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Darimana jiwa kepemimpinan 
itu?
        Tahukah kamu? Ternyata hal kecil yang kita 
lakukan sehari-hari berkaitan dengan jiwa 
kepemimpinan. Bahkan bisa menginspirasi seseorang 
menjadi lebih berani dan membuat seseorang 
menumbuhkan jiwa kepemimpinan mereka?
        Masih tidak percaya? Bukti nyatanya adalah 
cerita sederhana yang terkesan lucu dan tak berarti 
yang diceritakan oleh Drew Dudley kepada TED-Ed 
ini:



        “Diakhir masa kuliah saya, ada seorang gadis yang 
menghampiri saya dan mengucapkan terimakasih telah 
mengubah hidupnya hanya dengan sebuah kejadian kecil.
        Wanita itu berkata bahwa awalnya ia sangat takut dan 
berpikir tidak bisa menjalani masa perkuliahannya. Sampai 
pada saat hari registrasi tiba, ia melihat saya berkeliling 
menawarkan sekeranjang lolipop kepada semua orang yang 
lewat. Lalu saya menghampiri seorang laki-laki didepan 
antriannya dan memberinya sebuah lolipop. Saya menyuruh 
laki laki itu memberikan lolipop tadi kepada wanita itu. 
Dan ternyata si laki-laki berani memberikannya walaupun 
dengan malu-malu.
         Tetapi, wanita itu bilang kejadian ini mengubah 
segalanya. Si laki-laki menjadi orang yang berani untuk 
memulai sebuah perkenalan, dan si wanita menjadi berani 
menjalani masa perkuliahannya bahkan sampai lulus. Dan 
bahkan, si wanita dan laki-laki ini berpacaran. Satu tahun 
kemudian, bahkan saya diundang ke acara pernikahannya.”



        Kejadian ini sederhana kan kedengarannya? Tetapi 
siapa sangka, ini bisa menngubah kehidupan seseorang 
kedepannya.
Marianne Williamson berkata :
‘ Ketakutan terdalam kita bukanlah takut karena tidak 
memadai. Ketakutan terdalam kita adalah bahwa 
kita sangatlah kuat sampai melampaui batas. Itu 
adalah cahaya kita, dan bukanlah kegelapan yang membuat 
kita takut ‘
        Maka dari itu, terus lakukan hal hal baik setiap 
harinya. Jangan ada keraguan sama sekali. Karena 
barangkali apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan 
bisa membuat perasaan seseorang menjadi lebih baik. 



Kita harus mengedepankan jiwa kepemimpinan 
sehari-harinya. Karena jika itu terjadi kita akan dapat 
merasakan dampaknya dan bahkan bisa 
mendefinisikan kembali tentang arti dari sebuah 
kepemimpinan.
Anggap kepemimpinan itu sangat sederhana seperti 
cerita lolipop tadi. Jika begitu, maka bayangkan 
berapa banyak orang yang membuat perubahan di 
hidupnya. 
Kita harus melupakan semua ketakutan kita. Pikirkan 
bagaimana kuatnya kita dalam menjalani semua 
masalah yang harus kita hadapi. Karena kelak, seuatu 
hari nanti anak kita atau orang lain sekalipun bisa 
menghargai dampaknya lebih dari kekuatan uang, 
gelar ataupun kekuasaan.



● Everyday Leadership (Kepemimpinan 
sehari-hari)

● Link Sumber Content : 
https://www.youtube.com/watch?v=uAy6Ea
wKKME

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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