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Pengantar FELS  
  
  
Para wirausahawan mengubah dunia dan menciptakan masa depan. Mereka memberikan seluruh 
tenaga  untuk memecahkan masalah, meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuat dampak 
positif. 
 
Sebagai pendiri serial, mentor, investor, dan penasihat bagi banyak perusahaan rintisan di seluruh 
dunia, saya berurusan dengan sejumlah besar wirausahawan dan melihat secara langsung 
tantangan yang mereka hadapi dalam mengejar cita-cita tinggi mereka bagi usahanya. Melalui 
perbincangan dan lokakarya saya, dan juga bertindak sebagai saluran antara pendiri dan investor 
melalui platform  eleva8or yang saya asaskan, saya tertarik untuk mengamati ciri-ciri khusus yang 
membedakan para pemain terbaik dalam semua jenis usaha bisnis. 
 
Beberapa dari sifat yang menguntungkan itu jelas bersifat teknis yang spesifik untuk setiap industri 
atau bidang, tetapi yang saya perhatikan adalah sifat "keterampilan lunak" yang umum untuk 
semua orang - gaya hidup holistik dan komprehensif yang dapat diwujudkan oleh seseorang untuk 
mendapatkan manfaat tersebut. Saya menamakannya Flourishing Entrepreneurial Lifestyle (FELS), 
yang pada dasarnya merupakan formula sederhana untuk kejayaan, kemakmuran, dan kepuasan 
hidup. 
 
Berikut adalah 10 ciri teratas dalam format ringkasan singkat dari cara saya melihatnya, karena 
saya telah mengkajinya bertahun-tahun, bercita-cita untuk meningkatkan pertumbuhan dalam 
semua bidang ini dan membantu menyebarkan kesadaran ini kepada orang lain juga (perhatikan 
daftarnya dalam urutan acak dan tidak menandakan prioritas relatif): 

 
 

    
  

Ide & Penciptaan 
  Mempunyai semangat untuk ide dan penciptaan, yaitu memunculkan ide-ide baru 

untuk mengatasi masalah terkini dan meningkatkan kualitas hidup secara umum, 
merumuskan solusi dan model yang tepat dengan dasar ketajaman bisnis yang kuat 
serta akal sehat dan “kecerdasan jalanan”. 

Penemuan & Peningkatan Diri 
  Sebuah dorongan yang kuat untuk penemuan dan perbaikan diri, kecerdasan 

emosional dan kekuatan karakter. Juga memiliki kepekaan yang baik untuk 
menemukan dan memoles bakat orang lain, menempatkan bakat yang tepat di 
tempat yang tepat untuk membuka potensi maksimal. 

Pembelajaran Berkelanjutan 
  Menambah dan memperbaharui pengetahuan secara terus menerus melalui belajar, 

membaca, rasa ingin tahu dan percakapan untuk mencari tahu. Ini sejalan dengan 
dorongan untuk kepemimpinan pemikiran dan cinta untuk berbagi pengetahuan 
dengan orang lain melalui pengajaran atau bimbingan. 

https://www.eleva8or.com/


         
 
 

  
 
  
  
 
  
  

  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perjalanan & Eksplorasi 

  Kecintaan pada perjalanan dan eksplorasi, memahami budaya dan motivasi yang 
berbeda, mewujudkan warga global dan gaya hidup nomaden digital. 

Menggunakan Alat yang Tepat 
  Menemukan dan menggunakan alat yang tepat (produk, perangkat, peretasan, 

perangkat lunak, dll.) untuk tujuan yang tepat. 

Mengikuti Teknologi Terkini 
Menjadi yang terdepan dalam teknologi – mengikuti inovasi terbaru dan 

perkembangan ilmiah dengan fokus pada bidang mendalam yang melampaui batas 

kemampuan manusia. 

Gaya Hidup Sehat 
Gaya hidup sehat yang mendukung kejernihan mental dan kinerja seperti makan sehat, 

kebugaran fisik dan tidur yang baik. 

