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Kita bahas sedikit yuk !
Maraton Olimpiade 26,2 mil pertama, pada tahun 1896, 
dimenangkan hanya dalam waktu kurang dari tiga jam. 
Menjadi lari maraton memang mengesankan, tetapi tidak 
dengan membahayakan fungsi organ kalian ataupun yang 
dapat menyebab kematian. Pelatihan selama bertahun-tahun 
untuk mencukur detik dari mil tidak masuk akal bagi saya 
dalam hal apa yang bisa disumbangkan kepada masyarakat. 
Terkadang metrik menjadi tidak berarti, tetapi juga kami 
melihat metrik hal yang dipermasalahkan dalam suatu 
bisnis.



Tidak ada yang bisa melihat proses para pemain lari 
nasional berjuang sendiri untuk menunjukkan performa 
terbaiknya. Artinya proses mereka bertahan lebih dari 
bertahun-tahun mengatasi banyak masalah dan tidak 
terlalu memperhatikan bagaimana mereka bisa secara 
intensif membahayakan tubuh mereka dan 
menenggelamkan energi itu hanya untuk membuktikan 
bahwa mereka dapat menunjukkan betapa 
berharganya proses itu untuk pencapaiannya di masa 
depan.



Apa yang seharusnya 
menjadi Metrik 

pencapaian kita ?



Kita harus menciptakan peningkatan 
pada orang lain, di lingkungan, dalam 
proses. Seperti yang dikatakan Ralph 
waldo Emerson untuk menemukan yang 
terbaik dalam diri orang lain, untuk 
memberikan diri sendiri, untuk 
meninggalkan dunia sedikit lebih baik, 
apakah anak yang sehat, sepetak kebun 
atau kondisi sosial yang ditebus; 
mengetahui bahkan satu kehidupan telah 
bernafas lebih mudah karena kita telah 
hidup – ini berarti telah berhasil.

Kondisi yang 
ditingkatkan1.



Pemimpin paling mengesankan yang 
pernah saya temui atau amati adalah 
murah hati. Mereka berbagi 
informasi, sumber daya, kredit, dan 
ide. Mereka tidak khawatir akan 
"ditipu", dan mereka melihat peran 
mereka sebagai membangun 
kemampuan orang lain. Saya tidak 
berbicara tentang menulis cek. Saya 
berbicara tentang membangun 
dukungan.

Kedermawanan2.



Tepat bagi seseorang untuk 
mengubah sistem kepercayaannya. 
Tetapi tidak pantas melakukan itu 
untuk mendapatkan dukungan dari 
orang banyak atau menjadi populer di 
pesta-pesta. Ketika saya telah 
mensurvei orang-orang tentang 
sifat-sifat terpenting mereka dalam 
diri seorang pemimpin, "konsistensi" 
telah menjadi faktor utama. Orang 
ingin tahu apa yang diharapkan.

Konsistensi3.



Ketika saya bermain peran dengan 
klien pelatihan saya, saya menemukan 
kekurangan terbesar bukanlah 
pengetahuan atau keahlian melainkan 
hasrat. Mereka tidak memotivasi atau 
menginspirasi orang lain karena 
mereka sangat logis dan rasional, yang 
mungkin membuat orang berpikir, 
tetapi mereka tidak emosional, yang 
membuat orang bertindak.

Gairah 4.



Kondisi membaik, kemurahan hati, 
konsistensi, dan gairah. Ini adalah 
metrik yang benar-benar penting, 
ketika apa yang Anda tinggalkan 
dari substansi untuk dihargai dan 

dimanfaatkan 
orang lain.
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