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Namun kenyataannya, Hanya Dengan 
Mengandalkan Kerja Keras, Perkembangan 
Karier Akan Lambat Untuk Dicapai. Lalu, apa 
yang lebih efektif untuk dilakukan?

Semua orang mengatakan bahwa jenjang karier seseorang 
akan meningkat ketika dia mampu bekerja kerja keras 
dengan sungguh-sungguh dan all out.

Memang semua itu benar, tanpa kerja keras jangan 
bermimpi karier Anda akan meningkat



Disamping Kerja keras kita juga perlu kerja cerdas, karena 
Kerja Cerdas Akan Membantu Mengungkit 
Perkembangan Karier Anda Secara Cepat 
Dan Signifikan

Anda harus menggunakan kecerdasan Anda untuk 
menjalankan suatu pekerjaan dengan menggunakan 
prinsip-prinsip manajemen, karena itulah yang membuat 
jabatan anda meningkat ke atas. 

Selain itu Anda harus bekerja dengan sistem yang jelas, 
kerja menurut standard operating produce, bekerja 
berdasarkan semua pengalaman yang sudah dirumuskan 
sesederhana mungkin.



Sekarang Pertanyaannya, 
apakah hanya berbekal 

kedua itu saja sudah cukup?

Untuk menjadi seorang pemimpin, butuh 
bekal yang lebih dari kerja keras dan kerja 
cerdas. Lalu, apa yang harus dibutuhkan 
selanjutnya?



Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sekitar 15% orang 
berhasil meningkatkan jabatan dan kariernya karena 
mereka punya keterampilan dan kecerdasan dalam 
bekerja

Sedangkan, sekitar 85% orang lainnya meningkatkan 
jabatan dan karirnya karena dia mempunyai kemampuan 
bersosialisasi yang bagus. Untuk itu, Kemampuan 
Bersosialisasi Menjadi Faktor Penting 
Dibandingkan Hanya Mengandalkan Kerja 
Keras Dan Kerja Cerdas



Anda juga harus mampu menggerakkan orang lain agar 
bisa bekerja dengan kita semua, bukan hanya anda yang 
bekerja sendiri.

Agar bisa menggerakkan orang lain bekerja, anda harus 
bisa Memberikan Pendekatan Secara Baik 
Dan Ramah Kepada Orang Lain 

Semakin anda lebur, semakin dekat dengan subordinate 
anda, maka semakin sukses anda menjadi seorang leader



Anda harus bedakan apa itu pemimpin dan pimpinan. 
Seorang pimpinan hanyalah sekedar authority dan 
pengakuan formal belaka, tapi belum tentu ada 
akseptabilitas, belum tentu ada respektabilitas, belum 
tentu ada kepercayaan

Sebagai seorang pemimpin, Anda harus Mendapatkan 
Kepercayaan dan Respektabilitas Dari 
Subordinate Anda

Buat Mereka mengatakan kepada Anda seperti layaknya 
seorang pemimpin dan bukan hanya sekedar menjadi bos 
saja.



Untuk bisa menyelaraskan dengan rekan kerja dan 
subordinate Anda, maka diperlukan Kemampuan 
Bersosialisasi Agar Mampu Bekerja Dengan 
Hati Nurani.

Dengan bekerja menggunakan hati nurani, Anda tidak akan 
ditakuti, melainkan Anda pasti akan disegani.

Dengan kerja otot maka Anda akan sukses, dengan kerja 
otak maka Anda akan cepat maju dan meningkat, tapi 
Anda akan menjadi real leadership ketika Anda bekerja 
menggunakan hati nurani.



Kerjalah dengan otak. 

Kerjalah dengan hati.

Memimpinlah dengan hati nurani.

Anda Akan Sukses Menjadi 

Pemimpin Sejati.
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