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Pendahuluan 

Unsur-unsur terpenting dalam memformulasikan kesuksesan, khususnya 

bidang kewirausahaan adalah mengetahui cara berhubungan baik dengan orang 

lain. Pada entrepreneur yang berhasil mengakui pentingnya orang lain dalam 

kesuksesan mereka.  A.H. Smith, mantan presiden PT Kereta Api di Amerika 

menyatakan bahwa ”Kereta api adalah 95% manusia dan 5% lainnya besi”. Bila 

anda tahu bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain, berarti 85% anda 

telah berada di jalan menuju sukses dalam pekerjaan apapun. Oleh karena itu 

hubungan dengan orang lain  dapat membuat berhasil atau sebalikny  gagal. 

Mutu suatu hubungan akan  menentukan bagaimana  hubungan kita dengan 

warga lainnya. Demikian pula mutu hubungan kita akqan menentukan 

kesuksesan kita juga dalam sebuah usaha/bisnis. Semua pengetahuan, keahlian, 

dan keterampilan teknik  tidak akan membuat  seseorang mampu mencapai 

sesuatu yang diinginkan, kecuali jika anda bisa mengembangkan hubungan 

dengan orang lain. Bila anda ingin sukses dalam hidup ini apapun tujuan dan 

progfesi  yang anda pilih, anda harus belajar mengembangkan hubungan baik 

dengan orang lain. 

2.1. Cara Menjalin Hubungan Baik dengan Orang lain. 

Kemampuan mengembangkan hubungan baik dengan orang lain, bukanlah 

sesuatu hal yang sulit. Keterampilan orang yang baik tidak terbatas pada orang 

yang dilahirkan dengan kemampuan gaib,  meskipun dalam hal ini banyak orang 

yang dilahirkan dengan ketajaman naluri yang luar biasa. Namun kemampuan 

membina hubungan baik dengan orang lain dapat dipelajari. Terdapat 15 

pedoman  membina hubungan baik dengan orang lain adalah seperti berikut ini. 
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2.1.1 Jangan Mementingkan Diri Sendiri 

Langkah pertama yang harus diambil dalam membina hubungan yang baik 

dengan orang lain adalah jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Orang-or-

ang yang perhatian utamanya dipusatkan pada diri mereka sendiri dalam 

berhubungan dengan orang lain jarang yang bisa mengembangkan hubungan 

baik yang langgeng. Potensi hubungan yang baik akan berkembang pesat bila 

Anda mulai memusatkan perhatian pada orang lain. 

2.1.2 Berikan Mereka Perhatian 

Salah satu kunci hubungan yang baik dan keberhasilan dalam hidup dinyatakan 

dalam satu ungkapan: "Orang banyak tidak akan peduli seberapa jauh yang Anda 

ketahui hingga mereka tahu seberapa jauh Anda peduli". Semua ketrampilan, 

bakat, dan pendidikan di dunia ini tidak akan pernah membuat orang lain lebih 

terkesan daripada perhatian Anda yang tutus ikhlas kepadanya. Sebenarnya, bila 

anda dalam kedudukan memerintah seseorang, dan Anda tidak mulai menun-

jukkan bahwa Anda menaruh perhatian atau peduli kepadanya, kemungkinan 

besar usaha anda dalam memberinya pengaruh positif akan sangat terbatas. 

2.1.3 Kenali Mereka Lebih Jauh 

Beberapa hal dapat berpengaruh lebih besar terhadap orang lain daripada 

mencari dan mengingat-ingat sesuatu tentang mereka. Banyak tahu tentang 

seseorang merupakan pertanda positif bahwa Anda mempunyai perhatian, dan 

ini akan menciptakan ikatan yang positif dan langgeng. Salah satu contoh sejarah 

tentang hal ini dapat dilihat bagaimana cara Napoleon Bonaparte berhubungan 

dengan anak buahnya. Dia mengenal nama setiap perwira dalam pasukannya. Ia 

sering berjalan-jalan mengitari perkemahannya, mengunjungi seorang perwira, 

memberi salam dengan menyebut namanya, dan bercakap-cakap tentang 

pertempuran atau siasat perang dimana perwira tersebut terlibat. Ia tidak pernah 

melepaskan kesempatan untuk mencari keterangan tentang tempat tinggal, istri, 

dan keluarga para prajuritnya. Ketika is melakukan hal ini, mereka selalu heran 

akan begitu banyaknya yang diketahui sang Kaisar mengenai diri mereka hingga 

hal yang sekecil-kecilnya. 

Karena setiap perwira merasakan perhatian pribadi Napoleon yang amat besar 

terhadap diri mereka yang terbukti dari semua pertanyaannya, maka mud ahlah 
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dimengerti mengapa mereka begitu setia dan berbakti kepadanya. 

2.1.4 Jangan Anggap Remeh Nilai Seseorang dengan Siapa Anda Berhubungan 

Banyak orang yang ingin mendapat pengaruh besar, tapi kurang memahami 

bagaimana caranya mempengaruhi. Kita bisa memberi kesan yang sebesar-besarnya 

pada orang yang pertama kali kita temui. Dan kemungkinan besar kita akan 

kehilangan kesempatan penting untuk mempengaruhi orang lain bila kita 

mengabaikan atau melupakan orang-orang yang setiap hari berhubungan 

dengan kita. Temuilah setiap orang dengan sikap positif dan harapkan 

agar setiap pertemuan menghasilkan sesuatu yang positif. Layanilah setiap 

orang sama pentingnya, maka Anda tidak akan pernah menganggap rendah 

siapapun. 

2.1.5 Jangan Mengambil Keuntungan dari Orang Lain 

Salah satu hal yang sangat tidak disukai oleh kebanyakan orang adalah melihat 

orang yang berusaha ingin maju dengan cara mengambil keuntungan dari orang 

lain. Selain hal ini tidak dibenarkan, juga tidak akan berjalan lancar. Mengajukan 

din sendiri dengan mengorbankan orang lain hanya memberi kesan seolah-olah 

kita sukses. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya akan merugikan Anda, 

tapi juga orang lain. 

Pencapaian sukses merupakan proses yang panjang serta memerlukan banyak 

waktu. Ini pun merupakan suatu proses yang hams melibatkan orang lain. Bilamana 

seseorang mengambil keuntungan dari orang lain, berarti dia mengurangi 

kesempatan dirinya sendiri untuk masa depannya. Dia mengurangi jumlah 

kesempatan yang akan datang kepadanya, dan juga mengurangi jumlah orang 

yang akan bersedia membantunya dalam mencapai sukses. 

2.1.6 Mintalah Nasehat atau Bantuan 

Salah satu cara terbaik untuk membina hubungan yang baik dengan orang 

lain mungkin akan mengherankan anda yaitu: Mintalah nasehat dan bantuan 

mereka. Banyak orang yang senang bila memperoleh kesempatan untuk 

menunjukkan keahliannya. Mereka pun akan merasa senang bila mereka membantu 

anda, sebab ini menunjukkan seolah-olah mereka memiliki sedikit kekuasaan atau 

kelebihan. 

