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THE ART OF WAR
(Seni dalam berperang)

Sun Tzu



Isi buku dalam satu kalimat :

The Art of War mengajarkan bahwasanya jika kita ingin menjadi seorang 
yang sukses bukan dengan cara berperang tanpa melihat kondisi, akan tetapi 
seorang yang sukses adalah dia yang memiliki siasat yang tepat saat akan 
menghadapi pesaingnya, dan juga memiliki sikap kepemimpinan yang baik 
dalam memimpin tim nya.



Pelajaran 1 :

“Hanya dengan berperang, kamu 
dapat mengetahui jika kamu 

menang”



 
Seorang pemenang adalah mereka yang tahu 
kapan saatnya mereka berperang dan kapan 
saatnya mereka tidak berperang. Adapun 
seorang pecundang, mereka yang selalu 
berperang namun seringkali berakhir 
dengan kekalahan.

Seorang yang bodoh akan berpikir 
bagaimana caranya menang ketika mereka 
berperang. Namun, seorang yang memiliki 
siasat tahu bagaimana caranya menang, 
bahkan sebelum mereka memulai  
peperangan.



 Pernahkah kamu berpikir tentang sebuah fakta; bahwasanya, 
petarung yang cekatan seringkali menghindari peperangan dan itulah 
mengapa mereka tidak pernah kalah?

Boby Fischer, misalnya. Seorang pemain catur yang paling pandai 
sepanjang masa seketika mundur setelah memenangkan kejuaraan 
dunia, dia pun tidak bermain lagi selama 20 tahun.

Jadi, jika kamu memulai sebuah bisnis, lihatlah industrinya terlebih 
dulu. Bisakah kamu menang melawan pesaing terbesarmu? Jika tidak, 
apakah ada sebuah ceruk berbeda yang dapat kamu isi? 



 Menciptakan sebuah merek soda untuk 
menyaingi coca-cola tentu akan menjadi usaha 
yang sia-sia. Mengingat bahwa satu milyar 
minuman merek tersebut dikonsumsi setiap 
harinya.

Tapi, jika kamu dapat membuat harga yang lebih 
tinggi, alternatif yang ramah lingkungan, dan 
menargetkan ibu tunggal. Bisa jadi hal itu akan 
menghasilkan uang yang banyak.

Sekali lagi, hanya dengan berperang, kamu dapat 
mengetahui jika kamu menang.



Pelajaran 2 :

Menipu pesaingmu untuk 
memaksakan apa yang kamu 

inginkan pada mereka.



 
Topeng kekuatan dengan kelemahan, 

keberanian dengan ketakutan, dan 
ketertiban dengan kekalutan, Sun Tzu 
berkata:
“Seorang tentara yang pandai tidak 
akan menang dengan tubuh mereka, 
akan tetapi dengan pikiran mereka”

Buatlah mereka seperti sedang melihatmu 
dari jarak yang jauh ketika kamu mendekati 
markas lawanmu dengan selingan, atau 
serangan-serangan secara tiba-tiba untuk 
memecah kekuatan lawan adalah taktik 
yang umum saat di medan perang. 

Mereka didasari atas tipu daya dan anggaplah 
hal ini untuk membuat lawanmu melakukan 
apa yang kamu inginkan dari mereka.



 Dalam berbisnis, kamu juga dapat melakukan hal yang sama. Saya selalu 
bingung dalam menemukan bisnis yang menguntungkan dan mendominasi 
perusahaan, yang pada awalnya tampak mereka seperti toko yang populer.

Appsumo, misalnya. Tidak banyak diketahui, dan kelihatan seperti situs jual 
beli harian yang kecil, kan?

Inilah rahasianya : Appsumo adalah sebuah bisnis yang dibentuk oleh 8 tokoh. 
Jika kamu harus menghitung, mereka dapat menghasilkan 10 juta dollar/tahun. 
Mereka memiliki lebih dari 1 juta pelanggan email dan menghasilkan 1 juta 
dollar di tahun pertamanya, yaitu pada tahun 2010.



 
Ada banyak contoh yang tak ada 

habisnya, seperti hal yang satu ini di web. 
Oleh karena itu, kerendahan hati dan 
kesederhanaan adalah cara yang baik untuk 
menyaingi pesaingmu – meskipun bisa jadi 
mereka juga memiliki letak standar yang 
sama denganmu. Seperti halnya Noah, sang 
pembina Appsumo.



Pelajaran 3 :
Pimpinlah tim mu seolah-olah kamu 

sedang memimpin seorang pria 
lajang di tanganmu.



 
Pada akhirnya, bisnismu akan 

membutuhkan sebuah tim. Dan pada 
akhirnya, tim itu akan tumbuh berkembang. 
Tetapi, sebagai perusahaan yang semakin 
besar, tim mu menjadi lebih kompleks.

Setiap manusia menampung sebuah 
perasaan yang jumlahnya tak terbatas, 
pikiran-pikiran dan ide-ide untuk bisnisnya, 
dan semua hal itu harus dikelola.



 
Ketika berbicara tentang pasukan, Sun Tzu berkata :

“Seorang jenderal yang pandai memimpin pasukannya, seolah-olah dia 
sedang memimpin pria lajang di tangannya.”

Apakah kamu memimpin sebuah pasukan yang besar atau kecil sekalipun, 
alatnya tetap sama : 

Bagilah mereka menjadi kelompok yang kecil; kemudian, 
gunakanlah perintah yang jelas untuk mengarahkan mereka pada 
tujuan yang benar.



 

Dalam berbisnis pun begitu, hal ini 
menunjukkan bahwasanya sebuah tim harus 
tetap kecil, 3-4 orang sering menjadi angka yang 
baik untuk bekerja sama, sebelum sesuatu 
menjadi lebih rumit.

Kemudian, kamu dapat mengatur perintah 
yang jelas; seperti target penjualan, alat yang 
digunakan, dan pengarahan setiap pagi, untuk 
memastikan bahwa semuanya berada di 
bagiannya.

Terakhir, jangan pernah lupakan interaksi 1 
lawan 1 dengan setiap orang di tim mu; karena, 
jika kamu memperlakukan anggotamu seperti 
keluarga, mereka akan setia atau taat kepadamu.



Buku ini direkomendasikan untuk siapa ?

Seorang atlet yang berusia 21 tahun yang ingin menjadi profesional pada ajang 
olahraga yang kompetitif; Seorang pendiri atau pembina 
lembaga/organisasi/perusahaan yang berusia 37 tahun yang datang dengan 
rencana bisnisnya dan masih dalam tahap pencarian, juga siapapun yang pernah 
memimpin sebuah tim, meskipun hanya saat di sekolah. 



“Pejuang yang menang, mereka menang terlebih 
dahulu baru kemudian pergi berperang; namun, 
pejuang yang kalah, mereka berperang terlebih 

dahulu baru kemudian berusaha untuk menang.” 

– Sun Tzu



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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Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
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Motto hidupnya “berbagilah dengan apa yang sekarang kau punya, 
jangan menunggu sampai kau kaya” karena “hidup itu untuk saling 
berbagi, bukan untuk kau nikmati sendiri”.


