
Servant Leadership: 
Leading with Heart and 

Mind
Kepemimpinan yang Melayani: Memimpin 

dengan Hati dan Pikiran

Disusun oleh: Gregorian Jerahmeel
Disunting oleh: Arifa Kartikasari



Prolog
Servant Leadership merupakan sebuah teori 
kepemimpinan yang dari Robert K. Greenleaf di 
tahun 1970 dalam esainya, “The Servant as 
Leader”

Terdapat banyak metode kepemimpinan, tetapi 
Servant Leadership menawarkan sesuatu yang 
berbeda.

Sebagai catatan, sharing ini ditulis dari 
pengalaman menjadi ketua projek atau kerja 
kelompok dalam beberapa mata kuliah dan 
memimpin divisi acara di sebuah UKM.



Is Servant Leadership Important?

Gambaran ini menggambarkan sosok Servant Leader yang 
menjadi pendorong (drive) atau melakukan “Tut Wuri 
Handayani” (di belakang memberikan dorongan) dan fondasi 
utama sebuah tim dalam bekerja dan mencapai tujuan. 

Bayangkan, jika seorang pemimpin tidak melakukan dua hal 
ini....



Leading with heart….
Hati merupakan elemen yang sulit digunakan. Pikiran dapat kita 
tingkatkan dengan belajar, tetapi hati harus diuji lewat berbagai 
pengalaman kepemimpinan.

SULIT?

Sangat sulit. Mahasiswa memiliki hati yang cenderung labil, tetapi 
pikirannya terlalu idealis. Saya menemukan kesulitan ini ketika 
berhadapan dengan teman yang “numpang nama”, tetapi tidak 
bekerja atau teman yang tidak menerima ide anggota tim lainnya.



And Leading with Mind….
Mengambil dari pengalaman kepemimpinan yang saya 
pernah alami, memimpin dengan pikiran adalah:

1. Menguasai 4P (people, project, placement, 
process)

2. Memahami sasaran dan tahap-tahap pekerjaannya
3. Hard skill: mengolaborasikan antara teori (ilmu) 

dengan praktik
4. Soft skill: Memiliki critical thinking, collaborative 

problem solving, dan communication skill yang 
baik.

5. KNOW HOW TO COLLABORATE YOUR MIND 
(KNOWLEDGE) AND HEART



But, How to Collaborate Your Mind 
and Heart in Leadership?
It is with……

SERVANT 
LEADERSHIP

Ketika saya memimpin individu yang berbeda 
karakter dan kepribadian satu dengan yang lain, 
maka saya menganggap mereka adalah sama 
(equal), tidak ada yang terlahir sebagai orang yang 
bodoh, dan memiliki kesempatan untuk belajar. 

Akan sangat mudah jika kita memandang diri 
sebagai seorang pelayan 🡪



- Servant Leadership - 

Kepemimpinan dari perspektif seorang hamba, pelayan, 
atau bahkan budak, membuat diri kita tidak menjadi 
pemimpin yang sombong, egois, merasa pintar dan 
paling dibutuhkan. 

Servant Leadership membuat kita semakin menyadari 
bahwa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan 
namun bukan membuat diri kita menjadi minder, ragu, 
dan takut.



- LEADING WITH HEART AND MIND - 

Mengutip kalimat Prof. Sen Sendjaya dalam bukunya 
“Leadership Reformed” :

“ Para pemimpin yang melayani orang lain lebih 

menyadari tanggung jawab mereka ketimbang hak 

mereka, dan siap mengambil kesempatan-kesempatan 

untuk melayani orang lain setiap kali ada kebutuhan riil, 

tanpa memedulikan pribadi yang dilayani, suasana hati 

pemimpin dan tanpa kompensasi atau pengakuan”



- SERVANT LEADERSHIP: LEADING 
WITH HEART AND MIND - 

Siapapun yang membaca tulisan ini dan menjadi 
pemimpin, mari kita melihat diri kita sebagai:

- Pemimpin yang melayani, bukan dilayani
- Memimpin dengan hati dan pikiran, bukan hati atau 

pikiran
- Mendorong anggota tim, bukan didorong keluar dari 

tim oleh anggota tim
- Menikmati kesuksesan secara komunitas, bukan 

individual
- Membangun tiap individu menjadi seorang leader
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