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1. Jangan Pernah Meremehkan 
Kekuatan dari Gerakan Sederhana

--- Segala perbincanganmu dengan anggotamu 
adalah kesempatan untuk membagikan gerakan 

sederhana agar mereka mengetahui bahwa kamu 
peduli dengan mereka juga dengan kesuksesan 

mereka. ----



Gerakan sederhana dari Tony Hsieh terlihat dalam 
email balasannya kepada Tanveer yang membantu 
mempromosikan bukunya dengan menulis blog.



2. Perkataanmu Sangat Berarti

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah 
kurangnya komunikasi diantara pemimpin dan 
anggota.

Tony meminta maaf atas balasan email yang 
singkat karena situasi Ia yang tidak mendukung, 
tapi Ia tetap menunjukkan bahwa usaha Tanveer 
sangat berarti bagi Tony.

“Perkataan pemimpin bukan hanya untuk 
menginspirasi tetapi membantu mereka sadar akan 
impact dari kontribusi mereka dalam suatu hal.”



3. Rendah Hati dan Murah Hati

Tony pasti senang bahwa banyak orang yang 
bahkan tidak ia kenal ingin membantu 
menyebarkan berita tentang bukunya.

Email terima kasih dari Tony menunjukkan bahwa 
ia pribadi yg rendah hati dan bagaimana seorang 
pemimpin menyadari bahwa semua orang itu 
berarti, sekecil apapun pengaruhnya.



Beberapa bulan setelah Tanveer menerbitkan 
review tentang buku Tony di blognya, Tanveer 
mendapatkan kejutan lain dari Tony dan tim-nya.

Ia mendapat buku “Delivering Happiness” karya 
Tony Hsieh dalam versi yang tidak untuk dijual, 
sehingga sangat ekslusif.

Mengirimkan buku ini 
adalah cara untuk “deliver 
happiness”  kepada 
sesorang yang membantu 
merayakan rilis buku 
tersebut.



"Orang mungkin tidak 
ingat persis apa yang 

Anda lakukan atau apa 
yang Anda katakan, 
tetapi mereka akan 

selalu ingat bagaimana 
Anda membuat mereka 

merasa. Itulah yang 
paling penting."

-Tony Hsieh
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