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Pernahkah kamu merasakan adanya unsur 
egoisme dalam organisasi kamu? Mau itu kamu 
sebagai pemimpin atau sebagai orang yang 
dipimpin.

Hal tersebut mudah banget terjadi pada siapa 
aja. Tapi, itu bisa banget kita cegah loh!

Yuk, simak baik-baik!



Bob Davids
Saat ia menjadi pembicara pada TED Talks, ia 
memberikan sebuah analogi yang disampaikan 
oleh panglima tertinggi perang dunia II, Dwight 
Eisenhower.

Sang Panglima menumpuk sebuah rantai diatas 
meja, lalu berkata pada jenderalnya,

“Jika saya mendorong tumpukan rantai itu, 
kemanakah itu akan pergi?”



Ternyata, tidak ada yang mengetahuinya.

Lalu, dia berkata:

“Tapi jika saya mengambil rantai itu dan 
menariknya, kemanakan itu akan pergi?”

Sang Jenderal menjawab:
“Tentu itu akan mengikutimu.”

Maka, inilah yang disebut
Esensi Kepemimpinan.



“Jika kamu mendorong orang jauh ke dalam, 
maka kamu tidak akan tau arah mana yang 
mereka ambil dan apa yang sebenarnya mereka 
pikirkan.

Akan tetapi jika kamu bisa memimpin secara 
langsung dan membuat mereka mengikutimu, 
maka kamu telah memiliki skill yang harus 
dimiliki setiap orang untuk menjadi 
pemimpin.”

Bos besar terjun mencontohkan secara 
langsung, bukan omong kosong tanpa aksi.



“Kekuatan datang ketika orang-orang yang kamu 
pimpin memberimu dukungan, mereka 
menawarkan kekuatan lalu menyaksikanmu. Jika 
kamu menggunakan kekuatan itu hingga akhirnya 
melahirkan dampak baik bagi mereka, maka 
mereka akan memberi kekuatan itu lebih banyak 
dari sebelumnya.

Tetapi jika kamu menggunakan kekuatan itu hanya 
untuk dirimu sendiri, maka mereka akan mulai 
berhenti mendukung kamu.”

Banyak pemimpin yang jatuh karena mengambil 
alih kekuatan itu dan tidak mengembalikannya 
kepada orang yang mereka pimpin.



Yuk, mulai sekarang kita belajar 
untuk #LebihBijak dalam 
memimpin!

Agar tercapai keharmonisan dan 
ketertiban dalam organisasi kita 
masing-masing.



You need to be in touch with the 
people you lead, and you need to be in 
their shoes.
Anda harus berhubungan dengan orang-orang yang Anda pimpin,
dan Anda harus berada di posisi mereka.

Bob Davids.



The Rarest Commodity is Leadership without 
Ego (Bob Davids at TEDxESCP)

https://www.youtube.com/watch?v=UQrPVmcgJJk&t=370s

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:
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