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Terdapat 4 pemikiran 
tentang pelayanan dan 

aspirasi untuk kamu 
renungkan.



1. Energi yang baik dan diinginkan 
oleh para pemimpin muda

Tak satupun dari kita akan menjadi profesional tanpa 
kita melihat orang lain yang menggunakan orang lain 
untuk bergerak maju.
Ini salah satu cara untuk bergerak maju.
Jika seorang pemimpin mementingkan diri sendiri, itu 
merupakan tindakan yang menjijikkan secara moral. 
Jika Anda beroperasi di bidang ini atau percaya ini 
adalah jalan yang harus diambil untuk kemajuan 
kedepannya, harap pertimbangkan alternatif lainnya



2.  Kamu tumbuh atau sekarat?

Seorang pemimpin yang melayani selalu 
berkembang dalam pengetahuan, baik 
keterampilan teknis maupun inti seperti 
komunikasi, membangun hubungan, dan 
kecerdasan emosional.



3.  Jangan Menunggu untuk 
Memimpin

Kepemimpinan dapat didorong pada orang, dapat 
dicari, dapat disampaikan dengan posisi. 
Pemimpin yang melayani tidak menunggu untuk 
dipilih.
Mereka melayani orang lain dengan bakat, 
dorongan, dan semangat mereka di mana mereka 
berada dengan apa yang mereka miliki. 



4. Dapatkan gelar P.H.D.
Seorang Kepala yang saya layani memberi tahu 
saya bahwa dia memegang "P.H.D." di awal 
karirnya. Saya terkesan. Di mana Anda 
mendapatkannya? Mengapa Anda tidak 
menyeberang ke korps perwira saya pikir?

P.H.D.-nya tidak berasal dari perguruan tinggi. 
Dia mengatakan kepada saya bahwa dia "miskin, 
lapar, dan terdorong".



P.H.D. Chief adalah pola pikir untuk mendekati 
kariernya, proyeknya, dan kepemimpinan yang dia 
berikan.

Orang-orang menghormatinya, mereka 
mengandalkannya. Kata-katanya membawa banyak 
hal penting dan saya pikir bahwa hal tersebut 
adalah gelar lanjutan yang saya butuhkan.

Hal ini akan membantu saya membawa nilai bagi 
dunia, nilai bagi orang lain, dan nilai bagi diri saya 
sendiri.



“One thing I know:
the only ones among you who 
will be really happy are those 

who will have sought and found 
how to serve.”

Satu hal yang saya tahu: satu-satunya di 
antara kamu yang akan benar-benar bahagia 

adalah mereka yang akan mencari dan 
menemukan cara untuk melayani.

-Albert Schweitzer



● Driven to Lead & Succeed: Four Thoughts 
on Service & Aspiration

● https://generalleadership.com/driven-to-suc
ceed/
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