2.1.7 Bawalah Selalu "Sesuatu" 
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Hubungan yang paling baik adalah hubungan dimana kedua belah pihak 

saling memberi dan menerima. Bila Anda ingin agar hubungan selalu positif, 

usahakan untuk selalu membawa suatu hal yang positif pada saat bertemu 

dengan seorang teman. Misalnya Anda mungkin ada kenalan atau rekan kerja 

yang Anda jumpai secara berkala. Meskipun bertemu itu hanya sekedar 

bertukar informasi pribadi mengenai bagaimana kabarnya, dan sebagainya, 

saat-saat Anda bersama dapat sangat berharga bila Anda mempersiapkan 

pertemuan itu dengan membawa sesuatu bagi orang lain tersebut. Yang 

dimaksud di sini adalah gagasan, kesempatan berbisnis, bahkan untuk memajukan 

diri sendiri, dorongan, dan lain-lain. Keinginan Anda adalah membantu orang 

lain dengan tujuannya. 

2.1.8 Jaga Perasaan Orang lain 

Manusia adalah mahluk yang emosional. Meskipun keinginan kita untuk selalu 

rasional dan bersikap logis, namun kita tidak boleti lupa hal di atas. Bila Anda 

ingin sukses dalam hubungan dengan orang lain, bersabarlah dengan perasaan 

orang lain. Anda akan berhubungan dengan orang lain dengan lebih berhasil 

dengan memperhatikan emosinya daripada memperhatikan pikirannya. 

Ada cerita seorang wanita masuk ke toko sepatu untuk membeli sepasang 

sepatu. Pelayan toko melakukan semuanya untuk menemukan sepatu yang pas 

untuk wanita itu, namun tidak berhasil. Akhirnya dia berkata: "Nyonya, saya 

tidak dapat menemukan sepatu yang cocok untuk Anda. Salah satu kaki Anda 

lebih besar dari yang satu". Wanita tersebut marah dan berdiri untuk pergi. Manajer 

toko yang kebetulan mendengar percakapan itu, menghentikan wanita tersebut. 

Pelayan toko mengamati manajer menemukan sepasang sepatu untuk wanita 

tersebut dan kemudian berhasil menjual sepasang sepatu kepadanya. 

Manajer telah berkata yang sebenarnya kepada wanita tersebut, namun dia 

telah mempertimbangkan perasaannya dan mendekatinya dengan bijaksana dan 

hormat. Dia berhasil melihat situasi lewat matanya. Adalah satu kekuatan yang 

besar dalam kemampuan untuk mengenal itu dan kemudian dengan sabar 

memperhitungkan perasaan orang lain. Berilah perkataan yang benar serta aksen 

yang benar, dan Anda akan menggerakkan dunia. 

2.1.9 Bersiaplah Memberikan Pelayanan Kepada Orang lain 
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Manusia pada hakekatnya tertarik pada orang lain yang menolongnya. 

Kebanyakan kita ingin membalas kebaikan dengan kebaikan. Bila Anda mencari 

kesempatan untuk membantu orang lain, maka Anda akan hidup lebih bahagia 

dan mampu mengembangkan banyak hubungan yang baik. Ada segi praktis yang 

lain dari memberi pelayanan in Dalam dunia yang bersaing ini, pelayanan baik 

sering merupakan satu-satunya mutu yang membedakan satu perusahaan dari 

yang lain. Satu-satunya perbedaan antara sesama toko swalayan adalah bagaimana 

mereka melayani pelanggan. Dua dari tiga pelanggan yang meninggalkan Anda 

karena mereka tidak puas dengan pelayanan yang mereka terima. Ini tentunya 

sesuai dengan anggapan bahwa dampak positif terbesar yang dapat Anda peroleh 

dalam bisnis adalah meningkatkan pelayanan kepada orang lain. Pelayanan secara 

positif dapat menimbulkan hubungan yang positif pula. 

2.1.10 Jadilah Seorang Pendengar yang Baik 

Salah satu ciri khas dari orang yang mahir menciptakan hubungan adalah 

bahwa dia mempunyai kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian selagi 

orang lain berbicara. Akhirnya, tahukah Anda siapa yang tidak senang untuk 

berhubungan dengan pendengar yang setia? Salah satu kunci untuk menjadi 

pendengar yang baik adalah kemampuan untuk mendorong orang berbicara 

mengena i dirinya sendiri. Biasanya yang hanya diperlukan adalah beberapa 

pertanyaan yang tepat. Bila Anda sabar dan bertahan, Anda bahkan dapat 

membujuk orang yang paling sedikit bicara untuk cerita tentang dirinya sendiri. 

2.1.11 Bicaralah dengan Kata-kata yang Sesuai dengan Minat Orang Lain 

Salah satu kesalahan umum yang dilakukan orang bila mencoba memulai 

satu hubungan ialah mereka berusaha menarik perhatian orang lain dengan menarik 

perhatian orang itu terhadap dirinya sendiri. Mereka mencoba bicara dari topik 

yang satu ke topik yang lain dengan harapan mendapatkan satu topik yang 

dianggap menarik bagi orang lain. Orang yang melakukan hal ini adalah 

terbalik. 

Strategi yang terbaik untuk digunakan bila memulai satu hubungan adalah 

memfokuskan perhatian Anda pada apa yang disukai oleh orang lain tersebut. 

Bila anda tanggap, biasanya Anda dapat belajar mengenai minat orang lain dengan 

cepat. Bila Anda berada dalam rumah atau kantor seseorang, cobalah untuk 
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menemukan hobi dan minatnya dengan cara melihat gambar-gambar di dinding, 

piala-piala, tanda kenangan lainnya, atau buku-buku yang dipajang. Sesua tu 

tentunya akan menarik perhatian dan pandangan anda. Bila minat ini bare bagi 

anda, ambillah kesempatan untuk mengetahuinya dari percakapan. Bila itu juga 

merupakan minat Anda, maka anda akan lebih menikmati lagi percakapannya. 

2.1.12 Buatlah Orang Lain Merasa Penting 

Membuat orang lain merasa penting adalah bagian dari seorang pemikir positif. 

Ingatlah, tiada yang lebih penting di muka bumf ini daripada manusia. Tidak ada 

ruginya bagi kita untuk memuji orang lain dan menghormatinya agar membuatnya 

merasa penting, bahkan ini akan menciptakan hal-hal yang luar biasa bagi orang 

lain. Manfaat tambahan bagi Anda adalah bahwa ini akan membantu Anda 

membangun hubungan yang baik dengan orang tersebut. 

2.1.13 Jadilah Orang yang Dapat Dipercaya dan Konsisten 

Ada beberapa hal yang dapat merusak suatu persahabatan dengan lebih cepat 

atau lebih parah lagi bila seseorang mengingkari suatu kepercayaan. Ini terjadi 

bila orang tidak konsisten, dimana bedanya kata dan perbuatan. Ini juga terjadi 

bila dia sendiri membuat hilangnya kepercayaan itu karena dia tidak memenu hi 

kewajibannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. 

Kehilangan kredibilitas tidak hanya merusak persahabatan, tapi juga merusak 

hubungan bisnis. Orang harus lebih dahulu percaya pada Anda sebelum mereka 

bersedia mempercayai pandangan atau barang anda. Kesempatan dengan orang 

akan hilang dengan cepatnya bila orang lain tidak dapat mengandalkan Anda. 

 2.1.14 Hindari Perdebatan 

Pembicaraan antara dua orang adalah sehat dan positif. Sebaliknya, perdebatan 

tidak pernah baik. Apakah bedanya? Perdebatan adalah usaha dengan paksa untuk 

merubah pendapat orang lain. Ini selalu menghasilkan satu pihak "menang" dan 

lainnya "kalah". Pembicaraan adalah pertukaran pikiran atau gagasan dengan 

tujuan mencapai pemecahan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Ini 

merupakan satu usaha menciptakan satu keadaan "menang-menang" bagi 

keduanya. Perdebatan selalu menimbulkan suatu kerusakan. Bahkan bila 

Anda "menang" dalam perdebatan, dan mungkin telah merusak hubungan 
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Anda dengan orang lain. 

