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SEORANG PEMIMPIN 
BISA MELIHAT SESUATU 
YANG TIDAK BISA 
DILIHAT ORANG LAIN. 

ITU ADALAH 

VISI MEREKA!





Saya sangat bersyukur kepada 
Tuhan atas orang-orang terampil yang 

telah Ia kumpulkan di sekeliling saya 
yang mampu mengubah satu naskah 
asli menjadi sebuah buku yang akan 

memperlengkapi orang-orang dengan 
alat-alat yang membawa mereka maju. 

Terima kasih kepada Rebekah Faith 
karena mengawasi prosesnya mulai 

dari awal sampai selesai, Tim & Jodie 
Christinat desain dan tata letak, Sumant 
untuk produksi dan pencetakan, kepada 
tim saya baik lokal maupun global yang 

selalu begitu mendukung dan tentu 
saja istri saya yang cantik dan selalu 

memberi semangat, Chris.
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Amsal 29:18 (KJV)

Di mana tidak ada visi, orang-orang binasa:

Semua orang harus melihat masa depan, sebuah visi. Ha

rap an sangat penting untuk perkembangan kita dalam hi dup. 

Harapan sangat penting untuk kreativitas. Harapan ada lah 

kunci untuk pola pikir kita bekerja dengan baik, un tuk ke se

hatan mental kita. Tanpa harapan untuk hari yang lebih baik, 

kita ‘binasa.’ Individu, keluarga, komunitas, perusa ha an, ne

ga ra, semuanya membutuhkan visi (harapan), untuk ber  ta han 

dan berkembang pesat bukan semakin merosot. Visi diim 

par  ta  si kan. Visi bagi kepemimpinan bagaikan oksi gen bagi 

paruparu. Seorang pemimpin harus memiliki kemampu an 

un  tuk melukis gambaran masa depan bagi orangorang yang 

di pim pinnya. Ketika kita melihat masa depan, kita meng   atasi 

masa kini. Ketika kita melihat kemenangan di ma sa de  pan, 

kita menanggung rasa sakit saat ini, karena kita me  ma  hami 

inti dari rasa sakit itu.

David Jenkin berkata, ‘Visi adalah motivator yang ber

kuasa. Visi memberikan energi pada pemimpin dan organisasi, 

mem  buat rasa sakit jangka pendek dapat diterima jika pro

ses nya menggerakkan perusahaan menuju tujuan yang luar 

biasa.’1

Seorang pemimpin melihat masa depan. Inilah alasan me

ngapa mereka bisa memimpin orang lain. Mereka sudah me


