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Isi buku dalam satu kalimat

Sudahkah Anda sepenuhnya bahagia dengan bisnis atau apapun yang Anda 
lakukan? ‘Anything You Want’ akan mengajarkan bahwa Anda bisa berhasil 
untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis dengan melakukan bisnis yang lahir 
dari hati dan didasari dengan kegigihan.



Pelajaran 1
“Jangan Pernah Lakukan Sesuatu Hanya Demi 

Uang”



Pernahkah terbesit dalam pikiran Anda tentang apa yang Anda 
kerjakan adalah sesuatu yang membuat Anda bahagia?

Banyak orang yang mengejar sesuatu namun tidak sepenuhnya membuat 
mereka bahagia. Maka, sebagai pebisnis, mindset pertama yang perlu 
ditanamankan adalah "Jangan pernah melakukan sesuatu hanya demi uang.“ 
Sebaliknya, lakukanlah karena untuk menjawab 'panggilan’.

Mungkin saja Anda merasa lebih bahagia dari bisnis yang Anda hasilkan sekian 
puluh juta rupiah dibanding dengan ratusan juta rupiah. Karena bisnis yang 
Anda lakukan adalah berasal dari ‘panggilan’. Sesuatu yang berawal dari 
panggilan juga akan memberi kebahagian bagi orang lain atau pelanggan, Anda 
akan selalu mendapat pelanggan setia karena mereka bahagia dengan apa yang 
Anda berikan untuk mereka.



Terkadang seseorang tidak mengetahui apa yang mereka inginkan, 
sebelum memulainya.

Sivers sebelumnya adalah seorang musisi profesional sebelum menjadi pebisnis. 
Semua berawal dari tujuannya yang ingin menjual CD miliknya sendiri di 
website-nya. Tidak lama kemudian, ia menjual banyak CD dari musisi lain dan 
lahirlah bisnisnya yang dinamakan CD Baby.
Sejatinya, seorang pebisnis adalah orang yang mampu menciptakan dunianya, 
mewujudkan harapannya dan melakukan apa yang ia inginkan. Apapun yang 
dibuat adalah sebuah karya yang lahir dari impian, harapan dan cita-cita. Dan 
karya itulah yang mendorong seseorang untuk terus termotivasi dan bahagia.
Maka, seorang pebisnis perlu mengetahui dan memperhatikan kepada apa 
sesungguhnya yang menjadi gairahnya dan yang tidak.



Pelajaran 2:
“Sukses berasal dari hasil konsisten untuk terus 

melakukan perkembangan dan ide-ide baru”



Inovasi dan Ide adalah sebuah hasil dari kumpulan eksekusi-eksekusi yang 
dilakukan.

Ide paling baik sekali pun tidak akan berarti apa apa tanpa adanya 
eksekusi untuk mewujudkan ide tersebut.

“Tidak ada rencana pertama kali yang berhasil 100% untuk pelanggan.” 
-Steve Blank

Ide pertama Anda sebenarnya adalah hanya salah satu dari segala 
kemungkinan yang bisa Anda lakukan.



Maka, buatlah rencana-rencana untuk skenario-skenario yang berbeda. Hal ini 
karena tidak ada hanya satu jalan untuk menuju kesuksesan.

Jika rencana pertama tidak berhasil, ubah rencana Anda! Jangan terlalu 
terpaku dengan satu ide atau rencana. Pilihannya adalah apakah rencana Anda 
berhasil atau tidak. Jika tidak, jangan teruskan. Jika Iya, lakukan dan terus 
tingkatkan.

Sukses datang dari hasil seseorang yang konsisten untuk terus melakukan 
perkembangan dan menemukan ide-ide baru.



Ketika berbicara tentang pelanggan, pelanggan adalah hal pertama yang paling 
perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam menghasilkan ide-ide.

Pelanggan yang bahagia akan setia menjadi pelanggan Anda. Ada manfaat besar, 
apabila Anda sudah memiliki pelanggan setia walaupun baru berjumlah kecil.

Agar bisnis Anda berkembang, fokus untuk memperhatikan pelanggan Buat 
mereka merasa tergetar, maka mereka akan menceritakannya dengan orang 
lain.



Pelajaran 3
“Seorang Pebisnis bukanlah seorang yang bekerja 

sendiri” 



Seseorang bisa dikatakan pemilik bisnis (business owner) sejati ketika ia 
mampu meninggalkan perusahaannya dan bisnisnya selama setahun dan tetap 
berjalan dengan baik bahkan lebih baik ketika kembali.

Karena, business owner bukanlah self-employed. Pemilik bisnis tidak bekerja 
sendiri. Ada perbedaan besar antara menjadi pemilik bisnis dan hanya 
melakukan wirausaha untuk dirinya sendiri. Ketika, seorang yang melakukan 
wirausaha untuk dirinya sendiri. Bisnis akan berantakan ketika ia tidak ‘in 
charge’ atau ia tinggalkan.



Dari inovasi dan eksekusi yang konsisten terus Anda lakukan, Anda akan 
belajar dan mengetahui hal-hal yang penting untuk bisnis Anda.

Miliki visi yang lahir dari ‘panggilan’ tersebut. Yakin dengan apa yang Anda 
inginkan, dan jangan ada keraguan. Seperti ketika Anda melakukan lomba lari 
maraton, tujuan Anda adalah berlari, maka jangan naik taksi untuk sampai di 
garis finish. Karena tujuan sesungguhnya adalah Anda ingin menjadi apa yang 
Anda inginkan, bukan yang ingin Anda miliki.

Belajar dengan kemampuan Anda sendiri karena itu akan terus membekas, 
membuat Anda berkembang dengan lebih baik dan ada kebanggaan tersendiri.



Ingat, bahwa seorang pebisnis adalah sejatinya bisa membuat peran apa 
saja dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Dari hasil belajar dan 
mengetahui visi yang jelas, Anda bisa mendelegasikan peran kepada 
karyawan agar bisa membantu Anda mengembangkan bisnis dengan 
lebih baik. Berikan kepercayaan kepada karyawan ketika Anda 
mendelegasikan tugas dan evaluasi hasil kerjanya.

Hasil usaha Anda adalah refleksi dari pembuatnya. Apapun yang Anda 
lakukan adalah karya Anda, maka lakukanlah sesuai dengan apa 
yang Anda inginkan dan buatlah impian Anda menjadi 
kenyataan.



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
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