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Lampiran 

 Daftar Pertanyaan  

Berikut adalah tabel pertanyaan yang akan Peneliti berikan dalam wawancara langsung dengan pemilik sekaligus pemimpin Ngguyu 

Event Organizer, Henry Yuarta SE. MM. Pkf. dan karyawan Ngguyu Event Organizer : 

Tabel Pertanyaan Wawancara 

No. Variabel Responden Pertanyaan 

1. Self 

Confident 

Pemilik Ngguyu 

Event Organizer 

1. Apa saja kemampuan yang Bapak miliki untuk berwirausaha? 

2. Dalam mengambil keputusan, baik dalam kondisi apapun, intuisi atau logika yang sering 

Bapak gunakan? 

3. Apa yang biasa Bapak lakukan ketika dihadapkan pada kondisi kritis atau kondisi yang 

tidak diharapkan? 

 



 

Karyawan Ngguyu 

Event Organizer 

1. Menurut anda, apa saja kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Henry Yuarta untuk 

berwirausaha? 

2. Dalam mengambil keputusan, baik dalam kondisi apapun, menurut anda intuisi atau logika 

yang sering Bapak Henry Yuarta gunakan? 

3. Apa yang dilakukan oleh Bapak Henry Yuarta ketika dihadapkan pada kondisi kritis atau 

kondisi yang tidak diharapkan? 

2. Utilize Pemilik Ngguyu 

Event Organizer 

1. Bagaimana cara bapak menumbuhkan dan mengoptimalkan kinerja karyawan? 

2. Berapa kali bapak memberikan pelatihan kepada karyawan? Dan apa saja pelatihannya? 

Karyawan Ngguyu 

Event Organizer 

1. Dalam menumbuh dan mengoptimalkan kinerja anda sebagai karyawan, hal apa saja yang 

anda terima dari Bapak Henry Yuarta? 

2. Berapa kali anda mendapatkan pelatihan dari Bapak Henry Yuarta? Dan apa saja pelatihan 

yang telah anda dapatkan? 

3. Cashflow 

Spirit 

Pemilik Ngguyu 

Event Organizer 

1. Bagaimana tindakan bapak ketika dihadapkan pada kondisi kritis masalah keuangan? 

2. Pernahkah Bapak tidak tepat waktu dalam memberikan gaji pada karyawan? Dan 



 

bagaimana sistem gaji di perusahaan anda? 

3. Bagaimana cara Bapak mengatur cashflow perusahaan agar tetap stabil? 

4. Manakah yang akan bapak ambil diantara dua pilihan, yaitu keuntungan besar dalam jangka 

pendek atau keuntungan kecil dalam jangka panjang? Dan bagaimana alasannya? 

Karyawan Ngguyu 

Event Organizer 

1. Apa tindakan Bapak Henry Yuarta ketika dihadapkan pada kondisi kritis masalah 

keuangan? 

2. Apakah anda pernah digaji tidak tepat pada waktu oleh Bapak Henry Yuarta? Dan puaskah 

anda dengan sistem gaji yang dipakai oleh perusahaan? 

3. Menurut anda, bagaimana cara Bapak Henry Yuarta mengatur cashflow perusahaan agar 

tetap stabil? 

4. Selama ini apa yang lebih Bapak Henry Yuarta utamakan, keuntungan besar dalam jangka 

pendek atau keuntungan kecil dalam jangka panjang? 

4. Charismatic Pemilik Ngguyu 

Event Organizer 

1. Apa saja kemampuan yang Bapak miliki dalam berwirausaha yang menarik perhatian orang 

lain? 



 

2. Apa saja nilai-nilai kehidupan yang Bapak anut sebagai seorang Leadpreneur? 

3. Menurut Bapak secara pribadi, apa itu karyawan? Dan bagaimana harus diperlakukan? 

4. Bagaimana cara Bapak untuk menjadi motivator atau inspirator bagi karyawan? 

Karyawan Ngguyu 

Event Organizer 

1. Menurut anda, apa saja kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Henry Yuarta dalam 

berwirausaha yang menarik perhatian anda? 

2. Apa saja nilai-nilai kehidupan yang Bapak Henry Yuarta anut menurut anda? 

3. Apakah Bapak Henry Yuarta bisa menjadi sosok seorang pemimpin sekaligus pengusaha 

yang mampu memimpin dan melindungi karyawannya? 

4. Pernahkah anda termotivasi atau terinspirasi ketika melihat beliau? 

5. Energetic Pemilik Ngguyu 

Event Organizer 

1. Pernahkah Bapak mengalami kejenuhan atau kebosanan dalam bekerja? 

2. Bagaimana cara Bapak mengatasi kejenuhan atau kebosanan kerja pada karyawan? 

3. Apa yang membuat Bapak mau bekerja dalam bidang jasa Event Organizer sampai 

sekarang ini? 

4. Bagaimana kesan Bapak melihat kinerja karyawan? 



 

Karyawan Ngguyu 

Event Organizer 

1. Apakah anda pernah melihat Bapak Henry Yuarta jenuh atau bosan dalam bekerja? 

2. Apa yang akan Bapak Henry Yuarta lakukan ketika melihat diri atau teman anda sedang 

jenuh atau bosan saat bekerja?  

3. Menurut anda, apa yang membuat Bapak Henry Yuarta mau bekerja dalam bidang jasa 

Event Organizer sampai sekarang ini?  

4. Bagaimana kesan anda ketika melihat Bapak Henry Yuarta bekerja? 

6. Empathetic Pemilik Ngguyu 

Event Organizer 

1. Apakah Bapak merasa telah meningkatkan pribadi atau kinerja karyawan? 

2. Apa yang Bapak lakukan jika melihat dan mengetahui karyawan sedang ada dalam 

masalah? 

Karyawan Ngguyu 

Event Organizer 

1. Selama bekerja dengan Bapak Henry Yuarta, apakah anda mengalami peningkatan baik 

secara pribadi maupun dalam bekerja? 

2. Apa yang dilakukan oleh Bapak Henry Yuarta ketika melihat dan mengetahui bahwa diri 

atau rekan kerja anda sedang ada dalam masalah? 



 

7. Drive Pemilik Ngguyu 

Event Organizer 

1. Bagaimana cara Bapak menggerakan karyawan untuk dapat bekerja sama dan berjuang 

mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan perusahaan? 

2. Bagaimana cara Bapak untuk membentuk karyawan yang memiliki daya juang serta 

dedikasi yang tinggi? 

3. Sudahkan Bapak mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan perusahaan? Dan apa yang 

akan Bapak lakukan jika menemukan karyawan yang tidak memiliki visi, misi, dan tujuan 

yang sama dengan anda? 

4. Sampai saat ini, apakah Bapak sudah merasa mampu menjadi seorang pemimpin yang baik 

bagi karyawan? 

Karyawan Ngguyu 

Event Organizer 

1. Menurut anda, bagaimana cara Bapak Henry Yuarta menggerakan anda untuk dapat bekerja 

sama dan berjuang mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan perusahaan? 

2. Apa saja yang anda dapatkan dari Bapak Henry Yuarta untuk meningkatkan daya juang 

serta dedikasi yang tinggi? 

3. Sudahkah anda tahu visi, misi, dan tujuan perusahaan? Dan apa saja yang sudah anda 



 

lakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan tersebut? 

4. Sampai saat ini, apakah Bapak Henry Yuarta sudah mampu menjadi seorang pemimpin 

yang baik? 

 

 
 
 
 
 



 

Hasil wawancara 

 Berikut adalah tabel hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pemilik sekaligus pemimpin dan karyawan Ngguyu Event 
Organizer : 

Tabel 4.2.1. Tabel Hasil Wawancara Responden: Self-Confident 

No. Pernyataan Pemilik Pemasaran Keuangan Pelayanan Kesimpulan 
1. Kemampuan 

yang dimiliki 
dalam 
berwirausaha 

Bapak Henry Yuarta 
mengatakan bahwa 
banyak sekali 
pengertian dan 
bagian dari percaya 
diri. Beliau 
mengatakan bahwa, 
“saya percaya diri 
atas segala hal yang 
sesuai dengan 
kemampuan dan 
bidang saya. Dalam 
hal berbicara didepan 
umum adalah salah 
satunya. Dulu ketika 
baru pertama kali, 
saya merasa sangat 
canggung. Namun 
dengan berjalannya 
waktu saya sudah 
terbiasa dan 

Bapak Henry Yuarta 
sangat berani dalam 
mengambil resiko 
strategi, terutama 
dalam menghadapi 
pesaingnya. Tak peduli 
berapa biaya dan 
resiko seperti apa yang 
akan terjadi, yang 
penting ambil tindakan 
dan maju dulu. Beliau 
ini adalah sosok orang 
yang baru pertama kali 
saya lihat sebagai 
orang yang berani 
gagal. Kepercayaan 
diri dalam berbicara, 
mengambil keputusan, 
dan bertindak sangat 
baik. Namun masih 
harus ditingkatkan lagi 

Di perusahaan 
apapun dan 
manapun, divisi 
yang lebih 
diperhatikan atau 
utama adalah 
keuangan. Sama 
seperti kebanyakan 
perusahaan, Bapak 
Henry Yuarta sangat 
berhati-hati namun 
tidak takut dalam 
mengambil resiko 
yang 
mempertaruhkan 
keuangan 
perusahaan. Beliau 
ini adalah orang 
yang mau membayar 
harga dalam waktu, 
uang ,tenaga. Ada 

Saat melayani 
konsumen, banyak 
hal yang selalu 
Bapak Henry 
Yuarta ajarkan. 
Mulai dari cara 
tersenyum, 
menyapa, berbicara, 
hingga bagaimana 
cara duduk. Semua 
yang diajarkan 
beliau, adalah 
mengenai rasa 
percaya diri dalam 
melayani. Setiap 
menjalankan event, 
kata-kata yang 
selalu diucapkan 
pada saat briefing 
adalah “layani 
mereka, seperti 

Kepercayaan diri 
yang dimiliki oleh 
Bapak Henry Yuarta 
sangat baik. Beliau 
tidak takut dalam 
mengambil resiko 
maupun 
menjalankan strategi 
pemasaran untuk 
menghadapi 
pesaingnya. 
Keberaniannya 
dalam mengambil 
resiko juga 
ditelurkan pada 
karyawannya agar 
tidak takut dalam 
bertindak maupun 
bersaing. Dalam 
masalah keuangan, 
beliau juga sangat 



 

ketagihan. Percaya 
diri yang juga 
dikatakan oleh beliau 
untuk menjadi 
seorang Leadpreneur 
adalah percaya diri 
dalam memimpin, 
beranian dalam 
menanggung resiko 
atas keputusan yang 
diambil,  
memiliki  tekad yang 
tinggi, berani gagal. 
Menjadi 
wirausahawan jika 
takut gagal dan tidak 
berani mengambil 
resiko maka tidak 
akan pernah berhasil. 

agar Bapak Henry 
Yuarta menjadi lebih 
baik, kata-kata ini 
seperti yang beliau 
ucapkan pada kami 
agar selalu 
memperbaiki diri dan 
belajar hal-hal baru. 
Apalagi kami yang 
berada pada posisi 
ujung tombak 
perusahaan untuk 
memperkenalkan 
perusahaan beliau 
kepada konsumen. 

kata-kata bijak yang 
sering beliau 
ucapkan, “kerugian 
yang sekarang saya 
alami adalah sebuah 
investasi awal yang 
sedang saya tanam 
dan akan saya tuai 
pada waktuNya 
dengan cara yang 
tepat. Dalam 
bernegosiasi masalah 
harga, beliau juga 
sangat ahli. 
Prinsipnya ketika 
mendapatkan klien 
atau konsumen 
adalah jangan 
pikirkan berapa 
keuntungan yang 
akan didapatkan, tapi 
pikirkan berapa 
biaya yang cocok 
untuk kita dan 
konsumen. 

anda melayani diri 
sendiri. Puaskan 
mereka, seperti 
anda memuaskan 
diri sendiri”. Jadi 
beliau selalu 
mengajarkan bahwa 
klien atau 
konsumen adalah 
cermin bagi diri kita 
yang harus dilayani 
dengan cara yang 
sesuai dan terbaik. 

berhati-hati, namun 
tidak takut dalam 
mengambil tindakan 
yang 
mempertaruhkan 
keuangan 
perusahaan. Beliau 
mengajarkan dan 
menyalurkan apa 
yang baik dalam 
dirinya kepada 
karyawannya, 
melalui kata-kata 
bijak dan prinsip 
dalam melayani  
konsumen.  

2. Intuisi atau 
logika yang 
digunakan 
untuk 

Dalam pengambilan 
keputusan, Bapak 
Henry Yuarta 
cenderung 

Untuk memikirkan dan 
menjalankan strategi 
pemasaran, Bapak 
Henry Yuarta lebih 

Untuk urusan 
keuangan, Bapak 
Henry Yuarta lebih 
mengutamakan 

Dalam melayani, 
Bapak Henry 
Yuarta, lebih 
menggunakan 

Bapak Henry Yuarta 
lebih menggunakan 
intusi daripada 
dalam pengambilan 



 

pengambilan 
keputusan 
dalam 
kondisi 
apapun 

menggunakan intusi 
dalam kondisi 
apapun. Beliau 
mengatakan bahwa, 
“intuisi semakin 
tajam, berkat 
pengalaman yang 
telah saya alami, baik 
kegagalan maupun 
keberhasilan. Dan tak 
jarang juga saya 
salah dalam 
mengambil 
keputusan, namun 
semua itu saya 
jadikan pelajaran 
agar tidak terulang 
lagi di kemudian 
hari”. Namun bukan 
berarti beliau 
membuang logikanya 
jauh-jauh, karena 
logika juga penting. 
Contohnya seperti 
ini, “otak kanan 
adalah intusi dan otak 
kiri adalah logika. 
Jika salah satu fungsi 
otak tidak digunakan 

menggunakan intusi 
namun tak jarang juga 
untuk menggunakan 
logika. Setiap rapat, 
beliau selalu 
memancing intuisi dan 
pikiran-pikiran kreatif 
untuk memasarkan jasa 
dan nama Ngguyu 
Event Organizer. 
Setelah semua ide 
kreatif yang berasal 
dari intusi keluar, 
maka beliau dan kami 
baru menilainya 
dengan logika, apakah 
ini ide realistis yang 
bisa dijalankan atau 
tidak. Semua ide yang 
tidak terpakai, tidak 
kemudian dibuang, 
tetapi disimpan dan 
diperbaiki untuk 
direalisasikan pada 
kemudian hari. 

logika daripada 
intuisi. Ketika 
mendapatkan klien 
atau konsumen, 
beliau selalu 
meminta pada kami 
untuk melakukan 
perhitungan yang 
benar, sistematis, 
dan sesuai. Untuk 
masalah keuangan, 
dalam pengambilan 
resikonya memang 
menggunakan 
intuisi, namun 
perhitungan 
keuangannya 
mengutamakan 
logika. Pernah suatu 
kali, beliau ini 
mengalami kerugian 
yang cukup besar, 
karena hanya 
mengandalkan 
intuisi dalam 
menghitung 
keuangan. 
Kecerobohan 
tersebut tidak ingin 

intusi. Sebelum 
melayani klien atau 
konsumen, beliau 
pasti melihat, 
menilai, dan 
berusaha untuk 
mengerti bagaimana 
karakter orang dan 
dengan cara seperti 
apa harus 
diperlakukan. 
Untuk mengerti hal 
tersebut tentunya 
hanya 
menggunakan 
sedikit logika, 
namun lebih banyak 
menggunakan 
intuisi. Dalam 
pelayanan, hal yang 
dirasa sangat 
penting bagi Bapak 
Henry Yuarta dan 
kami adalah 
kepekaan. Kami 
berusaha untuk 
peka setiap kali 
melayani klien atau 
konsumen dengan 

keputusan. Tak 
jarang beliau 
mengalami 
kesalahan dan 
kegagalan akibat 
keputusan yang 
diambil. 
Pengambilan 
keputusan yang 
menggunakan 
intuisi tidak berarti 
logika tidak 
digunakan, beliau 
juga menggunakan 
logika untuk 
masalah keuangan. 
Pernah Bapak 
Henry Yuarta 
mengalami kerugian 
besar akibat 
kesalahan dalam 
menghitung 
keuangan dan hal itu 
merupakan 
kecerobohan dari 
beliau karena selalu 
menggunakan 
intuisi. Beliau juga 
selalu mengajarkan 



 

maka sama saja kita 
sedang berjalan tanpa 
mengetahui hasil 
yang jelas. 

beliau ulangi, maka 
dari itu logika dalam 
perhitungan 
keuangan lebih 
diutamakan.  

menggunakan dan 
melatih intuisi 
kami. 

kepekaan pada 
karyawannya 
melalui intuisi 
dalam melayani 
klien atau konsumen 
sesuai dengan 
karakternya. 

