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100 Ways to Connect 
 
 
 
 
 
“100 Ways to Connect” adalah suplemen untuk 

membangun sebuah budaya keterhubungan: 

sebuah kelebihan kompetitif untuk berbagi 

identitas organisasi, sikap empati, dan 

pemahaman dilingkungan kerja. Alat bantu dan 

materi tersaji di hal 5 dan seterusnya. Anda 

akan mendaptkan 100 aksi yang dapat 

dilakukan untuk menciptakan dan menjaga 

budaya keterhubungan.  

 

Sebagai langkah awal mari kita lihat kembali 

beberapa praktik penting yang biasa dilakukan 

 

 
 
 

 

 

 

100 Ways to Connect — _ 



LEADERSHIP TRAINING AND 

DEVELOPMENT 

  

 

Bagi semua organisasi langkah awal dalam 

menerapkan “Connection Culture” adalah 

dengan merubah pola pikir para Leader dengan 

tujuan untuk mendapatkan dukungan mereka, 

pemimpin (Leader) harus memahami apa itu 

“Connection Culture”, mengapa penting, dan 

bagaimana mereka bisa menciptakannya dan 

mempertahankannya. 

 

Mereka semua harus memahami konsep” 

Connection Culture” seperti “Committed 

members” dan “servant leaders” dan  betapa 

pentingnya kerangka kerja yang dapat 

membantu mengembangkan mental model dan 

panduan perilaku seperti : Connection Culture 

model and the Character > Connection > 

Rantai Penggerak (lihat chapter 2 of 

Connection Culture). Memberikan para leader 

tentang hasil riset atau studi terkait adalah cara 

lain untuk memberikan argument yang rasional. 

 

Menciptakan “Connection Culture” yang 

sukses sangat tergantung dari dijalankan atau 



tidaknya praktik yang menghubungkannya 

termasuk sikap (attitude), bahasa, dan 

kebiasaan yang terjadi oleh tiap individu. 

Praktik tersebut harus diajarkan, dan 

dipromosikan untuk membantu dan 

menginspirasi orang untuk mulai berpikir 

tentang mereka sendiri sebagai bagian dari 

“Committed members” dan “Servant leaders” . 

 

 

EMPLOYEE ENGAGEMENT AND 

CONNECTION SURVEY 

 

 

 

Kebanyakan pemimpin keliru dalam melakukan  

penilaian atas tingkat keterlibatan dan 

keterhubungan dari orang yang dipimpinnya.  

Ini bukan tidak biasa bagi organisasi untuk 

memiliki sebuah campuran subkultur, survei 

dapat membantu menentukan dimana budaya 

koneksi  , budaya kontrol, dan budaya dari 

ketidak perdulian ditemukan dalam sebuah 

organisasi. Dengan melakukan survei tentang 

keterlibatan dan keterhubungan karyawan 

secara  berkala  adalah sebuah cara yang 

sistematis untuk menilai tingkat keterhubungan 

tersebut.



Survei ini menjadi tanggung jawab seorang 

pemimpin. Dengan survei ini mereka menjadi 

paham orang-orang mana saja yang baik dalam 

menciptakan budaya keterhubungan dan  

menyediakan sebuah sistem peringatan dini  

untuk mengidentifikasi Leader dan unit kerja 

yang berjalan tidak efektif. 

 

Leader dengan koneksi yang kuat dapat 

menjadi mentor bagi leader lainnya yang masih 

kesulitan dan menciptakan sebuah sistem yang 

efektif . Serta bertanggung jawab bagi manager 

yang tidak terhubung dengan stafnya, dengan  

memimpinnya hal ini dikarenakan manager 

tidak dapat melihat secara jelas hubungan 

antara connection dan hasil kinerja yang baik.   

