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Stereotip yang selama ini berkembang 

beranggapan bahwa seorang pemimpin harus memiliki 

kepribadian ekstrovert. Seorang ekstrovert pada 

umumnya memiliki karakter pandai berbicara, supel, 

dan cepat bergaul dijadikan sebagai patokan pemimpin 

yang ideal.

Sebaliknya, seorang introvert yang memiliki sifat 

pendiam  dan senang menghabiskan waktu sendiri 

dianggap cocoknya menjadi seorang pengikut dan 

bekerja di balik layar.



Kelebihan Si Introvert 
Saat Menjadi 

Pemimpin
1. Tidak mudah panik

2. Selalu mendengarkan orang lain

3. Fokus terhadap hal detail

4. Berpikir sebelum berbicara

5. Mementingkan opini orang lain

6. Sulit terdikstraksi



Meski kamu takut dan 
cemas, buatlah itu 
menjadi acuan agar 
semakin semangat 
mencoba hal-hal baru. 
Dimulai dari menjadi 
pemimpin untuk 
adik-adikmu di rumah, 
ketua kelompok, bahkan 
ketua event. Kelak kamu 
akan semakin percaya diri 
serta 
dapat melatih 
kemampuan 
public speaking.

Apa yang harus 
dilakukan 

Si Introvert?

1. Keluar dari 
Zona Nyaman

2. Fokus pada 
kelebihanmu

Setiap orang tentu 
dilahirkan dengan 

kelebihan dan kekurangan 
pribadi. Kamu mungkin saja 

tidak pandai berkata-kata 
di depan umum, namun 

kamu tetap bersikap 
tenang saat menghadapi 
masalah yang besar bagi 
perusahaan. Fokus pada 

kemampuan, bisa membuat 
kelemahanmu tertutupi 
dengan keberhasilanmu.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Y2FtkwJLgQUiVmcgmMFr-ue_Ak1oIF6AHEfb2B81Cc/copy


Kamu telah melakukan 
banyak hal untuk 
kelompokmu, tapi kamu 
memilih untuk diam 
sehingga kelompokmu 
tidak mengetahui apa 
yang telah kamu lakukan. 
Jadikan keberhasilanmu 
dalam menyelesaikan 
tugas sebagai perwakilan 
suaramu agar rekan kerja 
sadar untuk 
menghormatimu.

Apa yang harus 
dilakukan 

Si Introvert?

3. Bersikap 
terbuka

4. Ngertiin aku 
dong

Bersosialisasi dengan 
orang luar mungkin 

menjadi tantangan besar 
bagi si introvert. Ajak 

masuk orang lain ke dunia 
dan cara pandangmu, 

Jangan cuma kamu doang 
yang harus adaptasi sama 
dunia luar. “Mereka” juga 

harus mengerti kamu.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Y2FtkwJLgQUiVmcgmMFr-ue_Ak1oIF6AHEfb2B81Cc/copy


A leader is one 
who knows the 
way, goes the 
way, and shows 
the way

John C Maxwell



● Mengenal Pemimpin Introvert (Redaksi 
Pemimpin.ID)

● https://pemimpin.id/mengenal-pemimpin-int
rovert/ 

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:

https://pemimpin.id/mengenal-pemimpin-introvert/
https://pemimpin.id/mengenal-pemimpin-introvert/