3. Yang 
dilakukan 
ketika 
dihadapkan 
pada kondisi 
kritis atau 
kondisi yang 
tidak 
diharapkan 

Yang biasa Bapak 
Henry Yuarta 
lakukan ketika 
menghadapi kondisi 
kritis atau yang tidak 
diharapkan adalah 
tetap berusaha 
tenang, walaupun 
tidak mudah. Untuk 
memperoleh 
ketenangan tersebut, 
terkadang beliau 
memposisikan 
dirinya agar santai 
terlebih  dahulu. Jika 
dalam beliau pada 
kondisi yang tidak 
diharapkan, maka 
akan mencari 
kesenangan atau 
hiburan hingga beban 
mental maupun 

Dalam kondisi kritis 
atau kondisi yang tidak 
diharapkan, Bapak 
Henry Yuarta tetap 
tenang dan tidak panik. 
Secara fisik, saya 
melihatnya seperti itu, 
tapi tidak tahu dalam 
pikiran dan hatinya, 
apakah juga tenang 
atau tidak. Beliau juga 
mengajak dan 
mengajarkan pada 
kami untuk tetap 
tenang dan tidak panik 
dalam kondisi kritis 
atau kondisi yang tidak 
diharapkan. Sering 
kami, pada divisi 
pemasaran takut dan 
panik dalam 
menghadapi strategi 

Bapak Henry Yuarta 
saat menghadapi 
kondisi kritis atau 
kondisi yang tidak 
diharapkan, tetap 
tenang dan fleksibel 
terhadap kondisi 
tersebut. Sikap yang 
tenang secara mental 
maupun pikiran juga 
ditularkannya pada 
kami selaku 
karyawannya. Beliau 
tidak ingin mental 
jatuh dan pikiran 
kacau pada kami 
yang berada pada 
divisi keuangan. Saat 
menghadapi kondisi 
kritis atau yang tidak 
diharapkan, Bapak 
Henry Yuarta 

Untuk masalah 
pelayanan, mungkin 
divisi kami yang 
sering mengalami 
kondisi kritis atau 
tidak diharapkan. 
Terkadang klien 
atau konsumen, 
meminta hal-hal 
yang tidak terduga, 
tidak sesuai dengan 
perjanjian, dan 
tidak sesuai harapan 
kami. Ketika dalam 
menghadapi kondisi 
tersebut, Bapak 
Henry Yuarta dan 
kami berusaha tetap 
tenang. Beliau 
pernah mengatakan 
pada kami, “kalau 
kalian panik atau 

Dalam kondisi kritis 
atau kondisi yang 
tidak diharapkan, 
Bapak Henry Yuarta 
cenderung tenang 
dan memposisikan 
dirinya sesantai 
mungkin agar 
mental dan 
pikirannya tidak 
kacau. Beliau juga 
mengajarkan pada 
karyawannya agar 
selalu tenang dan 
fleksibel dalam 
menghadapi pesaing 
maupun klien atau 
konsumen yang 
menggunakan jasa 
Event Organizer. 
Tak jarang pula, 
beliau juga 



 

Sumber: Data Primer hasil wawancara pemimpin dan karyawan Ngguyu Event Organizer diolah tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

pikirannya berkurang 
sedikit. Beliau 
mengatakan bahwa, 
“dalam kondisi kritis 
saya berusaha untuk 
tetapi tenang, namun 
dalam kondisi yang 
tak diharapkan saya 
berdoa serta berusaha 
untuk mencari 
kesenangan dan 
hiburan sampai saya 
menemukan harapan”

pemasaran pesaing, 
namun kami tetap 
tenang dan 
memikirkan cara yang 
terbaik dalam 
menghadapi hal 
tersebut dengan cara 
yang benar. 

terkadang mengajak 
kami untuk bercanda 
agar kondisi tidak 
tegang dan tetap 
santai. Setelah 
semua nya bisa 
tenang, maka beliau 
dan kami baru 
memikirkan cara 
yang tepat dalam 
menghadapi kondisi 
tersebut. 

tidak tenang, 
semuanya bisa 
kacau”. Beliau juga 
mengajarkan pada 
kami untuk 
fleksibel dalam 
kondisi apapun, 
terutama kondisi 
kritis atau diluar 
bayangan kami.  

memotivasi 
karyawannya dalam 
memikirkan strategi 
yang tepat untuk 
menghadapi pesaing 
dan cara yang tepat 
untuk melayani 
konsumen dengan 
baik. 



 

Tabel 4.2.2. Tabel Hasil Wawancara Responden: Utilize 

No. Pernyataan Pemilik Pemasaran Keuangan Pelayanan Kesimpulan 
1. Cara untuk 

menumbuhkan 
dan 
mengoptimalka
n kinerja 
karyawan 

Dalam menumbuhkan 
dan mengoptimalkan 
kinerja karyawan 
Bapak Henry Yuarta 
setiap hari Senin 
selalu mengadakan 
evaluasi atas kinerja 
para karyawannya. 
Selain itu pada hari 
Senin juga selalu 
diadakan pelatihan 
untuk karyawan. 
Beliau mengatakan, 
“untuk pelatihan saya 
mengumpulkan semua 
karyawan setiap hari 
Senin, dan untuk divisi 
saya biasanya juga 
mengadakan pelatihan 
sendiri. Untuk 
karyawan divisi 
pemasaran, saya selalu 
melatih ide-ide kreatif 
untuk 
mempromosikan 
perusahaan saya saat 

Menurut karyawan divisi 
pemasaran, mereka 
mengatakan bahwa 
Bapak Henry Yuarta 
memberikan pelatihan 
tidak berupa teori tapi 
langsung praktek. 
Mereka dianjurkan untuk 
selalu berpikir kreatif dan 
kritis dalam memasarkan 
atau mempromosikan 
Ngguyu Event Organizer. 
Karyawan pada divisi 
pemasaran ini juga 
mengatakan bahwa tak 
jarang Bapak Henry 
Yuarta menolak dengan 
terang-terangan apabila 
ide kami dinilai tidak 
sesuai dengan apa yang 
beliau inginkan. Setiap 
bulan kami juga 
dipinjami buku oleh 
beliau dan boleh dibawa 
pulang, lalu ketika kami 
mengembalikan buku, 

Kami tidak pernah 
mendapatkan teori-
teori yang susah untuk 
mengerjakan dan 
menyelesaikan 
masalah keuangan, 
demikian ungkapan 
karyawan divisi 
keuangan. Bapak 
Henry Yuarta sangat 
sabar dalam mengajar 
dan mengarahkan 
karyawan divisi 
keuangan, karena 
divisi inilah yang 
dirasa paling penting. 
Saat kami dihadapkan 
pada sebuah masalah, 
beliau tidak langsung 
mengambil alih atau 
mengambil keputusan 
untuk 
keberlangsungan 
perusahaan, tetapi 
beliau membiarkan 
karyawan divisi 

Untuk pelatihan 
karyawan, kami dari 
divisi pelayanan sering 
mendapatkan 
pelatihan dari Bapak 
Henry Yuarta, 
terutama saat 
mendekati event. 
Kami semua 
dikumpulkan menjadi 
satu untuk briefing 
dan beliau 
memberitahu apa saja 
yang perlu 
diperhatikan dan 
dilakukan untuk 
melayani konsumen. 
Kami sering kali 
mendapatkan 
konsumen yang 
berbeda dengan 
permintaan konsep 
event yang unik, saat 
itu kami dituntut untuk 
berpikir kreatif. Dari 
situlah sebenarnya 

Dalam menumbuhkan 
dan mengoptimalkan 
kinerja karyawan 
Bapak Henry Yuarta 
setiap hari Senin 
selalu mengadakan 
evaluasi atas kinerja 
para karyawannya. 
Selain itu pada hari 
Senin juga selalu 
diadakan pelatihan 
untuk karyawan. 
Bapak Henry Yuarta 
sangat sabar dalam 
mengajar dan 
mengarahkan 
karyawan divisi 
keuangan, karena 
divisi inilah yang 
dirasa paling penting. 
Saat kami dihadapkan 
pada sebuah masalah, 
beliau tidak langsung 
mengambil alih atau 
mengambil keputusan 
untuk 



 

rapat. Saya tidak 
segan-segan untuk 
menolak ide mereka 
yang menurut saya 
kurang menarik. Lalu 
untuk divisi keuangan, 
saya tidak 
memberikan terlalu 
banyak teori mengenai 
keuangan. Saya 
mengajarkan cara 
yang mudah dalam 
menganalisis dan 
mereka langsung 
praktek. Sedangkan 
untuk divisi 
pelayanan, ini adalah 
bagian paling penting 
karena karyawan 
dalam divisi ini paling 
banyak. Saya selalu 
mengadakan pelatihan 
sebelum event dimulai 
untuk memberitahu 
apa saja yang harus 
dilakukan untuk 
melayani dan 
memuaskan 
konsumen.  

kami selalu ditanya 
pengetahuan atau 
pelajaran baru apa saja 
yang kalian dapat.  

keuangan untuk 
belajar dalam 
mengambil keputusan, 
demikian ungkapan 
karyawan pada divisi 
keuangan. Jika mereka 
salah, maka mereka 
akan diberitahu apa 
yang harus dilakukan.  

kami sedang dilatih 
dan dikembangkan 
untuk berpikir kreatif, 
demikian ungkapan 
salah satu karyawan 
pada divisi pelayanan.  

keberlangsungan 
perusahaan, tetapi 
beliau membiarkan 
karyawan divisi 
keuangan untuk 
belajar dalam 
mengambil 
keputusan, demikian 
ungkapan karyawan 
pada divisi keuangan. 
Kami sering kali 
mendapatkan 
konsumen yang 
berbeda dengan 
permintaan konsep 
event yang unik, saat 
itu kami dituntut 
untuk berpikir kreatif. 
Dari situlah 
sebenarnya kami 
sedang dilatih dan 
dikembangkan untuk 
berpikir kreatif, 
demikian ungkapan 
salah satu karyawan 
pada divisi pelayanan. 
Untuk semua 
karyawan pada divisi 
pelayanan. 



 

2. Berapa kali dan 
apa saja 
pelatihan yang 
diadakan 

Bapak Henry Yuarta 
mengatakan bahwa 
beliau mengadakan 
pelatihan untuk 
karyawannya setiap 
hari Senin sebelum 
jam kerja. “Saya 
mengumpulkan semua 
karyawan dari 
berbagai divisi tiap 
satu bulan sekali 
dengan mengangkat 
tema yang berbeda-
beda sesuai dengan 
kebutuhan. Untuk 
tiap-tiap karyawan 
dari berbagai divisi 
saya menggunakan 
tema yang sesuai, 
tetapi ketika mereka 
semua saya 
kumpulkan saya 
mengangkat tema 
yang general, biasanya 
tentang motivasi 
dengan judul atau 
tema yang menarik. 
Sangat jarang sekali 
saya mengangkat tema 

Evaluasi dan pelatihan 
biasanya diadakan pada 
hari Senin. Kami semua 
dari berbagai divisi 
dikumpulkan untuk di 
evaluasi satu per satu. 
Pengumpulan semua 
divisi ini tidak dilakukan 
tiap minggu, tetapi 
sebulan sekali, demikian 
ungkapan salah satu 
karyawan dari divisi 
pemasaran. Untuk tema 
pelatihan sendiri, 
biasanya menyesuaikan 
situasi dan kebutuhan 
para karyawan. 
Terkadang para karyawan 
juga boleh memberi ide 
mengenai tema apa yang 
cocok untuk diangkat dan 
tiap karyawan juga boleh 
menyampaikan pendapat 
ataupun bertanya saat 
pelatihan berlangsung. 
Ada nilai tambahan saat 
Bapak Henry Yuarta 
mengadakan pelatihan 
yaitu para karyawan 

Pelatihan khusus 
hanya untuk karyawan 
divisi keuangan sangat 
jarang sekali, beliau 
sering kali 
mengadakan pelatihan 
tiap hari Senin untuk 
memotivasi kami agar 
bekerja lebih baik. 
Kami pernah 
mendapatkan 
pelatihan dengan 
menganalisis laporan 
keuangan dari laporan 
bisnis sebuah 
perusahaan. Kami 
disuruh menilai, 
laporan ini benar atau 
salah, dan jika 
dijalankan maka 
keuntungan atau 
kerugian yang akan 
didapatkan, realistis 
atau tidak, demikian 
ungkapan karyawan 
pada divisi keuangan.  

Untuk semua 
karyawan pada divisi 
pelayanan, Bapak 
Henry Yuarta jarang 
mengumpulkan 
semuanya, hanya 
beberapa saja yang 
dikumpulkan sesuai 
dengan jumlah 
karyawan yang 
dibutuhkan untuk 
event. Tentang tema 
juga disesuaikan 
dengan konsep acara 
yang akan diadakan. 
Misalnya, tentang 
acara pernikahan yang 
mengangkat cerita 
Cinderela. Kami 
dilatih bagaimana cara 
mengatur moment 
yang tepat saat 
bertindak dan 
komunikasi yang 
harus tetap terjaga 
antar tim, demikian 
ungkapan beberapa 
karyawan pada divisi 
pelayanan. 

Bapak Henry Yuarta 
mengatakan bahwa 
beliau mengadakan 
pelatihan untuk 
karyawannya setiap 
hari Senin sebelum 
jam kerja. “Saya 
mengumpulkan 
semua karyawan dari 
berbagai divisi tiap 
satu bulan sekali 
dengan mengangkat 
tema yang berbeda-
beda sesuai dengan 
kebutuhan. Evaluasi 
dan pelatihan 
biasanya diadakan 
pada hari Senin. Kami 
semua dari berbagai 
divisi dikumpulkan 
untuk di evaluasi satu 
per satu. 
Pengumpulan semua 
divisi ini tidak 
dilakukan tiap 
minggu, tetapi 
sebulan sekali, 
demikian ungkapan 
salah satu karyawan 



 

dalam pelatihan 
kemudian 
mengkomunikasikan 
pada karyawan. Saya 
mengadakan pelatihan 
berdasarkan hasil 
evaluasi dan pada hari 
itu juga. 

dilatih untuk berpikir 
kritis dan berani 
berbicara di depan 
umum. 

dari divisi pemasaran. 
Pelatihan khusus 
hanya untuk 
karyawan divisi 
keuangan sangat 
jarang sekali, beliau 
sering kali 
mengadakan 
pelatihan tiap hari 
Senin untuk 
memotivasi kami agar 
bekerja lebih baik. 
Tentang tema juga 
disesuaikan dengan 
konsep acara yang 
akan diadakan.  

Sumber: Data Primer hasil wawancara pemimpin dan karyawan Ngguyu Event Organizer diolah tahun 2012 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.3.3. Tabel Hasil Wawancara Responden: Cashflow Spirit 

No. Pernyataan Pemilik Pemasaran Keuangan Pelayanan Kesimpulan 
1. Tindakan 

ketika 
dihadapkan 
pada kondisi 
kritis masalah 
keuangan 

Sangat jarang saya 
dihadapkan pada 
kondisi kritis 
keuangan, karena 
ketika bernegosiasi 
harga dengan klien 
atau konsumen saya 
dengan karyawan 
keuangan sudah 
menghitungnya 
dengan akurat. 
Tetapi jika memang 
dihadapkan pada 
kondisi tersebut, 
maka yang akan 
saya lakukan adalah 
tetap tenang dan 
tidak tergesa-gesa 
dalam mengambil 
keputusan. 

Dalam pemasaran, 
sangat jarang Bapak 
Henry Yuarta 
mengalami masa kritis 
masalah keuangan. 
Bila itu terjadi 
mungkin yang 
dilakukan oleh Bapak 
Henry Yuarta tetap 
tenang dan tidak panik. 

Selama saya bekerja 
di Ngguyu Event 
Organizer, saya 
belum pernah 
mengalami masa 
kritis masalah 
keuangan karena 
Bapak Henry Yuarta 
mengajak kami 
untuk menghitung 
terlebih dahulu 
ketika mau 
bernegosiasi tentang 
harga yang tepat 
untuk kami dan 
konsumen, demikian 
ungkapan karyawan 
divisi keuangan. 
Bapak Henry Yuarta 
berusaha untuk 
mencegah kondisi 
kritis tersebut 
dengan menghitung 
terlebih dahulu dan 
menjelaskan rincian 
biaya untuk event 

Kami dari divisi 
pelayanan, kurang 
mengetahui 
masalah keuangan 
perusahaan karena 
ada karyawannya 
sendiri. Tetapi 
sampai sekarang 
ini, saya rasa tidak 
pernah ada masalah 
keuangan karena 
buktinya Ngguyu 
Event Organizer 
masih bisa berjalan 
sampai sekarang. 

Pada kenyataannya, 
Bapak Henry 
Yuarta sangat 
jarang dihadapkan 
kondisi kritis 
masalah keuangan, 
tetapi jika memang 
harus menghadapi 
kondisi kritis 
tersebut adalah tetap 
tenang dan tidak 
tergesa-gesa dalam 
mengambil 
keputusan. Bapak 
Henry Yuarta 
berusaha untuk 
mencegah kondisi 
kritis tersebut 
dengan menghitung 
terlebih dahulu dan 
menjelaskan rincian 
biaya untuk event 
tersebut. Sedangkan 
menurut divisi 
pemasaran dan 
pelayanan, mereka 



 

tersebut. kurang mengetahui 
pernah terjadi atau 
tidak karena itu 
masalah internal. 

