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NILAI-NILAI KITA

Adalah inti dari semua  
yang kita lakukan.

Bawa nilai-nilai tersebut  
bersamamu dan bawalah  
sejauh mungkin.

Masing-masing merupakan rangkaian pokok, 

semua sama pentingnya, dijalin bersama dengan 

erat, tertanam kuat pada struktur dan karakter dari 

organisasi kita dan siapa pun yang mewakili kita.

Kita memilih kelincahan daripada kesempurnaan 

dan menghargai bahwa tidak ada perbaikan tanpa 

perubahan.

Kita cepat, gesit, melakukan penyesuaian diri saat 

kita belajar, secara terus-menerus mengembangkan 

organisasi kita untuk memimpin masa depan. 



KESELAMATAN

Perhatikan pasangan Saudara 
dan diri Saudara sendiri.

Ini adalah hal yang wajar, pertama dan terpenting. 

Jaga pasangan Saudara dan diri Saudara sendiri. 

Bertanggung jawablah tidak hanya untuk 

eselamatan diri Saudara sendiri, akan tetapi juga 

keselamatan mereka. Begitulah cara Saudara 

mewujudkan kasing sayang. Buat rencana  

untuk kesejahteraan mereka, dan untuk 

kesejahteraan Saudara.

KELUARGA

Perhatikan rekan  
kerja Saudara.

Saling memaafkan dan mendukung satu sama lain, dan 

selalu bersikap baik. Berani dan terbuka dalam hubungan 

Saudara. Saat terjadi konflik, angkat telepon atau temui 

langsung secara pribadi untuk menyelesaikan masalah.

Berikanlah empati dan dekatilah secara pribadi anggota 

tim yang sedang berjuang atau mengalami kesulitan. 

Memberikan pujian dengan bangga di depan umum 

dan berikan umpan balik yang kritis secara pribadi dan 

dengan langsung bila memungkinkan.

Selalu setia satu sama lain, dan di dalam melakukannya 

jangan pernah berkompromi dalam hal keselamatan atau 

organisasi.

Memperlakukan orang lain sebagaimana Saudara sendiri 

berharap ingin diperlakukan. Selalu menunjukkan hormat 

dan menerima perbedaan pada orang lain.



PEMBERDAYAAN

Kita mengambil tindakan dan 
memberi semangat tim kita.

Pergilah kepada pimpinan Saudara untuk meminta nasihat, 

bukan izin. Seorang pemimpin hanya sama baiknya sebagaimana 

tim yang ada di sekitar mereka, di situlah pemberdayaan menjadi 

miliknya. 

Seorang pimpinan seharusnya tidak menganggap mereka 

sendiri seringkali seorang pembuat keputusan, namun pada 

utamanya sebagai seorang mentor kepada tim mereka yang 

diberdayakan sepenuhnya. Para pimpinan harus secara jelas 

pandai mengeluarkan pikirannya tentang Melebarkan Target, 

kemudian mendorong dan memberdayakan tim mereka untuk 

mencapainya.

Saudara memiliki pemberdayaan besar untuk bertindak dan 

mengambil risiko ketika bertindak menurut semua nilai-nilai 

kita.Berinovasilah, apa pun peran Saudara. Tidak perlu khawatir 

untuk berbagi ide dengan orang lain. Mencari dan terbuka 

terhadap masukan dan Saudara tidak akan pernah gagal 

sendirian. Ambillah risiko yang terukur dengan Rencana B, dan 

Saudara akan terus berkembang di sepanjang karir Saudara. 

KESEDERHANAAN

Pikirkan cara kita dapat 
melakukan hal-hal yang lebih 
baik, lebih cepat, lebih murah, 
dan lebih aman.

Temukan cara untuk melakukan hal-hal lebih 

baik, lebih cepat, lebih aman, dan selalu lebih 

murah. Jika Saudara benar-benar mencoba, maka 

Saudara akan menemukan cara untuk menghemat 

uang, menghemat waktu, mengurangi jadwal dan 

meningkatkan nilai. 

Selalu persiapkan terlebih dahulu sebelumnya 

untuk pertemuan-pertemuan sehingga 

Saudara dapat membuat hal itu tetap efisien 

dan menyelesaikannya sesingkat mungkin. 

Berhematlah dengan waktu Saudara – karena ini 

adalah sumber yang paling berharga yang Saudara 

punya dalam hidup.



PERLUAS TARGET

Kita memberikan target  
yang menantang.

Nilai yang paling mendorong dari semuanya. Selalu merasa 

tidak nyaman dengan tingkat tantangan Saudara. Merasa 

berada di bawah dasar kolam, belajar berenang, sebanyak yang 

Saudara dapat. Jika target awal dapat tercapai, maka tentukan 

ulang target di luar jangkauan dan ikuti semua nilai-nilai kita 

untuk mencapainya. Rencana B Saudara yang tangguh akan 

melindungi kita.

Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan dan 

melimpahkannya saat kebingungan atau muncul tantangan 

yang tidak dapat diatasi. Saudara hanya akan gagal jika Saudara 

melakukannya sendiri dan tidak memberikan keluarga Saudara 

kesempatan untuk membantu. Apakah Saudara telah berhasil 

pada Rencana A, atau gagal dengan Rencana B Saudara, Saudara 

telah berhasil – Saudara telah belajar dan oleh karenanya 

berkembang dalam karir Saudara. 

Ingat, meskipun ini adalah selalu perjalanan pribadi Saudara, 

kita semua di sini untuk membantu Saudara. Sebagai suatu tim, 

sebagai keluarga.

INTEGRITAS

Lakukan apa yang Saudara 
katakan akan Saudara lakukan.

Semua nilai sangat penting dan harus diterima 

dengan sepenuh hati – nilai-nilai itu bukanlah 

suatu pencampuran. Memiliki keberanian untuk 

berbicara lantang ketika Saudara melihat orang 

lain menyimpang dari nilai-nilai kita.

Selalu bersikap tulus – katakan apa yang 

Saudara maksud,  jelaskan apa yang Saudara 

katakan. Kita bertindak dengan integritas ketika 

kita menampilkan semua nilai-nilai, sepanjang 

waktu. Ingat prinsip kehidupan kamar mandi, 

selalu membiarkannya lebih rapi daripada yang 

Saudara temukan, menjadi orang terbaik yang 

Saudaradapat lakukan. 



ANTUSIASME

Kita positif  
dan enerjik.

Jadilah orang yang paling positif dan enerjik 

pada setiap kelompok dimana Saudara 

bergabung. Dorong semangat orang lain, 

terutama dalam hal kegagalan. Ketahuilah 

bahwa setiap kemunduran adalah benih 

manuju peluang yang sama atau lebih besar. 

Saudara hanya harus menemukannya. 

Naluri alami Saudara harus selalu memberi 

semangat dan baik hati.

KEBERANIAN  
DAN TEKAD
Kita tidak akan  
pernah menyerah.

Saat masa sulit, dan sering kali, ketika membidik 

Pelebaran Target, jangan menyerah atau 

menurunkan target, sebaliknya mintalah bantuan. 

Miliki tantangan Saudara akan tetapi bergabunglah 

dengan para pimpinan Saudara dalam memecahkan 

masalah – limpahkan ke atas bukan ke bawah.

Saudara memiliki kepercayaan dan keyakinan penuh 

dari tim Saudara bahwa Saudara dapat mencapai 

apa yang tidak dapat dipahami orang lain.



MENCIPTAKAN IDE

Selalu mencari cara  
yang lebih baik.

Ide yang tampaknya tidak masuk akal dapat mengubah 

Saudara, perusahaan Saudara, dan dunia. Dapatkah 

celah pada ide yang berani dan nampak tidak masuk 

akal – Rencana A Saudara – tetapi selalu lindungi kita 

dengan Rencana B yang tangguh. Rencana A seringkali 

gagal, dan itu OK. Akan tetapi tidak jika Saudara belum 

memiliki Rencana B yang benar-benar sepenuhnya dapat 

diandalkan.

Jangan takut untuk berbicara, dan jika Saudara adalah 

orang yang mendengarkan dan mengalami riwayat perang 

lama yang mungkin membunuh semua ide, tetap diam 

dan ingat – jika pada awalnya suatu ide tidak tampak tidak 

masuk akal (gila), itu tidak mungkin menjadi ide yang bagus.

KERENDAHAN HATI

Kita mempertunjukkan keterbukaan 
dalam kepemimpinan.

Nilai ini melekat dalam semua nilai kita dan harus hadir 

dalam semua tindakan kita. Sadarilah bahwa pada 

akhirnya, tidak perduli apa pun posisi Saudara saat ini, di 

hadapan Tuhan, saudara tidak lebih – atau tidak kurang – 

berharga dari siapa pun. 

Bersikaplah terbuka, ambil risiko untuk memercayai orang 

lain sepenuhnya. Berikan mereka pujian sedapat mungkin. 

Memberi semangat kepada orang lain dan utamakan 

mereka di mana pun Saudara dapat. Jika Saudara seorang 

pimpinan dan Saudara memberi kesan bahwa Saudara 

adalah orang  terpintar di ruangan itu, Saudara telah gagal 

sebagai seorang pimpinan, karena sikap ini tidak akan 

menyemangati orang lain.

Tawarkan bantuan kepada mereka di sekitar Saudara, 

karena bahkan gerakan sekecil apa pun dapat membuat 

perbedaan besar bagi hari seseorang.



Terakhir, ingat... Jangan pernah meragukan 
bahwa sekelompok kecil 
warga yang berkomitmen dan 
bijaksana dapat mengubah 
dunia; sungguh, itu semata-
mata merupakan kekuatan 
yang pernah terjadi.
— MARGARET MEAD
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