Rohani yang Kuat 
Kedalaman dan praktik rohani yang kuat (sesuai kepercayaan masing-masing) bersama 

dengan sebuah dorongan untuk melayani bangsa dan masyarakat. 

Pemikiran Terbuka & Seimbang 
Sebuah pemikiran terbuka yang tertarik pada hal-hal baru, logika yang sehat, etika yang 

baik, keseimbangan dan keanggunan; menolak bias, intoleransi dan pertengkaran. 

Pelbagai Hobi & Aktivitas 
Memiliki pelbagai hobi dan aktivitas yang menantang pikiran untuk berkembang lebih jauh 

dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, seperti belajar bahasa atau menghargai seni dan 

kegiatan kreatif. Menemukan keindahan dan kesenangan dalam segala hal yang kami 

lakukan! 



Formula ini dapat membantu kita semua menjadi lebih baik dalam cita-cita utnuk menjadi 
wirausahawan yang kompleks, usaha bisnis yang menantang, atau aspirasi pekerjaan apa 
pun dengan menjadikan kita dengan versi terbaik diri kita secara mental dan fisik. Dari apa 
yang saya lihat pada orang-orang yang mewujudkannya, gaya hidup ini dapat memberikan 
banyak manfaat bagi para pengikutnya mulai dari pendapatan yang besar dan status yang 
berpengaruh di masyarakat, mewujudkan impian dan ambisi seumur hidup, dan memiliki 
kehidupan yang memuaskan, penuh kegembiraan dan keseruan! Ini juga bertujuan untuk 
meningkatkan seluruh dunia di sekitar kita dan membantu menjadikannya tempat yang 
lebih baik bagi semua orang. 
 
Untuk membantu menyebarkan kesadaran ini, saya baru-baru ini memulai gerakan global 
untuk berbagi dan mempublikasikan wawasan gaya hidup yang bermanfaat di blog khusus 
dan pelbagai saluran media sosial yang ditargetkan secara regional, ketika ini memposting 
dalam 14 bahasa (kumpulan postingan ini tersedia di bagian belakang dari buku ini). Saya 
juga telah mendedikasikan website pribadi saya untuk tujuan ini, menggunakan contoh 
dari kehidupan saya sendiri dan perjalanan berkelanjutan untuk menunjukkan pilar-pilar 
ini dalam tindakan. 
 
Saya menulis eBook ini sebagai panduan yang disederhanakan dan cara-cara untuk 
merangkul prinsip-prinsip ini dengan cara terbaik. Setiap bab akan membedah masing-
masing pilar dan memberikan contoh tentang cara memetik manfaat maksimal darinya. 
 
Ketika Anda mulai menerapkan prinsip-prinsip ini, mungkin akan lebih mudah untuk fokus 
pada setiap pilar dalam satu waktu, maka Anda akan menemukan bahwa mereka 
menyatukan dengan sempurna satu sama lain dan membangun satu sama lain untuk 
membentuk sistem lengkap yang menjadi alami dan biasa bagi Anda. 
 
Melalui buku ini, saya berharap Anda akan berupaya untuk menerapkan setiap aspek FELS 
ke dalam kehidupan keseharian Anda. FELS adalah tentang menggambar makna dari 
berbagai aspek kehidupan Anda, menjadikan Anda orang yang lebih baik secara mental dan 
fisik, dan pada akhirnya, menjadi pengusaha dan pemimpin masa depan yang lebih baik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://my-fels.life/posts/
http://www.aimankabli.com/


  
 

  
  

  

Pilar 1: Ide & Penciptaan 
 
 
 
Rumusan pilar 
Ini pada dasarnya adalah bakat untuk memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi masalah 
terkini/kehidupan. Tujuan utamanya adalah untuk mengenal pasti kebutuhan potensial dan 
merumuskan solusi dan model yang tepat untuknya, dengan tujuan menghasilkan nilai dan juga 
meningkatkan dunia di sekitar kita. Ini dibantu oleh dasar yang kuat dari ketajaman bisnis, akal 
sehat dan "kecerdasan jalanan". 
 