2. Tepat nya 
waktu dalam 
pemberian gaji 
dan sistem gaji 
pada 
perusahaan 

Dalam pemberian 
gaji, pada karyawan 
Bapak Henry Yuarta 
selalu sesuai pada 
sistem yang sudah 
dijalankan, yaitu 
karyawan 
mendapatkan gaji 
pada hari ke 4 
setelah event 
diadakan. Untuk 
masalah gaji, 
disesuaikan terlebih 
dahulu dengan 
konsep dan dimana 
event diadakan. 
Beliau mengatakan 
bahwa, “jika kami 
mendapatkan event 
di luar kota, maka 
saya bisa menaikan 
gaji mereka hingga 
25%, tetapi event 
yang diadakan 
sampai larut malam 

Untuk pemberian gaji 
pada divisi pemasaran, 
Bapak Henry Yuarta 
tidak pernah telat 
dalam memberi. 
Ungkapan salah satu 
karyawan divisi 
pemasaran, “setiap 
divisi pasti 
mendapatkan waktu 
pemberian gaji yang 
berbeda-beda. Kalau 
kami mendapatkannya 
tiap awal bulan”. 
Mengenai sistem gaji, 
karyawan divisi 
pemasaran Ngguyu 
Event Organizer 
menyukai, karena itu 
juga menguntungkan 
para karyawan. Dalam 
setahun mereka 
mendapatkan kenaikan 
gaji 2x, karena berhasil 
membawa promosi 

Karyawan divisi 
keuangan yang 
berurusan langsung 
dalam keuangan 
internal perusahaan, 
selalu mendapatkan 
gaji tepat pada 
waktunya. Kami 
mendapatkan gaji 
setelah memberikan 
laporan keuangan 
yang telah kami buat 
tiap awal bulan. Jika 
Bapak Henry Yuarta 
menyetujui dengan 
laporan tersebut, 
maka kami langsung 
mendapatkan gaji, 
demikian ungkapan 
salah satu karyawan 
divisi keuangan. 
Untuk sistem gaji, 
kami juga sering 
diajak berpikir untuk 
menerapkan sistem 

Dari karyawan 
divisi pelayanan, 
menyatakan bahwa 
mereka tidak 
pernah 
mendapatkan gaji 
telat. Mereka 
mendapatkan gaji 
pada hari ke 4 
setelah event 
diadakan. Pada saat 
pemberian gaji, 
karyawan 
dikumpulkan 
menjadi satu atau 
bisa mengambil gaji 
pada saat jam kerja 
yaitu jam 9 pagi 
hingga 4 sore. 
Untuk sistem gaji, 
kami puas dengan 
yang diterapkan 
oleh perusahaan, 
mulai dari 
peningkatan 

Dalam pemberian 
gaji, pada karyawan 
Bapak Henry 
Yuarta selalu sesuai 
pada sistem yang 
sudah dijalankan. 
Ungkapan salah 
satu karyawan divisi 
pemasaran, “setiap 
divisi pasti 
mendapatkan waktu 
pemberian gaji yang 
berbeda-beda. 
Mengenai sistem 
gaji, karyawan 
divisi pemasaran, 
keuangan, dan 
pelayanan Ngguyu 
Event Organizer 
menyukai, karena 
itu juga 
menguntungkan 
para karyawan. 
Bapak Henry 
Yuarta juga 



 

maka saya menaikan 
gaji mereka hingga 
50%. Saya juga 
tidak takut untuk 
menaikan gaji pokok 
jika mereka bisa 
menunjukan 
kinerjanya dengan 
baik”. 

Ngguyu Event 
Organizer sampai ke 
luar kota. 

gaji yang baik yang 
juga berguna untuk 
memotivasi 
karyawan dalam 
bekerja, seperti 
penerapan jumlah 
bonus. 

pembayaran 25% 
untuk event luar 
kota, dan 50% 
untuk event hingga 
larut malam. 

mengatakan untuk 
tidak segan-segan 
menaikan gaji para 
karyawannya jika 
mereka bisa 
menunjukan 
kinerjanya dengan 
baik”. 

3.  Cara mengatur 
cashflow 
perusahaan 
agar tetap 
stabil 

Saya mengutamakan 
omset yang besar 
untuk kelancaran 
cashflow 
perusahaan. Untuk 
biaya operasional, 
saya tidak 
menggunakan alat-
alat yang mahal, 
yang penting bisa 
berguna dan tahan 
lama. Sedangkan 
untuk mengatur 
biaya pemasaran, 
saya selalu 
menggunakan ide 
dengan biaya murah 
namun 
menghasilkan 
dampak yang luar 

Ungkapan karyawan 
divisi pemasaran, “cara 
Bapak Henry Yuarta 
mengatur cashflow 
perusahaan saya 
kurang mengerti, tetapi 
untuk mengatur 
cashflow pemasaran 
saya mengetahui. 
Beliau selalu meminta 
ide-ide kreatif dengan 
biaya rendah namun 
memiliki dampak yang 
luar biasa. Beliau tidak 
segan-segan untuk 
menolak semua ide 
kami jika memang 
tidak realistik 
biayanya. Prinsip yang 
selalu diajarkan Bapak 

Karyawan divisi 
keuangan 
mengatakan bahwa, 
Bapak Henry Yuarta 
mengatur keuangan 
perusahaan dengan 
cara menentukan 
minimum kas, 
menyusun estimasi 
pemasukan dan 
pengeluaran, dan 
menyusun kembali 
keseluruhan 
penerimaan dan 
pengeluaran setelah 
adanya transaksi 
financial dan budget 
kas yang final. Hal 
itu yang sering 
beliau ajarkan pada 

Beberapa karyawan 
dari divisi 
pelayanan tidak 
mengetahui 
bagaimana cara 
mengatur cashflow 
perusahaan, karena 
mereka hanya 
menerima gaji dan 
tidak pernah 
dijelaskan 
bagaimana 
pengeluaran dan 
pemasukan 
perusahaan. Tetapi 
kepala divisi 
pelayanan sedikit 
mengerti mengenail 
pengaturan 
cashflow

Bapak Henry 
Yuarta mengatakan 
bahwa untuk biaya 
operasional, saya 
tidak menggunakan 
alat-alat yang 
mahal, yang penting 
bisa berguna dan 
tahan lama. 
Sedangkan untuk 
mengatur biaya 
pemasaran, saya 
selalu menggunakan 
ide dengan biaya 
murah namun 
menghasilkan 
dampak yang luar 
biasa. Karyawan 
divisi pemasaran 
selalu saya anjurkan 



 

biasa. Karyawan 
divisi pemasaran 
selalu saya anjurkan 
untuk hal itu dan 
saya selalu menolak 
untuk ide dengan 
harga yang mahal 
seperti pemasangan 
baliho, penyebaran 
brosur, dan 
pemasaran spanduk. 
Lalu untuk 
karyawan divisi 
pelayanan, saya 
menggunakan 
sumber daya 
manusia sesuai 
dengan kebutuhan 
event dan itu juga di 
rooling agar semua 
mendapatkan bagian 
dan pengalaman, 
demikian ungkapan 
pemilik sekaligus 
pemimpin Ngguyu 
Event Organizer, 
yaitu Bapak Henry 
Yuarta. 

Henry Yuarta pada 
karyawan divisi 
pemasaran adalah 
mencari ide yang 
kreatif, sederhana, 
mudah dijalankan yang 
tidak menggunakan 
biaya mahal namun 
memiliki pengaruh 
yang luar biasa bagi 
konsumen. 

kami dan selalu 
meminta laporan 
komprehensif tiap 
akhir bulan. 

perusahaan. Bapak 
Henry Yuarta selalu 
meminta kepala 
divisi pelayanan 
untuk mengatur 
jumlah tenaga yang 
dibutuhkan untuk 
event dan meminta 
penjelasan siapa 
saja karyawan yang 
cocok untuk diberi 
bonus karena dapat 
bekerja dengan baik 
dan memuaskan. 

untuk hal itu dan 
saya selalu menolak 
untuk ide dengan 
harga yang mahal 
seperti pemasangan 
baliho, penyebaran 
brosur, dan 
pemasaran spanduk. 
Lalu untuk 
karyawan divisi 
pelayanan, saya 
menggunakan 
sumber daya 
manusia sesuai 
dengan kebutuhan 
event dan itu juga di 
rooling agar semua 
mendapatkan bagian 
dan pengalaman. 
mengatur keuangan 
perusahaan dengan 
cara menentukan 
minimum kas, 
menyusun estimasi 
pemasukan dan 
pengeluaran, dan 
menyusun kembali 
keseluruhan 
penerimaan dan 



 

pengeluaran setelah 
adanya transaksi 
financial dan budget 
kas yang final. 

4.  Keuntungan 
jangka 
panjang atau 
jangka pendek 
yang dipilih 
dan alasannya 

Bapak Henry Yuarta 
mengatakan bahwa, 
“sebagai seorang 
entrepreneur, saya 
lebih mengutamakan 
keuntungan jangka 
panjang. Hal ini 
sangat penting, saya 
harus bisa membuat 
cashflow perusahaan 
ini tetap stabil dalam 
jangka panjang. 

Mengenai hal itu, saya 
melihat Bapak Henry 
Yuarta sebagai orang 
yang selalu melihat 
sesuatu dalam jangka 
panjang, baik 
keuntungan secara 
financial maupun 
lainnya. Sering kami 
dituntut untuk 
membuat ide yang 
tidak hanya booming 
sebentar. 

Menurut karyawan 
divisi keuangan, 
Bapak Henry Yuarta 
adalah orang yang 
selalu 
memperhitungan 
keuntungan financial 
dalam jangka 
panjang karena 
untuk kestabilan 
omset perusahaan. 

Beberapa karyawan 
pada divisi 
pelayanan, tidak 
mengetahui 
keuntungan jangka 
panjang atau 
pendek yang dipilih 
oleh Bapak Henry 
Yuarta. Tetapi ada 
sebagian kecil yang 
mengatakan jangka 
panjang. 

Bapak Henry 
Yuarta mengatakan 
bahwa, “sebagai 
seorang 
entrepreneur, saya 
lebih 
mengutamakan 
keuntungan jangka 
panjang. Ungkapan 
beberapa karyawan 
ada tiap divisi juga 
mengatakan bahwa 
beliau pasti melihat 
jangka panjang. 

Sumber: Data Primer hasil wawancara pemimpin dan karyawan Ngguyu Event Organizer diolah tahun 2012 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.4.4. Tabel Hasil Wawancara Responden: Charismatic 

No. Pernyataan Pemilik Pemasaran Keuangan Pelayanan Kesimpulan 
1. Kemampuan 

dalam 
berwirausaha 
yang menarik 
perhatian 
orang lain  

Saya rasa 
kemampuan yang 
saya miliki dalam 
berwirausaha yang 
menarik perhatian 
orang lain adalah 
kemampuan dalam 
negosiasi, menjalin 
kerjasama, dan 
professional. 
Banyak rekan bisnis 
saya yang mau 
menjalin hubungan 
kerja sama dalam 
jangka panjang. 
Saya sendiri tidak 
tahu apa yang 
menarik dalam diri 
saya, tetapi saya 
hanya berbicara 
jujur dan berusaha 
adil untuk semua 
pihak. Dalam 
bernegosiasi 
masalah harga 
misalnya, saya tidak 

Menurut saya sebagai 
karyawan divisi 
pemasaran, 
kemampuan dalam 
berwirausaha yang 
dimiliki oleh Bapak 
Henry Yuarta yang 
menarik perhatian 
orang lain adalah 
kemampuannya dalam 
bernegosiasi. Tak 
jarang saya melihat 
beliau bernegosiasi 
saat di kantor dengan 
rekan bisnisnya. 
Kemampuan negosiasi 
biasanya tidak dimiliki 
oleh semua orang, 
kebanyakan mereka 
ingin diuntungkan satu 
pihak atau masih ada 
ego nya masing- 
masing, tetapi lain 
halnya dengan Bapak 
Henry Yuarta. Beliau 
tidak sepenuhnya 

Ngguyu Event 
Organizer yang 
dipimpin oleh 
Bapak Henry Yuarta 
sudah memiliki 
konsumen loyal 
yang berkat sikap 
professional yang 
dimiliki oleh beliau. 
Saya sering melihat 
bagaimana beliau 
bertindak adil 
terhadap semua 
konsumennya dalam 
menentukan harga 
yang tepat untuk 
mengadakan sebuah 
event dari klien atau 
konsumen, demikian 
pendapat dari 
karyawan divisi 
keuangan. Dalam 
menjalankan 
perusahaannya, 
Bapak Henry Yuarta 
tidak membeda-

Kemampuan yang 
dimiliki oleh Bapak 
Henry Yuarta dalam 
berwirausaha yang 
membuat kami 
tertarik adalah 
kemampuannya 
dalam bekerja sama. 
Beliau tidak menjadi 
seorang bos yang 
hanya bisa 
memerintah dan 
menerima 
keuntungan, tetapi 
ketika bekerja beliau 
mau dan mampu 
terjun langsung ke 
lapangan bersama  
kami. Sangat jarang 
sekali ada Event 
Organizer yang 
pemiliknya mau 
terjun langsung ke 
lapangan. Hal itu 
menjadi ketertarikan 
bagi kami selaku 

Saya rasa 
kemampuan yang 
saya miliki dalam 
berwirausaha yang 
menarik perhatian 
orang lain adalah 
kemampuan dalam 
negosiasi, menjalin 
kerjasama, dan 
professional. 
Karyawan pada 
divisi pemasaran 
Ngguyu Event 
Organizer juga 
mengatakan bahwa 
kemampuan yang 
dimiliki oleh beliau 
adalah 
kemampuannya 
dalam bernegosiasi. 
Lalu pada karyawan 
divisi keuangan 
mengatakan bahwa, 
kemampuan yang 
dimiliki oleh beliau 
adalah bertindak 



 

melihat dari jumlah 
uang yang 
ditawarkan, tetapi 
lebih mengarah ke 
membina hubungan 
yang baik untuk ke 
depannya. Sampai 
sekarang ini tidak 
ada rekan bisnis 
saya yang 
memutuskan 
hubungan kerja, 
demiikian ungkapan 
Bapak Henry Yuarta

melihat uang, tetapi 
lebih mengarah ke 
membina hubungan. 

bedakan dan itu 
menurut para 
karyawannya adalah 
kemampuan yang 
menjadi perhatian 
tersendiri bagi orang 
lain. 

karyawan yang 
langsung 
berhubungan dengan 
konsumen. 

adil dalam 
menentukan harga, 
sedangkan bagian 
divisi pelayanan 
mengatakan bahwa, 
kemampuan Bapak 
Henry Yuarta dalam 
berwirausaha adalah 
dalam bekerja sama 
dengan para 
karyawannya 
dengan mau turun 
lapangan. 

