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Fakta
   
Govindappa Venkataswamy dikenal 
sebagai 'Dr V.' adalah dokter mata India 
yang mendedikasikan hidupnya untuk 
menghilangkan kebutaan yang tidak 
perlu.
Pendiri dan mantan ketua Rumah Sakit 
Mata Aravind.
Dr. V. percaya bahwa dia dapat 
melakukan sesuatu untuk 
menghilangkan kebutaan yang tidak 
perlu
50% pasiennya menerima layanan gratis 
atau dengan diskon yang sangat tinggi.

Belajar Mengenai Kepemimpinan 
Dr. Govindappa Venkaswmy



Betapa berbedanya dengan terlalu banyak yang disebut pemimpin hari ini 
yang berusaha untuk memajukan kesejahteraan mereka sendiri
karena :

● Dr. V tidak ingin menempatkan namanya di sebuah gedung, untuk 
menangkap peringkat di antara yang terkaya, atau untuk 
menyombongkan prestasinya.

● Dia tidak memeriksa jajak pendapat popularitasnya atau mengelilingi 
dirinya dengan penjilat.

● Dia terganggu oleh masalah yang bisa diperbaiki dengan perhatian dan 
keterampilan yang tepat.

Pembelajaran Kritis Mengenai Kepemimpinan: 
Dr. V Mendengarkan Hatinya



Kesuksesan dan kebahagiaan sejati Anda tergantung pada 
bagaimana Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini:

● Apa yang mengganggu hati Anda dan TIDAK terkait 
dengan keuangan, kesehatan, hubungan, atau kepemilikan 
properti Anda?

● Di mana ada kebutuhan akan kecerdasan dan keahlian 
Anda?

● Apa yang Anda inginkan untuk menjadi warisan bagi 
keluarga Anda? Ke komunitas Anda?

● Siapa yang Anda yakini dapat memberi Anda wawasan 
langsung tentang perbedaan apa yang mungkin Anda 
buat?

● Apa yang mungkin perlu Anda pelajari?

Halo Pemimpin..
 .



Howard Thurman, seorang penulis, teolog, pendidik, dan 
pemimpin hak-hak sipil Amerika merangkum filosofi 
kepemimpinan Dr. V dalam kata-kata ini:

“Jangan tanya apa yang dibutuhkan dunia. Tanyakan apa 
yang membuat Anda hidup dan lakukanlah. Karena yang 
dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang telah 
menjadi hidup”.



●Eileen McDargh, CSP, CPAECEO (Chief      Energy Officer), The 
Resiliency Group

●https://leadchangegroup.com/in-true-leaders-heart-talk-prompts-hea
d-walk/

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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