Anda mungkin pernah mendengar tentang startup terkenal yang datang dengan ide-ide hebat dan 
menerapkannya, antaranya adalah: 

 Airbnb – para pendiri menciptakan alternatif akomodasi hotel bagi pengunjung dengan 
hanya meletakkan kasur udara di kamar cadangan, menawarkan makan pagi buatan sendiri 
dan menyebutnya "tempat tidur udara & sarapan". 

 mPesa – sang pendiri menemukan cara yang mudah dan aman untuk melakukan transfer 
uang seluler di Kenya, di mana jalan dan sistem transfer masih kurang. 

 Uber – suatu hari sang pendiri menunggu taksi terlalu lama, dan berpikir untuk membuat 
platform untuk memesannya dengan mudah di mana saja dan kapan saja. 

 
Tentu saja, ide tidak terbatas pada domain bisnis atau teknologi seperti contoh-contoh ini, tetapi 
dapat diterapkan dalam aspek kehidupan apa pun untuk sesuatu yang menumbuhkan kebaikan. 
 
Ide dan kreasi mengalir satu sama lain. Pertama, harus ada ide dari mana Anda membuat solusi. 
Dalam mengembangkan solusi, pikirkan sesuatu dengan dasar model bisnis. 
 
Jika Anda berharap menjadi otak di balik ide besar berikutnya, ini adalah gaya hidup yang harus 
Anda ambil! Luangkan waktu untuk memikirkan ide kreatif, dan temukan sekelompok teman atau 
kolega yang dapat memvalidasi ide Anda. 
   
Jadi, pikirkan seperti ini -   

 Bisnis apa yang Anda kagumi? Jika diberi kesempatan untuk menjalankan bisnis yang Anda 
kagumi, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? 
 Apakah tantangan utama yang Anda, teman, atau komunitas Anda hadapi? Produk atau 
layanan apa yang menurut Anda dapat mengatasi tantangan seperti itu?  

 
Melihat bisnis, memahami siapa target pasar mereka, dan siapa yang mereka abaikan adalah cara 
lain. Bisnis mengabaikan konsumen potensial dengan salah satu dari dua cara berikut ini -  

 Dengan tidak mempertimbangkan demografi tertentu yang membutuhkan layanan mereka 
sebagai bukan target potensial atau 
 Menawarkan layanan atau produk dengan harga di luar jangkauan sekelompok masyarakat 
tertentu  

 



Jadi, jika Anda seorang pemilik bisnis, berpikir dengan cara ini juga akan menjadi cara Anda 
mengusik diri sendiri pada akhirnya daripada dianggap berlebihan oleh anak-anak muda yang bisa 

berpikir di luar kebiasaan! Bisnis yang baik bertahan dalam ujian waktu 😊 
  
Setelah Anda menemukan satu (atau dua) yang layak, Anda dapat menggunakan waktu untuk 
meneliti pasar terkait dan menganalisis apa yang dilakukan pemain dan pesaing yang ada. Anda 
bahkan dapat menulis rencana bisnis yang singkat, menjalankan beberapa tinjuauan preferensi 
pelanggan awal, dan bahkan mungkin menyusun beberapa slide intro untuk calon mitra atau 
investor. 
 
Dan Anda harus mengerti, untuk sukses menjalani gaya hidup seperti itu, Anda harus melepaskan 
rasa takut akan kegagalan. Rasa takut membataskan kreativitas, dan Anda tidak akan dapat 
membuat ide atau penciptaan baru. Anda harus berani dan percaya bahwa bahkan ide gila Anda 
pun layak untuk dikejar. 

 
 
Manfaat dari pilar ini 
Manfaat dari meraih ide dan kreasi akan berlimpah, tidak hanya untuk Anda tetapi juga untuk 
komunitas Anda. Mereka mungkin termasuk 

 Ide terhadap kemajuan – Ketika Anda mendorong diri sendiri untuk mengembangkan ide-
ide baru, fokuslah pada penciptaan solusi baru yang dapat membantu melancarkan usaha baru 
dan mendorong Anda ke arah inovator hebat. 
  
 Raih peluang – Anda melihat peluang dan mengubah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat 
bagi masyarakat.  
  