2. Nilai-nilai 
kehidupan 
yang dianut 
sebagai 
Leadpreneur 

Untuk nilai-nilai 
kehidupan yang 
saya anut adalah taat 
beragama dan 
mengandalkan 
Tuhan dalam hal 
apapun. Bagi saya 
hal itu mutlak, 
karena kita hidup di 
dunia ini hanya 
sementara dan tidak 
bisa hanya untuk 
mencari uang untuk 
memenuhi 
kebutuhan fisik kita, 

Kalau untuk nilai 
kehidupan, yang 
Bapak Henry Yuarta 
ajarkan adalah selalu 
berusaha, tidak mudah 
putus asa, dan selalu 
berpikir positif. Tak 
jarang ketika kami 
menghadapi kesulitan 
dalam promosi ke luar 
kota, beliau selalu 
mengubah mindset 
kami dari masalah 
menjadi peluang. Hal 
itu membuat kami 

Kami dari divisi 
keuangan merasa 
bahwa banyak nilai-
nilai kehidupan yang 
dianut oleh Bapak 
Henry Yuarta taat 
beragama, 
mengandalkan 
Tuhan dalam hal 
apapun, tidak mudah 
menyerah, dan 
selalu berusaha 
dengan apapun yang 
dihadapi, tutur 
karyawan divisi 

Dari beberapa 
jawaban karyawan 
divisi pelayanan, 
mengatakan bahwa 
nilai kehidupan yang 
Bapak Henry Yuarta 
anut adalah selalu 
berusaha 
memberikan yang 
terbaik pada 
siapapun juga tanpa 
memandang bulu, 
berpikir positif, 
jangan mudah putus 
asa, dan selalu 

Nilai kehidupan 
yang dianut oleh 
Bapak Henry 
Yuarta adalah selalu 
mengandalkan 
Tuhan dan taat 
beragama. Bagi 
beliau, manusia 
hidup didunia ini 
hanya sementara 
dan kebutuhan 
spiritual lebih 
penting dari 
kebutuhan fisik. 
Nilai-nilai 



 

tetapi kita juga 
harus bisa 
memenuhi 
kebutuhan spiritual. 
Yang lebih penting, 
jika kita sudah 
mampu memenuhi 
kebutuhan spiritual 
atau membina 
hubungan baik 
dengan Tuhan, 
maka untuk semua 
urusan pekerjaan 
sampai kebutuhan 
fisik akan terpenuhi 
dengan sendirinya. 
Saat dalam masalah 
pun saya selalu 
mengandalkan 
Tuhan untuk 
menyelesaikan 
dengan caraNya 
yang tepat di waktu 
yang tepat. Saya 
hanya manusia 
biasa, dan Tuhan 
saya yang luar 
biasa, demikian 
penuturan dari 

termotivasi untuk 
memikirkan cara dan 
ide yang tepat agar 
peluang tersebut bisa 
terambil. Hanya nilai-
nilai kehidupan 
demikian yang saya 
tahu dari beliau, 
demikian jawaban 
wawancara dari 
karyawan divisi 
pemasaran Ngguyu 
Event Organizer. 

keuangan. Saat itu, 
salah seorang 
karyawan divisi 
keuangan pernah 
salah dalam 
menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan, dan itu 
memberikan efek 
yang signifikan bagi 
kas perusahaan. 
Melihat kesalahan 
tersebut, Bapak 
Henry Yuarta tidak 
langsung memarahi 
karyawannya, tetapi 
dengan sabar beliau 
mengajarkan dan 
memberitahu 
mereka bagaimana 
cara yang benar dan 
berkata bahwa ini 
pelajaran berharga 
untuk mereka. 
Dengan mengubah 
masalah menjadi 
pelajaran, ini 
merupakan salah 
satu nilai kehidupan 

mengandalkan 
Tuhan. Sebelum dan 
sesudah event 
berjalan, mereka 
selalu mendapatkan 
4 hal tersebut dari 
kata-kata beliau agar 
mereka termotivasi 
dan semangat dalam 
bekerja. Menurut 
kepala karyawan 
divisi pelayanan, 
Bapak Henry Yuarta 
selalu mengajarkan 
para karyawannya 
ketika menghadapi 
masalah jangan 
sepenuhnya 
mengandalkan 
kekuatan pribadi, 
tetapi berikan 
sepenuhnya masalah 
tersebut pada Tuhan 
dan percaya pada 
Dia. Hal itu 
membuat semua 
karyawan divisi 
pelayanan merasa 
mudah dalam 

kehidupan yang 
beliau anut juga 
berhasil ditularkan 
pada karyawannya, 
yaitu berpikir 
positif, tidak mudah 
putus asa, selalu 
berusaha 
memberikan yang 
terbaik, dan selalu 
mengandalkan 
Tuhan. Semua nilai 
kehidupan yang 
beliau anut 
menjadikan 
karyawannya 
termotivasi dan 
semangat dalam 
bekerja serta 
menjalani hidup. 
Saat itu, salah 
seorang karyawan 
divisi keuangan 
pernah salah dalam 
menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan, dan itu 
memberikan efek 
yang signifikan bagi 



 

pemilik sekaligus 
pemimpin Ngguyu 
Event Organizer. 
Lalu untuk nilai 
kehidupan yang 
disalurkan pada 
karyawan, Bapak 
Henry Yuarta selalu 
mengajarkan 
karyawannya untuk 
berpikir positif, 
tidak mudah 
menyerah, dan 
selalu berusaha 
memberikan yang 
terbaik dalam hal 
apapun.  

yang dianut oleh 
beliau yaitu berpikir 
positif. 

menghadapi masalah 
berkat penuturan 
beliau.  

kas perusahaan. 
Melihat kesalahan 
tersebut, Bapak 
Henry Yuarta tidak 
langsung memarahi 
karyawannya, tetapi 
dengan sabar beliau 
mengajarkan dan 
memberitahu 
mereka bagaimana 
cara yang benar dan 
berkata bahwa ini 
pelajaran berharga 
untuk mereka. 
Dengan mengubah 
masalah menjadi 
pelajaran, ini 
merupakan salah 
satu nilai kehidupan 
yang dianut oleh 
beliau yaitu berpikir 
positif. 

3. Apa itu 
karyawan dan 
bagaimana 
harus 
diperlakukan 

Bagi saya karyawan 
adalah orang yang 
sangat berpengaruh 
pada perusahaan. 
Saya tidak bisa 
mendirikan 
perusahaan ini tanpa 

Pada awal saya 
bekerja benak didalam 
pikiran sebagai 
seorang karyawan 
sangat kental dan 
jelas. Tetapi dengan 
jalannya waktu, saya 

Karyawan divisi 
keuangan merasa 
bahwa diperlakukan 
oleh Bapak Henry 
Yuarta sebagai 
seorang sahabat 
yang selalu 

Sikap dari Bapak 
Henry Yuarta 
tentang bagaimana 
memperlakukan 
kami selaku 
karyawannya adalah 
menularkan sikap 

Jawaban dari Bapak 
Henry Yuarta dan 
beberapa karyawan 
dari berbagai 
macam divisi 
mengatakan hal 
yang sama 



 

mereka, dan saya 
tidak bisa menjadi 
sekarang ini tanpa 
mereka pula. 
Sekarang ini saya 
membawahi 
karyawan yang 
jumlahnya cukup 
banyak tidak 
mengalami kesulitan 
yang besar, karena 
saya tidak 
menganggap mereka 
sebagai pembantu, 
melainkan seperti 
seorang teman. Hal 
itu membuat 
hubungan antara 
saya dengan mereka 
terjalin erat dan 
hangat. Kami sudah 
seperti seorang 
sahabat yang saling 
menjaga dan 
membantu. Dengan 
hal tersebut, secara 
otomatis karyawan 
akan loyal dengan 
perusahaan, 

merasa bukan seperti 
karyawan dan berubah 
menjadi sahabat dari 
Bapak Henry Yuarta. 
Beliau sangat baik dan 
pintar dalam menjalin 
hubungan dengan para 
karyawannya. Kalau 
menurut saya, 
karyawan itu adalah 
orang yang bekerja 
dan berpengaruh pada 
perusahaan. Namun 
semuanya itu harus 
professional terhadap 
pemimpinnya, 
demikian penuturan 
karyawan divisi 
pemasaran Ngguyu 
Event Organizer. 

menjaga. Karyawan 
juga salah satu 
orang yang 
berpengaruh pada 
perusahaan. Mereka 
menuturkan bahwa, 
“walaupun kami 
karyawan yang 
serasa sahabat 
dengan beliau, tetapi 
sikap yang 
professional selalu 
kami junjung. 
Misalnya ketika 
menghadapi 
konsumen, kami 
tidak bercanda 
seperti biasanya. 
Tetapi tetap saling 
menghormati dan 
menghargai satu 
sama lain.” 

saling menjaga satu 
sama  lain. 
Mengingat bahwa 
divisi pelayanan 
adalah terbanyak, 
kami diajarkan 
untuk saling 
mengingatkan, 
menjaga, dan 
memberitahu satu 
sama lain agar tidak 
ada yang hilang atau 
keluar dari 
perusahaan. Apalagi 
ini adalah kerja part-
time, banyak yang 
keluar dan masuk 
atau tidak menentu. 
Kami merasa 
diperlakukan oleh 
beliau sebagai 
seorang sahabat 
yang saling 
menjaga. 

mengenai 
karyawan, yaitu 
orang yang 
berpengaruh pada 
perusahaan. Cara 
perlakukan beliau 
pada karyawannya 
adalah dengan 
menganggap 
karyawan sebagai 
seorang sahabat dan 
hal itupun juga 
dirasakan oleh para 
karyawannya. 
Mereka merasa 
bukan karyawan 
lagi ketika bekerja 
di Ngguyu Event 
Organizer¸ tetapi 
sudah seperti 
sahabat antar satu 
sama lain. 
Layaknya sahabat 
yang saling menjaga 
satu sama lain, 
karyawan dalam 
divisi pelayanan 
merasakan hal 
tersebut. Selain itu 



 

demikian penuturan 
Bapak Henry 
Yuarta. 

juga kerja sama 
antara pemimpin 
dengan karyawan 
sangat professional. 

4. Cara menjadi 
motivator atau 
inspirator bagi 
karyawan 

Saya tidak pernah 
berpikir sampai 
menjadi motivator 
atau inspirator bagi 
karyawan, yang 
saya lakukan hanya 
bekerja sebaik 
mungkin agar dapat 
menjadi contoh 
yang baik bagi 
mereka, demikian 
penuturan Bapak 
Henry Yuarta. 

Saya tidak mengerti 
bagaimana cara beliau 
untuk menjadi 
motivator bagi 
karyawan, tetapi yang 
saya lihat beliau selalu 
bekerja sebaik 
mungkin dan itu 
secara otomatis sudah 
memotivasi kami, kata 
karyawan divisi 
pemasaranan 

Mungkin cara beliau 
menjadi motivator 
atau inspirator bagi 
kami adalah dengan 
menjadi orang yang 
selalu bekerja baik 
dan maksimal dalam 
hal apapun, jawaban 
dari karyawan divisi 
keuangan. 

Untuk hal itu, kami 
melihat Bapak 
Henry Yuarta 
menjadi inspirator 
saat bekerja di 
sebuah event. Beliau 
bekerja sangat baik, 
maksimal, dan 
professional. Itu 
memberikan 
motivasi bagi kami 
untuk bekerja lebih 
baik sama dengan 
beliau. 

Bapak Henry 
Yuarta belum 
pernah sedikitpun 
berpikir untuk 
menjadi seorang 
motivator atau 
inspirator bagi 
karyawannya. 
Tetapi tanggapan 
dari beliau maupun 
karyawan, bahwa 
bekerja dengan baik 
dan maksimal dapat 
menjadi contoh bagi 
karyawan, 
motivator, dan 
inspirator. 

Sumber: Data Primer hasil wawancara pemimpin dan karyawan Ngguyu Event Organizer diolah tahun 2012 

 

 

 

 



 

Tabel 4.4.5. Tabel Hasil Wawancara Responden: Energetic 

No. Pernyataan Pemilik Pemasaran Keuangan Pelayanan Kesimpulan 
1. Kejenuhan 

atau 
kebosanan 
dalam bekerja 

Saya tidak pernah 
sedikitpun 
merasakan 
kejenuhan atau 
kebosanan dalam 
bekerja karena 
bekerja dalam Event 
Organizer sudah 
menjadi passion 
saya. Kalau memang 
kejenuhan atau 
kebosanan itu terjadi 
dalam diri, saya akan 
mencari hal-hal baru 
atau unik hingga rasa 
bosan itu hilang. 
Biasanya saya 
mendengarkan lagu 
setiap hari, mungkin 
itu salah satu faktor 
yang menjadikan 
saya tidak pernah 
bosan atau jenuh 
dalam bekerja, 
demikian pernyataan 
dari Bapak Henry 

Belum pernah 
sedikitpun saya melihat 
Bapak Henry Yuarta 
jenuh atau bosan dalam 
bekerja. Tidak tahu apa 
yang membuat beliau 
begitu semangat dan 
tidak pernah bosan 
dalam bekerja. Tetapi 
kalau bosan atau jenuh 
pun tidak akan 
ditunjukannya 
dihadapan para 
karyawan, karena jika 
pemimpinnya lesu, 
bagaimana 
pengikutnya. Beliau 
selalu semangat dan 
penuh energi dalam 
bekerja, demikian 
penuturan karyawan 
divisi pemasaran 

Untuk masalah 
kejenuhan atau 
kebosanan dalam 
bekerja, karyawan 
divisi keuangan 
tidak pernah melihat 
hal tersebut. Bagi 
mereka, pekerjaan 
yang dilakukan oleh 
Bapak Henry Yuarta 
sudah mendarah 
daging atau menjadi 
bagian dalam 
hidupnya. Maka dari 
itu kata-kata jenuh 
atau bosan tidak 
pernah muncul 
dalam kamusnya 
dalam bekerja. Ada 
beberapa hal yang 
menarik ketika 
bekerja dikantor, 
beliau selalu 
menyetel lagu 
klasik, mungkin itu 
salah satu alternatif 

Karyawan divisi 
pelayanan tidak 
pernah melihat 
Bapak Henry 
Yuarta bosan atau 
jenuh dalam 
bekerja. Pernah 
dalam seminggu 
ada event 3x dan itu 
berturut-turut. 
Beliau sama sekali 
tidak lelah, bosan, 
dan jenuh, tetapi 
tetap semangat 
dalam bekerja. 
Pekerjaan ini sudah 
menjadi passion 
atau jalan hidup 
untuk menjadi 
orang sukses dan 
berhasil. 

Untuk masalah 
kejenuhan atau 
kebosanan dalam 
bekerja, Bapak 
Henry Yuarta tidak 
pernah sedikitpun 
mengalami hal itu 
karena bekerja 
dalam bidang jasa 
Ngguyu Event 
Organizer sudah 
menjadi passion 
atau bagian dari 
hidupnya. Beberapa 
karyawannya dari 
berbagai divisi 
mengatakan bahwa 
Bapak Henry 
Yuarta tidak pernah 
bosan, lelah, lesu, 
atau jenuh terhadap 
pekerjaannya. 
Dikantor beliau 
selalu menyetel lagu 
klasik yang bisa 
dijadikan untuk 



 

Yuarta pada saat 
wawancara. 

agar tidak bosan. mengatasi bosan. 

2. Cara 
mengatasi 
karyawan 
yang jenuh 
atau bosan 
dalam bekerja 

Cara mengatasi 
karyawan yang 
jenuh dan bosan 
dalam bekerja adalah 
dengan mengajak 
mereka rekreasi atau 
liburan on the 
weekend. Liburan ini 
saya adakan 1 bulan 
sekali atau pada saat 
event diluar kota 
saya menyempatkan 
diri dan mengajak 
mereka untuk jalan-
jalan sebelum atau 
sesudah event 
berlangsung. Saya 
juga memberikan 
bonus pada akhir 
bulan bagi karyawan 
yang memiliki 
prestasi kerja baik. 
Bonus tersebut dapat 
memacu dan 
memicu kinerja 
karyawan serta 
menghindarkan 

Sampai saat ini, tidak 
bisa dipungkiri bahwa 
saya pernah mengalami 
kejenuhan atau 
kebosanan dalam 
bekerja. Deadline yang 
menumpuk, strategi 
pemasaran yang gagal, 
dan tidak ada hal baru 
yang didapat. Dulu 
sebelum saya bertemu 
dengan Bapak Henry 
Yuarta, selalu berganti-
ganti tempat kerja 
karena bosan atau tidak 
cocok. Tetapi setelah 
bertemu dengan beliau, 
saya diajarkan cara 
menghadapi kondisi 
bosan atau jenuh dalam 
bekerja. Beliau 
mengajarkan saya 
untuk mencari hal-hal 
baru atau mengerjakan 
sesuatu dengan cara 
berbeda agar tidak 
bosan, ungkapan 

Mungkin diantara 
divisi lain, kami 
yang paling sering 
mengalami 
kebosanan atau 
kejenuhan dalam 
bekerja karena 
selalu menghadapi 
laporan keuangan 
yang banyak, rumit, 
dan melelahkan. 
Tetapi Bapak Henry 
Yuarta mengajarkan 
kami untuk 
mengatasi masalah 
tersebut, yaitu 
dengan 
menyelesaikan tugas 
tersebut satu per 
satu dan diselingi 
dengan istirahat 
sejenak. Tiap akhir 
bulan, beliau 
mengajak kami 
jalan-jalan atau 
rekreasi di suatu 
tempat untuk makan 

Beberapa karyawan 
divisi pelayanan 
mengatakan bahwa, 
“dalam menghadapi 
kebosanan atau 
kejenuhan dalam 
bekerja, tiap akhir 
event Bapak Henry 
Yuarta selalu 
mengajak kami 
untuk makan-
makan. Namun hal 
itu jarang, karena 
kami juga bekerja 
part-time. Dalam 
bekerja pun beliau 
juga di selingi 
canda tawa atau 
bekerja tidak terlalu 
serius, santai, dan 
professional. Kami 
sangat jarang sekali 
menghadapi 
kebosanan atau 
kejenuhan dalam 
bekerja, kebetulan 
juga event selalu 

Cara mengatasi 
karyawan yang 
jenuh dan bosan 
dalam bekerja 
adalah dengan 
mengajak mereka 
rekreasi atau liburan 
on the weekend. 
Sampai saat ini, 
tidak bisa 
dipungkiri bahwa 
mereka pernah 
mengalami 
kejenuhan atau 
kebosanan dalam 
bekerja. Beliau 
mengajarkan 
mereka untuk 
mencari hal-hal 
baru atau 
mengerjakan 
sesuatu dengan cara 
berbeda agar tidak 
bosan. Bapak Henry 
Yuarta mengajarkan 
mereka untuk 
mengatasi masalah 



 

mereka dari rasa 
jenuh atau bosan 
dalam bekerja, 
demikian pernyataan 
dari Bapak Henry 
Yuarta.  

karyawan divisi 
pemasaran. 

bersama 
menghilangkan rasa 
lelah sambil 
bercanda dan 
tertawa, demikian 
jawaban hasil 
wawancara dengan 
karyawan divisi 
keuangan. 

diadakan pada hari 
Sabtu dan Minggu. 
Jadi untuk mengisi 
hari kosong kami 
dengan mencari 
uang”. 

tersebut, yaitu 
dengan 
menyelesaikan 
tugas tersebut satu 
per satu dan 
diselingi dengan 
istirahat sejenak, 
penuturan beberapa 
karyawan per divisi.  

