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Isi buku ini dalam satu kalimat:

Lost and Founder membuka mata tentang pahitnya perjuangan 
membangun bisnis startup dan tips praktis agar sukses menjalankan bisnis 
startup, mulai dari pengembangan produk, pertumbuhan perusahaan, 
hingga kepemimpinan. 



Pergerakan perusahaan startup adalah salah satu bagian signifikan dalam 
dunia bisnis modern. Di era sekarang, dengan ide-ide yang bagus, cara 
promosi yang baik, dan adanya beberapa investor, banyak orang mengira 
sudah pasti bisa membuat sebuah perusahaan dari awal. Namun, jangan kira 
bahwa bertahan di dunia startup adalah hal yang mudah. 



 3 pelajaran utama yang bisa diambil dari buku ini, yaitu:

1. Jalur modal usaha merupakan hal yang tidak mudah.
2. Kiat pertumbuhan dan produk berkelanjutan minimum (MVP) lebih 

banyak yang merugikan.
3. Pertimbangkan pelanggan yang telah ada sebelum memutuskan 

melakukan perluasan.



  
Jalur modal usaha merupakan 

hal yang tidak mudah

Pelajaran Pertama



Ide membangun suatu startup memang menantang, terutama ketika Anda 
mendapatkan investor untuk mendanai usaha-usaha yang menjadi mimpi Anda.

Nyatanya, bekerja dengan para investor tidak semudah yang kita pikirkan. 
Ketika Anda memilih investor untuk bergabung dengan perusahan startup 
Anda, kebebasan Anda menjadi terbatas. 

Anda memiliki indikator kinerja utama (Key Performance Indicators - KPI) 
yang harus dipenuhi dan juga tenggat waktu kapan target kinerja startup harus 
sudah tercapai.



Banyak investor yang tidak akan mengamati dan melihat pekerjaan Anda 
secara detail, tetapi mereka memiliki ekspektasi yang harus dipenuhi oleh 
perusahaan startup dalam jangka waktu tertentu. 
Seringnya, para investor juga memiliki investor perorangan yang mereka jaga.

Hal ini dapat menjadi penghambat untuk mendapatkan hasil yang cepat. 
Jadi, pastikan memilih investor secara bijak dan memiliki rencana-rencana 
untuk berhasil sebelum memutuskan mengambil modal usaha dari investor.



Kiat pertumbuhan dan produk 
berkelanjutan minimum (MVP) 

lebih banyak merugikan

Pelajaran Kedua



Kiat Pertumbuhan

Dunia startup sering mengajarkan bahwa kiat pertumbuhan dan produk 
berkelanjutan minimum (MVP) merupakan kunci untuk sukses. 
Namun, di saat yang sama, keduanya justru bisa merusak. Adanya perhitungan 
neraca yang baik justru akan menghalangi Anda untuk melakukan perbaikan 
pada produk Anda dan berinvestasi di hari esok.



Minimum Viable Product (MVP)

Produk berkelanjutan minimum (MVP) merupakan model yang banyak 
digunakan oleh startup, namun penting untuk tahu kapan saat yang tepat untuk 
menggunakan model ini. 

Untuk startup pemula, model ini mungkin bisa digunakan sebagai pertaruhan 
dalam bisnis dan agaknya tidak banyak kerugian yang akan ditanggung jika gagal. 
Namun, untuk perusahaan yang sudah stabil, perlu dipikirkan kembali strategi 
untuk menggunakan model ini.



Pelajaran Ketiga

Pertimbangkan pelanggan yang 
telah ada sebelum memutuskan 

melakukan perluasan



Banyak startup gagal setelah berhasil terlalu cepat. 

Pertumbuhan menjadi obsesi dan mencari lebih banyak dana menjadi 
prioritas utama. 

Tidak ada untungnya mengumpulkan lebih banyak pelanggan jika akhirnya 
mereka tidak loyal dan meninggalkan produk startup yang kita 
kembangkan. 

Pemertahanan pelanggan adalah suatu hal penting dan menjadi dasar untuk 
suatu perusahaan yang sukses. 



Cara sederhana agar berhasil dalam menjaga pelanggan:

Mulailah dengan satu produk, lakukan yang terbaik, dan pastikan 
pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik. 



Buku ini direkomendasikan untuk 
siapa?

Pembaca yang ingin membangun 
perusahaan startup atau pembaca yang 
ingin mengetahui tips dan trik 
mendirikan startup agar perusahaan 
berjalan dengan baik.



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. Begitu pun yang 
terjadi di abad ke-15 yang mengawali Renaisans 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 privilese. Selain karena pelatihan 
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 nonprofit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi 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 : Jln. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Lost and Founder: A Painfully Honest Field Guide to the Startup 

World (Rand Fishkin)
● https://booksummaryclub.com/lost-and-founder-summary/

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