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Tak berlebihan rasanya bila kita mengatakan keberadaan sumber daya manusia yang 

menduduki posisi atas suatu perusahaan merupakan life blood dari sebuah organisasi bisnis. 

Kesuksesan bisnis yang diraih tidak dapat terlepas dari nilai kepemimpinan yang dipraktikkan.  

Starbucks, sebagian besar dari kita barangkali sudah tidak asing lagi mendengar geliat 

perusahaan ini meraih kesuksesan bisnis. Kesuksesan Starbucks membuat banyak kalangan 

mencari nilai-nilai kepemimpinan yang selama ini telah dipraktikkan. Esensi dasar paparan ini 

adalah bagaimana kita mengambil manfaat dari hasil eksplorasi best practice Starbucks.  

Belajar dari pengalaman Starbucks yang dituangkan oleh Joseph A. Michelli (2007) dalam 

bukunya yang berjudul  The  Starbucks Experience, lima prinsip kepemimpinan untuk mengubah 

gagasan yang biasa menjadi pengalaman yang luar biasa  adalah make  it your own, everything 

matters, surprise and delight, embrace resistance dan leave your mark. 

Pertama, make  it your own. Membuat nilai-nilai dasar perusahaan menjadi milik semua 

individu anggota organisasi. Pemimpin menghidupkan nilai-nilai dasar perusahaan, menerapkannya 

ke dalam setiap keputusan bisnis yang diambil dan mengintegrasikannya ke dalam budaya 

perusahaan. Nilai-nilai dasar perusahaan menjadi milik (tidak sekadar hanya melakukan) setiap 

individu di setiap level organisasi dan di setiap wilayah bisnis yang didirikan, agar setiap individu 

benar-benar bersemangat mengeluarkan talentanya dan terlibat secara penuh ke dalam semua 

pekerjaan yang dilakukan.  

Kedua, everything matters. Semuanya (baik itu produk dan layanan maupun semua individu) 

mempunyai  arti atau makna yang luar biasa bagi organisasi. Keunggulan kompetitif dibangun 

dengan memberikan kesempurnaan yang tiada henti dari seluruh atmosfer yang dirasakan 
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konsumen ketika membeli produk dan menikmati layanan. Penanganan yang sempurna pada semua 

aspek (bahkan aspek terkecil sekalipun) baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan 

langsung dengan produk dan layanan, akan membentuk identitas perusahaan secara keseluruhan.  

Ketiga, surprise and delight. Surprise and delight tidak hanya diberikan kepada konsumen, 

tetapi juga diberikan kepada individu-individu di dalam dan di luar perusahaan. Perpaduan antara 

kepastian standar kualitas dari produk dan layanan serta sesekali mendapatkan nilai tambah yang 

tidak terduga merupakan keinginan setiap konsumen. Pengalaman surprise and delight yang 

diterima individu, akan membuat individu memberikan pula surprise and delight pada konsumen 

maupun satu sama lain. Pengalaman surprise and delight yang diterima pihak di luar perusahaan 

akan bermanfaat dalam membangun kerja sama yang luar biasa.  

Keempat, embrace resistance. Keterbukaan terhadap semua kritik dan kemampuan 

beradaptasi menjadi daya tahan seorang pemimpin. Terbuka terhadap kritik berarti bersedia 

merespons kritik yang datang, bersedia mengantisipasi dan mencari solusi pada area-area yang 

berpotensi memunculkan kritik, dan bersedia menghadapi (tidak bersembunyi) tantangan yang 

paling sulit sekalipun. Dengan mendapat kritikan, berarti memiliki kesempatan yang berharga 

untuk menghadapi masalah, mengatasi masalah dan memperkuat hubungan dengan pemberi kritik. 

Pemimpin yang mampu mengubah kritik menjadi kesuksesan akan mendapatkan pengalaman yang 

luar biasa. 

Kelima, leave your mark. Komitmen corporate social responsibility sebagai bagian integral 

dalam menjalankan bisnis, meninggalkan kesan yang kuat dan positif pada karyawan, investor, 

pelanggan, pemasok, masyarakat dan industri. Pendekatan corporate social responsibility sulit 

diukur, dilihat atau dirasakan  dalam jangka pendek tetapi mendatangkan manfaat yang sangat 

besar dalam jangka panjang, karena sebagian besar individu cenderung ingin terlibat dengan 

perusahaan yang memiliki kepedulian sosial tinggi.  

Sebagai pemimpin atau calon pemimpin siapkah anda untuk mengikuti jejak para pemimpin 

Starbucks? Pilihan dan jawaban ada pada anda. 