3. Yang 
membuat 
sampai 
sekarang ini 
bekerja dalam 
bidang Event 
Organizer 

Yang membuat 
sampai sekarang ini 
saya bekerja dalam 
bidang Event 
Organizer adalah 
passion yang ada di 
dalam diri saya. 
Untuk menjadi orang 
yang kaya dan 
sukses dalam 
berwirausaha, hal 
pertama yang harus 
dilakukan adalah 
mencinta pekerjaan 
terlebih dahulu. Hal 
ini juga yang saya 
tularkan pada 
karyawan, sebelum 
mereka bekerja pada 
Ngguyu Event 

Kalau menurut saya, 
yang membuat Bapak 
Henry Yuarta mau 
bekerja dalam bidang 
Event Organizer adalah 
kecintaan beliau pada 
pekerjaan yang 
ditekuni. Kecintaannya 
tersebut dibuktikan 
dengan melalui ide-ide 
kreatif pemasaran yang 
selalu dikeluarkan 
untuk menjelaskan 
seperti apa Ngguyu 
Event Organizer itu 
dan pemasaran yang 
dijalankanpun sangat 
diperhatikan karena 
mempertaruhkan nama 
baik perusahaan. Kami 

Bapak Henry Yuarta 
mau bekerja dalam 
bidang Event 
Organizer sampai 
sekarang ini adalah 
cinta dalam 
pekerjaannya. 
Kecintaannya 
sampai sekarang ini 
membuat beliau 
mau bekerja hingga 
larut malam dan 
selalu mewanti-
wanti kami dalam 
mengatur dan 
memeriksa 
keuangan 
perusahaan harus 
berhati-hati dan 
tidak boleh ceroboh, 

Menurut kami dari 
karyawan divisi 
pelayanan, yang 
membuat Bapak 
Henry Yuarta 
adalah 
kecintaannya dalam 
pekerjaan yang 
dibuktikan dari 
totalitasnya dalam 
bekerja. Pernah 
waktu itu kami 
mendapatkan event 
hingga larut malam. 
Beliau mengatakan 
pada kami untuk 
selalu tetapi 
semangat dan 
berikan yang 
terbaik dari semua 

Hal utama yang 
membuat Bapak 
Hennry Yuarta 
bekerja dalam 
bidang event 
organizer adalah 
kecintaannya dalam 
pekerjaan. Beliau 
juga mengajarkan 
kepada 
karyawannya bahwa 
sebelum mereka 
bekerja dalam 
Ngguyu Event 
Organizer, mereka 
harus mencintai 
pekerjaan yang akan 
mereka kerjakan. 
Beliau juga selalu 
mewanti-wanti 



 

Organizer, mereka 
harus mencintai 
pekerjaan dan 
perusahaan ini. Saya 
selalu mengatakan 
bahwa, “anggap ini 
rumah kalian dan 
jagalah kantor ini 
seperti kalian 
menjaga rumah 
sendiri, demikian 
penjelasan Bapak 
Henry Yuarta. 

selalu diwanti-wanti 
oleh beliau untuk 
bertindak dengan hati-
hati tetapi jangan takut 
dalam bertindak, 
penjelasan karyawan 
divisi pemasaran. 

demikian penjelasan 
dari karyawan divisi 
keuangan. 

yang telah kalian 
berikan. Ketika 
mendengar 
pernyataan dari 
beliau tersebut, 
kami menjadi sadar 
bahwa beliau benar-
benar mencintai 
pekerjaannya 
seperti mencintai 
dirinya sendiri, 
demikian penuturan 
dari karyawan 
divisi pelayanan. 

karyawan di 
berbagai divisi 
untuk selalu 
menjaga nama baik 
perusahaan ketika 
bertindak atau 
melakukan sesuatu. 
Selain itu beliau 
juga mengajarkan 
pada karyawan 
divisi pelayanan 
untuk selalu 
totalitas dalam 
bekerja atau 
maksimal. 

4.  Penilaian 
mengenai 
kinerja 

Untuk kinerja 
karyawan mulai dari 
awal mereka masuk 
ke dalam Ngguyu 
Event Organizer 
saya nilai baik. 
Setiap hari atau 
setiap event 
diadakan mereka 
mengalami 
peningkatan yang 
signifikan dan sangat 
berpengaruh bagi 
perusahaan. Saya 

Kalau menurut kami 
selama melihat Bapak 
Henry Yuarta bekerja 
beliau bekerja sangat 
baik dan jika dinilai 
mengenai kinerja 
beliau juga bagus. 
Kami merasa beliau 
mengalami 
peningkatan terus 
setiap harinya, 
sikapnya yang percaya 
diri juga semakin baik, 
terutama dalam 

Melihat prestasi 
yang telah dicapai 
Ngguyu Event 
Organizer sekarang 
ini, sudah 
membuktikan 
betapa baiknya 
kinerja Bapak Henry 
Yuarta. Karyawan 
divisi keuangan 
mengatakan bahwa, 
dibandingkan 
dengan Event 
Organizer lain, 

Untuk memberikan 
penilaian dari 1-10, 
menurut kami dari 
karyawan divisi 
pelayanan, kinerja 
Bapak Henry 
Yuarta nilainya 10. 
Kami rasa beliau 
sudah bekerja 
sangat baik dengan 
cara yang baik. 
Beliau juga sangat 
tepat untuk 
dijadikan contoh 

Menurut Bapak 
Henry Yuarta, 
kinerja 
karyawannya dari 
hari ke hari sangat 
baik dan mengalami 
peningkatan yang 
signifikan, bahkan 
beliau tidak 
menyesal menerima 
mereka sebagai 
karyawannya. 
Sedangkan dari 
karyawan sendiri 



 

sama sekali tidak 
menyesal bahkan 
merasa beruntung 
karena mereka 
mampu diajak 
bekerja sama untuk 
memajukan dan 
mengembangkan 
perusahaan saya ini, 
demikian penjelasan 
Bapak Henry Yuarta. 
Untuk semua 
karyawan dari semua 
divisi, saya merasa 
sudah mengalami 
peningkatan yang 
tinggi.  

berbicara dan 
mengambil keputusan. 
Naluri nya dalam 
memperhitungkan 
resiko juga semakin 
tepat walapun tidak 
100%, penjelasan dari 
karyawan divisi 
pemasaran. Mereka 
mengatakan bahwa 
pada intinya, kerja 
Bapak Henry Yuarta 
baik dan sangat baik. 

kami rasa karyawan 
di perusahaan ini 
yang paling 
berbeda. Biasanya 
di beberapa Event 
Organizer yang lain, 
mereka bekerja 
motivasinya hanya 
uang, tetapi lain 
halnya dengan 
karyawan di 
perusahaan ini, 
mereka juga 
mencari pengalaman 
dan pelajaran 
berharga dari 
praktek kerja 
langsung. 

yang baik dalam 
bekerja, penjelasan 
dari karyawan 
divisi pelayanan. 
Mereka juga merasa 
nyaman dalam 
bekerja sama 
dengan saat 
menjalankan event. 
Kenyamanan 
tersebut yang 
membuat mereka 
masih mau bekerja 
untuk Ngguyu 
Event Organizer. 

dalam menilai 
kinerja Bapak 
Henry Yuarta juga 
sangat baik. 
Kepercayaan diri 
beliau dalam 
berbicara dan 
mengambil 
keputusan 
meningkat, 
keberhasilannya 
dalam mengajak 
karyawan untuk 
bekerja sama, dan 
suasana kerja yang 
nyaman juga 
mampu beliau 
ciptakan. 

Sumber: Data Primer hasil wawancara pemimpin dan karyawan Ngguyu Event Organizer diolah tahun 2012 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.4.6. Tabel Hasil Wawancara Responden: Emphatetic 

No. Pernyataan Pemilik Pemasaran Keuangan Pelayanan Kesimpulan 
1. Peningkatan 

pribadi atau 
kinerja 
karyawan 

Sampai saat ini saya 
merasa karyawan 
mengalami 
peningkatan pribadi 
atau kinerja, tetapi 
saya tidak tahu 
apakah itu 
sepenuhnya dari 
saya atau tidak. 
demikian pernyataan 
Bapak Henry 
Yuarta. Beliau 
secara tidak 
langsung menuntut 
para karyawannya 
untuk meningkatkan 
dirinya dalam hal 
apapun, melalui 
evaluasi, buku yang 
dibaca, dan 
pengetahuan baru 
yang didapatkan. 
Tak jarang pula 
beliau menegur 
karyawan yang tidak 
pernah mengalami 

Saya sebagai 
karyawan divisi 
pemasaran mengalami 
peningkatan pribadi 
maupun kinerja 
melalui pelatihan, ide 
kreatif yang beliau 
tularkan, dan buku. 
Kami merasa setiap 
bulan mengalami 
peningkatan dalam 
beberapa hal, mulai 
dari berpikir kreatif 
hingga kehidupan 
kami, demikian 
pernyataan karyawan 
divisi pemasaran. 

Peningkatan pribadi 
atau kinerja dalam 
diri saya meningkat. 
Dari yang dulunya 
tidak mengerti 
tentang bagaimana 
cara  mengatur 
cashflow perusahaan 
sampai sekarang ini 
bisa mengerti 
merupakan bukti 
kecil bahwa saya 
mengalami 
peningkatan dalam 
pribadi maupun 
kinerja, ungkatan 
karyawan divisi 
keuangan. Saya 
hanya lulusan SMA, 
dulu tidak 
mendapatkan 
pelajaran seperti itu, 
tetapi saat bekerja 
disini saya 
mendapatkan hal itu.

Dalam divisi 
pelayanan, semua 
karyawan 
mengalami 
peningkatan pribadi 
atau kinerja. Mereka 
semua bersyukur 
karena dari 
semenjak mereka 
SMA sudah 
disadarkan oleh 
Bapak Henry Yuarta 
untuk mulai mencari 
uang agar tidak 
membebankan orang 
tua. Selain itu 
mereka yang 
dibilang masih masa 
puber sudah 
mengerti dan 
merasakan 
bagaimana bekerja. 

Bapak Henry Yuarta 
selalu menuntut 
karyawannya untuk 
meningkatkan diri 
dan kinerjanya 
setiap hari agar 
dapat mengikuti 
perkembangan. 
Selain itu setiap 
divisi pada 
perusahaan Ngguyu 
Event Organizer 
mengalami 
peningkatan secara 
pribadi maupun 
kinerja melalui 
praktek langsung, 
evaluasi, pelatihan, 
dan buku. Adapun 
yang mengatakan 
bahwa sangat 
bersyukur karena 
masih SMA tetapi 
sudah bisa mencari 
uang dan merasakan 
bekerja. 



 

kemajuan selama 
bekerja. 

2. Yang 
dilakukan 
ketika melihat 
dan 
mengetahui 
karyawan 
sedang ada 
dalam masalah 

Untuk hal itu saya 
selalu berusaha 
untuk peka dan 
mendekati 
interpersonal 
dengan mereka yang 
sedang ada dalam 
masalah. Saya 
biasanya mengajak 
makan diluar dan 
menanyakan apa 
yang sedang dialami 
nya. Setelah mereka 
cerita saya 
memberikan solusi 
dan pengarahan 
untuk masalah 
tersebut, demikian 
ungkapan Bapak 
Henry Yuarta. 
Beliau juga 
menyatakan bahwa 
masalah yang 
dialami oleh 
karyawannya hanya 
seputar 
kehidupannya dan 

Yang Bapak Henry 
Yuarta lakukan ketika 
melihat kami berada 
dalam masalah adalah 
mengajak kami 
berkumpul dan makan 
bersama. Setelah 
semuanya santai, 
beliau berusaha 
menarik kami untuk 
bercerita mengenai 
masalah yang sedang 
menimpa kami. 
Setelah itu beliau 
memberikan solusi 
mengenai apa yang 
harus dilakukan, 
demikian pernyataan 
mereka. Karyawan 
divisi pemasaran 
mengaku senang 
dengan cara Bapak 
Henry Yuarta dalam 
memecahkan masalah. 

Bapak Henry Yuarta 
tidak mengajar kami 
untuk menjadi orang 
yang lemah dan 
mudah menangis 
ketika menghadapi 
masalah. Beliau 
selalu menganjurkan 
kami untuk bercerita 
ketika menghadapi 
masalah baik 
masalah intenal 
maupun dalam 
bekerja dan beliau 
pun langsung 
memberikan solusi. 
Pernah kami 
sewaktu mengalami 
kesulitan dalam 
keuangan, beliau 
memberikan saya 
sejumlah uang. Hal 
itu membuat saya 
sempat meneteskan 
air mata atau terharu 
atas kebaikan beliau, 
demikian jawaban 

Dibandingkan 
semua divisi, 
mungkin divisi 
pelayanan memiliki 
masalah terbesar dan 
terbanyak karena 
jumlah orang pada 
divisi ini paling 
banyak. Ketika ada 
masalah, kami 
dianjurkan untuk 
langsung bercerita 
dengan Bapak 
Henry Yuarta. 
Beliau membuat 
kami merasa 
nyaman untuk 
bercerita dan 
berkonsultasi, entah 
itu masalah pacar, 
keluarga, ataupun 
sekolah. Solusi yang 
beliau tawarkan pun 
bermacam-macam 
sesuai dengan pokok 
permasalahan. 
Untuk masalah 

Bapak Henry Yuarta 
mengatakan bahwa 
ketika melihat 
karyawannya berada 
dalam masalah, 
beliau melakukan 
pendekatan 
interpersonal dan 
memancing 
karyawannya untuk 
bercerita. Selain itu 
beliau juga berusaha 
untuk peka terhadap 
keadaan yang 
sedang dialami oleh 
karyawannya. 
Pernah kami 
sewaktu mengalami 
kesulitan dalam 
keuangan, beliau 
memberikan saya 
sejumlah uang. Hal 
itu membuat saya 
sempat meneteskan 
air mata atau terharu 
atas kebaikan 
beliau, demikian 



 

rata-rata beliau 
sudah mengalami, 
jadi beliau sudah 
mengerti apa jalan 
keluar yang tepat. 

atas perilaku empati 
Bapak Henry Yuarta 
dari salah satu 
karyawan divisi 
keuangan. 

kinerja tanpa kami 
harus lapor, Bapak 
Henry Yuarta peka 
dengan masalah 
yang kami alami, 
demikian beberapa 
ungkapan karyawan 
divisi pelayanan. 

jawaban atas 
perilaku empati 
Bapak Henry Yuarta 
dari salah satu 
karyawan divisi 
keuangan. 

Sumber: Data Primer hasil wawancara pemimpin dan karyawan Ngguyu Event Organizer diolah tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.4.7. Tabel Hasil Wawancara Responden: Drive  

No. Pernyataan Pemilik Pemasaran Keuangan Pelayanan Kesimpulan 
1. Cara 

menggerakan 
karyawan 
untuk dapat 
bekerja sama 
dan berjuang 
mewujudkan 
visi dan misi 
serta 
mencapai 
tujuan 
perusahaan 

Cara saya untuk 
menggerakan 
karyawan agar dapat 
bekerja sama dan 
berjuang dalam 
mewujudkan visi dan 
misi serta tujuan 
perusahaan dengan 
cara menjadi 
pemimpin yang baik 
bagi karyawan. Saya 
tidak menakuti dan 
memaksa karyawan 
untuk bekerja, tetapi 
yang saya lakukan 
hanyalah membantu 
mereka agar dapat 
bekerja dengan baik 
dan mengarahkan 
cara kerja sesuai 
dengan visi, misi, 
dan tujuan 
perusahaan yang 
telah saya 
komunikasikan dari 
awal. Dengan cara 

Kalau menurut saya, 
cara Bapak Henry 
Yuarta untuk 
menggerakan 
karyawannya agar 
visi, misi, tujuan 
perusahaan dapat 
terwujud adalah 
dengan 
mengkomunikasikan 
dan mengajari kami 
bagaimana cara 
mencapainya, 
pernyataan dari 
karyawan divisi 
pemasaran. 
Menurutnya, Bapak 
Henry Yuarta tidak 
pernah melepaskan 
karyawan dalam 
bekerja, tetapi juga 
ikut mengawasi atau 
mengontrol namun 
dari belakang. Ketika 
karyawan berada 
diluar jalur, maka 

Bapak Henry Yuarta 
dalam menggerakan 
karyawan agar dapat 
bekerja sama dalam 
mewujudkan visi, 
misi, dan tujuan 
perusahaan adalah 
dengan menciptakan 
rasa kekeluargaaan 
dan membantu para 
karyawannya dalam 
bekerja seperti yang 
dikomunikasikan dari 
awal pada saat 
wawancara. Dengan 
cara seperti ini, 
mereka jadi mengerti 
bagaimana mencapai 
dan mewujudkan 
visi, misi, dan tujuan 
perusahaan. 