2.1.15 Jadilah Seorang Pengamat Manusia 

Mengembangkan hubungan positif dengan orang lain sebenarnya tertuju 

pada satu hal: Anda harus jadi seorang pengamat manusia. Bila Anda benar-

benar mampu mengerti manusia atau orang, mengetahui ketakutan, harapan 

dan impian mereka,  maka Anda akan memil ik i kemampuan untuk 

mengembangkan hubungan tersebut. Bicaralah dengan orang-orang tersebut, 

dengarkanlah idaman Kati mereka. Amatilah mereka dan pelajarilah cara mereka 

berpikir. Orang yang sukses tahu akan nilai hubungan yang baik. Kemampuannya 

mencapai sasaran, melaksanakan gagasannya sebagian besar tergantung pada 

orang di sekelilingnya. Dia pada intinya tidak dapat melakukan semuanya sendiri. 

Begitu pula dia tidak mau meskipun mampu. Bahkan orang yang paling pemalu 

atau paling kasar pun dapat berubah dan belajar mengembangkan hubungan 

yang positif. 

2.2 Orang Yang Sukses Mengembangkan Komunikasi 

Tantangan terbesar dalam berkomunikasi adalah mengerti pikiran, Tatar 

belakang dan proses berpikir pendengar Anda. Bila Anda tahu ini, Anda dapat 

mencegah banyak "gangguan komunikasi". Sukses tidak dapat dicapai tanpa 

hubungan dengan orang lain. Namun benar juga bahwa bagaimana dan seberapa 

jauh dan dalamnya hubungan tersebut ditentukan oleh komunikasi. Keberhasilan 

suatu pernikahan, pekerjaan dan hubungan dengan orang lain sebagian besar 

bergantung pada kemampuan Anda berkomunikasi. 

Komunikasi dapat didefinisikan sebagai "memberi atau tukar informasi, isyarat 

atau pesan melalui kata, gerakan badan atau tulisan". Definisi ini menandakan 

komunikasi sebagai satu proses sepihak. Tapi sebenarnya tidaklah begitu. 

Komunikasi bukanlah sekedar menyampaikan pesan. Ini menyangkut interaksi 

antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak hams 

terus menerus memberi dan menerima informasi, baik lisan maupun tertulis. 

Komunikasi yang baik dapat mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Seseorang 

dapat memiliki kemampuan untuk mengalami apa yang dirasakan pihak lain 

pada saat itu dan kemudian menerimanya. 

Ada orang yang mempunyai bakat alami dalam berkomunikasi. Mereka 
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sepertinya dapat berkomunikasi dengan baik tentang apa saja hampir dengan 

siapa saja. Bagi yang lain salah komunikasi atau salah mengerti sepertinya 

merupakan kebiasaan daripada suatu pengecualian. Apapun kiat berkomunikasi 

anda, ini dapat ditingkatkan. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan 

bila kita mencoba berkomunikasi dengan orang lain. 

a. Berhentilah bicara 

Kesulitan umum yang orang alami dalam berkomunikasi adalah bahwa 

mereka tidak cukup lama diam agar memberi kesempatan orang lain untuk 

berbicara. 

b. Buatlah orang lain bersikap santai 

Pusatkanlah pengertian Anda tentang apa yang ingin disampaikan orang 

itu daripada tanggapan anda terhadap apa yang disampaikannya. 

c. Bertanyalah 

Pada saat yang tepat, ajukanlah pertanyaan untuk mendapatkan tambahan 

informasi atau untuk lebih menjelaskan suatu hal yang kurang Anda 

pahami. Selain membantu Anda untuk mengerti, ini akan mendorong 

pihak lain dan menunjukkan bahwa anda mendengarkan. 

d. Hilangkan gangguan 

Bersikaplah peka terhadap segala gangguan yang dapat mengganggu 

komunikasi. Beberapa orang mempunyai kesulitan dalam berkomunikasi 

bila ada suara gaduh atau musik keras. Orang lain mengalami kesulitan 

dengan gangguan fisik, seperti kursi yang kurang nyaman atau sinar 

matahari jatuh di mukanya. 

e. Bersabarlah 

Tujuan Anda bukan hanya untuk memahami isi pesan pihak lain, tetapi 

juga meyakinkan kepada pihak lain bahwa Anda menghargai segala 

sesuatu yang dikatakannya. 

f. Bertimbang-rasalah 

Bila kita menempatkan diri kita pada diri orang lain, maka kita akan 

kurang berkeinginan untuk menempatkan dia pada tempatnya. 

g. Jangan mencoba berkomunikasi selagi marah 
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Setiap orang akan marah dari waktu ke waktu. Ini adalah bagian dari 

kehidupan. Namun bila kemarahan itu tiba selagi orang sedang berusaha 

berkomunikasi, maka hasilnya akan sangat mengecewakan. Seorang yang 

marah akan selalu mengatakan hal yang akan disesali kemudian hari. 

Kemarahan juga menghambat kemampuan seseorang untuk mendengarkan. 

h. Cegahlah berdebat dan mengecam 

Usahakanlah selalu membangun pihak lain daripada menghancurkannya 

dengan kecaman. Pada situasi dimana Anda harus menyampaikan pendapat 

yang berbeda atau membetulkan pendapat itu, lakukanlah ini secara 

positif. 

Usahakanlah mendapatkan tanggapan dari pendengar Anda 

Tidak ada yang lebih baik untuk mengecek apakah komunikasi Anda 

berhasil selain jawaban verbal pendengar anda. 

j. Mintalah pendapat pendengar Anda bila tampak ada perdebatan 

Pembicara yang berpengalaman sadar bahwa bicara terus bukanlah 

jawabannya, yang diperlukan adalah lebih banyak mendengar. 

2.3 Tes Kemampuan Berhubungan Dengan Orang Lain. 

Keberadaan setiap perusahaan dimulai dengan adanya seorang wiraswastawan 

yang mempunyai suatu impian. Namun akhirnya, pada saat sang wiraswastawan 

sudah "berhasil menggelindingkan bola", kerja sama antarseluruh staf dan 

karyawannyalah yang pada hakekatnya membawa perusahaan itu maju terus. 

Kami menemukan fakta dari para wiraswastawan yang kami wawancarai, 

ternyata mayoritas keberhasilan usaha mereka berdasarkan pada prinsip usahanya 

pada prinsip "people oriented" (orientasi tertuju kepada manusia). Mereka 

menyenangkan, bersikap terbuka, pemikir hebat yang bersedia berbicara dengan 

kami dan membagi falsafahnya. Mereka berbicara dengan antusiasme tinggi dan 

bersifat memberi ilham, mengungkapkan peristiwa secara nyata serta mempunyai 

karisma. 

Setiap orang yang menerima pertanyaan kami, setuju dengan seorang 

pembicara terkenal yang penuh gairah, Cavett Robert, yang menyatakan, "Semua 

usaha bisnis ialah usaha dagang manusia." 

Penguasaan kemampuan yang baik untuk berhubungan dengan orang-or-
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ang yang dimiliki seseorang menjadi semakin penting artinya bagi setiap 

wiraswastawan. Para wiraswastawan menyadari bahwa cara-cara mereka 

mengawasi, menguasai, memberi pengarahan dan memecahkan masalah sehari-

hari terhadap orang-orang sekitarnya akan banyak membawa pengaruh terhadap 

usahanya. Mereka memahami bahwa seseorang yang mereka jumpai hari ini dapat 

menjadi suatu hubungan bisnis penting pada bulan-bulan berikutnya. Dan mereka 

pun sadar akan fakta bahwa cara mereka dan stafnya berhubungan sate sama 

lain demikian juga terhadap para langganannya akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan usaha mereka. 

