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DARING GREATLY
(Berdamai dengan Kelemahan)

Brene Brown



“Keberanian muncul karena kita memberanikan diri. Keberanian 

timbul ketika kita membiarkan orang lain melihat siapa diri kita. 

Kelemahan bukanlah hal yang buruk. Melainkan mengajarkan kita 

untuk menjadi lebih berani.”

- Brene Brown -



Daring Greatly
(Berdamai dengan Kelemahan)

Daring greatly, salah satu karya Brene Brown yang termasuk dalam New York 

bestsellers. Berisi tentang pembawaan diri manusia, bagaimana manusia bisa 

berdamai dengan kelemahan, serta memberanikan diri untuk tampil dan lebih 

terlihat. 



Bagaimana untuk Berdamai 
Dengan Kelemahan?



Pembelajaran 1: Kelemahan kita
adalah kekuatan kita

“Mungkin mencintai seseorang adalah salah 
satu bentuk kelemahan kita. Bahkan kita 
membiarkan cinta menyakiti diri kita.”

Note: Dari hal tersebut kita belajar untuk 
menikmati setiap proses untuk kemudian 
menjadi lebih kuat untuk menghadapi 
proses-proses selanjutnya.



Pembelajaran 2: Memahami Rasa 
Enggan dalam Diri Kita serta 
Mengatasinya
“Kegagalan bersifat sementara. Menyerah 
menjadikannya selamanya.”

Takut akan kegagalan adalah hal yang wajar. 
Namun akan menjadi keliru jika kita tidak coba 
menghadapinya.

Mengungkapkan rasa enggan akan sesuatu akan 
membuat kita lebih ‘lepas’ dan legowo untuk 
menghadapinya.



Pembelajaran 3: Anak akan Meniru 
yang Kita Lakukan, Jadilah Contoh 
yang Baik

Jika di masa lalu kita menjadi lemah karena hal buruk 
(trauma masa kecil), maka jauhkan anak kita dari 
hal-hal buruk tersebut

Ciptakan suasana yang berbeda. Baiknya kita tidak 
ceroboh dalam menyikapi trauma masa lalu terlebih di 
depan anak, agar anak terdampak dan meniru hal-hal 
baik yang kita lakukan



KESIMPULAN

• Menjadi rentan dan lemah tidaklah buruk. Sebaliknya, kedua hal 

tersebut merupakan kesempatan untuk kita menjadi lebih kuat untuk 

menghadapi masa depan.

• Selalu positif dalam menyikapi kelemahan akan memberikan dampak 

postif bagi diri sendiri maupun orang lain.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan hilangnya 
peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar penulisan 
dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan literatur 
Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Peak Performance (Brad Stulberg, Steve Magness)
● https://fourminutebooks.com/peak-performance-summary/

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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Ghina Endi Pancaningwulan, menyelesaikan studi S1 Ilmu 
Informasi dan Perpustakaan di Universitas Airlangga, Surabaya 
(2018). Gemar mengisi waktu luang dengan menjadi sukarelawan. 
Kini sedang berjuang untuk mendapat kesempatan baru dalam 
berkarir.