Dengan jumlah 
karyawan paling 
banyak dari divisi 
lain, menurut 
karyawan dari 
divisi pelayanan 
mengatakan bahwa 
untuk mencapai 
visi, misi, dan 
tujuan perusahaan 
cara Bapak Henry 
Yuarta adalah 
dengan melakukan 
evaluasi, pelatihan, 
dan briefing 
sebelum event. 
Beliau juga 
mengajarkan dan 
membantu ketika 
karyawan pada 
divisi pelayanan 
salah dalam 
bertindak dan 
berpikir yang tidak 
sesuai dengan visi, 
misi, dan tujuan 

Cara Bapak Henry 
Yuarta untuk 
menggerakan 
karyawan dalam 
mewujudkan visi, 
misi, dan tujuan 
perusahaan adalah 
dengan 
mengkomunikasikan 
dan membantu para 
karyawannya agar 
dapat bekerja dengan 
baik. Seluruh 
karyawan tiap divisi 
di Ngguyu Event 
Organizer juga 
mengatakan hal yang 
sama tentang 
bagaimana cara 
beliau mewujudkan 
visi, misi, dan tujuan 
perusahaan yaitu 
dengan membantu 
dan mengarahkan 
para karyawannya 
agar dapat bekerja 



 

ini saya yakin 
karyawan secara 
otomatis akan 
mengerti dan 
tergerak untuk 
mencapai visi, misi, 
dan tujuan 
perusahaan, 
demikian penuturan 
dari Bapak Henry 
Yuarta. 

beliau akan 
mengembalikan 
mereka ke jalur visi, 
misi, tujuan 
perusahaan. 

perusahaan ketika 
melayani klien atau 
konsumen. 

dengan baik. Ada 
pernyataan dari 
karyawan divisi 
keuangan bahwa 
cara beliau untuk 
mewujudkan visi, 
misi, dan tujuan 
adalah dengan 
menciptkan suasana 
kebersamaan dan 
kekeluargaan. Bapak 
Henry Yuarta juga 
mengatakan bahwa 
ketika mereka salah 
dalam bertindak dan 
berpikir, maka beliau 
akan mengembalikan 
langsung ke visi, 
misi, dan tujuan 
perusahaan. 

2. Cara 
membentuk 
karyawan 
yang memiliki 
daya juang 
serta dedikasi 
yang tinggi 

Dalam membentuk 
karyawan yang 
memiliki daya juang 
serta dedikasi yang 
tinggi adalah dengan 
melakukan 
pendampingan dan 
pendekatan 
interpersonal. Dalam 

Yang saya peroleh 
dari Bapak Henry 
Yuarta dalam 
membentuk daya 
juang serta dedikasi 
yang tinggi adalah 
dengan melakukan 
pendampingan dan 
pendekatan pada 

Untuk membentuk 
daya juang dan 
dedikasi yang tinggi 
dalam diri kami, 
yang dilakukan 
Bapak Henry Yuarta 
adalah dengan 
memberikan tugas 
yang terkadang di 

Karyawan divisi 
pelayanan 
mengatakan 
bahwa, mereka 
tidak sepenuhnya 
tahu bagaimana 
membentuk daya 
juang dan dedikasi 
yang tinggi dalam 

Bapak Henry Yuarta 
menjelaskan, dalam 
membentuk 
karyawan yang 
memiliki daya juang 
serta dedikasi yang 
tinggi adalah dengan 
melakukan 
pendampingan dan 



 

menciptakan daya 
juang, saya terkadang 
meletakan karyawan 
pada kondisi yang 
kritis, dimana 
perjuangan karyawan 
dalam menyelesaikan 
pekerjaan sedang 
diuji, apakah dapat 
menyelesaikannya 
tepat waktu atau 
malah berantakan. 
Sedangkan untuk 
membentuk dedikasi 
yang tinggi adalah 
dengan cara 
melakukan 
pendekatan dan 
pendampingan 
intensif. Kedua hal 
ini yang saya lakukan 
untuk menumbuhkan 
daya juang dan 
dedikasi yang tinggi 
dalam diri karyawan 
Ngguyu Event 
Organizer, demikian 
penuturan Bapak 
Henry Yuarta.  

karyawannya. Setiap 
kali kami sedang rapat 
untuk mencari dan 
memikirkan ide-ide 
kreatif, beliau tidak 
segan-segan untuk 
bergabung, demikian 
penjelasan dari salah 
satu karyawan divisi 
pemasaran. 

luar kemampuan 
kami dengan tujuan 
untuk meningkatkan 
energi dalam bekerja. 
Beliau menjelaskan 
bahwa beliau tidak 
mau karyawannya 
hanya bisa 
mengerjakan laporan 
keuangan yang biasa-
biasa saja tetapi 
harus bisa menjadi 
ahli keuangan yang 
luar biasa. Selain itu 
beliau juga 
melakukan 
pendampingan, tidak 
hanya memberikan 
kami tugas, 
penjelasan karyawan 
divisi keuangan.   

diri para 
karyawannya. 
Yang mereka tahu, 
Bapak Henry 
Yuarta mau 
melakukan 
pendampingan 
ketika kami 
bekerja dalam 
sebuah event. 
“Tidak tahu 
kenapa, kami 
memiliki dedikasi 
dan daya juang 
yang tinggi dalam 
bekerja pada 
Ngguyu Event 
Organizer. 

pendekatan 
interpersonal. 
Pengakuan dari 
karyawan per divisi 
mengatakan bahwa, 
cara Bapak Henry 
Yuarta untuk 
membentuk daya 
juang dan dedikasi 
yang tinggi adalah 
dengan melakukan 
pendekatan dan 
pendampingan 
intensif. 
Pendampingan 
tersebut seperti, 
datang pada saat 
rapat, langsung 
terjun ke lapangan, 
dan terkadang 
menciptakan kondisi 
kritis dalam 
pekerjaan. 



 

3. Komunikasi 
visi, misi, 
tujuan 
perusahaan 
dan apa yang 
dilakukan jika 
ada karyawan 
yang tidak 
memiliki visi, 
misi, tujuan 
yang sama 

Penjelasan Bapak 
Henry Yuarta ketika 
diwawancarai adalah 
“saya sudah 
mengkomunikasikan 
visi, misi, dan tujuan 
perusahaan pada saat 
wawancara. Visi 
perusahaan adalah 
memberikan 
kebahagiaan dan 
kepuasan pada klien 
atau konsumen yang 
menggunakan jasa 
Ngguyu Event 
Organizer. Nama 
perusahaan ini pun 
adalah Ngguyu, kalau 
kami tidak bisa 
membuat ngguyu 
para klien atau 
konsumen, maka 
kami sudah gagal 
menerapkan filosofi 
perusahaan. Lalu 
untuk misi nya 
adalah dengan 
memberikan konsep 
event yang berbeda, 

Visi, misi, dan tujuan 
perusahaan sudah 
Bapak Henry Yuarta 
komunikasikan pada 
saat kami 
diwawancara. Setiap 
kali kami mencari ide 
pemasaran, hal utama 
yang selalu kami ingat 
adalah visi, misi, dan 
tujuan perusahaan. 
Kami harus 
menyesuaikan ide 
pemasaran dengan ke 
tiga hal utama 
tersebut, demikian 
penjelasan karyawan 
divisi pemasaran. 
Ketika mereka 
diwawancara apakah 
mengetahui visi, misi, 
dan tujuan 
perusahaan, mereka 
tahu karena visi, misi, 
dan tujuan perusahaan 
selalu menjadi garis 
besar dalam bekerja. 
Jawaban mereka untuk 
visi perusahaan adalah 

Awal kami bekerja, 
kami sudah 
diberitahu dan 
mengetahui apa saja 
visi, misi, dan tujuan 
perusahaan. Bapak 
Henry Yuarta 
mengkomunikasikan 
hal tersebut dengan 
baik, jelas, dan 
singkat, namun 
membuat kami selalu 
mengingat hal 
tersebut. Dalam 
bekerja, kami selalu 
diingatkan apakah 
sudah mewujudkan 
visi, misi, dan tujuan 
perusahaan. Untuk 
visi perusahaan, 
membuat klien atau 
konsumen yang 
memakai jasa 
Ngguyu Event 
Organizer tertawa 
dan bahagia, sesuai 
nama EO ini yaitu 
Ngguyu. Sedangkan 
misi nya adalah 

Untuk visi, misi, 
dan tujuan 
perusahaan 
karyawan dari 
divisi pelayanan 
hanya mengerti 
gambarannya saja 
tetapi untuk 
detailnya kami 
kurang 
mengetahui. Ketika 
diwawancarai 
beberapa dari 
mereka hanya 
mengerti gambaran 
umum visi, misi, 
dan tujuan 
perusahaan tetapi 
intinya sama atau 
benar dengan visi, 
misi, dan tujuan 
perusahaan. 
Sebagian dari 
mereka 
mengatakan bahwa 
visi perusahaan 
sama dengan nama 
perusahaan yaitu 
menjadi klien atau 

Ketika diwawancarai 
mengenai 
pengkomunikasian 
visi, misi, dan tujuan 
perusahaan, Bapak 
Henry Yuarta sudah 
mengkomunikasikan 
ketiga hal tersebut 
pada saat 
wawancara. Visi 
perusahaan yaitu  
menjadikan klien 
atau konsumen yang 
menggunakan jasa 
Ngguyu Event 
Organizer bahagia 
dan puas. Untuk misi 
perusahaan adalah 
mengadakan atau 
membuat konsep 
event yang berbeda, 
unik, dan kreatif dari 
biasanya. Sedangkan 
untuk tujuannya 
sendiri adalah agar 
nama Ngguyu Event 
Organizer selalu 
diingat dan tertanam 
dalam benak 



 

menarik, dan luar 
biasa dengan 
menyesuaikan 
permintaan klien atau 
konsumen. 
Tujuannya adalah 
agar nama Ngguyu 
Event Organizer 
selalu diingat dan 
tertanam dalam 
benak klien atau 
konsumen yang telah 
menggunakan jasa 
kami. Untuk 
karyawan yang 
belum atau tidak 
memiliki visi, misi, 
dan tujuan yang sama 
dengan perusahaan 
adalah dengan 
melakukan 
brainwash pada 
karyawan. Setelah itu 
saya melakukan 
pendekatan dan 
mulai menjelaskan 
visi, misi, dan tujuan 
perusahaan”. 

membuat bahagia dan 
tertawa klien atau 
konsumen yang 
menggunakan jasa 
kami,sedangkan untuk 
misi adalah dengan 
membuat konsep event 
yang berbeda, unik, 
dan kreatif dari 
biasanya, lalu untuk 
tujuan sendiri adalah 
agar nama Ngguyu 
Event Organizer 
selalu diingat dan 
tertanam dalam 
ingatan konsumen. 
Yang sudah kami 
lakukan untuk 
mewujudkan visi, 
misi, dan tujuan 
perusahaan adalah 
dengan bekerja 
maksimal dan sesuai 
dengan visi, misi, dan 
menghasilkan tujuan 
yang sesuai dengan 
perusahaan. 

dengan mengadakan 
konsep acara yang 
kreatif. Sedangkan 
untuk tujuannya 
adalah agar klien 
atau konsumen selalu 
mengingat dan 
mengerti Ngguyu 
Event Organizer. 
Yang sudah saya  
lakukan untuk 
mewujudkan visi, 
misi, dan tujuan 
perusahaan adalah 
dengan bekerja 
maksimal dan sebaik 
mungkin sesuai 
dengan visi, misi, 
dan tujuan 
perusahaan. 
Sebenarnya banyak 
hal yang sudah saya 
lakukan untuk 
mewujudkan visi, 
misi, dan tujuan 
perusahaan, 
demikian penjelasan 
dari karyawan divisi 
keuangan. 

konsumen ngguyu, 
lalu untuk misi nya 
sendiri adalah 
memberikan 
pelayanan yang 
memuaskan dan 
berbeda pada 
konsumen 
dibandingkan 
dengan EO 
lainnya, sedangkan 
untuk tujuannya 
adalah agar nama 
Ngguyu Event 
Organizer selalu 
ingat dan merema 
dalam benak klien 
atau konsumen. 
Usaha yang telah 
karyawan divisi 
pelayanan lakukan 
untuk mewujudkan 
visi, misi, dan 
tujuan perusahaan 
adalah 
memberikan yang 
terbaik untuk klien 
atau konsumen 
yang menggunakan 

konsumen. Ketika 
karyawan per divisi 
diwawancara, 
sebagian besar dari 
mereka mengetahui 
tentang visi, misi, 
dan tujuan 
perusahaan. Cara 
karyawan 
mewujudkan visi, 
misi, dan tujuan 
perusahaan adalah 
bekerja sebaik 
mungkin dan 
maksimal dengan 
menyesuaikan visi, 
misi, dan tujuan 
perusahaan jasa 
Ngguyu Event 
Organizer. 



 

jasa Ngguyu Event 
Organizer. Sampai 
sekarang ini, 
mereka sudah 
berupaya keras 
untuk memberikan 
yang terbaik. 

4. Pemimpin 
yang baik 

Berikut pernyataan 
Bapak Henry Yuarta 
ketika diwawancarai 
apakah beliau sudah 
bisa menjadi 
pemimpin yang 
terbaik bagi 
karyawannya,  
“Sampai saat ini, 
saya belum merasa 
sepenuhnya menjadi 
pemimpin yang baik 
bagi karyawan, 
masih banyak hal 
yang harus saya 
perbaiki dan 
tingkatkan. Karena 
jika saya puas 
dengan apa yang ada 
pada saya sekarang 
ini maka saya tidak 
akan mengalami 

Pernyataan dari 
karyawan divisi 
pemasaran apakah 
Bapak Henry Yuarta 
sudah mampu menjadi 
pemimpin yang baik 
adalah mereka merasa 
bahwa beliau sudah 
mampu menjadi 
pemimpin yang baik 
selama ini. Dari 
sikapnya dalam 
memperlakukan 
karyawan hingga 
kepeduliannya 
terhadap konsumen. 
Sebagai seorang 
pengusaha, beliau 
tidak hanya 
memperhitungkan 
uang, tetapi juga 
memperhitungkan 

Bapak Henry Yuarta 
sudah menjadi 
pemimpin yang baik 
bagi kami, demikian 
kalimat yang 
diucapkan oleh 
karyawan divisi 
keuangan. Sampai 
sekarang ini, kami 
menganggap beliau 
bukan lagi seorang 
bos, tapi lebih kearah 
seorang kakak. 
Beliau sangat tepat 
sekali kami jadikan 
sebagai seorang 
kakak karena 
sifatnya yang peduli, 
perhatian, dan tak 
cuek dalam 
menanggapi kami 
walaupun kami ini 

Semua karyawan 
pada divisi 
pelayanan 
mengatakan 
bahwa, Bapak 
Henry Yuarta 
sudah menjadi 
seorang pemimpin 
yang baik bagi 
mereka. Membuka 
pikiran mengenai 
jangan membebani 
orang tua mulai 
dari sekarang 
adalah kata-kata 
yang merema dan 
selalu membuat 
semua karyawan 
divisi pelayanan 
mengingat. Beliau 
juga berhasil 
membuka talenta 

Ketika 
diwawancarai, 
apakah Bapak Henry 
Yuarta sudah bisa 
menjadi pemimpin 
yang baik, maka 
jawabannya adalah 
belum merasa 
sepenuhnya menjadi 
pemimpin yang 
terbaik tetapi sampai 
sekarang ini beliau 
sudah baik dalam 
memimpin. Beliau 
merasa banyak hal 
yang harus 
ditingkatkan dan 
diperbaiki dalam 
dirinya. Demikian 
pula pengakuan dari 
karyawan per divisi 
mengatakan bahwa 



 

perkembangan untuk 
menjadi lebih baik. 
Kalau ditanya apakah 
saya bisa menjadi 
pemimpin yang baik 
bagi karyawan, maka 
jawabannnya adalah 
“ya”, karena tidak 
mungkin saya dapat 
memimpin karyawan 
sebanyak ini sampai 
sekarang”. 

kesejahteraan 
karyawan dan 
perusahaan dalam 
jangka panjang. 

adalah karyawannya. 
Beliau juga 
mengajari kami 
mengenai nilai-nilai 
kehidupan serta 
berbagi mengenai 
pengalamannya yang 
dapat kami jadikan 
pelajaran. Hal 
tersebut sangat 
jarang kami 
dapatkan, jika 
bekerja ditempat lain, 
demikian pernyataan 
karyawan divisi 
keuangan. 

para karyawannya 
dan mau mengajari 
nilai-nilai 
kehidupan yang 
sesuai dengan 
prinsip hidupnya. 
Namun ada satu 
nasihat yang 
diucapkan untuk 
Bapak Henry 
Yuarta yaitu 
jangan puas 
dengan apa yang 
ada sekarang, 
karena masih 
banyak hal yang 
perlu beliau 
tingkatkan agar 
berhasil dan sukses 
dalam 
mengembangkan 
serta 
mempertahankan 
Ngguyu Event 
Organizer. 

Bapak Henry Yuarta 
sudah bisa menjadi 
pemimpin yang baik 
dan jangan puas serta 
bangga dengan apa 
yang ada sekarang 
karena beliau harus 
mampu menjadi 
pemimpin yang lebih 
baik lagi dan berhasil 
dalam 
mengembangkan 
serta 
mempertahankan 
Ngguyu Event 
Organizer. 

