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Sebagai seorang anak, kita pasti 
sangat suka bermain di taman dan 

alam terbuka yang begitu luas untuk 
bermain seperti ayunan, komidi putar, 
jungkat-jungkit dan lain sebagainya 

begitu pula dengan masa kecil saya. 
Dalam mengenang masa kecil saya, 
saya mulai berpikir bagaimana waktu 

bermain jungkat-jungkit dapat 
disejajarkan dengan kehidupan kita 

sebagai pemimpin. 



Seperti pada saat kita bermain jungkat-jungkit sebagai 
anak-anak, di jungkat-jungkit mengharuskan kita untuk 
bisa menyeimbangkan berat badan kita dan juga berat 
orang lain. Jika satu orang terlalu ringan, maka orang 
yang lebih berat memakai (kekuatan dan posisinya) 
untuk menggerakkan jungkat-jungkit tersebut. Namun,  
tujuannya bukan hanya untuk naik dan turun, tetapi 
untuk menciptakan pengalaman keseimbangan yang 
menyenangkan yang bergantung pada setiap orang.

KEPEMIMPINAN ADALAH 
TINDAKAN PENYEIMBANG



Sebagai seorang anak, melompat pada jungkat-jungkit 
dengan anak yang lebih besar dua kali lupat ukurannya 
pasti pernah terjadi. Akibatnya, kita akan bertengger di 
puncak jungkat-jungkit sampai anak tersebut turun dari 
jungkat-jungkit. Dengan ilustrasi ini, saya sadar bahwa 
saya harus bernegosiasi untuk diturunkan pada tingkat 
yang seimbang atau ke tingkat dasar dimana saya bisa 
turun dengan damai.

KEPEMIMPINAN MEMBUTUHKAN 
KOMUNIKASI, KEPERCAYAAN, DAN 
KERENTANAN



Seperti pada jungkat-jungkit, sebagai pemimpin, kita 
sering dapat menentukan apakah kita menempatkan 
tim kita dalam pola "bertahan" ataupun menggunakan 
kekuatan beban kita untuk bisa memindahkan mereka 
pada posisi yang dapat menyebabkan mereka semua 
memiliki keseimbangan atau bergerak maju. Selain itu, 
setiap orang pada jungkat-jungkit memiliki tanggung 
jawab. Tindakan atau kelambanan setiap orang akan 
menentukan hasil dari pengalaman tersebut.

KEPEMIMPINAN SEJAJAR 
DENGAN ILUSTRASI INI DALAM 
BANYAK HAL



Tujuan dari jungkat-jungkit adalah agar 
setiap orang dapat memiliki kesempatan 
untuk melihat sekilas apa yang ada pada 
udara. Kepemimpinan ini mengharuskan 
kita memiliki visi serta membantu orang 
lain melihatnya juga.

KEPEMIMPINAN 
MEMBUTUHKAN VISI



Jungkat-jungkit adalah 
bentuk seni, seperti 
kepemimpinan. Seperti 
pula menguasai taman 
bermain bisa memakan 
waktu tetapi layak karena 
dapat melihat kegembiraan 
di hati dan senyum di 
wajah.



● The Leadership Seesaw (Marquetta Finley)

● https://leadchangegroup.com/the-leadership-se
e-saw/

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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