 Berbagai aliran pendapatan - jika Anda meluangkan waktu untuk memikirkan dan 
mengembangkan ide-ide Anda menjadi sebuah bisnis, pada akhirnya Anda akan menemukan 
banyak aliran pendapatan. Siapa yang tidak menginginkan itu? Adalah impian setiap pengusaha 
untuk menghasilkan uang dari impian mereka! Jadi, teruslah melakukannya!  

 
Sebagai pengusaha serial, saya telah terlibat dalam banyak aktivitas mengenai ide dan banyak  dari 
ide tersebut melihat cahaya sebagai produk nyata (kebanyakan di ruang teknologi seperti aplikasi 
dan platform web). Tentu saja tidak semua berhasil, tetapi kegagalan dan iterasi yang cepat selalu 
merupakan bagian integral dari proses pembuatan. 
 
Saat ini saya sedang mengikuti kursus tentang bagaimana menemukan inspirasi baru, sebagai 
bagian dari program Innovation & Entrepreneurship Certificate yang saya kejar di Universitas 
Stanford. Ini benar-benar menekankan gagasan bahwa kita perlu berpikir secara radikal 
menghasilkan sejumlah besar ide untuk berakhir dengan beberapa di antaranya yang bisa 
diterapkan. Ini mungkin proses yang digunakan sebagian besar pengusaha yang baik apakah 
mereka benar-benar berhenti sejenak untuk menyadarinya atau tidak! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://online.stanford.edu/programs/stanford-innovation-and-entrepreneurship-certificate


  
  
  

 
Pilar 2: Penemuan & Peningkatan Diri 

 
 
 
Rumusan pilar 
Memiliki kegemaran untuk mengeksplorasi dan menemukan diri sendiri secara introspektif, 
mengenal pasti kekuatan dan bidang untuk meningkatkan seperti bakat, ketahanan, kecerdasan 
emosional, dan kekuatan karakter. Juga, memiliki rasa yang baik untuk menemukan dan memoles 
bakat orang lain, menempatkan bakat yang tepat di tempat yang tepat untuk membuka potensi 
maksimal mereka. 
 

 
 
Salah satu cara termudah untuk mengetahui lebih banyak tentang diri Anda adalah dengan 
bertanya kepada orang lain, atau melakukan beberapa penilaian psikometri dan emosional secara 
online. Ujian ini biasanya menyenangkan, dan bermanfaat! Jika dilakukan dengan cara yang benar, 
mereka dapat membantu Anda mendapatkan pemahaman yang baik tentang keterampilan dan 
preferensi laten Anda yang mungkin sulit untuk dilihat secara terbalik. 
 
Penemuan diri berarti Anda menemukan apa yang menggerakkan Anda! Dari sini Anda dapat 
mengetahui jenis usaha apa yang kemungkinan besar akan Anda jalani untuk waktu yang lama, dan 
kemungkinan besar akan berhasil karena Anda melakukannya dengan penuh semangat dan tidak 
berasa menyusahkan. 
 
Hadiah tambahan adalah mengenali keterampilan dan bakat orang lain dan membantu 
memolesnya, mengenal pasti dan memilihnya, dan menempatkannya di tempat yang tepat untuk 
membuka potensi mereka. Jika Anda berada di posisi seperti CEO startup atau perusahaan untuk 
merekrut dan melatih orang, keterampilan ini sangat penting. Hal ini adalah karena Anda pada 
dasarnya adalah penikmat bakat, mampu melukis permadani dengan bakat yang Anda miliki dan 
membuka keajaiban batin yang mereka semua miliki. 
 

 
 



Bagaimana Itu Terlihat Dalam Kehidupan Sehari-hari   
 Anda mengetahui preferensi Anda dan dapat mengartikulasikannya dengan kepercayaan 
diri - Kesadaran diri menghasilkan penerimaan diri. Setelah Anda memahami dan menerima 
siapa diri Anda, Anda menjadi lebih nyaman dan tidak menyesal dengan pilihan Anda. 
 