Bagaimana caranya mengukur kemampuan Anda? Pergunakanlah tes berikut 

untuk mengetahuinya. 

Cara Anda berpikir mengenal hubungan Anda dengan orang-orang dan cara 

orang-orang tersebut berpikir mengenai hubungan tersebut mungkin sekali akan 

berbeda. Tes berikut ini menyajikan dua tujuan: tes ini akan membantu Anda 

menambah pengertian tentang perilaku Anda dalam berhubungan dengan 

orang lain dan menemukan perihal bagaimana orang lain melihat Anda sebagai 

seorang komunikator maupun sebagai seorang pemimpin. Isilah masing-masing 

tempat kosong dalam kolom-kolom tes dengan patokan nilai "6" sebagai 

angka yang paling tepat untuk dapat diterapkan pada diri Anda secara 

umum dan nilai "0" sebagai angka yang paling kurang memenuhi 

persyaratan. 

Setelah Anda menjawab setiap pertanyaan bagi diri Anda sendiri, kemudian 

teruskan kolom-kolom tes yang sama tersebut kepada tiga orang lainnya; mintalah 

kepada mereka untuk menilai Anda. 

a. Penilaian Tingkat Komunikasi dan Keeratan Hubungan dengan Orang 

Lain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

No. Komunikasi dan Keeratan Hubungan                                 Atasan  Rekan   Ke-     Diri  
            dengan Orang Lain                                                                                       Kerja    luar-    Sen- 
                                                                                                                                                                                                                           ga           diri 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

1 Saya menyatakan gagasan saya secara jelas 

   pada orang lain.      - - - - 
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2 Saya berkomunikasi secara mudah dengan 

orang-orang yang memiliki kepribadian 

yang sangat berbeda dengan saya.   - - - - 

3 Saya bersifat terbuka mengenai pendapat 

orang lain      - - - - 

4 Orang-orang dapat menyatakan gagasannya 

secara bebas kepada saya.   - - - - 

5 Saya menyesuaikan gaya berbicara seseorang 

menggunakan istilah yang dapat  dipahami.  -  -          -           - 

6 Saya bersifat  sabar terhadap orang yang 

mempunyai kesulitan menyatakan 

gagasannya.      - - - - 

7 Saya memiliki rasa humor yang tinggi  - - - - 

8 Saya merasa mudah berbicara dengan orang- 

orang yang mempunyai lebih banyak kemam   

puan dibanding saya pada bidang tertentu.  - - - - 

9 Saya merasa enak berada di tengah-tengah 

orang yang lebih berhasil dibandingkan 

dengan diri saya.     - - - - 

 10 Saya menepati janji-janji saya.   - - - - 

11 Saya merasa tertarik pada apa yang harus 

dikatakan orang lain.    - - - - 

12 Saya seorang pendengar yang baik. - - - - 

13 Saya ingat nama-nama orang. - - - - 

14 Saya ingat wajah-wajah. - - - - 

15 Saya memberikan dukungan positif pada 
orang-orang. - - - - 

    16 Saya dapat menyimpan rahasia. - - - - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

Ungkapan kata berikut ini menggambarkan tentang diri saya : 
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----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

17 Memiliki pengertian. - - - - 

18 Bersahabat. - -           -          - 

19 Luwes. - - - - 

20 Cermat. -             -           -           - 

21 Ekspresif (penuh arti). -             -           -           - 

22 Optimistik (penuh harapan). - - - - 

23 Masuk akal. - - - - 

24 Sepaham. -              -           -           - 

25 Logis (nalar). - - - - 

26 Sabar Kati.                                                                    -               -           -          - 

27 Penuh pengertian. - - - - 

28 Berbu di. - - - - 

29 Tidak bersifat mengadili. - - - - 

30 Intuitif (mengikuti naluri). - - - - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

Jumlah nilai keseluruhan - - - - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

Nilai rata-rata Anda untuk komunikasi dan hubungan :   

 (Jumlahkan nilai kolom dan bagilah dengan jumlah 

kolom)  
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b. Penilaian Tingkat Komunikasi dan Keeratan Hubungan dengan Orang 

Lain 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

No. Kepemimpinan dan manajemen.                                           Atasan  Rekan   Ke-     Diri  
                                                                                                                                       Kerja    luar-    Sen- 
                                                                                                                                                                                                                             ga           diri 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

31  Saya dapat memberikan kredit apabila  

      pemberian itu memang pada waktunya  

     harus diberikan.                                                          -              -          -            -           

32 Saya member ikan masukan yang mem- 

bangun kepada orang-orang. - - - - 

33 Saya mendorong orang-orang lain untuk  

     memanfaatkan daya kerjanya.                                  -              -           -         -                             

34 Saya memberikan yang terbaik pada 

orang 

lain. - - - - 

35 Saya bersifat adil dan jujur pada orang-orang.         -     -    -    

-  

36 Saya seorang pendorng yang baik.   -             -     -     - 

37 Saya senang pada orang-orang.                            -            -          -         - 

38 Saya dengan mudah dapat menyerahkan 

pekerjaan para orang lain.                                       -    -     -     - 

39 Saya berpendirian tetap dalam berurusan 

dengan orang lain. - - - - 

40 Saya membuat orang-orang tahu di mana 

mereka berdiri dengan saya.                                   -    -     -     - 

41 Saya se lalu membuat  orang-orang tahu 

akan kemajuannya.                                -    -     -           - 

42 Dalam kelompok, saya memegang pim-  -    -     -     

-  

pinan.                                                                

    43 Saya seorang pemikir bebas.    -   -     -
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       - 

44 Saya dapat mendelegasikan tanpa merasa 

bersalah.              -  - -             - 

45 Saya bersedia member ikan kesempatan 

kepada orang lain.                                                   -              -           -             -  

46 Adalah mudah bag i orang la in  un tuk       

mengikuti pengarahan saya.                       -         -          -          

-  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -  

Ungkapan kata berikut ini menggambarkan  tentang diri saya 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

47. Mengenal etika (etis)                                           -             -             -            

- 

48. Dapat didekati (bersahabat)                                 -              -             -           

- 

49. Sabar                                                                   -              -             -           

- 

50. Dapat mengambil sesuatu keputusan                   -              -             -           

- 

51  Ada pengarahan dari hatri nurani                         -              -             -           

- 

52   Suka memerintah orang lain                                -             -             -           

- 

53   Percaya pada diri sendiri                                     -             -             -           

- 

54   Memiliki pengaruh (kharismatik)                         -            -             -           

- 

55   Merasa diri terjamin (tenang)                               -            -             -           

- 

56   Bersikap adil                                                        -            -             -           

- 
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57   Bersikap dinamis                                                 -            -             -           

- 

58   Bersikap membujuk (persuasif)                           -            -             -           

- 

59   Selalu penuh antusiasme                                     -             -            -            

- 

60   Memiliki ambisi untuk berhasil                           -             -            -           

- 

------------------------------------------------------------------------------------------------

----                

Jumlah nilai keseluruhan                                                -             -            -           

- 

------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Jumlahkan nilai kolom dan bagilah dengan jumlah kolom  

(Nilai rata-rata Kemampuan Kepemimpinan dan Manajemen)             

Interpretasi  Nilai Hasil tes kemampuan Berhubungan Dengan Orang lain. 

