
Tidak sedikit anggota organisasi kita

yang mengidamkan keberhasilan bagi

diri mereka, tetapi yang sedang tidak

bersemangat dan sedang menunggu

untuk disemangati.

Perubahan yang tidak Anda strategi-

kan, akan menjadi perubahan yang

mengharuskan Anda menstrategikan

perubahan.

Seharusnya Anda - sebagai pemim-

pin - tidak perlu terlalu sibuk menyema-

ngati organisasi Anda. Seharusnya orga-

nisasi Anda lah yang bertanggung-jawab

menyemangati diri mereka sendiri.

Bukankah mereka yang lebih berke-

pentingan bagi keberhasilan diri pribadi

mereka sendiri? Lalu, mengapakah tang-

gung jawab untuk menyemangati mereka

dibebankan kepadaAnda?

Hal ini adalah kenyataan yang sedikit

disadari oleh pemimpin usaha, bahwa se-

bagian besar anggota organisasi mereka

menuntut untuk dijadikan orang-orang

yang berhasil. Mereka tidak melihat diri

mereka sebagai pihak yang bertanggung

jawab bagi keberhasilan diri mereka sen-

diri. Bahkan, pada organisasi-organisasi

yang mendekati kehancuran, anggota

mereka menuntut untuk disejahterakan di

ataskerugian perusahaan.

Mohon Anda sadari, bahwa sumber

dari sebagian besar kesulitan organisasi

bukanlah tidak cukupnya kompetensi, te-

tapi terutama adalah tidak cukupnya se-

mangat organisasi.

Setiap organisasi berubah dengan

waktu, dan masih akan terus berubah.

Dari semua jenis perubahan yang terjadi,

perubahan alamiah adalah jenis perubah-

an yang paling mudah terjadi. Tetapi, per-

ubahan alamiah yang tidak dijaga arah

perkembangannya oleh niatan-niatan ke-

pemimpinan yang jelas, akan mengambil

bentuk yang mendahulukan kepentingan

anggota organisasi yang menjadi sema-

kin menua.

Secara alamiah, anggota organisasi

kita yang menjadi semakin berusia - akan

mendahulukan keamanan dari kepenting-

an-kepentingan pribadi mereka, sejalan

dengan semakin melemahnya kebera-

nian mereka untukmengambil resiko.

Secara alamiah pula - anggota orga-

nisasi kita yang lebih muda, akan belajar

dari yang lebih senior untuk mencari po-

sisi-posisi yang aman, untuk melindungi

keberadaan mereka di organisasi.

Setelah beberapa saat, perubahan

alamiah yang tidak menerima intervensi

dari inisiatif-inisiatif kepemimpinan, akan

menjadikan organisasi itu lebih tertarik ke-

pada perlindungan keselamatan penda-

patan dan keselamatan jabatan mereka.

Bagi mereka, lama tidak naik pangkat

- bukanlah suatu masalah, asal mereka

tetap naik gaji. Dan bila suatu ketika sis-

tem antrian senioritas - menyebabkan

mereka menjabat di posisi yang lebih ting-

gi - mereka akan lebih berfokus pada pe-

nikmatan fasilitas jabatan, dan bukan pa-

da pengembangan kontribusi dari jabatan

mereka.

Bukankah banyak kegentingan di or-

ganisasi Anda, yang bersumber dari pen-

dahuluan penikmatan yang segera - dari-

pada pengembangan keadaan untuk ke-

sejahteraan bersama di masa depan?

Segera rumuskan dan kampanyekan

sikap-sikap baru yang lebih melayani ke-

inginan anggota organisasi Anda untuk

menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan

sejahtera. Ingatlah bahwa keberhasilan

usaha yang Anda pimpin bergantung pa-

da keberhasilan kumulatif semua anggota

organisasiAnda.

Apakah telah Anda sadari bahwa ke-

kuatan proses usahaAnda, dibangun oleh

pribadi-pribadi super di organisasi Anda,

tetapi yang kemudian digagalkan oleh

mereka yang paling lemah dalam proses

itu?

Bangunlah keselarasan sikap di

organisasi Anda bahwa keberhasilan

adalah tanggung jawab pribadi.

BilaAnda telah menjalankan program

maksimalisasi dari kompetensi para bin-

tang di organisasi Anda, pastikanlah juga

bahwa Anda memiliki program peningkat-

an motivasi keberhasilan dan bahkan

mungkin penghapusan dari mereka yang

perannya hanya memperlambat dan

menggagalkan inisiatif-inisiatif kepemim-

pinanAnda.

Bersikaplah lebih progresif. Segera

pimpinlah sebuah team untuk merumus-

kan tuntunan pencapaian keberhasilan di

organisasiAnda.

Untuk mendapatkan keuntungan op-

timal dari penggunaan sebuah pompa air,

kita membutuhkan buku manual untuk

menuntun kita dalam penggunaan terba-

iknya. Hidup dan kehidupan setiap ang-

gota organisasi kita - jauh lebih mahal, le-

bih bernilai, dan lebih penting daripada

sebuah pompa air; tetapi hampir tidak ada

orang yang memiliki buku panduan untuk

menuntun diri mereka agar dapat ber-

peran optimal dalam karir dan kehidupan.

Segera lengkapilah peran kepemim-

pinan Anda dengan penyusunan manual

yang mungkin berjudul:

(The Golden ways of Becoming A Star),

dengan penyebarluasan penguasaan dan

kesetiaan pada penggunaan dari manual

keberhasilan pribadi itu di organisasi An-

da.

Bantulah anggota organisasi Anda

menemukan cara-cara untuk memba-

ngun keberhasilan pribadi mereka.

“Jalan Keemasan untuk Menjadi

Bintang di Organisasi Kita”

Have a super day!
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