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LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN?
Banyak orang mempunyai pernyataan 
bahwasanya pemimpin seharusnya 
laki-laki, yang berhak jadi pemimpin hanya 
laki-laki. 

Lalu, bagaimana perempuan 
mengekspresikan dirinya sebagai  menjadi 
pemimpin? Bukan kah sudah banyak 
perempuan-perempuan di luar sana yang 
menjadi pemimpin? Bahkan ada yang 
menjabat sebagai pejabat daerah! 
Wah, hebat bukan.



PEREMPUAN PUNYA PERAN!!!
Beberapa bulan yang lalu, saya mendapatkan SK 
yang kebetulan saya dipercaya untuk menjadi 
ketua bidang bagian PSDM dalam himpunan 
mahasiswa program studi. Tidak ada sedikitpun 
niat hati untuk menjadi ketua bidang tersebut, 
tetapi jika diberi kesempatan kenapa tidak?

Menjadi ketua bukan hal yang mudah untuk 
dijalani, ada amanah yang harus ditepati, 
mengontrol emosi agar tidak terjadi 
kesalahpahaman, dituntut untuk selalu siap dan 
bisa. 



PEREMPUAN PUNYA PERAN!!!
Bagiku menjadi ketua memiliki tantangan 
tersendiri, menghadapi berbagai sifat dan 
karakter seseorang yang ditampung dalam suatu 
organisasi. Menjadi netral, menjadi penengah, 
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat 
merupakan sebagian tupoksi menjadi seorang 
pemimpin, tentu itu bukan hal yang mudah untuk 
dilakukan.



PEREMPUAN PUNYA PERAN!!!
Dahulu pria dikenal sebagai sosok 
pemimpin, tetapi sekarang wanita juga 
dapat memimpin suatu organisasi baik 
skala kecil maupun skala besar. 
Kemampuan memimpin akan menjadikan 
wanita lebih dihargai di lingkungan 
bermasyarakat. Selain itu, ada alasan lain 
mengapa kepemimpinan atau leadership 
sangat dibutuhkan oleh seorang wanita.



BUKTI BAHWA PEMIMPIN TIDAK 
HARUS LAKI-LAKI!!!
Sejumlah negara yang penanganan krisis virus  
Covid-19 dipimpin oleh seorang perempuan 
dinilai berhasil dan menunjukkan progres 
yang baik, mulai dari Jerman, Selandia Baru, 
Denmark, hingga Taiwan. Para pemimpin 
perempuan dinilai bisa mengendalikan 
penyebaran dalam krisis Covid-19. Meskipun 
demikian, banyak juga negara yang 
penanganan krisis Covid-19 dipimpin oleh 
seorang laki-laki menunjukkan hasil yang 
baik.



BUKTI BAHWA PEMIMPIN TIDAK 
HARUS LAKI-LAKI!!!
Artinya, pemimpin perempuan juga 
menunjukkan hasil kerja dan buah pikir 
terbaiknya terhadap penanganan pandemi ini. 
Untuk melihat bagaimana kiprah pemimpin 
perempuan dalam mengatasi pandemi corona 
di negaranya. Menurut saya, tugas dan 
kewajiban semua manusia sama, yaitu 
menjadi seorang pemimpin. 
Minimal menjadi pemimpin diri sendiri dan 
setiap kepemimpinannya diminta 
pertanggungjawaban nanti. 



PEREMPUAN 
PUNYA PERAN!!!

Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung 

jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas 

keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, 

seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan 

anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, 

seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia 

bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah 

pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya,” (HR 

Muslim 3408). 



● Pengalaman pribadi

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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