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Kamu Tipe Orang Yang 
Begini ?
Hayoo ngaku siapa disini yang enggan dalam  

memimpin suatu kegiatan atau kelompok dan lebih 

memilih menjadi seorang anggota atau pengikut? 

Yang ketika ditanya, “Kamu mau gak jadi ketua 

kelompok?” Seketika  menjawab dengan gusar 

“Enggak enggak, aku gak bisa.” Padahal dicoba saja 

belum, dan sudah menilai diri sendiri dengan kata 

‘gak bisa’.



Untuk dikatakan menjadi seorang pemimpin, 
kita tidak harus memimpin sebuah organisasi 
besar atau menjadi seorang pejabat. Namun, kita 
bisa memulainya dari hal yang kecil.

“Apa salahnya mencoba? 
Memimpin hal besar dimulai 

dari memimpin hal kecil”



Ketika saya pertama kali ditunjuk menjadi ketua kelompok 
belajar di sekolah, saya merasa diri saya tidak mampu untuk 
menjalankan hal itu. Saya takut bahwa teman - teman tidak 
akan mendengarkan perkataan saya dan saya akan gagal 
menjadi seorang ketua.

Namun seiring saya menjalankan tugas bersama anggota, 
saya sadar bahwa menjadi pemimpin disini bukan melulu 
tentang posisi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Tapi 
tentang bagaimana saya bisa menyatukan berbagai pendapat 
yang berbeda dari orang yang berbeda agar selaras dan 
mendapatkan titik temu yang menjadi hasil yang ingin 
dicapai oleh saya dan anggota.

“
“

-Pengalaman -



Kata gagal memang sangat menakutkan bagi semua 
orang, tapi gagal bukanlah sebuah akhir. Gagal adalah 
awal untuk kita bisa menjadi yang lebih baik dengan 
kita mencoba lagi. 

Sejatinya, orang yang tak pernah gagal adalah 
orang yang tidak pernah melangkah. Dan 
kegagalan yang sesungguhnya adala tidak pernah 
mencoba.

“Apa salahnya gagal?”



"Engkau tidak harus 
memangku jabatan 
agar bisa menjadi 

seorang pemimpin."

Anthony J. D’Angelo.
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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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