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“Leiden is Lijden”
Apakah kamu mengetahui makna kutipan diatas? Jika tidak, mari ku 
perjelas sedikit. 

“Leiden” dan “Lijden” adalah dua kata dalam bahasa Belanda yang 
penyebutannya sama, tapi artinya berbeda. “Leiden” berarti 
memimpin, sedangkan “Lijden” berarti menderita. Ketika kedua kata 
ini dipadukan, “Leiden is Lijden” berarti “memimpin adalah 
menderita”.

Perihal Pemimpin yang Harus Rela 
Menderita

Menemukan sebuah kata penuh makna tersebut ku dapatkan 
dari hasil sebuah pencarian yang kiranya tak mudah. Dari 
pemalu menjadi penyeru, si penggerutu yang ingin meraih 
tujuannya yang satu.



Masih adakah pemimpin 
penganut filosofi tersebut?

Terlepas ada dan tidaknya, ku menangkap banyak makna 
bahwa seorang pemimpin yang sebenarnya tak bergerak dari 

cara yang mudah dan menggiurkan. Ketika kepemimpinan 
dimulai, maka kepentingan pribadi harus dikesampingkan.

PEMIMPIN ialah seorang yang mengetahui dan  mampu 
berjalan diatas tertawaan zaman juga bencana. Ia adalah kunci 
dari segala kebaikan yang membawa pada kebenaran juga 
kebaikan dan bukanlah ia yang paling banyak pengikut di 
belakangnya, tapi ialah yang mencetak banyak pemimpin baik 
yang baru.

Ada, banyak, tapi lebih banyak lagi yang tak rela menderita, gak heran.



Dipaksa berani dengan syarat tak menjadi orang 
lain. Inginnya tidak peduli. Ingin terbungkam tapi 

diam bukan pilihan. Berdiri ditempat rasanya 
nyaman, tapi berlari menjadi hal yang lebih penting 
daripada tergopoh di esok hari. Pertanyaan yang 
(setidaknya) perlu ada jawaban walau sementara, 

menenangkan. Egomu melonjak tapi hati dan 
pikiranmu dipertanyakan. Waktu tak lagi hanya 

tentang dirimu, ayo pikirkan lagi. Kekurangan diri 
yang seperti menghantui. Skenario terburuk 

mungkin saja datang sesekali menjenguk. Bukan 
pelarian yang akan mengenyangkan dan lain-lain.

TERTEMPA



Zona nyaman bukan untuk dihilangkan, tapi 
diperluas. Semua hal baik akan datang tapi semua 

butuhkan waktu. Kepercayaan datang mulai dari diri 
sendiri. Berdamai dengan kesalahan dan mewajari 

bahwa semua bisa diperbaiki perlahan. Emosi buruk 
(marah), bukanlah solusi. 

Choose to be okay again today!

TERBENTUK



Waktu yang digunakan dipetakan dengan baik. Tak 
ragu suarakan hal yang benar. Dorongan hal baik 

yang ingin terus tumbuh. Hidup seakan mati hari ini. 
Tekanan tak menjadi halangan. Semua bukan soal 

diri sendiri, tetapi kepentingan bersama. 
Kepentingan prioritas yang mendekati rasionalitas. 

TERBIASA



Menjadi seorang pemimpin mungkin ada 
saja yang diberikan secara cuma-cuma 

lewat takdir (dilahirkan). Tapi ketika 
seseorang berproses dengan kemauannya 

sendiri dan pantikannya tak mudah, 
disitulah kita berbicara tentang mindset, jati 

diri, dan pemupukan seseorang secara 
utuh sebagai sosok pemimpin

Tertempa, 
Terbentuk, dan 
Terbiasa



Personal Experience

Leiden is Lijden: Perihal Pemimpin 
yang Harus Rela Menderita
http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.
asp?mid=6323&catid=2& 

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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