Jumlahkanlah nilai rata-rata anda untuk komunikasi dan hubungan (a) + rata-rata 

kepemimpinan dan manajemen (b) untuk memperolah nilai kemampuan 

”berhubungan dengan orang lain”..................................................=                                                   

320-360 =  

a. Kemampuan bermitra  berkembang sangat tinggi  

b. Anda mempunyai perasaan yang tajam untuk bekerjasama dengan orang 

lain 

c. Anda tidak memiliki masalah untuk menarik sejumlah orang pandai untuk 

bekerjasam dalam Tim anda. 

280-319= 

 a.  Anda cocok untuk bekerjasama dengan orang lain 

 b. Carilah kesempatan usaha yang melibatkan banyak orang lain 

 c. Anda memiliki jaringan luas dan hubungan usaha yang kuat dengan pihak 

lain 

 d.  Jaringan kerja anda potensial berkembang. 

210-279= 

 a.  Anda punya potensi yang masih terpendam 
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b. Tingkatkan kemampuan kepemimpinan dan dan kemampuan menjalin  

    hubungan dengan orang lain 

c. Anda memiliki kesempatan untuk  menjadi wirausaha. 

 

120-209= 

a. Potensui anda untuk memeiliki kemampuan bekerjasama dengan orang lain 

kecil. 

b.  Dengan latihan dan praktik yang keras dan disiplin anda masih dapat 

menjadi wirausahawan. 

c.  Anda harus banyak belajar saling interaksi yang moderat dengan pihak 

lain. 

01-119= 

a. Anda tidak memiliki kepribadian kerjasama dengan orang lain. 

b. Carilah kesempatan kerja sama di bidang karir di luar kewirausahaan yang 

hanya sedikit berhubungan dengan orang lain. 

 

Interpretasi dan evaluasi 

 

 

 

 

dapat mengenali perbedaan paham antara bagaimana hubungan Anda yang 

demikian baiknya dengan orang lain sesuai dengan apa yang Anda pikirkan dan 

bagaimana hubungan yang baik itu dirasakan oleh orang lain. 

Gunakanlah basil nilai tes Anda untuk mengawali suatu perbincangan antara 

Anda sendiri dengan orang-orang dengan siapa Anda bergaul. Mengadakan penilaian 

atas diri Anda melalui tes ini mungkin akan merupakan kesempatan mereka yang 

pertama untuk berkomunikasi dengan anda secara terbuka dan jujur. Hindarilah 

sikap bertahan. Dengarkanlah secara objektif apa yang mereka katakan. Ingatlah, 

Anda bertanggung jawab atas sebagian dari apa yang dipikirkan oleh mereka 

tentang diri Anda. Bila hubungan antar pribadi Anda sekarang ini tidak ramah, 

maka masalah Anda akan lebih menumpuk ketika Anda memasuki dunia usaha 

dan harus berurusan dengan orang lain, misalnya pembuat barang-barang produk, 

langganan dan para karyawan. Dimana ada kesalah-pahaman, maka Anda harus 
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menyelesaikannya. 

Anda mungkin menemukan bahwa rekan kerja dan majikan menilai Anda 

secara sangat berbeda dibandingkan dengan teman-teman dan sanak keluarga, atau 

Anda akan menilai anda sendiri dalam dunia usaha secara berbeda dibanding 

penilaian Anda dalam situasi pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa Anda mungkin 

tidak sepenuhnya mengungkapkan "sebagaimana Anda yang sebenarnya" dalam 

keseluruhan kehidupan Anda. Sebagai akibatnya, Anda mungkin mengalami 

suatu konflik. 

Ketika Anda menjabarkan penemuan Anda dan mendapatkan lebih banyak 

temuan tentang diri Anda sendiri, carilah jalan untuk meningkaykan kemampuan 

berkomunikasi dan kepemimpinan Anda. 

-  Ko munikas i dan Hubungan (T es no mor  1 -  30)  

Bila Anda memperoleh nilai tinggi pada bagian tes ini, barangkali Anda senang 

pada orang-orang dan secara tulus tertarik pada mereka. Pada gilirannya, 

kemungkinan besar mereka akan senang pula pada Anda. Hal ini merupakan suatu 

kombinasi yang baik bila Anda memasuki dunia usaha Anda sendiri. Anda perlu 

bekerjasama dengan orang-orang agar produk atau pelayanan Anda 

menjangkau langganan anda. 

Bila nilai Anda rendah pada tes ini atau bila Anda lebih suka bekerja sendiri 

dibanding bekerja pada orang, bersikaplah positif. Anda masih dapat belajar 

berhubungan dengan orang secara bijaksana, pandai dan efektif. Ada banyak 

gagasan bagus pada halaman-halaman berikut yang akan memberi Anda 

pengertian lebih mendalam tentang bagaimana Anda dapat bekerja lebih 

efektif dengan orang-orang lain. 

Buatlah orang lain merasa penting 

Suatu nilai tinggi secara keseluruhan pada tes ini menunjukkan bahwa Anda 

memiliki suatu ketangkasan yang sungguh-sungguh mengenal pengertian, motivasi 

dan pergaulan dengan orang-orang. Kemampuan-kemampuan yang kritis ini 

merupakan bantuan yang tak ternilai dalam usaha Anda memasuki dunia 

kewiraswastaan. 

Individu-individu berkarisma tampaknya memiliki bakat alamiah dalam 

memupuk hubungan dengan orang lain. Bakat tersebut dapat berupa suatu 

kemampuan mengingat nama dan wajah. Mereka merasa senang bila orang lain 
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berhasil meningkatkan diri mereka dan mereka memiliki rasa simpati yang tinggi. 

Mereka juga cenderung menunjukkan rasa murah hati, penghargaan yang tulus dan 

memberikan bantuan yang nyata. Semua ini membantu perjuangan mereka dalam 

dunia usaha untuk membina suatu dasar hubungan dengan pelanggan yang kuat 

dan pembentukan suatu tim kerja yang memiliki motivasi. 

Dalam bukunya, "Mary Kay on People Management", Mary Kay Ash menulis, "Tidak 

peduli betapa sibuk Anda, Anda harus menyediakan waktu guna membuat orang lain 

merasa penting." 

Menurut Mary Kay, dalam istilah manajemen, hal ini mempunyai arti 

meningkatkan moral bagi semua pihak yang terkait: "Membuat orang merasa 

penting, tepatnya memiliki arti yang sama dengan tujuan menggaji seorang manajer — 

membuat orang merasa penting berarti mendorong mereka melaksanakan 

pekerjaannya secara lebih baik. Semangat yang tinggi merupakan suatu faktor 

yang menonjol untuk meningkatkan produktivitas, yang berarti bahwa seorang 

manajer yang baik akan senantiasa berusaha mendorong kesadaran akan harga diri 

pada setiap individu dalam organisasinya." 

Mary Kay membesarkan hati konsultan kecantikannya untuk mengunjungi para 

langganannya setelah usai penjualan produknya guna melihat bagaimana mereka 

merasa senang dengan produk itu. Ketajaman masalah yang penting ini pada 

awalnya akan menumbuhkan hubungan yang penting pula antara pihak langganan 

dengan armada pemasaran. 

Falsafah membuat orang merasa penting ini telah membawa kemajuan pada 

perusahaannya. Mary Kay Cosmetics didirikan pada tahun 1963, sebagai suatu usaha di 

Dallas dengan sembilan orang wanita anggota pemasaran. Akhirnya usaha itu telah 

tumbuh menjadi suatu perusahaan berskala internasional dengan armada permasaran 

yang terdiri dari 200.000 orang. 