Sumber: Data Primer hasil wawancara pemimpin dan karyawan Ngguyu Event Organizer diolah tahun 2012 

 

 



 

Tabel 4.4.1. Data Mentah Hasil Wawancara Responden: Self Condifent 

1. Kemampuan yang dimiliki Bapak Henry Yuarta dalam berwirausaha 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Sangat berani dalam mengambil resiko, strategi, dalam menghadapi pesaing. Tak peduli berapa biaya dan resiko seperti apa 

yang akan terjadi, yang penting maju dulu. Beliau ini adalah orang yang berani gagal. 
2. Denny  Kepercayaan diri dalam berbicara, mengambil keputusan, dan bertindak sangat baik. Beliau sering mengatakan agar kami selalu 

memperbaiki diri, apalagi kami yang berada pada posisi ujung tombak perusahaan untuk memperkenalkan perusahaan beliau 
kepada konsumen. 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Percaya diri dalam melayani konsumen, misalnya berani menjadi MC.  
2. Danu Mampu membina hubungan baik dengan orang lain, contohnya seperti menyapa konsumen 
3. Titus  Pintar dalam berbicara dan memotivasi 
4. Ayumi Berani dan tidak malu dalam bertindak 
5. Eka  Tidak sombong 
6. Martin Baik dalam berbicara dengan siapapun dan dimanapun 
7. Dimas  Pintar dalam berbisnis 
8. Jeanny Mampu mengajar karyawannya  
9. Petra  Orangnya baik 
10. Leonita Tak bertele-tele 
11. Dodi  Bisa memotivasi karyawannya dan selalu mengingatkan, “layani mereka, seperti anda melayani diri sendiri. Puaskan mereka, 

seperti anda memuaskan diri sendiri” 
12. Teofilus  Mampu mengajar saya dalam melayani konsumen dengan menganggap mereka seperti diri saya sendiri 
13. Linda Public speaking baik 
14. Hendry Bisa memotivasi orang
15. Tina Teliti dalam hal kecil, seperti mulai dari cara tersenyum, hingga bagaimana cara duduk ketika melayani konsumen
16. Yulia Pintar dan tidak takut salah 



 

 

2. Intuisi atau logika yang digunakan Bapak Henry Yuarta untuk pengambilan keputusan dalam kondisi apapun 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Sering menggunakan intusi namun tak jarang juga untuk menggunakan logika. Setiap rapat, sering memancing intuisi dan 

pikiran-pikiran kreatif , setelah itu baru dinilai dengan logika  
2. Denny  Lebih menggunakan naluri dan semua ide yang tidak terpakai, tidak kemudian dibuang, tetapi disimpan dan diperbaiki untuk 

direalisasikan pada kemudian hari. 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Kelihatannya sering menggunakan intusi 
2. Danu Menggunakan intuisi, karena mengerti bagaimana harus bertindak 
3. Titus  Kalau melayani jarang pakai logika, pakai perasaan 
4. Ayumi Karena saya tidak tahu dalamnya pikiran pak Henry, mungkin pakai intuisi 
5. Eka  Intuisi 
6. Martin Kelihatannya intuisi 
7. Dimas  Pakai intuisi 
8. Jeanny Pakai feeling 
9. Petra  Intuisi 

10. Leonita Orangnya peka, jadi mungkin pakai intuisi 
11. Dodi  Feeling 
12. Teofilus  Intuisi 
13. Linda Saat bekerja, kami diajarkan melayani pakai perasaan, jadi pak Henry pasti menggunakan intuisi  
14. Hendry Kelihatannya ya feeling 
15. Tina Hanya pakai feeling 
16. Yulia Mungkin intuisi 

 



 

3. Yang dilakukan ketika dihadapkan pada kondisi kritis atau kondisi yang tidak diharapkan 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Tetap tenang dan tidak panik. kami  juga diajarkan seperti itu. Kami sering takut dan panik dalam menghadapi strategi 

pemasaran pesaing 
2. Denny  Tenang. Secara fisik, saya melihatnya seperti itu, tapi tidak tahu dalam pikiran dan hatinya, apakah juga tenang atau tidak 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Mungkin tenang, karena kami sering mengalami kondisi kritis atau tidak diharapkan.  
2. Danu Fleksibel dan tenang
3. Titus  Kelihatannya tenang 
4. Ayumi Tidak gugup, ketika konsumen meminta hal-hal yang tidak terduga misalnya. 
5. Eka  Tenang  
6. Martin Fleksibel 
7. Dimas  Tetap tenang sampai semuanya selesai 
8. Jeanny Tidak gugup
9. Petra  Tenang kelihatannya 
10. Leonita Tenang-tenang saja 
11. Dodi  Fleksibel dalam kondisi apapun, terutama kondisi kritis atau diluar bayangan. 
12. Teofilus  Tidak gugup atau cepat dalam mengambil keputusan 
13. Linda Menghadapi kondisi tersebut, pak Henry dan kami berusaha tetap tenang. 
14. Hendry Lebih kearah tenang
15. Tina Tenang saja mungkin sudah terbiasa 
16. Yulia Pak henry pernah mengingatkan, “kalau kalian panik atau tidak tenang, semuanya bisa kacau”, jadi tenang 

 

 



 

Tabel 4.4.2. Data Mentah Hasil Wawancara Responden: Utilize 

1. Cara Bapak Henry Yuarta untuk menumbuhkan dan mengoptimalkan kinerja karyawan 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Jarang teori tapi langsung praktek, dengan belajar berpikir kreatif dan kritis dalam memasang strategi promosi. Sering dipinjami 

buku. 
2. Denny  Sering menolak ide-ide kami, mungkin itu juga bagian untuk meningkatkan kinerja kami. Setiap bulan kami juga dipinjami 

buku, lalu saat pengembalian pasti ditanya apa saja yang didapat. 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Ada pelatihan terutama saat mendekati event, dikumpulkan menjadi satu untuk briefing.  
2. Danu Banyak praktek
3. Titus  Membantu kami 
4. Ayumi Sering ada pelatihan sebelum event dimulai 
5. Eka  Dengan evaluasi 
6. Martin Pendampingan  
7. Dimas  Pelatihan sebelum event
8. Jeanny Dilatih berpikir kreatif dalam menghadapi permintaan konsumen yang berbeda-beda 
9. Petra  Berpikir kreatif 
10. Leonita Memberikan bantuan dan arahan saat bingung 
11. Dodi  Pendampingan 
12. Teofilus  Evaluasi  
13. Linda Pelatihan 
14. Hendry Kreatif dan berbeda 
15. Tina Pelatihan 
16. Yulia Briefing 



 

 

2. Berapa kali dan apa saja pelatihan yang diadakan 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Tiap Senin. Untuk tema pelatihan sendiri, biasanya menyesuaikan situasi dan kebutuhan para karyawan. Saya dilatih juga untuk 

berpikir kritis dan berani bicara 
2. Denny  Tiap hari Senin, kami juga boleh memberi ide mengenai tema apa yang cocok untuk diangkat dan boleh aktif saat pelatihan 

berlangsung. Tiap divisi juga dikumpulkan menjadi satu 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Menyesuaikan tema dan sesuai dengan jumlah event tiap bulan pelatihannya 
2. Danu Jarang
3. Titus  Jumlah kru Ngguyu banyak dan bergilir, jadi saya jarang dapat 
4. Ayumi Dapat pelatihan biasanya tunggu giliran 
5. Eka  Pelatihannya sering berupa pelayanan, seperit cara bicara 
6. Martin Hanya pada saat event 
7. Dimas  Jarang dapat pelatihan
8. Jeanny Saya jarang dapat pelatihan 
9. Petra  Sebulan sekali 

10. Leonita Saya jarang, karena kerjanya digilir tiap event 
11. Dodi  Tidak sering, hanya saat kerja baru ada briefing 
12. Teofilus  Paling briefing dan lewat evaluasi 
13. Linda Jarang 
14. Hendry Jarang, karena digilir kerjanya 
15. Tina Pelatihannya jarang dan temanya menyesuaikan 
16. Yulia Lewat evaluasi saja pelatihannya 



 

Tabel 4.4.3. Data Mentah Hasil Wawancara Responden: Cashflow Spirit 

1. Tindakan Bapak Henry Yuarta ketika dihadapkan pada kondisi kritis masalah keuangan 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Sangat jarang dan tidak pernah. Bila itu terjadi mungkin yang dilakukan oleh Bapak Henry Yuarta tetap tenang dan tidak panik. 
2. Denny  Kelihatannya tidak pernah, ya mungkin kalau itu terjadi pak Henry tetap tenang. 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Saya tidak tahu kalau soal itu 
2. Danu Tidak tahu 
3. Titus  Tidak tahu 
4. Ayumi Itu urusannya karyawan keuangan, jadi saya tidak tahu 
5. Eka  Pak Henry tidak pernah membicarakan masalah itu, jadi mungkin tidak pernah. 
6. Martin Tidak tahu 
7. Dimas  Kurang tahu 
8. Jeanny Tidak tahu 
9. Petra  Mungkin tidak pernah 
10. Leonita Tidak tahu 
11. Dodi  Mungkin tidak, buktinya Ngguyu masih berdiri sampai sekarang 
12. Teofilus  Urusannya keuangan, saya tidak tahu 
13. Linda Tidak tahu 
14. Hendry Tidak tahu 
15. Tina Tidak tahu 
16. Yulia Sama sekali tidak tahu 

 



 

2. Tepatnya waktu dalam pemberian gaji dan sistem gaji pada perusahaan Bapak Henry Yuarta 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Pak Henry tidak pernah telat dalam memberi gaji. Setiap divisi pasti mendapatkan waktu pemberian gaji yang berbeda-beda. 

Kalau kami mendapatkannya tiap awal bulan.  
2. Denny  Kalau sistem gaji, saya suka dan cocok. Dalam setahun kami bisa mendapatkan kenaikan gaji 2x, jikaberhasil membawa 

promosi sampai ke luar kota 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Saya tidak pernah mendapatkan gaji telat. Biasanya gaji pada hari ke 4 setelah event diadakan 
2. Danu Gajinya diberikan tepat waktu tidak telat 
3. Titus  Ada bonus kalau kerja sampai larut malam atau job diluar kota 
4. Ayumi Tidak telat 
5. Eka  Gaji biasanya diambil 4 hari setelah acara jam 9 pagi hingga 4 sore di kantor. 
6. Martin Tidak telat, sesuai dengan kerjanya 
7. Dimas  Sistem gaji tidak telat dan tidak merugikan 
8. Jeanny Tidak telat 
9. Petra  Tidak telat dan ada tambahan kalau job sampai malam 

10. Leonita Tidak telat 
11. Dodi  Tepat waktu 
12. Teofilus  Kalau saya lihat ada peningkatan pembayaran 25% untuk event luar kota, dan 50% untuk event hingga larut malam. 
13. Linda Pas pada waktunya 
14. Hendry Tidak telat 
15. Tina Tidak telat, biasanya 4 hari setelah job 
16. Yulia Tepat waktu 

 



 

3. Cara Bapak Henry Yuarta mengatur cashflow perusahaan agar tetap stabil 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Cara Bapak Henry Yuarta mengatur cashflow perusahaan saya kurang mengerti, tetapi untuk mengatur cashflow pemasaran 

saya mengetahui. Beliau selalu meminta ide-ide kreatif dengan biaya rendah namun memiliki dampak yang luar biasa.  
2. Denny  Pak Henry menolak ide kami jika memang tidak realistik biayanya. Prinsipnya mencari ide yang kreatif, sederhana, mudah 

dijalankan yang tidak menggunakan biaya mahal namun memiliki pengaruh yang luar biasa bagi konsumen. 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya sering diminta untuk menyiapkan beberapa orang sesuai kebutuhan 
2. Danu Tidak tahu 
3. Titus  Tidak tahu 
4. Ayumi Tidak tahu 
5. Eka  Mungkin dengan menggunakan SDM sesuai kebutuhan 
6. Martin Tidak tahu 
7. Dimas  Tidak tahu 
8. Jeanny Itu urusan internal perusahaan, jadi saya tidak tahu 
9. Petra  Tidak tahu 

10. Leonita Tidak tahu 
11. Dodi  Tidak tahu 
12. Teofilus  Tidak tahu 
13. Linda Tidak tahu 
14. Hendry Tidak tahu 
15. Tina Tidak tahu 
16. Yulia Tidak tahu 

 



 

4. Keuntungan jangka panjang atau jangka pendek yang dipilih dan alasannya 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Saya melihat Bapak Henry Yuarta sebagai orang yang selalu melihat sesuatu dalam jangka panjang, baik keuntungan secara 

financial maupun lainnya.  
2. Denny  Jangka panjang, sering kami diminta untuk membuat ide yang tidak booming sebentar. 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Kelihatannya jangka panjang 
2. Danu Tidak tahu
3. Titus  Tidak tahu 
4. Ayumi Tidak tahu 
5. Eka  Jangka panjang, karena lebih menguntungkan 
6. Martin Tidak tahu 
7. Dimas  Tidak tahu 
8. Jeanny Tidak tahu 
9. Petra  Tidak tahu 
10. Leonita Jangka panjang 
11. Dodi  Tidak tahu 
12. Teofilus  Tidak tahu 
13. Linda Jangka panjang, karena jangka pendek biasanya rugi atau untung sebentar 
14. Hendry Tidak tahu 
15. Tina Tidak tahu 
16. Yulia Jangka panjang 

 

 



 

Tabel 4.4.4. Data Mentah Hasil Wawancara Responden: Charismatic 

1. Kemampuan Bapak Henry Yuarta dalam berwirausaha yang menarik perhatian orang lain 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Menurut saya, kemampuan dalam berwirausaha yang menarik perhatian orang lain adalah kemampuannya dalam bernegosiasi. 

Tak jarang saya melihat beliau bernegosiasi saat di kantor dengan rekan bisnisnya 
2. Denny  Benar, kemampuan negosiasi biasanya tidak dimiliki oleh semua orang, kebanyakan mereka ingin diuntungkan satu pihak atau 

masih ada ego nya masing- masing, pak Henry tidak egois dan lebih membina hubungan 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Kemampuannya dalam bekerja sama  
2. Danu Rendah hati
3. Titus  Mau melayani 
4. Ayumi Bisa bekerja sama 
5. Eka  Tidak suka memerintah 
6. Martin Mau dan mampu terjun langsung ke lapangan bersama  kami 
7. Dimas  Bekerja sama
8. Jeanny Tidak sombong
9. Petra  Mau bekerja dan terjun ke lapangan 
10. Leonita Rendah hati 
11. Dodi  Rendah hati 
12. Teofilus  Baik dalam menjalin hubungan 
13. Linda Mau turun ke lapangan 
14. Hendry Tidak sombong dan mau membantu 
15. Tina Rendah hati dan baik 
16. Yulia Mampu bekerja sama 



 

 

2. Nilai-nilai kehidupan yang dianut Bapak Henry Yuarta sebagai Leadpreneur 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico selalu berusaha, tidak mudah putus asa, dan selalu berpikir positif.. Hanya nilai-nilai kehidupan demikian yang saya tahu dari 

beliau 
2. Denny  Kami sering menghadapi kesulitan dalam promosi ke luar kota, dan pak Henry mengubah mindset kami dari masalah menjadi 

peluang dan itu menjadi motivasi untuk mengeluarkan ide 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Selalu berusaha memberikan yang terbaik pada siapapun juga tanpa memandang  
2. Danu Bekerja semaksimal mungkin
3. Titus  Memberikan yang terbaik 
4. Ayumi Semangat  
5. Eka  Tidak mudah putus asa 
6. Martin Berpikir positif 
7. Dimas  Jangan mengandalkan kekuatan manusia tetapi mengandal Tuhan 
8. Jeanny Selalu mengandalkan Tuhan. 
9. Petra  Berpikir positif 

10. Leonita Jangan mudah putus asa 
11. Dodi  Selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan 
12. Teofilus  Berikan yang terbaik sebisa mungkin 
13. Linda Do the best 
14. Hendry Selalu semangat dalam bekerja 
15. Tina Keep on fire 
16. Yulia Berpikir positif 



 

 

3. Bagaimana anda diperlakukan sebagai karyawan oleh Bapak Henry Yuarta 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Pada awal saya bekerja benak didalam pikiran sebagai seorang karyawan sangat kental dan jelas. Tetapi dengan jalannya waktu, 

saya merasa bukan seperti karyawan dan berubah menjadi sahabat  
2. Denny  Beliau sangat baik dan pintar dalam menjalin hubungan dengan para karyawannya. Kalau menurut saya, karyawan itu adalah 

orang yang bekerja dan berpengaruh pada perusahaan, namun tetap harus professional dengan pemimpin  

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Menularkan sikap saling menjaga satu sama  lain.  
2. Danu Saling percaya dan menjaga
3. Titus  Ini adalah kerja part-time, banyak yang keluar dan masuk atau tidak menentu jadi harus saling menjaga 
4. Ayumi Dibentuk menjadi seperti keluarga 
5. Eka  Kami diajarkan untuk saling menjaga  
6. Martin Saling menjaga 
7. Dimas  Seperti teman dekat
8. Jeanny Memberitahu untuk menjaga satu sama lain agar tidak ada yang hilang atau keluar dari perusahaan. 
9. Petra  Sahabat 

10. Leonita Sahabat  
11. Dodi  Sahabat salin menjaga 
12. Teofilus  Sahabat 
13. Linda Saya merasa diperlakukan oleh beliau sebagai seorang sahabat yang saling menjaga. 
14. Hendry Sahabat 
15. Tina Saling percaya 
16. Yulia Sahabat 



 

 

4. Cara menjadi motivator atau inspirator bagi karyawan 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Saya tidak mengerti bagaimana cara beliau untuk menjadi motivator bagi karyawan 
2. Denny  Saya lihat beliau selalu bekerja sebaik mungkin dan itu secara otomatis sudah memotivasi kami 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Bekerja dengan baik dan maksimal 
2. Danu Professional  
3. Titus  Memberikan yang terbaik 
4. Ayumi bekerja sangat baik 
5. Eka  Tidak banyak bicara dan bertindak lebih banyak 
6. Martin Bersemangat  
7. Dimas  Professional  
8. Jeanny Bekerja dengan baik 
9. Petra  Pak Henry maksimal dalam bekerja 

10. Leonita Professional  
11. Dodi  Maksimal dalam bekerja 
12. Teofilus  Professional 
13. Linda Maksimal dan memberikan yang terbaik 
14. Hendry Semangat dalam menjalankan pekerjaannya 
15. Tina Beberapa hal yang disebutkan memberikan motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik sama dengan beliau. 
16. Yulia Untuk hal itu, kami melihat Bapak Henry Yuarta menjadi inspirator saat bekerja di sebuah event. 

