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Mayoritas Kepemimpinan

Wajar ketika seorang laki-laki menjadi sosok 

pemimpin. Lantas, bagaimana dengan sosok 

perempuan? Apakah layak untuk menjadi seorang 

pemimpin?

Let`s discuss more!



Pemimpin sangat berpengaruh dalam 

kelangsungan hidup organisasi mewujudkan visi 

dan misi yang telah dirancang. 

Tantangan dalam strategi organisasi salah satunya 

tergantung pada kepemimpinan karena pimpinan 

memiliki pengaruh besar terhadap organisasi 

serta menjadi kunci dalam keefektifan organisasi.

According to the my view,



Lumajang, 03 November 2019

Aku menjadi salah satu kandidat ketua pramuka di 

sekolah. Pada akhirnya,  aku terpilih menjadi ketua pramuka 

di SMAN 1 Lumajang. 

Berdiri di antara 3 laki-laki hebat dan penuh rasa 

tanggung jawab. Memberanikan diri untuk saling 

menyampaikan visi, misi dan tujuan memajukan organisasi 

ini untuk kedepannya. Bagiku ini bukan kali pertama 

menjadi seorang pemimpin karena sejak SD aku selalu 

menjadi ketua kelas.



Tapi, ini adalah first time menjadi seorang pemimpin 

perempuan pertama dari 36 tahun sepanjang masa 

kepemimpinan pramuka di sekolah. 

Mengingat tanggung jawab dan kontribusi penting 

yang harus aku jalani, tipe kepemimpinan yang aku pilih 

adalah dengan memahami siapa saja yang akan dipimpin 

dengan berbagai perbedaan pemikiran agar dapat 

menjadikan anggota yang bersolidaritas tinggi serta 

memiliki keseimbangan emosional yang baik.



Berbanding Terbalik?

Apa terlintas pikiran semacam itu? Tidak. Meskipun 

aku sebagai perempuan yang menjadi ketua dan 

laki-laki disampingku menjadi wakil tidak 

mengurangi rasa kepedulian antar anggota.



Menekankan keahlian dibidangnya, saling memberi nasehat 

serta mampu mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap 

diri sendiri dan orang lain.  Sadar akan kebutuhan, 

keinginan, cita-cita serta pengintegrasian kepribadian 

harmonis.

Perempuan sebagai pemimpin memiliki wewenang yang 

sama dengan laki-laki. Tidak lagi dipandang sebagai manusia 

lemah lembut akan tetapi memiliki strategi  penting dalam 

kehidupan keluarga, organisasi maupun di lingkungan 

bermasyarakat. 



Perempuan memiliki  posisi yang sama di semua bidang 

kehidupan tak terkecuali sebagai seorang pemimpin. 

Pemimpin laki-laki tidak selalu lebih baik daripada 

perempuan, dan kesenjangan gender tidak seharusnya menjadi 

faktor ditentukannya untuk nila-nilai seseorang, efisiensi dan 

 kontribusi dalam lingkup

kerja.

Perempuan dan laki-laki 

memiliki titik awal yang

sama untuk mencapai

kesuksesan.



1. Dapat memprioritaskan masalah dan mengelola situasi 

dengan  sangat baik dan kontrol emosi yang baik.

2. Pendengar yang baik dan komunikator yang efektif

3. Sangat memahami upaya dan memperhatikan mana saja 

pekerja yang cerdas dan memberi reward yang sesuai.

NEGATIFNYA APA AJA, YA ?

Wanita selalu benar, gitu sih slogannya ☺

SISI POSITIF PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN



APAPUN YANG TAMPIL DI LAYAR KITA AKAN MELEBIHI 

WAKTU, MELAMPAUI GENERASI, MEMBENTUK WAJAH DAN 

KEPRIBADIAN NEGERI.

-NAJWA SHIHAB-



Kepemimpinan bukan tentang gelar atau 

penghargaan,

melainkan tentang pengaruh dan inspirasi. 

-Robin S.Sharma

To the women, don`t be afraid
to try new things while you 

were able to live it. ☺
Untuk para wanita, jangan takut mencoba hal-hal baru
saat kamu bisa menjalaninya.
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