Sifat berkomunikasi 

Apakah Anda mudah berkomunikasi dengan orang lain atau Anda 

cenderung untuk bertengkar dengan orang lain? Apakah Anda berhubungan 

dengan orang secara objektif dan tidak bersifat menghakimi atau Anda sering 

"berubah haluan dalam mengambil sikap"? Jika Anda mendapat nilai rendah pada 

bagian ini, terutama pada nomor 1 — 6, Anda mungkin dalam keadaan sedang 

berusaha mencoba berkomunikasi dengan setiap orang dengan cara yang selalu 
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sama. 

Para pakar mengenal tiga gaya komunikasi, yaitu: 

1 .  a na l i t i s ,  

2 .  penuh emosi,  

3. berdasarkan penglihatan (visual). 

Anda dapat menjumpai tiga gaya ini dalam kehidupan sehari-hari. Cara Anda 

berkomunikasi dengan mereka dapat mempengaruhi keberhasilan usaha Anda. 

1. Gaya komunikasi analiti s 

Orang-orang yang bersifat analitis mengungkapkan pendapatnya dengan 

kalimat-kalimatnya yang rumit dan penuh istilah analisis. Berkomunikasi dengan 

orang-orang sedemikian, ambillah sikap untuk dengan cepat masuk ke pokok 

masalah (to the point); keterangan yang panjang lebar akan membuatnya jemu. 

Sebagai tambahan, mereka menghormati orang-orang yang berbicara secara tepat, 

yang tahu fakta-fakta dan yang kata-katanya tersusun secara rapi. 

2. Gaya komunikasi penuh emosi 

Orang yang penuh emosi selalu membawakan masalah-masalah duniawi. 

Untuk berkomunikasi secara berhasil dengan orang-orang tipe ini, berikan uraian 

yang panjang. Bersikaplah sabar ketika mereka sedang berbicara; mereka pada 

umumnya sulit untuk mengungkapkan sesuatu dengan kata-katanya. 

3. Gaya komunikasi berdasarkan penglihatan visual) 

Orang-orang yang berbicara secara visual sering merupakan orang-orang yang 

senang pada kesempurnaan. Berkomunikasi dengan orang-orang demikian, 

tempuhlah dengan cara memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai suatu 

proyek. Gunakanlah pula banyak peragaan dan kalimat-kalimat yang bersifat 

melukiskan suasananya. 

Mengingat pemilikan kemampuan berkomunikasi secara jelas merupakan hal 

yang sangat penting, mulailah sekarang juga untuk belajar mengenali gaya 

berkomunikasi dari orang-orang yang Anda jumpai dan praktekkanlah ilmu yang 

penting ini. 

Tertawalah dalam perjalanan menuju ke keberhasilan 
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Kami sudah berbincang dengan banyak para wiraswastawan yang telah berhasil dan 

mereka mendapatkan banyak pengalaman pahit dalam hidupnya. Kami temukan 

bahwa kebanyakan dari mereka tetap mempertahankan rasa humornya meskipun 

dalam situasi kemalangan yang besar. Seorang eksekutif yang mempunyai 

jadwal kegiatan yang sangat melelahkan, dengan senang hati memberikan 

nasihatnya, "Janganlah bersusah payah dengan persoalan kecil, dan ingatlah, 

semuanya adalah soal kecil." 

Wiraswastawan lain yang memiliki sebuah toko komputer, menyatakan 

bahwa is baru saja lepas dari suatu perceraian yang traumatik.  Ia juga 

kehilangan kesempatan kecil pada suatu penanaman modal yang kurang baik. Ia  

mengatakan:  "Hal it u  mas ih lebih ba ik diband ing suatu sentuhan di 

mata dengan tongkat yang tajam." Ia menambahkan, "Bila Anda kehilangan rasa 

humor Anda, maka Anda berarti kehilangan segala-galanya." 

Masih ada pernyataannya yang lain, "Saya demikian sibuk, tetapi bila saya 

mengalami kebakaran hari ini, saya tak bisa menundanya sampai besok untuk 

meminta bantuan." 

Seorang wiraswastawati yang sukses sebagai seorang penyiar mengatakan 

bahwa banyak orang sebagai seorang penyiar yang telah menderita demam 

panggung. Ia menyatakan, "Saya selalu makan katak hidup pada pagi hari 

sebelum penampilan. Dengan cara ini, tiada hal lebih buruk yang Bakal 

terjadi pada diri saya sepanjang sisa hari itu termasuk berbicara di depan 

umum." 

Kapan anda tertawa terbahak-bahak yang terakhir? Kami harapkan Anda 

mendapat nilai tinggi pada tes nomor 7 dan bahwa Anda akan dapat tertawa 

paling sedikit  sekali saja sementara membaca bagian yang terakhir 

Hadapilah semuanya. Orang-orang akan senang dan memberi tanggapan baik 

kepada mereka yang bersifat gembira. 

Belajarlah dari para pakar 

Wiraswastawan perlu belajar berbicara dengan perasaan senang bersama 

para pakar berbagai bidang. Hal ini akan menimbulkan suatu tantangan. 

Sekalipun demikian, hal ini diperlukan bagi mereka yang merasa perlu 

menegakkan sikap yang menarik, mengetahui segalanya, dan tampil secara 

sempurna. Keberhasilan mereka bertahan sebagai orang-orang bisnis sering 
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tergantung pada keadaan di mana dia harus bertindak sebagai penguasa. 

Sekalipun demik ian, mereka kadangkala harus member i tempat  dan 

mengundang gagasan, laporan para ahli, dan masukan-masukan dari pihak lain. 

Nilai yang rendah pada bagian ini, khususnya pada nomor 8 dan 9, tidak saja 

menunjukkan bahwa Anda merasa tidak nyaman berada bersama dengan orang-

orang yang Anda anggap lebih tahu dibandingkan Anda, namun Anda pun 

merasa agak iri atas keberhasilan mereka. Merasa cemburu merupakan sikap 

yang menyalahkan diri sendiri yang dapat menjauhkan Anda dari 

keberhasilan. Belajarlah merasa gembira melihat orang lain menjadi terkenal dan 

bernasib mujur. 

Seorang wanita berkata, "Sudah tiba saatnya bagi saya untuk berhenti 

bergaul demikian banyak dengan orang-orang yang menghormati saya dan 

membuat saya merasa gembira, dan mulai mengadakan pergaulan dengan 

orang-orang yang jauh lebih berhasil dari pada saya. Mereka banyak dapat 

memberikan ilham untuk perluasan cakrawala saya." 

-  Kepemimpinan dan Manajemen (Tes nomor 31 - 60) 

Lebih dari satu orang yang telah kami wawancarai merasa bahwa manusia 

merupakan suatu aset terbesar dalam bisnis mereka. Ditekankan akan pentingnya 

untuk selalu dckat dengan para karyawannya dan mengembangkan rasa simpati dan 

kejujuran bersama mereka. 

Mereka mengkaitkan para karyawannya sebagai "orang-orang kami", 

kadangkala sebagai "kawan berniaga", "rekan kerja" atau" staf kami", dan tidak 

pernah sebagai "bawahan kami". Mereka juga memiliki sikap "kami bersama" dan 

ketika mereka berbicara mengenai usaha mereka masing-masing, mereka sering 

menggunakan istilah "kami" dan bukannya "saya". 