 



 

Tabel 4.4.5. Data Mentah Hasil Wawancara Responden: Energetic 

1. Kejenuhan atau kebosanan dalam bekerja 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Belum pernah sedikitpun saya melihat Bapak Henry Yuarta jenuh atau bosan dalam bekerja. Tidak tahu apa yang membuat 

beliau begitu semangat dan tidak pernah bosan dalam bekerja.  
2. Denny  Kalau semisal bosan atau jenuh pun tidak akan ditunjukannya dihadapan para karyawan, karena jika pemimpinnya lesu, 

bagaimana pengikutnya. Beliau selalu semangat dan penuh energi dalam bekerja 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Tidak pernah pak Henry bosan dalam bekerja 
2. Danu Saya tidak pernah lihat pak Henry bosan bekerja
3. Titus  Pak Henry mungkin bekerja sesuai dengan passion 
4. Ayumi Tidak pernah saya melihat Pak Henry jenuh atau bosan 
5. Eka  Pernah dalam seminggu ada event 3x dan itu berturut-turut dan sama sekali tidak lelah tetapi tetap semangat 
6. Martin Selalu semangat 
7. Dimas  Tidak pernah
8. Jeanny Semangat 
9. Petra  Antusias  

10. Leonita Tidak malas dan mengeluh 
11. Dodi  Semangat  
12. Teofilus  Saya tidak melihat pak Henry malas ketika bekerja 
13. Linda Tidak pernah lelah 
14. Hendry Bersemangat  
15. Tina Antusias 
16. Yulia Tidak pernah saya melihat pak Henry bosan atau jenuh 



 

2. Cara mengatasi karyawan yang jenuh atau bosan dalam bekerja 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Sampai saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa saya pernah mengalami kejenuhan atau kebosanan dalam bekerja. Deadline yang 

menumpuk, strategi pemasaran yang gagal, dan tidak ada hal baru yang didapat.. Beliau mengajarkan saya untuk mencari hal-
hal baru atau mengerjakan sesuatu dengan cara berbeda agar tidak bosan 

2. Denny  Dulu sebelum saya bekerja disini, selalu berganti-ganti tempat kerja karena bosan atau tidak cocok. Tetapi setelah bertemu 
dengan pak Henry, saya diajarkan cara menghadapi kondisi bosan atau jenuh dalam bekerja 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Dalam bekerja pun beliau juga di selingi canda tawa atau bekerja tidak terlalu serius, santai, dan professional.  
2. Danu Hal itu jarang, karena kami juga bekerja part-time. 
3. Titus  Ada makan-makan tiap selesai event 
4. Ayumi Tidak serius tetapi santai 
5. Eka  Event selalu diadakan pada hari Sabtu dan Minggu, jadi untuk mengisi hari kosong kami dengan mencari uang. 
6. Martin Santai  
7. Dimas  Ada makan-makan tiap selesai event 
8. Jeanny Selesai event sering ada makan-makan dan bercanda 
9. Petra  Saat bekerja santai dan professional 

10. Leonita Diberikan waktu istirahat atau santai 
11. Dodi  Diberikan bonus berupa makanan enak tiap selesai event 
12. Teofilus  Bekerja santai 
13. Linda Ada makan-makan tiap selesai event 
14. Hendry Tidak terlalu serius dan tidak banyak menuntut 
15. Tina Diberikan hal-hal baru 
16. Yulia Santai dan profesional 

 



 

3. Yang membuat sampai sekarang ini bekerja dalam bidang Event Organizer 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Kalau menurut saya, kecintaan beliau pada pekerjaan yang ditekuni. Kecintaannya tersebut dibuktikan dengan melalui ide-ide 

kreatif pemasaran yang selalu dikeluarkan untuk menjelaskan seperti apa Ngguyu Event Organizer  
2. Denny  Saat pemasaran yang dijalankan sangat diperhatikan karena mempertaruhkan nama baik perusahaan. Kami selalu diwanti-wanti 

oleh beliau untuk bertindak dengan hati-hati tetapi jangan takut dalam bertindak 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika kecintaannya dalam pekerjaan yang dibuktikan dari totalitasnya dalam bekerja  
2. Danu Bekerja sesuai dengan hasrat dalam dirinya 
3. Titus  Menganggap pekerjaannya seperti seorang pacar 
4. Ayumi Pernah ada event hingga larut malam, tetapi pak Henry tetap dan mengajak kami untuk bersemangat 
5. Eka  Passion 
6. Martin Semangat  
7. Dimas  Bekerja maksimal 
8. Jeanny Bekerja sesuai dengan keinginannya 
9. Petra  Tidak patah semangat 

10. Leonita Bekerja sesuai dengan passion 
11. Dodi  Cinta pada pekerjaannya 
12. Teofilus  Mencintai apa yang dilakukannya 
13. Linda Berhasil menemukan passion 
14. Hendry Sayang pada pekerjaannya 
15. Tina Bekerja dengan hasratnya 
16. Yulia Tak mudah menyerah 

 



 

4. Penilaian mengenai kinerja Bapak Henry Yuarta 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Kalau menurut kami selama melihat Bapak Henry Yuarta bekerja beliau bekerja sangat baik dan jika dinilai mengenai kinerja 

beliau juga bagus Naluri nya dalam memperhitungkan resiko juga semakin tepat walapun tidak 100% 
2. Denny  Kami merasa beliau mengalami peningkatan terus setiap harinya, sikapnya yang percaya diri juga semakin baik, terutama dalam 

berbicara dan mengambil keputusan. 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Untuk memberikan penilaian dari 1-10, kinerja Bapak Henry Yuarta nilainya 10 
2. Danu Nyaman bekerja sama dengan pak Henry 
3. Titus  Nilai 10 untuk kinerja pak Herny 
4. Ayumi Sudah baik 
5. Eka  Baik dan maksimal 
6. Martin Kami rasa beliau sudah bekerja sangat baik dengan cara yang baik. 
7. Dimas  Selalu memberikan yang terbaik 
8. Jeanny Beliau juga sangat tepat untuk dijadikan contoh yang baik dalam bekerja 
9. Petra  Baik  

10. Leonita Bagus dan nilai 10 untuk hasil kinerja pak Henry 
11. Dodi  Semangat dan baik 
12. Teofilus  Tidak putus asa dan selalu bersemangat 
13. Linda Maksimal dan sangat baik 
14. Hendry Bagus  
15. Tina Semangat 
16. Yulia Kinerjanya baik dan nyaman jika diajak bekerja sama 

 



 

Tabel 4.4.6. Data Mentah Hasil Wawancara Responden: Emphatetic 

1. Yang dilakukan  Bapak Henry Yuarta untuk meningkatkan pribadi atau kinerja karyawan 
 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Saya mengalami peningkatan pribadi maupun kinerja melalui pelatihan, ide kreatif yang beliau tularkan, dan buku.  
2. Denny  Kami merasa setiap bulan mengalami peningkatan dalam beberapa hal, mulai dari berpikir kreatif hingga kehidupan kami 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Sadar untuk mencari uang mulai dari sekarang
2. Danu Dibukakan pikirannya untuk tidak merepotkan orang tua 
3. Titus  Mengajarkan bagaimana hidup mandiri 
4. Ayumi Selalu memotivasi 
5. Eka  Menularkan semangatnya dalam bekerja 
6. Martin Mengajarkan bagaimana mencari uang seusia kami 
7. Dimas  Memotivasi dan menyemangati kami untuk bekerja
8. Jeanny Memotivasi 
9. Petra  Membuka pikiran kami untuk semangat 
10. Leonita Selalu bersemangat 
11. Dodi  Memberikan semangat dan motivasi 
12. Teofilus  Memotivasi  
13. Linda Dengan memotivasi
14. Hendry Memotivasi 
15. Tina Memotivasi 
16. Yulia Memotivasi 



 

 

2. Yang dilakukan ketika melihat dan mengetahui karyawan sedang ada dalam masalah 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Mengajak kami berkumpul dan makan bersama. Setelah semuanya santai, beliau berusaha menarik kami untuk bercerita 

mengenai masalah yang sedang menimpa kami.  
2. Denny  Beliau memberikan solusi mengenai apa yang harus dilakukan.  Kami senang dengan cara pak Henry dalam memecahkan 

masalah. 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Kami dianjurkan untuk langsung bercerita dengan Bapak Henry Yuarta
2. Danu Memberikan kenyamanan terlebih dahulu
3. Titus  Peka  
4. Ayumi Berusaha mengerti keadaan 
5. Eka  Pak Henry memberikan kenyaman untuk bercerita dan berkonsultasi 
6. Martin Mau mendengarkan masalah kami 
7. Dimas  Memberikan solusi yang masuk akal
8. Jeanny Pak Henry mau menerima cerita dan konsultasi dari kami, entah itu masalah pacar, keluarga, ataupun sekolah. 
9. Petra  Peka  
10. Leonita Untuk masalah kinerja tanpa kami harus lapor, pak Henry peka 
11. Dodi  Perhatian  
12. Teofilus  Solusi yang beliau tawarkan pun bermacam-macam sesuai dengan pokok permasalahan. 
13. Linda Peka dan mau mendengar 
14. Hendry Perhatian 
15. Tina Perhatian  
16. Yulia Peka dan memberikan kenyamanan 



 

Tabel 4.4.7. Data Mentah Hasil Wawancara Responden: Drive 

1. Cara Bapak Henry Yuarta menggerakan karyawan untuk bekerja sama dan berjuang mewujudkan visi, misi, dan tujuan 
perusahaan 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Kalau menurut saya, adalah dengan mengkomunikasikan dan mengajari kami bagaimana cara mencapainya. Ketika kami berada 

diluar jalur, maka beliau akan mengembalikan mereka ke jalur visi, misi, tujuan perusahaan. 
2. Denny  Bapak Henry Yuarta tidak pernah melepaskan karyawan dalam bekerja, tetapi juga ikut mengawasi atau mengontrol namun dari 

belakang. 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Dengan melakukan evaluasi 
2. Danu Mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan 
3. Titus  Memberikan perhatian 
4. Ayumi Pelatihan 
5. Eka  Melakukan pendampingan 
6. Martin Beliau juga mengajarkan dan membantu 
7. Dimas  Perhatian  
8. Jeanny Menuntun ke arah yang benar
9. Petra  Briefing sebelum event 
10. Leonita Perhatian  
11. Dodi  Didampingi dalam bekerja 
12. Teofilus  Evaluasi  
13. Linda Pendampingan  
14. Hendry Pelatihan 
15. Tina Menuntut ke visi, misi, dan tujuan perusahaan 
16. Yulia Pendampingan  



 

 

2. Cara Bapak Henry Yuarta membentuk karyawan yang memiliki daya juang serta dedikasi yang tinggi 

Karyawan bagian Marketing 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Yang saya peroleh dalam membentuk daya juang serta dedikasi yang tinggi adalah dengan melakukan pendampingan dan 

pendekatan pada karyawannya 
2. Denny  Setiap kali kami sedang rapat untuk mencari dan memikirkan ide-ide kreatif, beliau tidak segan-segan untuk bergabung 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Tidak tahu kenapa kami memiliki dedikasi dan daya juang yang tinggi dalam bekerja  
2. Danu Mungkin dengan pendampingan  
3. Titus  Pendampingan  
4. Ayumi Memberikan pendampingan yang intens 
5. Eka  Perhatian  
6. Martin Mau bekerja bersama-sama 
7. Dimas  Melakukan pendampingan 
8. Jeanny Pendampingan 
9. Petra  Mampu bekerja sama 
10. Leonita Pendampingan 
11. Dodi  Perhatian 
12. Teofilus  Pendampingan 
13. Linda Pendampingan 
14. Hendry Tidak tahu 
15. Tina Pendampingan 
16. Yulia Tidak tahu 

 



 

3. Komunikasi visi, misi, tujuan perusahaan dan apa yang dilakukan jika ada karyawan yang tidak memiliki visi, misi, tujuan 
yang sama 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Visi, misi, dan tujuan perusahaan sudah dikomunikasikan pada saat kami diwawancara. Setiap kali kami mencari ide 

pemasaran, hal utama yang selalu kami ingat adalah visi, misi, dan tujuan perusahaan.  
2. Denny  Saya sudah tahu visi, misi, dan tujuan perusahaan dan kami harus menyesuaikan ide pemasaran dengan ke tiga hal utama 

tersebut 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Saya hanya tahu gambaran umumnya saja 
2. Danu Saya kurang tahu 
3. Titus  Saya memberikan yang terbaik untuk mewujudkannya 
4. Ayumi Saya hanya tahu gambaran umumnya saja 
5. Eka  Saya tidak tahu 
6. Martin Visi perusahaan sesuai dengan nama perusahaan 
7. Dimas  Tidak tahu 
8. Jeanny Visi, misi, dan tujuan saya tahu tetapi hanya gambaran umumnya saja 
9. Petra  Tujuannya adalah agar nama Ngguyu Event Organizer selalu ingat dan merema dalam benak klien atau konsumen. 
10. Leonita Saya tahu 
11. Dodi  Bekerja maksimal dan memberikan yang terbaik untuk mewujudkannya 
12. Teofilus  Saya tahu 
13. Linda Visi perusahaan sama dengan nama perusahaan yaitu menjadi klien atau konsumen ngguyu,  
14. Hendry Berusaha memberikan yang terbaik
15. Tina Misi nya adalah memberikan pelayanan yang memuaskan dan berbeda pada konsumen 
16. Yulia Visi perusahaan sesuai dengan nama perusahaan 



 

 

4. Pemimpin yang baik 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Nico Pak Henry sudah mampu menjadi pemimpin yang baik selama ini. Dari sikapnya dalam memperlakukan karyawan hingga 

kepeduliannya terhadap konsumen.  
2. Denny  Sebagai seorang pengusaha, pak Henry tidak hanya memperhitungkan uang, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan 

karyawan dan perusahaan dalam jangka panjang. 

 

Karyawan bagian pelayanan 

No. Nama Jawaban 
1. Thika Sudah menjadi pemimpin yang baik dan tidak boleh puas dengan prestasi sekarang ini 
2. Danu Sudah menjadi pemimpin yang baik 
3. Titus  Sudah menjadi pemimpin yang baik, membuka pikiran mengenai jangan membebani orang tua mulai dari sekarang 
4. Ayumi Sudah menjadi pemimpin yang baik 
5. Eka  Sudah menjadi pemimpin yang baik 
6. Martin Sudah menjadi pemimpin yang baik 
7. Dimas  Sudah menjadi pemimpin yang baik, karena  berhasil membuka talenta saya  
8. Jeanny Sudah menjadi pemimpin yang baik, membuka pikiran mengenai jangan membebani orang tua mulai dari sekarang 
9. Petra  Sudah menjadi pemimpin yang baik, karena  berhasil membuka talenta saya. 

10. Leonita Sudah menjadi pemimpin yang baik, 
11. Dodi  Sudah menjadi pemimpin yang baik, dan mau mengajari nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan prinsip hidupnya. 
12. Teofilus  Sudah menjadi pemimpin yang baik 
13. Linda Mampu menjadi pemimpin yang baik 
14. Hendry Sudah menjadi pemimpin yang baik, karena  berhasil membuka talenta saya 
15. Tina Sudah menjadi pemimpin yang baik 
16. Yulia Sudah mampu menjadi pemimpin yang baik 
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