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WOMEN’S LEADERSHIP SUMMIT:
Saatnya Kepemimpinan Feminin Menebar Semangat Positif

JAKARTA, SEPTEMBER 2017 – Bermula dari keresahan akibat situasi masyarakat Indonesia dan dunia
yang kini diwarnai dengan intoleransi dan radikalisme, DayaLima merancang sebuah program
pengembangan kepemimpinan perempuan yang berjudul Women’s Leadership Summit: Success,
Sisterhood, Satisfaction. Dipandu oleh master coaches kelas dunia, program ini berlangsung selama
kurun waktu 2 (dua) bulan pada September-Oktober 2017. Puncak acara berupa executive retreat
akan dilaksanakan di Bali, 28-30 September 2017.
DayaLima percaya bahwa salah satu jawaban atas akar permasalahan sosial di atas adalah dengan
mengembangkan kepemimpinan feminin. Hal ini dijelaskan oleh Vina Pendit selaku founder Dayalima
Family dalam konferensi pers (Rabu, 20 September 2017). Kepemimpinan feminin sendiri tidaklah
berkaitan dengan gender, melainkan manifestasi atas nilai-nilai feminin yakni empati, kerendahan
hati (humility), inklusivitas (inclusiveness), keseimbangan (balance), kepedulian (care), kolaborasi
(collaboration), dan keterbukaan (openness).
Secara alami, perempuan memiliki kapasitas sebagai pemimpin dengan nilai-nilai feminin ini.
Kepemimpinan feminin dalam praktiknya akan melengkapi kepemimpinan maskulin, yang ujungnya
akan memberikan hasil dan kemajuan yang lebih baik untuk organisasi. Berbagai riset dari
Development Dimensions International (2014) dan McKinsey (2008) menunjukkan perusahaan yang
memiliki sedikitnya 30% pemimpin perempuan di level strategis terbukti memiliki kinerja yang lebih
baik dibanding kompetitor, dalam segi organisasional maupun finansial.
Di Indonesia sendiri, data hasil assessment center yang dijalankan oleh PT Daya Dimensi Indonesia
(salah satu perusahaan di bawah DayaLima) pun memperlihatkan bahwa pemimpin-pemimpin
perempuan memiliki keunggulan unik yang melengkapi kompetensi yang dibutuhkan secara tim di
level strategis. Jelaslah bahwa kepemimpinan maskulin dan feminin bukan merupakan hal yang
berlawanan, melainkan bagian dari sebuah rangkaian spektrum kepemimpinan yang saling
menyeimbangkan.
Vina merupakan salah seorang dari enam Executive Coach kelas dunia yang mendesain dan
memimpin jalannya Women’s Leadership Summit. Dengan menggunakan metode world café / peerguided learning, peserta akan mengeksplorasi pertanyaan seputar kesuksesan (success), kebersamaan
(sisterhood), dan kepuasan (satisfaction) kehidupan pribadi, sosial, dan profesional.
Selain perempuan eksekutif, program Women’s Leadership Summit ini turut mengundang srikandisrikandi penggerak sosial dari berbagai bidang di Indonesia, yang dinamakan Wonder Women. Peran
mereka adalah untuk menginspirasi peserta lain yang datang dari dunia profesional serta diharapkan
dapat menynalurkan semangat feminin menjadi kerya nyata melalui kegiatan sosial.
Salah dua dari para Wonder Women yang berpartisipasi dalam program adalah Dini Makmun, former
CEO dari Saatchi Saatchi Indonesia, dan Maria Harfanti, Miss Indonesia 2015 dan Nutrition
Ambassador JAPFA Foundation. Kedua tokoh inspirasional ini mendukung penuh pergerakan
kepemimpinan perempuan dan akan berbagi tentang pengalaman menyalurkan energi feminin dalam

bidangnya masing-masing. Daftar lengkap perempuan inspirasional lain yang turut berpartisipasi
dalam program sebagai Wonder Women adalah:
1.
2.
3.
4.