Banyak yang menunjukkan sikap ragu-ragu dalam memberikan rasa hormat, 

dimana acapkali sikap ini akan berakibat membatasi hubungan mereka dengan para 

karyawannya. Mereka mengharapkan tanggapan, saran-saran dan 

interaks i; banyak mempraktekkan kebijaksanaan p intu terbuka dan 

menyediakan waktu yang cukup untuk berbicara dengan orang-orang dan 

mendiskusikan berbagai segi perusahaan. Mereka cepat bereaksi menunjukkan 

kemurahan hati dan penghargaan dan dengan demikian orang-orang mereka 

memberikan imbalan berupa kesetiaan dan sumbangan gagasan yang berharga 
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bagi perusahaan. 

Bakat yang membanggakan, sikap ikut mengambil bagian dalam kesempatan 

Nilai yang tinggi pada tes nomor 31 — 37 menunjukkan bahwa Anda 

mempunyai sifat pembawaan yang murah hati dan merupakan indikasi sifat 

seseorang yang secara tulus menyenangi orang-orang dan yang ingin membantu 

mereka untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dapat mereka 

lakukan. 

Bila nilai Anda rendah pada bagian tes tersebut di atas dan Anda merencanakan 

untuk memulai suatu usaha dagang, Anda mungkin menghadapi masalah 

dalam membina para karyawan yang memiliki motivasi. Anda perlu memeriksa diri 

Anda apakah Anda dapat membantu dimana bantuan itu diperlukan dan apakah 

Anda dapat mengenali, menilai dan mendorong bakat orang lain. Bila Anda kikir 

dengan pujian atau gagal mengenali sumbangsih orang lain, Anda bisa mendapat 

celaka sebagai akibat dari sakit hatinya orang-orang yang bekerja untuk Anda. 

Pada gilirannya, mereka dapat menjadi t idak kooperat if, bermusuhan atau 

menolak memberikan gagasan-gagasan. 

Dalam penelitian kami, kami telah menemukan adanya dua cara manjur dari para 

manajer yang ikut ambil bagian dalam setiap kesempatan dan membantu orang-

orang lain mengembangkan bakat-bakatnya ialah dengan 1) membiarkan orang-

orangnya bergerak bebas dalam perusahaan, dan 2) memberikan kekuasaan dan 

sekaligus tanggung jawab. 

Peter Jewett mengamati, "Tantangan besar bagi sebuah perusahaan yang sedang 

tumbuh dengan pesat adalah pemilikan sikap untuk masih dapat menerima bakatbakat 

seseorang dan menempatkan mereka pada posisi-posisi dimana mereka dapat 

menikmati kedudukannya, melakukan pekerjaan yang balk bagi perusahaan dan 

memperoleh sesuatu sebagai imbalan untuk dirinya. Pada Perkumpulan 

Persekutuan Profesional, kami memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk 

mencoba pekerjaan yang berbeda-beda guna lebih dapat mengembangkan 

kemampuan mereka dan kami senantiasa mendorong mereka untuk berani tampil 

dengan gagasan-gagasan yang lebih efektif untuk mengerjakan sesuatu." 

Ia melanjutkan nasihatnya, "Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang 

bersedia membantumu membangun sesuatu, bukan hanya sekedar menerima gaji, 
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kemudian berikan garis besar tanggung jawabnya dan percayailah mereka. 

Beberapa wiraswastawan segan mendelegasikan tugas berhubung mereka tidak 

mempercayai orang lain, ini adalah salah satu alasan mengapa usaha mereka tetap 

tinggal statis. Makin kurang seseorang mempercayai dirinya sendiri, makin kurang 

pula kemampuannya untuk dapat mempercayai orang lain." 

"Ketika Anda mendelegasikan suatu tanggung jawab, maka orang lain akan 

menjadi wakil dari mimpi Anda. Ada suatu garis tipis antara Anda yang berada di 

posisi atas dengan mereka yang menerima waktu dan tugas yang diberikan untuk 

mengerjakan pekerjaannya." 

Jewett menyimpulkan, "Falsafah kami ialah bekerja dengan orang yang setidak-

tidaknya mempunyai semangat berusaha, yang menganggap langganan hampir 

sebagai seorang kawan, dan yang tidak memikirkan sesuatu jika harus tinggal 

beberapa jam lebih lama atau datang pada akhir pekan jika ada pekerjaan yang 

harus diselesaikan. Sejauh ini, kami telah cukup beruntung mendapatkan orangorang 

yang suka bekerja keras dan kami membayar mereka dengan gaji yang tinggi. Saya 

sangat percaya pada kata-kata bila kamu membayar kacang, kamu akan mendapatkan 

kera." 

Manusia serba bisa 

Ada banyak hal yang telah dilakukan sehingga Moe Siegel menjadi seorang 

jutawan pada usia dua puluh enam tahun dengan menjual teh (ia bekerja sambil 

mengayuh sepedanya dan mendengarkan rekaman yang bersifat memberi 

dorongan melalui walkman Sonynya). Penulis selalu mengingat dia karena dia 

telah menjadi seorang yang berhasil meyakinkan kita untuk menggantikan 

kebiasaan minum kopi siang hari kita dengan secangkir teh yang wangi. 

Moe Siegel adalah direktur dan pendiri Celestial Seasonings, yang pada waktu 

tulisan ini dibuat, menjual lebih dari 68 jenis teh yang lezat dan bebas kafein bagi 

orang-orang yang sering menderita gangguan gugup. Teh tersebut yang dijual 

dengan nama Grandma's Tummy Mint, Cinnamon Rose, dan yang lebih terkenal 

Red Zinger, dikemas dalam kotak yang indah yang memuat ungkapan yang dapat 

mempengaruhi pikiran seseorang, seperti pernyataan Cardinal Newman, "Hidup 

itu bersifat mengubah, dan untuk menjadi sempurna harus sering mengadakan 

perubahan." 

Celestial Seasonings adalah sebuah perusahaan yang maju dan disukai banyak 
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orang yang memperhatikan faktor kesehatan, makanan organik di kafetaria, masa 

istirahat bola Yoh, perdagangan pekerjaan, dan kesempatan ikut berpartisipasi 

dalam pekerjaan guna memperoleh daya tarik yang tinggi. Sebagai tambahan, 

10% dari Celestial Seasonings dimiliki oleh para karyawannya. Bila kita 

menginginkan para karyawan bekerja dengan baik, mengapa karyawan tidak 

diberikan kesempatan memiliki bagiannya? 

Moe Siegel adalah orang yang tahu betapa pentingnya menghargai orang lain. Ia 

menasehatkan, "Janganlah mempekerjakan orang kecuali bila mereka lebih hebat 

dibanding Anda dalam bidang pekerjaan yang akan mereka jalani." 

Ia bekerja keras dalam pelatihan manajemen untuk dirinya sendiri dan untuk para 

manajernya. Ia mengatakan, "Anda menghendaki orang-orang Anda 

berkembang.... adalah lebih mudah melatih orang dan membinanya dibanding 

melepaskan mereka sementara Anda terus mencari orang-orang yang ideal". 

Baru-baru ini Celestial Seasonings mencapai penjualan lebih dari US$. 25 juta 

dan dengan demikian perusahaan ini telah membuktikan dan memperlihatkan suatu 

fenomena yang banyak diikuti oleh para wiraswastawan yang berhasil. Semakin 

baik keahlian orang-orang Anda, semakin besar pula kemungkinannya bagi Anda 

untuk mencapai keberhasilan keuangan. 