 

Melalui integrasi data hasil survei employee 

engagement and connection dengan survey data 

operasional serta matriks keuangan, seorang 

leader pada akhirnya dapat melihat keterhungan 

dari tiap dampak yang ditimbulkan.  Hal ini 

akan menjadi perhatian Leader dan mendorong 

mereka untuk memperbaiki keterikatan dan 

keterhubungan karyawan. 



Akan lebih mudah untuk membuat perencanaan 

penciptaan budaya keterhubungan ketika 

keterhubungan dipahami dan Leader menyadari 

adanya sub kultur ketidakterhubungan dalam 

sebuah organisasi.  

 

IDENTIFIKASI CARA YANG OPTIMAL 

UNTUK TERHUBUNG 

  

 

Berikut ini beberapa cara untuk dapat 

terhubung:  

 

1. Pindai ancaman penting dalam pencapaian 

“Connection Culture”.  

2. Tandai ancaman yang perlu perhatian 

khusus.  

3. Identifikasi individu dalam organisasi yang 

dapat membantu anda untuk menutup peluang 

ancaman tersebut.  

4. Buat skala prioritas dari setiap aksi yang 

akan dilakukan. Pusatkan pada tiga rencana 

aksi teratas , dapatkan individu yang telah anda 

identifikasi dan lihat apakah mereka bisa 

membantu anda untuk menutup peluang 

ancaman. 



Kemudian lanjutkan dengan prioritas aksi anda 

berikutnya untuk meningkatkan “Connection” 

dalam budaya anda. 

 Awasi perkembangan budaya organisasi anda 

setiap waktu. Dengan segenap usaha anda dan 

tim anda, anda akan mendapatkan momentum 

untuk menuju implementasi “Connection 

Culture” secara menyeluruh.  

 

VISI: IDENTITAS YANG 

MENGINSPIRASI, MENCIPTAKAN 

BERBAGI (SHARING) IDENTITAS 

 

 

Ketika setiap individu didalam organisai 

terinspirasi oleh misi, bersatu dalam nilai dan 

bangga akan reputasi.  

 

1. KEMBANGKAN SEBUAH PRINSIP ADA 

ALASAN YANG LEBIH BESAR UNTUK 

DIRAIH DARI SEKEDAR PENCAPAIAN 

PRIBADI DENGAN JELAS  

 

Sebuah alasan bersama yang menjadi landasan 

akan menghubungkan tiap individu dengan 

individu lainnya dengan membawa sesuatu 

yang lebih indah, lebih baik , memberi manfaat 

 



 

 

bagi dunia, melayani sesama. Terhubung 

dengan sebuah misi melayani sesame dan 

membuat perubahan yang berarti (biasa disebut 

sebagai pro-social) akan meningkatkan 

produktifitas karyawan dan melindungi 

individu dari stress. Selain itu individu dengan 

pengalaman yang nyaman melalui pekerjaan 

yang bernilai dan penuh arti adalah sebuah 

factor yang dapat menurunkan kadar resiko 

kanker, diabetes, dan penyakit kardio vascular 

(Fredrickson et al. 2013). 

 

2. CIPTAKAN DAN GUNAKAN EKSPRESI / 

SLOGAN VISI ORGANISASI 

 

Buatlah sebuah slogan singkat yang inspiatif, 

mudah diingat yang mengekspresikan Visi dari 

organisasi .Berikut ini adalah beberapa contoh 

slogan dari beberapa organisasi terkemuka:  

 

• We only do what’s right for you - Tata Capital  

• Amazing things are happening here - New 

York–Presbyterian Hospital  

 

 

 



 

• Making cancer history - MD Anderson 

Cancer Center  

• To provide the most useful and ethical 

financial products in the world - Charles 

Schwab  

• Organize the world’s information and make it 

universally accessible and useful - Google 

 

 

3. KOMUNIKASIKAN VISI ANDA 

 

