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Pemimpin Perlu Modal Keberanian

 Setiap manusia pada hakikatnya 
adalah seorang pemimpin. Setiap manusia juga 
ikut diminta pertanggung jawaban atas 
kepemimpinannya kelak. Sebagai ilustrasi, 
leader diibaratkan sebagai pilot pesawat yang 
menentukan arah kemana pesawat hendak 
dibawa. Agar perjalanan selamat sampai 
tujuan. Seorang pilot harus memiliki 
pandangan jauh kedepan (visi).
     



 Di dalam suatu pesawat, biasanya pilot 
dibantu oleh co-pilot. Co-pilot inilah yang 
disebut sebagai manajer. Seorang pilot  
berurusan ke atas atau ke pemilik maka 
co-pilot  ke bawah. Misalnya mengisi dan 
membayar bahan bakar minyak. Penumpang - 
penumpang diibaratkan sebagai anggota 
organisasi.
 Dalam setiap organisasi dapat 
dipastikan minimal ada seorang yang 
berperilaku aneh atau sebagai pembuat 
kesulitan (trouble maker). Atau bisa juga 
merupakan orang yang sulit diatur.



 Saat dibangku SMP, saya sendiri 
pernah menjadi seorang pemimpin. Yaitu 
menjadi ketua kelas yang mengatur semua 
orang di kelas, khususnya struktur kelas dan 
teman saya sendiri.  
 Dengan modal nekat, saya 
memberanikan diri untuk menjadi pemimpin 
dan memandu semuanya dengan dibantu 
rekan-rekan.
 Pada akhirnya, saya memimpin    kelas. 
Meskipun itu dianggap mudah tapi jangan 
salah, saat itu jarang ada anak perempuan 
yang berani menjadi ketua kelas untuk 
memimpin kelasnya agar menjadi kondusif.   



 Dalam masa jabatan menjadi 
seorang ketua kelas. Saya pernah merasa 
frustasi untuk memimpin semuanya dan 
hampir ingin mengundurkan diri dari 
jabatan. Namun, alhamdulillah kemudian 
semua berjalan dengan lancar dan sukses.



"Leadership are the ability to 
guide others without violence 

and make them helpless" 
-Lisa Cash



"Jika tujuan anda ingin 
menginspirasi orang lain untuk  
bermimpi lebih, belajar lebih, 
melakukan lebih, dan menjadi 
pribadi yang lebih baik. Anda 

memerlukan modal keberanian 
dan mental yang kuat untuk 
menjadi seorang pemimpin'' 



"My own leadership definition 
is: the capacity and willingness 

to exert yourself together to 
create the courage to lead to be 

a joint goal'' - Derrien Hez 
Funiarealda 
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