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Apa? Siapa?
Million Dollar Consulting mengajarkan anda bagaimana membangun bisnis 
konsultasi yang berkembang, dengan berfokus pada hubungan, memberikan 
nilai strategis dan berpikir jangka panjang.

Alan Weiss telah berkecimpung di dunia konsultasi selama lebih dari 30 tahun. 
Dia sering mengutip, mewawancarai, dan menerbitkannya di media, menjadi 
catatan penting di seluruh dunia dan telah menulis lebih dari 40 buku tentang 
masalah konsultasi.



Kita tumbuh dengan 
menggunakan kekuatan, 

bukan dengan menyesuaikan 
diri dengan kelemahan

Alan Weiss



Pelajaran 1: 
Ada satu keahlian yang 
lebih berguna dibanding 
lainnya bagi konsultan



Apa yang dilakukan oleh konsultan? Apa pekerjaan mereka?

Pada dasarnya, seorang konsultan menambahkan nilai pada sebuah bisnis 
yang tidak bisa menghasilkannya sendiri. Misalnya, jika anda memiliki 
toko yang menjual persediaan hewan peliharaan dan ingin mulai 
berjualan secara online, tetapi tidak tahu caranya, seseorang memberi 
tahu Anda cara kerja WordPress, bagaimana Anda bisa membuat situs 
web dan apa yang dibutuhkan untuk bisa menjual barang secara online 
adalah seorang konsultan.



Keahlian tersebut adalah keahlian konten, pengetahuan yang khusus pada 
satu topik yang diketahui konsultan dengan baik. Namun, ada jenis 
keahlian lain, yaitu keahlian proses.

Keahlian proses lebih mengarah pada dasar dan metode, ide yang 
melampaui topik dan industri, yang akan berguna di bidang apapun. 
Misalnya, seorang konsultan memberitahu anda bahwa email adalah 
media terbaik untuk melakukan penjualan dari toko e-commerce dan 
menunjukkan kepada anda cara membuat daftar email, serta cara 
menyusun situs web anda supaya lebih banyak orang membeli produk 
anda, itulah keahlian proses.



Pelajaran 2: 
Perhitungkan biaya berdasarkan 
dengan nilai yang Anda hasilkan, 

bukan berdasarkan waktu 
pengerjaannya.



Tugas yang Anda kerjakan tidak penting, yang terpenting adalah hasilnya. 
Untuk menetapkan biaya, Anda harus menjelaskan nilai, manfaat, dan hasil 
akhir sejelas mungkin di awal kemudian mengatakan berapa biayanya pada 
klien. Berikan informasi tersebut kepada mereka bagaimana hal tersebut dapat 
mempengaruhi bisnis mereka (peningkatan pendapatan, peningkatan 
produktivitas, reputasi yang lebih baik) dan mengapa Anda tidak mengenakan 
biaya per jam.

Ketika anda fokus pada nilai, maka memasang biaya konsultan yang tepat akan 
jauh lebih mudah.



Pelajaran 3: 
Anggap pekerjaan Anda sebagai 
saluran pipa, dan jagalah tetap 
terisi dengan baik untuk 12 

bulan ke depan.



Kesulitan yang dihadapi sebagian besar konsultan adalah membatasi 
pengambilan proyek. Karena sebagian besar perusahaan tidak mengizinkan 
perjanjian multi-fiskal, masuk akal untuk membatasi durasi pekerjaan Anda 
selama 12 bulan.

Artinya, Anda bisa menyimpan sebuah jadwal tentang semua proyek yang 
sudah disetujui dan ditandatangani, baik jangka pendek dan jangka panjang, 
termasuk perjanjian harga, untuk mendapatkan gambaran tentang penghasilan 
dasar anda di tahun berikutnya.



Dengan memiliki jadwal atau catatan tersebut, anda bisa memantau, membagi 
pekerjaan dengan baik, tetap mengambil pekerjaan sampai jadwal penuh, tapi 
menghindari tenggat waktu bersamaan. Yang paling penting, hal ini 
memungkinkan anda tetap mendapatkan pekerjaan, serta mengetahui kapan 
harus menolak pekerjaan. 



Kepada siapa saya akan merekomendasikan 
Konsultan Sejuta Dollar?

Sebagai pengembang WordPress berusia 34 tahun, dengan banyak keahlian 
konten, tetapi tidak memiliki banyak keahlian proses, manajer berusia 51 tahun 
di posisi puncak pimpinan, seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang 
berbeda sampai dia pensiun, dan siapa saja yang merasa kurang beruntung 
dengan upah per jam yang pernah mereka dapatkan.



TENTANG LEAD THE FEST #1

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



TENTANG LEAD THE FEST #2

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



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

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

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

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



Sumber:
● Consulting Million Dollar (Alan Weiss)
● https://fourminutebooks.com/million-dollar-consulting-summary/ 

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

https://fourminutebooks.com/million-dollar-consulting-summary/


Bayu Grendo Sigarete | Founder & Volunteer of Tourism and 
Education
Bayu Grendo Sigarete, adalah seorang Founder PUV (Pemuda Untuk 
Volunteer) sebuah kegiatan sukarelawan berfokus pada pariwisata dan 
pendidikan. Seorang lulusan magister Bahasa inggris pada tahun 2015 
dari UAD Yogyakarta, saat ini sedang focus mendampingi beberapa 
desa di jawa tengah khususnya untuk menjadi desa wisata dan aktif 
melakukan kegiatan di sanggar PUV, Pengalaman menjadi volunteer 
pada English camp 2019 bersama Dahuni Foundation, Menjadi 
pelaksana English camp di SMAN 1 Sampang, cilacap, Mendampingi 
Desa wisata di boyolali 2016-2018, melakukan beberapa kegiatan 
pendampingan di beberapa lokasi di Jawa tengah dan DIY,


