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Suatu siang di Jakarta, 
tahun 2017

Kami juga ingin juara.
Kami juga ingin  bawa pulang 
piala.

 
Tapi, 

kami juga takut.

1 jam menjelang dimulainya lomba olimpiade nasional. 
Saya bersama dengan teman-teman dari Solo, sedang 
deg-degan. Kami sudah belajar berbulan-bulan 
menyiapkan diri. Kami tidak datang jauh-jauh ke Jakarta 
cuma buat lomba, nyobain kerak telor, lalu pulang.



Salah seorang adik 
kelas saya nangis.
“Aku gak siap, Kak. Kayanya bakal kalah deh,” katanya. 
Dia duduk nangis di pojok aula tempat kami nunggu.

Memang bukan salahnya buat nangis. Saya memaklumi. 
Tapi, ketakutan yang tiba-tiba membludak keluar darinya 
bikin temen-temen yang lain ikut pesimis.

“Aku juga gak siap, Fan.”
“Kalo di ruangannya nge-blank gimana nanti?”



“Tidak penting kalian
menang atau kalah, yang ku
tau, kalian semua udah
berjuang keras. Kalian sudah
juara bahkan sebelum 
datang ke sini.”

Saya minta semuanya duduk di lantai. Saya minta mereka 
ngeluarin semua ketakutan mereka. Lalu saya bilang,

Saya melanjutkan sesi motivasi itu sampai panitia 
mengumumkan ruangan tiap lomba. 



Kami gak semuanya menang. Tidak pula semuanya 
kalah.

Bagi yang menang berterima kasih ke saya karena 
sudah diyakinkan, dan yang kalah juga berterima 

kasih ke saya karena sudah dikuatkan.

Adik kelas yang menangis tadi bilang,
“Makasih ya kak inspirasinya!”



If your actions 
inspire others to
dream more, 
learn more, 
do more, 
and become more, 
You are a leader.

-John Quicy Adams



Contoh paling relevan 

untuk ini adalah para 

nabi di sejarah agama 

Abrahamik.



Musa menginspirasi Bangsa Israil bahwa mereka 
adalah manusia seutuhnya, bukan cuma budak 
Bangsa Mesir.

Isa menginspirasi Bangsa Israil bahwa Tuhan ada di 
tiap hati, bukan dimonopoli para rabbi.

Muhammad menginspirasi umatnya untuk 
berbuat kebaikan lewat teladan hidupnya sendiri. 



Menjadi pemimpin artinya 
menjadi dan memberi 
inspirasi. Meyakinkan dan 
menguatkan berdiri.

Leaders don’t push people 
to always give their best.

Leaders bring out the best 
in their people in which 
they already have inside 
themselves.

Di film The Greatest Showman, semua 
orang di sirkus terinspirasi oleh Barnum. 
Meski mereka bersinar dengan caranya 

masing-masing.
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