 Anda meluangkan waktu untuk perawatan diri dan mengisi ulang tenaga Anda – Dalam hal 
itu, Anda mengetahui batasan Anda dalam sesuatu sejauh mana Anda dapat mengerahkan diri, 
dan Anda juga tahu aktivitas apa yang harus dilakukan yang membuat Anda tenang atau 
beristirahat. 
  
 Berusaha keras untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri yang konstan – Orang yang 
sadar diri selalu tertarik untuk membuka diri pada pengetahuan dan ide-ide yang akan 
mengubahnya menjadi orang dan pemimpin yang lebih efektif. 

 
 
Manfaat dari Penemuan & Peningkatan Diri 
Ambil penilaian untuk menemukan cara 
memanfaatkan kekuatan Anda dan mengatasi 
kelemahan Anda. Orang yang sadar diri dan 
meluangkan waktu untuk meningkatkan diri 
biasanya tidak memiliki batasan untuk apa yang 
dapat mereka capai. Mereka dapat menikmati 
beberapa manfaat berikut:  
 
 

 Kemampuan untuk mengalir di zona Anda. Kesadaran diri berarti bahwa Anda akan dapat 
meluangkan waktu dan usaha Anda dalam kegiatan yang sesuai dengan kepribadian Anda. 
Kemudian Anda cukup memasuki keadaan "mengalir" di mana pekerjaan terjadi secara alami 
sebagai gairah.  
 
 Menjadi penikmat bakat. Anehnya, kesadaran diri juga memungkinkan Anda untuk dapat 
menggali bakat dan atribut orang lain. Sebagai seorang pendiri, Anda akan diminta untuk 
mempekerjakan orang untuk melengkapi keterampilan dan bakat Anda. Perusahaan Anda lebih 
merupakan permadani dari semua bakat yang tersedia dalam tim Anda. Seorang yang sadar diri 
dapat memilih bakat yang tak ternilai dan menempatkan mereka di posisi yang membuka 
potensi mereka. 
 
 Kemampuan untuk menempa dan memelihara hubungan pribadi dan pekerjaan yang 
bermakna: Hanya orang yang sadar diri dapat menghasilkan hubungan yang bermakna. Orang 
seperti itu dapat memberi sebanyak yang dia ambil, dan menjadi mampu memahami berbagai 
konsekuensi dari tindakan dan kata-kata mereka. Kemampuan Anda untuk mengatasi 
ketegangan antara diri sendiri dan orang lain, dan bahkan menengahi antara orang lain adalah 
manfaat tambahan dari kesadaran diri. 
  
 Menjadi lebih bahagia.  Terlalu banyak cerita tentang pengusaha yang kesepian, terus-
menerus khawatir, dan tertekan. Sementara kewirausahaan bisa membuat stres, tidak ada yang 
diharuskan untuk menginternalisasi aspek stres dari perjalanan. Dengan perasaan diri yang 
kuat, Anda dapat melewati semuanya – hari-hari buruk dan baik – mengejar impian akhir Anda. 
Lihatlah Oprah misalnya, dia telah melalui pasang surut, mencapai banyak hal, dan gagal di 
depan umum. Meskipun dia secara terbuka berbicara tentang kegagalannya, dia tidak 
mengizinkan siapa pun untuk menentukan siapa dirinya. 

http://www.oprah.com/index.html


  
 Memiliki rasa lapar untuk menjadi sukses. Orang yang sadar diri memiliki keinginan untuk 
kesuksesan dan merasa bahwa mereka pantas mendapatkannya! Setelah menyelam jauh ke 
dalam emosi Anda, dan mengambil alih bagaimana Anda merespons lingkungan Anda, Anda 
menjadi lebih energik, bergairah dan bersemangat untuk mengubah banyak aspek kehidupan 
dan komunitas Anda agar sesuai dengan kebenaran Anda. 

  



 
 
 
 

Pilar 3: Pembelajaran Berkelanjutan 
 
 
Rumusan pilar 
Ini tentang pencarian dan perolehan pengetahuan yang berkelanjutan melalui kajian, membaca, 
rasa ingin tahu, dan percakapan yang penuh dengan rasa ingin tahu. Ini sejalan dengan dorongan 
untuk kepemimpinan pemikiran dan cinta untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain melalui 

pengajaran atau bimbingan.   

