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Kenapa banyak Organisasi 
mengalami kegagalan?

Kegagalan dari sebuah perusahaan/organisasi 
sangatlah mungkin terjadi. Bahkan perusahaan
perusahaan besar di Amerika Serikat tidak lebih 

dari 20 tahun. Hal ini menimbulkan banyak 
pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi?



Ketahui akar penyebabnya!

Ternyata ada akar penyebab kenapa 
perusahaan/organisasi mengalami kegagalan. 
Namun, ada sisi positifnya ketika  tahu akar 
penyebab kegagalan tersebut, solusinya akan 
menjadi jelas. Kita perlu menyusun ulang apa 
yang menjadi prioritas organisasi dan 
menerapkan solusi tidak hanya membantu 
organisasi untuk bertahan melainkan juga 
membantu para pemimpin di organisasi 
manapun untuk mencapai hasil luar biasa 
dengan  tingkat keberhasilan jangka panjang. 



“Mulailah dari akar 
penyebab kegagalan”

Banyak pemimpin perusahaan yang lebih mengutamakan profit, 
customers, and employees.. Ketika para pemimpin perusahaan 
mengutamakan keuntungan sebagai prioritas utama, secara sadar 
atau tidak sadar telah mengabaikan karyawan secara sistematis.

Hal ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada 
pelanggan dan menurunnya kualitas produk. 

“Inovasi tidak akan berkembang, perusahaan 
gagal melayani pelanggan dan tidak akan 
bertahan lama.”



Lantas, bagaimana sikap yang 
bisa dilakukan pemimpin hebat?
Para pemimpin hebat tidak hanya 
membantu organisasi untuk 
bertahan, melainkan membawa 
perusahaan untuk mencapai hasil 
yang baik dalam jangka panjang. 
Prioritas utama mereka adalah 

1. Love Employees
2. Customers
3. Goals of The Organization



Matt Tenney  
(CEO The Generous Group)

    “Saat pemimpin mencintai 
karyawan, mereka akan 
memperhatikan pelanggan dan 
tujuan perusahaan. Perusahaan 
jauh lebih mudah dicapai dengan 
cinta. Pemimpin yang mencintai 
karyawan akan memperhatikan 
kesejahteraannya, membantu 
mereka untuk tumbuh dan 
berkembang secara profesional 
dan pribadi. Kesejahteraan 
karyawan adalah filter dalam 
setiap pengambilan keputusan.”



Cara terbaik untuk memimpin tim atau organisasi mana 
pun adalah dengan menjadikan cinta sebagai prioritas 

utama. Prioritas ini adalah kunci untuk menarik dan 
mempertahankan karyawan yang terlibat penuh dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

The Key is Love



Definisi yang paling dasar dari 
kepemimpinan adalah kemampuan 
untuk mempengaruhi tindakan orang 
lain dan cara paling sehat yang 
berkelanjutan dan efektif membangun 
pengaruh.

Ketika seorang pemimpin mampu 
menerapkan cinta sebagai prioritas 
utama pada organisasi nya maka ia 
telah memberikan dampak positif yang 
luar biasa pada orang di sekitarnya dan 
lingkungannya. Inilah kesuksesan yang 
sesungguhnya.



“Aku belajar banyak dari seorang 
Matt Tenney tentang bagaimana 

menjadi seorang pemimpin hebat. 
Hal yang paling mendasar dari 

kepemimpinan adalah bagaimana 
kita menumbuhkan dan 

mengembangkan rasa cinta 
terhadap apa yang kita pimpin.” 

Mari, mulai saat ini kita ubah mindset 
terhadap organisasi. Mencintai 

terlebih dahulu agar menimbulkan 
rasa semangat dan rasa nyaman 
dalam menjalankannya sehingga 

mampu memberikan dampak yang 
signifikan. 

-Naufal Fakhri-
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