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The Business Romantic menunjukkan 
bagaimana menjalankan bisnis yang 

difokuskan pada keinginan besar serta 
koneksi mampu membawa kesuksesan di 

masa kini. 



“Apa kebutuhan terbesar di dunia 
yang mungkin Anda menaruh 

keinginan kuat dan kemampuan 
Anda untuk memenuhinya? “

- Tim Leberecht - 



Apa yang terlintas dipikiran Anda saat mendengar kata “businessman’” 
Setelan jas yang mewah? Kantor di atap gedung pencakar langit? Bagaimana 

jika romantisme disandingkan secara beriringan dengan bisnis?  

Jaman sekarang, perusahaan perlu menjadi lebih humanis untuk menarik simpati pelanggan dan para 
pekerja. Hal tersebut memerlukan sebuah pendekatan romantis. Bukan berarti bahwa Anda 
harus mengajak klien Anda untuk makan malam romantis, namun romantisme yang diperlukan oleh 
kebanyakan orang adalah koneksi dan hal ini juga berlaku dalam dunia bisnis. 



The Business Romantic: Give Everything, Quantify 
Nothing, and Create Something Greater Than 

Yourself oleh Tim Leberecht akan menunjukkan 
kepada Anda apa yang dimaksud dengan 

menggunakan pendekatan romantisme dalam 
bisnis. Anda juga akan mengetahui bagaimana hal 
tersebut akan memperbaiki kultur perusahaan 

serta meningkatkan kepuasan pelanggan.



● Koneksi mengalahkan produktivitas dalam 
meraih kesuksesan di tempat kerja.

3 PELAJARAN UTAMA YANG DIDAPAT DARI 
BUKU INI:

● Cara yang terpenting untuk membantu 
mereka yang bekerja dengan Anda adalah 
dengan menciptakan kesempatan kepada 
orang lain untuk memberi.

● Produk yang menimbulkan sedikit tantangan 
kepada pelanggan akan memberikan Anda 
kesan yang unik. 



Pelajaran I

Koneksi merupakan hal yang lebih utama dibandingkan produktivitas 
dalam hal meraih kesuksesan di tempat kerja



• Sains mengatakan apa yang dilakukan bos Anda, 
yaitu melarang Anda untuk berbincang terlalu 
sering di kantor dapat menjadi langkah yang salah. 

• Studi menemukan bahwa kebahagiaan saat 
bekerja, sama halnya dengan kebahagiaan 
yang dialami para karyawan saat di luar 
kantor, hanya dapat dihasilkan dari 
percakapan/interaksi informal antara 
karyawan saat di tempat kerja. 

Terdapat banyak perusahaan memprioritaskan tugas 
pekerjaan dibandingkan dengan sekadar interaksi 

melalui obrolan, tapi apakah hal tersebut merupakan 
pendekatan yang benar? 



• Kita tahu dari The Happiness Advantage bahwa 
kebahagiaan mengarah kepada kesuksesan, bukan 
sebaliknya. Percakapan informal, sebagai sumber 
utama dari kebahagiaan di dalam kantor dapat 
menjadi sebuah katalis kesuksesan. 

• Tidak perlu mencemaskan untuk melanjutkan 
obrolan menarik tersebut yang Anda lakukan 
dengan rekan kerja. Tetap menjaga persaudaraan 
hanya mungkin menjadi faktor yang  menjaga 
Anda tetap produktif.



Aktivitas “memberi” mampu 
mensinergikan tempat kerja Anda

Pelajaran 2



Apa cara yang lebih untuk berkoneksi 
dengan seseorang dibandingkan dengan 
memberi hadiah? Terlebih, memberi hadiah 
kepada seseorang merupakan salah satu dari 
lima Bahasa Kasih Sayang.

Meskipun ini terlihat seperti ide yang 
aneh, ingat bahwa pemberian hadiah 
merupakan sebuah pengalaman mendalam 
bagi seseorang. Hal tersebut merupakan 
komponen yang penting dalam bisnis 
romantis.



Jika Anda masih mempertanyakan mengenai 
keuntungan yang didapat dari memberikan hadiah 
di kantor, mari perhatikan tulisan Adam Grant 
berjudul “Give and Take.” Grants sepakat bahwa 
perbuatan memberi atau bermurah hati di tempat 
kerja dapat menumbuhkan motivasi para 
karyawan. Adanya kultur memberi dapat 
mendorong terciptanya inovasi, kolaborasi, serta 
meningkatkan kualitas. 



Jadi, bagaimana Anda dapat 
mengaplikasikan ide tersebut di tempat 
kerja? Berikan para karyawan 
kesempatan untuk memberi antara 
satu dengan yang lainnya sebagai 
bagian dari pekerjaan mereka. Hal ini 
mungkin memerlukan banyak kreativitas, 
tapi akan memberikan hasil yang sangat 
efektif dan melebihi ekspektasi Anda 
terhadap kultur tempat kerja dan 
kebahagiaan. 



• Pengusaha coklat Denmark, Anthon Berg 
adalah salah satu contoh dari pemberian 
hadiah secara kreatif dalam dunia bisnis. 
Sebuah pop-up store di  Kopenhagen meminta 
para pelanggan untuk membayar permen yang 
dibeli dengan berjanji melakukan kebaikan 
kepada orang lain.

• Dalam Random Acts of Pizza subreddit 
(komunitas online yang berada di bawah 
Reddit), pengguna platform Reddit  membeli 
pizza untuk saling dibagikan dengan yang lain 
berdasarkan permintaan yang lucu, kreatif, 
atau menghibur. Hasilnya adalah menggunakan 
Reddit dan bekerja di Reddit menjadi lebih 
seru.



Raih keuntungan dalam kompetisi bisnis dengan menemukan cara agar 
membuat produk atau pun layanan Anda menjadi sebuah pengalaman yang 

menantang
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Pernahkah Anda bertanya-tanya 
bagaimana bisa orang-orang rela “camping”  
hanya untuk mendapatkan perangkat Apple 
yang terbaru? Mengapa rela bersusah-susah 
seperti itu? Dan bagaimana bisa IKEA masih 
stabil dalam dunia bisnis jika barang-barang 
mereka sulit untuk dirakit? 



• Kita tidak mengetahui bahwa orang 
menikmati sedikit tantangan saat berkaitan 
dengan produk maupun layanan jasa. 
Sebagian besar orang akan lebih cenderung 
memiliki  sebuah pengalaman tertentu, 
tantangan, atau mendapatkan sebuah hadiah 
dibandingkan dengan hanya diberikan segala 
sesuatu dengan mudah. 

• Pengalaman yang diberikan oleh beberapa 
produk menjadikan produk tersebut unik. 
Produk tersebut unggul di antara kompetitor 
bisnis lainnya serta nilai produk tersebut 
semakin meningkat. 



Meskipun begitu, perlu berhati-hati 
karena jika produk tersebut memerlukan 
terlalu banyak usaha, hal itu hanya akan 
membuat frustasi para pelanggan. 
Sementara jika sesuatu memerlukan terlalu 
sedikit usaha, pelanggan tidak akan melihat 
nilai produk itu. 

 



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:
● The Business Romantic (Tim leberecht)
● https://fourminutebooks.com/the-business-romantic-summary/#more-5096

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.
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