Frances Hesselbein’s (CEO Frances Hesselbein 

Leadership Institute) mencatat bagaimana ia 

terlibat dalam sebuah proses inklusif rencana 

kerja tahunan organisasi “the Girl Scouts of the 

USA”. Ia mengkomunikasikan Visi, Misi dan 

Objective tahunan, dan menjelaskan pada 

seluruh peserta mengapa mereka terpilih dalam 

proses tersebut. Kemudian ia meminta umpan 

balik mengenai apa saja yang sudah tepat, apa 

saja yang salah,dan tidak tepat dari Visi dan 

objective tahunan yang telah dipaparkan. Untuk 

kemudian dilakukan perbaikan dan 

mengkomunikasikan kembali rencana tahunan 

tersebut. 

 

 



 

Anda dapat melakukan hal yang sama. 

Melakukan satu atau dua kali dalam setahun , 

untuk memastikan bagaimana rencana kerja 

tahunan anda dapat berjalan dengan baik dan 

melakukan beberapa perbaikan yang 

diperlukan.  Proses ini akan meningkatkan 

keterlibatan individu di organisasi dan 

menyesuaikan perilaku mereka terhadap 

rencana organisasi.  

 

4. LENGKAPI VISI ANDA 

 

Visi bisa mongering tak berarti, untuk itu 

carilah cara untuk tetap menjadikannya ada 

dikepala individu yang anda pimpin. Ajaklah 

pegawai anda sekali waktu pergi keluar 

mengunjungi pelanggan, atau bawa pelanggan 

anda untuk berbicara dengan pegawai anda 

untuk berbagi cerita bagaimana mereka 

menggunakan dan mendapatkan manfaat 

produk dan jasa anda. 

 

Sebar luaskan artikel atau berita tentang 

organisasi anda yang menguatkan misi, values 

dan reputasi  organisasi.



5.  REFLEKSIKAN VALUES ANDA 

  

Ambilah waktu untuk merefleksikan Values 

dan kekutan karakter yang anda yakini dan 

anda ingin promosikan didalam organisasi 

anda. Mulai dari merefleksikan pengalaman 

anda, termasuk individu-individu yang keluar 

masuk organisasi, dan tulislah pelajaran apa 

yang bisa anda ambil dari mereka. Kemudian 

gunakan “24 Character Strengths” yang ada di 

appendix “Connection Culture” untuk 

merefleksikan kekuatan apa yang penting untuk 

anda dan kekuatan organisasi untuk mencapai 

mission. 

  

Sebagai bahan inspirasi bacalah buku-buku 

berikut ini: 

 “Pour Your Heart Into It “ karya CEO-

Howard Schultz’s  

Filosofi Montpelier Command dalam “Fired 

Up or Burned Out”. 

 

Tuliskan core values anda seperti filosofi yang 

dimiliki the Montpelier Command, beri nama 

dari setiap value dan jelaskan maknanya dan 

mengapa begitu penting untuk anda. 

 

 



Kemudian sampaikan pada teman yang anda 

percaya untuk membaca value anda, dan 

mintalah umpan balik darinya. Begitu 

rancangan value anda dirasa cukup baik 

berbagilah dengan individu yang menjadi 

“direct report” anda dan mintakan pula umpan 

baliknya. Dengan mempertimbangkan umpan 

balik yang didapat buatlah perubahan untuk 

memperbaikinya , kemudian edarkan kembali 

value yang telah diperbaiki ke “diret report” 

anda dan seterusnya hingga bisa dipastikan 

bahwa setiap individu dalam tim mempunyai 

kesempatan untuk menyampaikan opini 

maupun suara mereka. Melalui proses ini 

diharapkan setiap individu akan memiliki 

komitmen bersama dan sejalan dengan core 

values. 

 

6. TETAP TERHUBUNG DENGAN VALUES 

ANDA  

 

Libatkan “direct report” anda dalam penentuan 

core values anda. Diskusikan dan identifikasi 

values mana yang paling penting untuk tim 

sukses anda, values mana dari tim anda yang 

paling kuat, mana yang perlu untuk 

dikembangkan, dan apa yang bisa dilakukan 

untuk mengembangkan values tersebut 



 

dan menjadi bagian kehidupan organisasi anda. 

Lakukan tindak lanjut atas item tindakan yang 

harus dilakukan, tanggung jawab dan tenggat 

waktu yang disepakati dari risalah rapat 

tersebut.  Kemudian lakukan pertemuan secara 

periodik untuk membahas dan memperbaiki 

rencana kerja yang telah dibuat, dan minta 

anggota tim unutk melakukan hal yang sama 

dengan “direct report” mereka. 

 

7. TUNJUKAN VALUES ANDA  

 

FCB New Zealand, perusahaan pemilik 

penghargaan agensi “advertising & 

communication”, memasang  values yang 

mereka miliki seperti “Be Restless,” “Do 

Different,” and “Better Together” di dinding 

yang penuh warna dan mencetaknya diatas mug 

kopi. Setiap karyawan Ritz-Carlton menerima 

dompet seukuran kartu nama yang didalamnya 

tercantum core values mereka “Ritz Basic” 

yang dicetak dua sisi. Dalam pertemuan tim 

harian mereka akan membahas satu dari 20 Ritz 

Basics, dan perusahaan memberikan 

pengumuman karyawan yang bisa 

mengimplementasikan values tersebut. 

 



 

8. TENTUKAN 5 PRIORITAS TAHUNAN 

ANDA  

 

Baik sebagai individu maupun sebagai bagian 

dari tim, buatlah 5 prioritas tahunan yang ingin 

anda capai, sesuatu yang menantang namun 

masih dalam kadar jangkauan. Buatlah tetap 

dalam jumlah 5 prioritas untuk menjaga anda 

tetap fokus. Lakukan telaah atas rencana kerja 

mingguan anda untuk menjaganya tetap sejalan 

dengan 5 prioritas anda.  

 

9. BERIKAN OTONOMI DALAM 

PENENTUAN GOAL.  

 

Sebisa mungkin berikanlah keleluasan bagi 

“direct report” anda untuk menentukan 5 

prioritas tahunan mereka. Diskusikan 5 

prioritas tahunan tim anda dengan setiap 

pegawai untuk menemukan prioritas bersama 

yang akan meningkatkan keterhubungan antara 

kepentingan organisasi dan kepentingan 

pegawai. Memang sulit untuk menemukan 

prioritas bersama yang sempurna untuk setiap 

individu, namun jika anda mau melakakukan 

usaha sedikit lebih keras untuk mendapatkan 

yang prioritas bersama yang tepat, anda akan 

 



 

mendapati anggota tim anda melakukan tugas 

mereka dengan energi yang lebih besar dan 

penuh antusias.  

 

10. LAKUKAN “IMPROVEMENT 

MEETINGS” SECARA BERKALA 

 

Lakukan ‘Improvement Meeting” secara 

berkala tiga sampai empat kali dalam setahun 

untuk meng-identifikasi inovasi yang yang 

dapat dilakukan untuk memperbaiki dan 

mencapai misi organisasi.  

 

Meeting ini berfokus pada bagaimana 

meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, 

meningkatkan kualitas, ataupun meningkatkan 

efisiensi. Buatlah daftar ide-ide yang muncul, 

skala prioritasnya, dan tetap fokus pada tujuan 

yang ingin dicapai, tentukan siapa penanggung 

jawabnya, dan telusuri tingkat pencapaiannya. 

Buatlah informasi terkait hal tersebut diatas 

tersedia dan dapat diakses oleh semua individu, 

untuk dapat memberikan dampak bagi tiap 

individu untuk secara aktif berfikir dan 

berkontribusi.  

 

 



 

 

11. MOMEN “STORY A WEEK”  

Buatlah momen “Story Weeek” setiap 

minggunya dengan tim anda, ceritakan tokoh 

pemimpin yang menginspirasi yang 

menciptakan ‘connection culture”, diskusikan 

dengan mereka bagaimana anda bisa 

mengimplementasikan hal yang sama 

dilingkungan kerja.  

 

12. RAYAKAN KESUKSESAN   

Ketika tim anda menyelesaikan sebuah GOAL 

utama, maka rayakanlah dengan sebuah pesta 

kecil, tanyakan pada mereka bagaimana cara 

terbaik untuk merayakannya. Dan jika anda 

mampu, ajaklah orang lain dari tim anda untuk 

bergabung merayakannya.  

 

13. BUATLAH BLOG ATAU BUKU UNTUK 

MERAYAKAN BUDAYA ANDA  

Buatlah sebuah blog atau intranet dimana 

orang-orang bisa mem-posting contoh positif 

individu yang bisa mengimplementasiakan 

values organisasi.  

 

 

 



ini adalah sebuah bentuk penghargaan bagi 

karyawan, dan mendorong setiap individu 

untuk mengimplementasikan values dalam 

kehidupannya, menyebarkan contoh dan praktik 

yang positif. Anda dapat juga 

mengumpulkannya dalam sebuah buku seperti 

yang dilakukan Zappo dengan “Zappos’s yearly 

Culture Book” ataupun Beryl Companies “ 

Smile Guide: Employee Perspectives on 

Culture, Loyalty, and Profit.”  

 

VALUE: HARGAILAH INDIVIDU, AKAN 

MEMBUAHKAN RASA EMPATI 

 

 

Ketika setiap individu dalam organisasi 

memahami kebutuhan orang lain, menghargai 

kontribusi unik yang positif , dan membantu 

mereka untul mencapai potensi yang mereka 

dimiliki..  

 



 

14. PAHAMI CERITA MEREKA  

Luangkanlah waktu untuk mengetahui 

individu-individu yang bekerja dengan anda, 

terutama “direct report” anda. Anda bisa 

mengajaknya untuk minum kopi atau makan 

siang bersama. Ajukan pertanyaan kepada 

mereka untuk memahami bagaimana kehidupan 

mereka, apa yang penting buat mereka: “Apa 

passion mereke”,” “apa yang hal yang menarik 

diluar dunia kerja?” “Dimana anda 

dibesarkan?” “Apa yang anda lakukan diwaktu 

luang”,“Siapa tokoh yang menginspirasi anda, 

dan mengapa?”  

 

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan menjadi 

pintu pembuka bagi anda untuk pertanyaan-

pertanyaan berikutnya, dan memberikan anda 

pandangan bagaimana mereka bekerja dan 

terhubung dengan anda, termasuk value mereka 

dalam bekerja dan kehidupan sehari hari. 

Psikolog  James Pennebaker menemukan 

bahwa ketika anda mengajak seseorang untuk 

berbicara, mereka akan merasa lebih terhubung 

(connected) dengan anda, menjadi lebih 

menyukai anda, dan menaruh rasa percaya, 

mereka belajar dari anda (Pennebaker 1997).  

 



15. BANTULAH ORANG LAIN UNTUK 

MENDAPATKAN PERAN MEREKA  

Bantulah orang yang dalam rentang “direct 

report” anda untuk mendapatkan peran yang 

sesuai dengan minat dan kekuatan mereka, 

berikan tantangan yang sesuai . Jika anda tidak 

dapat menempatkan mereka pada peran yang 

sempurna, cobalah untuk memberikan mereka 

tanggung jawab atau project yang sesuai 

dengan mereka.  

 

16. “HADIRLAH” DALAM SETIAP 

PERCAKAPAN ANDA  

Sebagaimana sering diungkapkan perhatian 

adalah oksigen bagi sebuah relasi atau 

hubungan. Ketika rapat dengan seseorang  

When meeting with people, jadikanlah sebuah 

kebiasaan untuk “selalu hadir” dengan fokus 

pada lawan bicara, dan berikan perhatiaan 

penuh kepada mereka. Tunjukan bahwa anda 

terlibat dan tertarik dengan mengajukan 

pertanyaan dan dilanjutkan dengan pertanyaan 

tindak lanjut berupa klarifikasi. Dengarkan 

dengan cermat, amati ekspresi wajah dan gerak 

tubuh. Jangan memutus keterhubungan dengan 

kerap mengecek telepon selular anda, melihat 

jam tangan, mengamati ruangan, atapun mem- 

 



biarkan pikiran anda melayang-layang. 

 

17. KEMBANGKAN KEBIASAAN UNTUK 

BERFIKIRAN POSITIF POSITIVES  

 

Psikolog  John Gottman (1994) melakukan 

observasi tentang hubungan pernikahan yang 

akan bertahan ketika rasio interaksi berada 

dibawah 5 hingga -1 (atau interaksi positif 5 

dengan setiap negativ inetraksi). Rasio positif 

ini juga berlaku dalam lingkungan kerja 

(Frederickson 2009).  

 

Orang membutuhkan penegasan dan  

penghargaan (affirmation & recognition), maka 

jadikanlah sebuah kebiasaan untuk selalu 

mencari cara bagaimana memberikan 

penegasan dan melayani orang lain. Lakukan 

hal ini melalui penguatan pekerjaan dan 

penguatan karakter , yang tercermin dari hasil 

terbaik pekerjaan seseorang dan bagaimana 

cara orang tersebut melaksanakan tugasnya, dan 

menghargai atas pencapaiannya. 

 

Sebagai contoh anda bisa menegaskan kepada 

rekan kerja anda dengan mengatakan :  

 



 

“Nancy, website yang kamu buat sangat bagus. 

Desain navigasinya sangat mudah untuk 

dipahami, dan pola perpaduan warnanya sangat 

indah” 

Anda dapat menegaskan kekuatan karakter 

sebagai berikut “ Nancy, saya sangat 

mengapresiasi atas apa yang anda lakukan 

untuk mewujudkan website perusahaan. Anda  

menunjukan betapa anda memberikan sentuhan 

personal dan kearifan yang anda miliki dalam 

mencari ide serta mewujudkan ide-ide terbaik 

dalam pembuatan website baru perusahaan. ini 

sangat keren”  

 

18. PERSONALISASI PESAN ANDA  

 

Ketika anda meeting dengan seseorang untuk 

pertama kalinya, praktik mudah yang akan 

membantu anda untuk mengingat nama orang 

tersebut adalah dengan menggunakan namanya 

sebanyak tiga kali dalam pembicaraan awal 

anda.  

 

 

 

 

 



19. PAHAMI ORANG YANG BERADA 

DALAM SEBUAH MEETING  

 

Ketika anda memasuki sebuah ruangan, hal 

yang patut anda lakukan adalah dengan 

memahami sesaat kondisi saat itu dan jumlah 

peserta yang hadir. Sapalah sesaat, atau secara 

non verbal menyapa mereka dengan isyarat 

termasuk dengan orang yang anda sudah kenal. 

Dengan tidak memperkenalan secara pribadi 

kepada mereka baik disaat awal meeting 

ataupun diakhir meeting, akan beresiko 

memberikan kesan kepada mereka bahwa anda 

bersikap tidak simpatik.  

 

20. CARILAH KEUNIKAN  

 

Ketekika meeting dengan seseorang untuk 

pertama kalinya, ajukan pertanyaan untuk 

mengetahui sisi unik tentang mereka. Dengan 

melakukan ini akan membuat anda lebih mudah 

untuk mengenal orang tersebut. 

Elizabeth Dole, presiden dari Palang Merah 

kerap mempraktekan hal tersebut dan akan 

membawa hal unik tersebut dalam percakapan 

berikutnya ketika ia berjumpa kembali. 

  

 