Antusiasme Mary Kay 

Anda akan menyadari dari contoh-contoh berikut, menjadi "tergila-gila" 

dengan orang-orang, merupakan kunci keberhasilan dalam usaha. Bila Anda 

mendapat nilai tinggi pada tes nomor 59, maka tidak dapat diragukan lagi anda pasti 

akan menyetujui Mary Kay Ash yang menyatakan dalam bukunya Mary Kay on 

People Management: "Seorang manajer yang baik akan selalu menumbuhkan antusiasme." 

Ia benar-benar menumbuhkan antusiasme, seperti dibuktikan oleh contoh yang ia 

lakukan, kebijaksanaan pintu terbuka pada markas besar perusahaannya di Dallas 

dan setiap acara yang diberinya nama "Seminars" yang sangat terkenal, di mana ia 

membagikan banyak peniti bermata berlian dan beberapa Cadillac merah jambu serta 

memberikan banyak pujian dan penghargaan kepada para produser yang berhasil. 

Ia mengatakan tentang Mary Kay Cosmetics: "Kami bangga sebagai perusahaan 

yang dikenal oleh para pemakainya. Sekalipun demikian, keyakinan kami tentang 

betapa pentingnya menaruh perhatian terhadap orang-orang kami tidaklah 

bertentangan dengan kebutuhan kami sebagai suatu badan usaha yang bertujuan 
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menghasilkan keuntungan. Ya, kami tetap selalu mengawasi titik rendah Batas 

keuntungan perusahaan, namun hal tersebut bukanlah merupakan suatu obsesi 

yang berlebihan. Bagi saya, abjad P dan L tidaklah berarti profit (laba) dan loss 

(rugi) saja, tetapi juga berarti people (orang-orang) dan love (cinta)." 

Betapa menyenangkan berada dengan Nyonya Fields 

"Debbi menganggap kami telah sebagai perusahaan manusia daripada 

perusahaan roti", kata Sally White, yang bekerja pada Debbi Fields dari perusahaan 

Mrs. Fields Chocolate Chippery, yang bermarkas besar di Park City, Utah. 

"Manusia menyebabkan munculnya perbedaan. Sekalipun itu resep Debbi, 

orang-orang pada toko mereka masing-masing akan bertanggung jawab dan bangga 

atas produk yang dicampur, dimasak, dan dijualnya sendiri." 

"Mereka dapat menelpon Debbi untuk bertanya bagaimana mengatasi suatu 

situasi khusus dan ia akan memberinya suatu jawaban yang jujur. Kami 100% 

memberikan dukungan dalam hal pemberian informasi, namun yang paling pokok 

adalah tetap produk mereka sendiri." 

White melanjutkan, "Bila kami dapat pergi ke mana saja untuk memecahkan 

sesuatu masalah, kami akan melakukannya bila secara fisik hal itu memungkinkan, 

namun dengan jumlah 180 buah toko dan tujuh toko internasional di seluruh dunia, 

kami harus mempercayakan pada masing-masing toko agar dapat bekerja bersama 

kami dan memecahkan masalah-masalah mereka sendiri." 

Sentuhan pribadi sangatlah penting dalam kebanyakan usaha wiraswasta. 

Kedua-duanya, para pekerja dan pelanggan memperoleh perhatian semacam itu pada 

perusahaan Mrs. Fields. 

"Debbi dan saya secara pribadi menangani semua surat-surat,"kata Sally 

White. "Setiap kali saya menerima surat, saya menghentikan apa yang sedang 

saya kerjakan saat itu guna memberitahukan kepada setiap orang yang terkait. 

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pelanggan yang telah menyediakan 

waktu untuk menulis surat dan orang-orang di toko itu yang telah membuat 

pelanggan merasa senang. Kemudian kami memuat cerita itu dalam lembaran yang 

kami terbitkan sehingga setiap orang dapat mengetahui betapa hebat mereka." 

"Bila surat itu berisi keluhan, saya menulis surat atau menelpon pelanggan itu 

untuk mengucapkan terima kasih kepadanya bahwa ia telah menghubungi kami. 
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Adalah penting membuat suatu layanan khusus bagi para pelanggan karena merekalah 

sebenarnya yang menjadikan Anda besar. Bila Anda melayaninya secara benar, Anda 

akan memiliki seorang pelanggan selama hidup." 

Untuk menciptakan adanya rasa solidaritas dalam sebuah regu, para manajer toko 

dan para direktur operasional regional selalu menjaga hubungan erat dengan Debbi 

melalui pos elektronik. 1a juga menjaga jalur dukungan dan komunikasi secara 

terbuka dengan menggunakan lembaran berita yang diterbitkan secara teratur. 

Sally White menyimpulkan, "Kami bukanlah apa-apa tanpa orang-orang kami. 

Mereka merupakan orang-orang yang berlalu lintas di depan mata kami." 

Anda berada di kursi pengemudi 

Selama lebih dari 25 tahun, Dottie Walters telah menjadi pemimpin yang 

menonjol di dunia dalam bidang usaha sebagai pembicara mimbar. Di samping 

sebagai direktur Walters Internasional Speakers Bureau, ia juga direktur Royal 

Publishing di Glendore, California. Royal Publishing menerbitkan macam-macam 

tulisan yang berkaitan dengan para pembicara, dan majalah "Sharing Ideals" 

merupakan majalah berita yang terbesar dan beredar secara luas di dunia para 

pembicara. 

Selain berbicara, menulis, dan menerbitkan, Walters juga menyajikan seminar-

seminar mengenai bagaimana memasuki dunia pembicara secara profesional. 

Ia mengatakan tentang kepemimpinan, "Mengelola suatu usaha dagang banyak liku-

likunya seperti mengendari sebuah truk. Saya mempunyai muatan di sebelah belakang, 

saya tahu kemana saya akan pergi, saya telah memperhatikan segala sesuatu untuk 

mendapat keyakinan bahwa truk tersebut dapat berjalan dengan baik, dan saya 

adalah pengemudinya. Suatu usaha yang tidak mempunyai pengemudi tidak akan 

dapat sampai pada tujuannya. Para pemimpin usaha dagang memiliki rasa seperti 

menjadi seorang pengemudi." 

"Seorang pemimpin hams berada di depan," Walters melanjutkan. "Anda tahu 

lukisan Washington yang melintasi jalan Delawares?" Lukisan itu 

menggambarkan saat malam Natal. Beberapa dari pengikut Washington 

bertelanjang kaki dan berpakaian compang-camping. Mereka bahkan tak memiliki 

cukup amunisi. Washington mengumumkan bahwa mereka akan memukul 

pasukan Inggris secara tiba-tiba pada waktu malam hari. Kemudian ia berdiri di 

perahu agar para pengikutnya dapat melihat bahwa ia berada diantara mereka di 
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front depan. Itulah sebabnya dalam usaha bisnis saya, tiada pekerjaan yang tidak 

saya lakukan. Bila amplop-amplop surat atau selebaran butuh pengisian dan kita 

ternyata telah ketinggalan, saya akan berada di sana untuk membantunya. Saya tidak 

akan berkata, itu pekerjaanmu, bukan tugas saya. Saya selalu menyebut perusahaan 

sebagai milik kita." 

Ia menyimpulkan, "Bila Anda tidak mempunyai rasa sebagai pemimpin, 

janganlah menjadi seorang wiraswastawan. Banyak bidang di dunia ini bagi 

pengikutnya yang baik, tetapi untuk mengelola sebuah perusahaan, Anda harus 

memimpin." 



 29 

 


