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Kebanyakan orang saat ini hanya bercerita tentang bagaimana 
mudah lagi indahnya kesuksesan dan menyembunyikan “borok” 

mereka rapat-rapat. 

Berpura-pura seolah sukses itu mudah, tetapi mengakibatkan 
orang tertipu dan menghancurkan titik pengaruh tertinggimu 

sebagai seorang pemimpin.

Berlagak seolah sukses itu mudah, bagai perumpamaan kamu saat 
ini sedang asyik rebahan sembari membuat kontribusi besar.

Tidak realistis bukan?

Jadi, biarkanlah orang merasakan keringat 
perjuangannya.



CERITA  YANG TIDAK MENARIK

Kamu mungkin berusaha melupakan dan 
menyembunyikan berbagai kisah yang tidak enak atau 

tidak keren dalam masa perjuanganmu. Tetapi 
sebenarnya itu adalah titik pengaruh tertinggimu!

Orang ingin belajar bagaimana caramu 
bangkit ketika kamu terjatuh tersungkur di 

kubangan lumpur.

Hal yang membuatmu mulia adalah justru ketika kamu 
mampu bangkit setelah jatuh tersungkur dan 

terjungkal-jungkal.



AYAM JANTAN DAN BURUNG MERAK
Tidakkah kamu muak mendengar ayam jantan yang 

berkokok bahwa sukses itu mudah atau burung 
merak yang memamerkan bulu indahnya dan 

menyembunyikan kekuranganya?

Para penipu menawarkan kesuksesan mudah karena 
mereka ingin menarik hati pemula yang mudah tertipu 

dan mengambil uang mereka.

Orang-orang ingin tahu bagaimana caranya sukses 
tanpa usaha. Namun sayangnya kesuksesan 

tanpa usaha hanya akan membusukkan jiwa.



CIPRATKAN KERINGATNYA!

Ceritakanlah perjalanan 
berkeringatmu itu!

Para pemula akan menemukan tujuan 
mereka ketika kamu menunjukkan bahwa 

ada sesuatu yang lebih dari “glamor” untuk 
memimpin.

Pemula belajar bahwa mereka juga 
membutuhkan orang lain ketika kamu 

berbicara tentang bangun dari kubangan 
lumpur dengan bantuan orang lain. 



“Everyone who makes a 
difference – over the long 
haul – smells like sweat.”



Jadi, Jangan Pernah Malu Untuk 
Menceritakan Betapa Berkeringat Dan 

Berlumpurnya Perjuanganmu!

Biarkan Mereka Belajar Dan 
Menemukan Esensi Dari 

Perjalananmu Menuju Sukses Itu 
Sendiri.



● ROOSTERS, PEACOCKS, AND LEADERS 
WHO SMELL LIKE SWEAT(Dan Rockwell)

● https://leadershipfreak.blog/2021/06/11/roosters-p
eacocks-and-leaders-who-smell-like-sweat/

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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