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Mengapa kita semua bisa 
jadi pemimpin?

Setiap orang bisa jadi pemimpin dan kita 
semua memiliki persepsi tentang apa itu pemimpin. 
Dan persepsi tersebut sebagian besar didasarkan 

pada pengalaman kita sendiri, tetapi persepsi 
tersebut dapat diubah

and I wish I could do it a little bit today.



Mari kita amati situasi sehari-hari dan 
melihat contoh-contoh tentang 
kepemimpinan di sekitar kita. 

❑ Sebuah band dengan konduktor memimpin 
para musisi

❑ Tim olahraga memiliki kapten yang memimpin 
para pemain

❑ Setiap penerbangan memiliki perwira pertama 
atau kapten dan manajer awak kabin

❑ dsb.



Apakah kita semua bisa jadi 
pemimpin?

And ya kita semua bisa menjadi pemimpin. 
Karena pemimpin nggak harus mempunyai gelar 

atau seberapa tinggi anda dalam hierarki, juga bukan 
tentang berapa banyak kualifikasi yang anda miliki, 

bukan tentang apakah anda kaya atau tidak dan saya 
pikir semua orang akan setuju bahwa baik pria 
maupun wanita dapat menjadi pemimpin yang 

fantastis jadi tidak satu pun dari faktor - faktor ini 
yang menentukan kemampuan seseorang untuk 

memimpin.



Sangat penting untuk menyadari bahwa kita 
semua berbeda tidak ada satu ukuran 

untuk semua tidak mungkin jadi belajar 
untuk beradaptasi dengan gaya dan individu 

dan situasi yang berbeda sangat penting 
apakah tidak penting bahwa kita 

menunjukkan diri kita sendiri perilaku 
sikap pandangan yang kita harapkan pada 

orang lain.



Apa yang kita butuhkan untuk menjadi 
seorang pemimpin?
Dan tentu saja kita membutuhkan banyak 
keberanian untuk melakukan semua hal ini dan 
tentu saja itu tidak mudah namun kita tahu 
bahwa beberapa hal yang lebih penting bagi kita 
melakukan hal yang benar, melakukan hal yang 
baik tidak selalu hal yang mudah, seringkali hal 
yang paling sulit untuk dilakukan.

Tetapi apa yang terjadi ketika kita 
menempatkan semua hal ini pada 
tempatnya? 
Orang jadi mempercayai kita, mereka memiliki 
keyakinan pada kita.



Semua bisa menjadi pemimpin, yang harus 
dilakukan adalah membuka peluang di mana 

Anda dapat memimpin dan anda dapat 
membantu orang lain pada gilirannya untuk 

memimpin. 



Everyday leadership and every day leaders is my 
personal vision when we start to put these things in 
place something wonderful happens we start sowing 

the seeds of change we start shifting in culture we start 
nurturing our society by doing these little things we 
can make a huge difference at home at work in our 

communities in the world and we're already doing that 
so let's praise ourselves as well for for doing what 

we're doing everyday leadership every day leaders that 
is my personal vision.

- Mel Disley
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