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Ini bukan tentang sesuatu hal yang 
sulit untuk di taklukan!

Suatu enigma ketidakpercayaan dan keraguan yang 
selalu di rasakan oleh setiap insan yang terkadang 
itu semua menyulitkan kita untuk bisa  melangkah 
kedepan. Rasa-rasanya ia selalu mengikuti tanpa 
kita minta dan ia tidak mau pergi sebelum kita yang 
dapat menyuruhnya pergi atau mengalahkannya.



Ya, termasuk dalam perjalanan 
kehidupan tentang seorang“Leader”.

Sebenernya kita adalah seorang leader sejati. Yang 
terbentuk dari sebuah perjalanan yang selama ini 
kita jalani. But sometimes we don't believe in 
ourselves as a leader. It’s ok, semuanya masih bisa 
untuk di perbaiki dan disusun kembali. Terus, hal-hal 
yang harus dilakukan seperti apa?



Mari kita duduk sejenak lalu kita diskusi sembari di 
temani dengan sebuah mimpi dan secangkir kopi.

Dan jangan lupa kosongkan semua cangkir yang ada.



Believe in your own abilities
Dalam sebuah dinamika proses. Terkadang ketidakpercayaan 
akan diri sendiri itu lebih besar. Padahal diri kita sendiri 
memiliki berjuta-juta kemampuan yang luar biasa. Dari hal 
terkecil sampai hal terbesar. Tapi aku gatau kemampuan dan 
value yang dimiliki aku sendiri (kata seseorang). 

Hal yang dapat dilakukan, tuliskan semua hal yang kamu anggap 
itu hal yang kamu sukai atau hal yang kamu anggap itu luar biasa 
dalam hidup kamu misalnya public speaking, leader, editor atau 
hal yang lainnya. Dari hal-hal tersebut pilih menjadi lebih sedikit 
dan buatlah kesimpulan bahwa hal tersebutlah yang harus kamu 
kembangkan dan dalami lebih jauh. 



Believe in your own abilities

Kamu akan mengetahui kemana kamu harus melangkah 
dan mencintai diri kamu sendiri. Percaya akan kemampuan 
diri memudahkan untuk mengarungi setiap hal yang terjadi. 
Ingatlah bahwa kamu adalah sebaik-baiknya makhluk 
dengan segenap keistimewaan yang dimiliki.



Core Purpose and Core Value
Setiap  perjalanan yang dimulai pastinya didasari dengan 
sebuah tujuan yang ingin di capai. Tujuan tersebut ialah core 
purpose. Hal yang di pegang dalam sebuah perjalanan disebut 
dengan core value. Kedua hal tersebut sangatlah penting.

Ibarat sebuah kapal yang tidak memiliki kemudi kapal 
tersebut akan terombang ambing tak tentu tujuan dan hanya 
mengikuti gerak ombak. 

Tentukan core purpose dan core value dalam diri kita. Hal 
tersebut dapat menjadi track untuk kamu terus berproses 
sampai hal yang kamu tuju tercapai. Menjadi pengingat, 
penyekat, dan penyemangat dalam proses yang kita jalani. 



Discussion and Relations

Jangan lupakan satu hal yang membuatmu lebih siap dalam 
setiap langkah dan kebijakan yang di ambil. Hal tersebut ialah 
diskusi. Diskusi dengan orang yang memiliki kemampuan, 
pengalaman dan sesuai expert nya akan membuat kamu jauh 
lebih matang and open mind tentang semua hal. 

Selain itu, menjalin relasi dengan semua kalangan akan 
membuat kita memiliki banyak keluarga dan peka terhadap 
hal yang ada di sekitar. Jangan tutupi kehidupan kamu dengan 
rasa ketidayakinan untuk membuka sebuah pembicaraan, 
namun kamu perlu  memulai untuk diskusi dan perluas relasi 
yang akan menguatkan dan menyakinin diri untuk melangkah 
pergi berkarya di negeri ini.



Melangkah Bersama Lalui dengan 
Bahagia

Kita tidak bisa untuk selalu berjalan sendirian dalam 
menggapai sebuah tujuan. Orang sekitar adalah keluarga yang 
terbaik. Memberikan kepercayaan, membuka sebuah 
pembicaraan, dan memulai perjalanan dengan orang sekitar 
membuatmu memiliki keyakinan dan power yang besar. 

Turunkan ego yang dimiliki, namun bumikan visi dan misi lalu 
berproses bersama dengan bahagia. Bahwa berjalanan 
sendirian memang cepat, namun berjalanan bersamaan 
membuatmu kuat. Dan jangan lupakan pula hujamkan niat, 
langitkan do’a, kepakan usaha, serahkan semua kepada Tuhan, 
dan berjalanan dengan hati riang gembira. Karena dengan 
bahagia semua perjalanan akan terasa mudah dan semangat 
45.



Seni sebuah perjalanan ketika kamu 
bisa menjadi pemimpin yang dapat 
berkontribusi dan bermanfaat bagi 
diri kamu sendiri dan orang lain. – 

Taufik Ramdhan

Setetes air dapat menghilangkan sebuah dahaga, semoga setitik ilmu dapat 
mejadi muara kebermanfaatan bagi sesama. 



● 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.

Sumber:


