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Isi buku dalam satu kalimat

Human Sigma berusaha menjelaskan bahwa aset tak berwujud (karyawan dan 
konsumen) juga memiliki dampak signifikan bagi inti perusahaan, dan 
karenanya perlu cara-cara agar perusahaan mereka bisa bersaing secara 
kompetitif. 



“Keterlibatan karyawan memiliki hubungan yang 
langsung dan terukur, serta berdampak pada 

keterikatan pelanggan.” 

– Human Sigma, hlm. 201



Gambaran Umum

Dalam buku ini, Fleming dan Asplund menyamakan organisasi seperti tubuh 
manusia. Tubuh yang sehat mengharuskan seluruh bagian untuk bekerja, saling 
berkoordinasi satu sama lain—sel di otak memerintahkan jantung untuk 
memompa darah, paru-paru untuk memompa udara, perut untuk memproses 
makanan, dll. Dengan cara yang sama, sebuah organisasi yang sehat 
mengharuskan kolaborasi dan komitmen lintas departemen dan unit bisnis 
untuk mencapai tujuan bersama.



Di ekonomi berbasis layanan saat ini, ada dua pertanda penting, yaitu 
keterikatan pelanggan dan keterlibatan karyawan.

Human Sigma menyediakan riset meyakinkan yang menunjukkan bahwa unit 
bisnis dengan keterikatan pelanggan dan keterlibatan karyawan yang tinggi, 
lebih efektif 3.4 kali secara finansial daripada yang memiliki ranking rendah 
pada keduanya. 

Selain itu, unit bisnis yang memiliki keterikatan pelanggan yang tinggi dan 
keterlibatan karyawan yang rendah (atau sebaliknya) hanya 1.7 kali lebih 
efektif dibanding yang memiliki rangking rendah pada keduanya.



Pelajaran I:
Menghitung secara akurat dan 

bertindak dengan tepat



“Terlalu banyak perusahaan yang memperlakukan capaian 
pelanggan dan karyawan mereka sebagai tujuan diri 

sendiri, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 
bersama yang lebih tinggi.”

– Human Sigma, hlm. 224



Dalam banyak perusahaan, bagian operasional mengukur kepuasan pelanggan, 
sementara HRD mengukur keterikatan karyawan. Sistem seperti ini menyebabkan 
tidak adanya keterikatan antara pelanggan dan karyawan. Padahal, mengukur 
interaksi antara pelanggan dan karyawan sangatlah penting untuk menentukan 
kesehatan sebuah perusahaan.

Kita perlu menentukan tolok ukur terkini yang ideal untuk kepuasan pelanggan dan 
keterlibatan karyawan. Kita perlu bertanya dan meminta umpan balik (bisa melalui 
survei rutin atau acak) untuk menentukan aksi apa yang tepat untuk diambil oleh 
perusahaan agar keterikatan dengan pelanggan semakin meningkat. 



Pelajaran II:
Berpikir secara global, mengukur dan 

bertindak secara lokal



“Dalam bandara yang sama, beberapa penerbangan ada yang 
terlambat ada yang selalu tepat waktu. Dalam bisnis retail yang sama, 
satu toko memberikan pelayanan yang luar biasa; sementara toko lain 

berjuang mendapatkan pelanggan. Dalam bank, beberapa cabang 
merupakan tempat yang luar biasa untuk bekerja; yang lainnya 

merupakan tempat yang sangat buruk.”

– Human Sigma, hlm. 188



Perbedaan pelayanan merupakan kesalahan umum yang biasa terjadi dalam bisnis. 
Tidak konsisten itu biasa dalam bisnis berorientasi layanan, namun mengurangi hal 
tersebut dapat menjadi kunci untuk memenangkan hati para pelanggan. 

Dari perspektif kepemimpinan, penting untuk menyampaikan pesan dan tujuan yang 
konsisten antar unit bisnis. Dengan kesamaan pelayanan dari pusat hingga ke kantor 
cabang akan meningkatkan kepuasaan dan kepercayaan pelanggan di mana pun 
perusahaan berada.

Inilah yang dimaksud dengan berpikir secara global, mengukur (dan 
bertindak) secara lokal.



Kepada siapa buku ini 
diperuntukkan?

Buku ini sebenarnya diperuntukkan bagi 
kepemimpinan senior di organisasi besar, namun 

buku ini juga bermanfaat bagi organisasi mana 
pun yang sedang menghadapi tantangan 
memuaskan pelanggan dan melibatkan 

karyawan, karena buku ini menyediakan metrik 
kehidupan nyata dan studi ilmiah yang membuat 

argumen lebih menarik.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



TENTANG LEAD THE FEST #1
Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 

hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah 
besar penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan 
ribuan literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi 
bagian dari awal bangkitnya Islam di sekitar abad ke-7. Tiga 
abad kemudian Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. 
Begitupun yang terjadi di abad ke-15, kala benua Eropa 
sedang bangkit dari kegelapan. Dalam periode yang dikenal 
sebagai era Renaissance ini, ada penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga 
dilakukan oleh bangsa Jepang saat terjadinya Restorasi Meiji. 
Ribuan literatur berbahasa Jepang diterjemahkan ke dalam 
bahasa Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan 
bangsa Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya 
hanya bisa dinikmati oleh golongan privileged. Selain 
karena pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat 
di Jakarta, sumber bacaanya pun berbahasa Inggris dan 
tidak bisa didapatkan dengan mudah terutama di 
kota-kota kecil di Indonesia. PemimpinID sebagai pusat 
pendidikan dan pengembangan kepemimpinan 
Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor dalam 
penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. 
Harapannya, semua orang dapat belajar menjadi 
pemimpin yang baik tanpa terkendala bahasa, akses, 
dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan nonprofit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan Indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi pembuatan studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, pembuatan program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasis teknologi, dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia

Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Human Sigma (Jim Asplund dan John H. Fleming)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/human-sigma/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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