 
 
Contoh Individu yang Mempraktikkan Prinsip Ini 
 

Brain Grazer  
Beberapa dari Anda mungkin pernah membaca buku terkenal tentang curiosity oleh 
Brian Grazer. Buku ini tentang bagaimana ia naik menjadi produser Hollywood yang 
sukses dengan mempunyai penuh rasa ingin tahu. Dia bertemu orang-orang di posisi 
terkemuka dan belajar dari mereka. Cobalah untuk menjadi pemimpin pemikiran 
pada sesuatu yang Anda lakukan dengan baik dan bagikan pengetahuan Anda di 
sepanjang perjalanan Anda. 

 
 
Trevor Noah   

Dalam sebuah wawancara bernama Trevor Noah by the book, Trevor berbagi 
kecintaannya pada buku. Dia menyatakan bahwa dia suka membaca untuk 
memahami masalah masyarakat, dan karena acara Daily Show mengharuskan dia 
untuk membaca dengan baik. Trevor adalah seorang komedian dan pembicara yang 
sangat fasih. Pemahaman dan penjelasannya tentang masalah dapat dikreditkan ke 
waktu yang dia habiskan untuk membaca! 

  

https://twitter.com/briangrazer?lang=en
http://www.grazeriscurious.com/
https://www.trevornoah.com/
https://www.nytimes.com/2016/11/06/books/review/trevor-noah-by-the-book.html


  
Robin Li   

Orang terkaya di Cina ini mewujudkan kisah kaya raya. Dia mengaitkan 
kesuksesannya dengan mencintai buku dan gigih belajar, terutama semasa tahun-
tahun akademiknya. 
 

 
Manfaat dari Pembelajaran Berkelanjutan 

 Pengetahuan adalah penting!  Pembelajaran berkelanjutan menopang semua poin gaya 
hidup lainnya. Pikirkanlah, tanpa meluangkan waktu untuk belajar, dan tidak ada hal berarti 
yang dapat Anda lakukan atau capai? Di zaman sekarang ini, pengetahuan dan keterampilan 
sangat mudah diakses dan terjangkau. Dengan platform seperti Udemy, Coursera, dan  online 
learning platforms yang dibuat oleh universitas terkemuka, ada banyak hal yang bisa Anda 
pelajari! 

  
 Anda menjadi pemimpin dengan pemikiran luas - Menjadi pemimpin dengan pemikiran luas 
berarti Anda dapat membangun merek sebagai seorang berprestasi di bidang tertentu. Riak 
dari efek gambar seperti itu adalah bahwa orang akan mempercayai bisnis Anda sebagai 
perpanjangan dari kepribadian Anda. Kepercayaan akan menghasilkan peningkatan penjualan, 
yang menumbuhkan perusahaan dan keuntungan Anda. Selain keuntungan yang Anda dapatkan 
untuk bisnis Anda, sebagai individu, Anda mendapatkan rasa kepuasan yang besar mengetahui 

bahwa orang-orang mengandalkan Anda untuk memahami masalah rumit waktu kita.  
  
Karakter fiksi terkenal Sherlock Holmes pernah menjelaskan komponen kekuatan penalarannya 
yang luar biasa sebagai berikut: pengamatan yang tajam, deduksi logis yang masuk akal, dan dasar 
yang luas dari pengetahuan umum yang tepat. Ini adalah bagian terakhir yang sangat penting untuk 
mengubah pengamatan pasar menjadi deduktif dan solusi yang bijaksana! 
 
Ketika saya menerapkan ini dalam kehidupan saya sendiri, saya mencoba untuk memperluas basis 
pengetahuan saya sebanyak mungkin, dan dari berbagai sumber. Saya mencoba membaca sekitar 
15-20 buku informatif setahun, beberapa di antaranya Anda dapat menemukan daftar bacaan 
pilihan saya. Anda akan melihat bahwa ada banyak bidang berbeda yang mungkin tampak tidak 
terkait dengan pekerjaan saya seperti biohacking, astrofisika, psikologi tingkat lanjut, dan 
sejenisnya, tetapi menurut saya semuanya berguna karena semuanya bersatu untuk membantu 
memahami dunia. 
 