Angkie Yudistia; Managing Director ThisAble Enterprise
Dini Makmun; Former CEO Saatchi Saatchi Indonesia; Commissioner of Dayalima Abisatya
Gayatri Reksodihardjo-Lilley; Director Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI)
Fransiska Dimitri Inkiriwang; Pendaki Tim the Women of Indonesia’s Seven Summits Expedition
Mahitala Universitas Parahyangan
5. Isabel & Melati Wijsen; Founder Bye Bye Plastic Bags
6. Judhi Kristantini; Founder Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi
7. Luluk Dwi Intarti; Founder Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe
8. Maria Harfanti; Miss Indonesia 2015 dan Nutrition Ambassador JAPFA Foundation
9. Ni Kadek Eka Citrawati; Marketing Director PT Bali Alus dan Wanita Wirausaha Femina
10. Niniek L. Karim; Aktris senior peraih gelar Maestro Kebudayaan oleh DepDikBud dan dosen di
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
11. Peggy Soehardi; Founder Panti Asuhan Roslin dan co-winner CNN Heroes 2009
12. Tri Mumpuni; Executive Director Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA)
Di akhir program, peserta diharapkan dapat menjadi pemimpin yang menjiwai semangat feminin
dalam kesehariannya. Nilai kepemimpinan feminin yang dibawa kembali ke lingkungan kerja dan
masyarakat masing-masing dapat menginspirasi dan membangun lebih banyak perubahan positif,
khususnya bagi para perempuan di bawah naungan mereka.
Women’s Leadership Summit: Success, Sisterhood, Satisfaction didukung oleh PT Pertamina
(Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Astra International Tbk, PT Adaro Energy Tbk, PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT TIMAH (Persero) Tbk, YCAB Ventures, Indosat Ooredoo,
JAPFA Foundation, dan berkolaborasi dengan Femina.
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Tentang DayaLima
PT Dayalima Abisatya adalah Leadership Company yang memilih untuk bermitra
dengan organisasi-organisasi yang sedang menjalankan transformasi bisnis. Kami
menyajikan program kepemimpinan dan pengembangan SDM yang teruji dan
berstandar global untuk mendukung klien mencapai tujuan bisnis mereka.
DayaLima bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui solusi
lengkap pemilihan, pengembangan, dan suksesi SDM dalam organisasi dan
masyarakat. Kami percaya bahwa pemimpin yang berintegritas adalah kunci
keberhasilan untuk pembangunan dan keberhasilan negara. Keluarga DayaLima terdiri atas Daya
Dimensi Indonesia, Daya Dimensi Global, Dayalima Recruitment, dan Yayasan Indonesia Lebih Baik.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.dayalima.com
Tentang Women’s Leadership Summit
Women’s Leadership Summit: Success, Sisterhood, Satisfaction adalah
sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas perempuan
yang menjadi pemimpin di organisasi masing-masing untuk mendorong
terjadinya perubahan positif. Di sini peserta akan mengeksplorasi kesuksesan
dan keseimbangan kehidupan pribadi, sosial, dan profesional melalui rangkaian
program yang berlangsung dalam kurun waktu tiga bulan; terdiri atas
teleclasses (pra dan pasca-retreat) dengan acara puncak Women’s Leadership
Summit pada 28-30 September 2017 di Nusa Dua dan Ubud, Bali.
Program Women’s Leadership Summit didesain oleh para executive coach berskala internasional bagi
para perempuan profesional dari berbagai latar belakang industri. Dengan menggunakan metode
world café dan peer-guided learning, program ini membuka wawasan dan menginspirasi peserta
tentang topik seputar success (kesuksesan), sisterhood (kebersamaan), dan satisfaction (kepuasan).
Selain itu, Women’s Leadership Summit juga menghadirkan Wonder Women yang merupakan wanita
penggerak sosial dari berbagai bidang untuk memberikan perspektif berbeda tentang tantangan
kepemimpinan feminin.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://event.dayalima.com.
Program ini didukung oleh:

