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Mengapa air?
Apa hubungan 
Pemimpin dengan air?

Kalian pasti bertanya,



Mari kita bahas filosofi “Air”! 
Setiap mahluk hidup membutuhkan air untuk 
kelangsungan hidupnya. Bahkan bumi yang menjadi 
tempat tinggal bagi kita pun sebagian besarnya diisi 
penuh oleh air. Tidak bisa terbayangkan jika mahluk 
hidup tidak diberi air satu hari saja, maka kepunahan 
akan terjadi. Air yang memiliki sifat yang lembut tak 
bisa dikalahkan oleh zat padat dan bisa memasuki 
segala ruang yang dilewatinya.



Lalu, apa hubungannya dengan 
Kepemimpinan?
Air memiliki sifat mengalah, mengalahkan dan mencapai 
tujuan dengan kelembutannya maka pemimpin itu 
seharusnya seperti air itu sendiri. 
Kita analogikakan seperti ini:
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Apa kesimpulannya?
Seorang pemimpin harus menjadi air dan 
menganggap organisasi/komunitasnya itu adalah air, 
agar dapat menyatu
menjadi satu bagian. Apabila
dianalogikakan seperti batu,
maka sampai kapanpun tidak
akan pernah menyatu.
Sampai sini udah paham
belum?

Udah paham 
belum ya?



Mengapa lebih baik menjadi 
satu bagian?
Jika pemimpin tidak menjadi bagian dari suatu 
organisasi/komunitas, maka pemimpin tersebut akan 
menjadi disegani dan gaya kepemimpinannya otoriter. 
Apabila pemimpin dapat berbaur dengan 
organisasi/komunitasnya, maka 
kehadirannya tidak akan terasa 
karena sudah membaur dengan 
yang lainnya. Namun, apabila ia 
tidak ada, kehadirannya akan 
ditunggu-tunggu dan apabila ada 
maka akan merasakan kenyamanan.



Maka dari itu, sifat air yang tidak memaksa ini sangat 
penting bagi seorang pemimpin. Meskipun jalurnya 
terhalangi batu air tidak frontal mendorong batu 
untuk disingkirkan tapi dengan menghindarinya 
kesamping atau menyelinap ke rongga-rongga kecil 
dan mengalahkan rintangan tersebut dengan lembut. 
Nah apabila pemimpin itu mampu seperti air maka 
komunitas/organisasi akan terus mencapai target.



Pemimpin masa 
depan Indonesia?

Sampai sini, apakah kalian siap untuk menjadi
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