu dapat belajar atau melakukan apa saja

jika Anda mau berkomitmen untuk berlatih

Kamu harus tetap berpikiran terbuka terhadap

cara-cara baru dalam melakukan sesuatu

#5 Does not matter who you are 

Siapapun kamu dan darimanapun asalmu, dunia

akan menyambutmu asalkan kamu siap akan

perubahan



“Courageous leadership means taking on the

consequences of all the hard decisions you

have to make.”

 
“Kepemimpinan yang berani berarti mengambil konsekuensi dari

semua keputusan sulit yang harus Anda buat.”

Kate Johnson

President of Microsoft US

 



Sumber:
What Does It Mean to Be a Courageous Leader?

Ask Microsoft’s Kate Johnson

https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/m

ean-courageous-leader-ask-microsofts-kate-

johnson/

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.