Saya juga menonton banyak TED talks dan film dokumenter/seri yang tersedia di platform seperti 
Netflix dan YouTube. Selain itu, saya tidak melewatkan kesempatan baik untuk belajar langsung 
dari orang-orang melalui percakapan yang penuh rasa ingin tahu. 
 
Saya juga sangat tertarik untuk menyampaikan pengetahuan yang saya peroleh baik melalui my 
blogs dan talks and workshops terbuka, atau secara langsung membimbing dan melatih 
wirausahawan. Saya merasa ini sangat memuaskan dan kesempatan besar untuk memperluas dan 
menyempurnakan pengetahuan melalui umpan balik dan interaksi dengan orang lain. 

 
 
 
 
 
 
 

http://ir.baidu.com/management/robin-li
https://www.udemy.com/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://aimankabli.com/my-blogs/
https://aimankabli.com/my-blogs/
https://aimankabli.com/talks/


  
  
  
 
  
  

 Pilar 4: Perjalanan & Eksplorasi 
 
  
 
Rumusan pilar 
Kecintaan pada perjalanan dan petualangan, memahami berbagai budaya, geografi, topografi, dan 
motivasi, mewujudkan warga dunia dan gaya hidup nomaden digital. 

  
 
Saya telah mengunjungi 85 negara, dan saya masih merasa perjalanan saya masih panjang. 
Perjalanan berguna untuk membantu Anda memperluas cakrawala budaya Anda. Ini agar Anda 
untuk memahami motivasi berbeda yang dimiliki orang di belahan dunia lain. Tidak semua orang 
dibangun sama dalam cara mengamati sesuatu dan memecahkan masalah. 
 
Perjalanan juga sama baiknya dengan obat bagi jiwa! Ini adalah obat yang baik untuk stres, 
kecemasan, dan depresi, meningkatkan kesehatan mental dan fisik. 
 
Sebagai seorang pengusaha, Anda bisa mendapatkan inspirasi dari melihat bagaimana orang dan 
budaya lain telah menyelesaikan masalah mereka dan melakukan sesuatu dalam hidup. Apresiasi 
budaya dan ras sangat penting bagi pengusaha karena kami melayani semua orang, kami melayani 
kemanusiaan, dan kami perlu memahami masyarakat. 
 
Dalam masa ini, ada peluang untuk merangkul bentuk gaya hidup nomaden digital. Ini adalah 
bagian besar dari hidup saya sendiri ketika saya mengelola travel blog dan juga menghasilkan 
eBook khusus tentang manfaat pola pikir perjalanan. Lihatlah dan lihat bagaimana perjalanan 
eksploratif dapat menambah nilai dan inspirasi dalam hidup Anda! 

 
 
 
 

https://aimansadventures.blog/
https://aimansadventures.blog/globalistas-ebook/


Contoh Pengusaha Sukses yang Menghargai Perjalanan 
 

 Logan Green, salah satu pengasas Lyft, adalah salah satu orang yang 
menggabungkan kewirausahaan dengan semangatnya untuk transportasi. Logan 
suka mencari inspirasi tetapi juga alasan praktis. Dalam perjalanannya, dia 
menemukan cara untuk meningkatkan perusahaannya dan memecahkan 
masalah konsumen. Dia terus mengubah model bisnisnya berdasarkan 
pengalaman di perjalanannya. 
  

Tim Ferris, pengusaha dan usahawan luar biasa yang tinggal di San Francisco ini 
dikenal sering melacong. Mungkinkah kebiasaan perjalanannya menjadi alasan 
dia melihat peluang dan menjadi penasihat start-up tahap awal dan investor 
Uber, Facebook, StumbleUpon, Evernote, dan lainnya? Mungkin juga mempelajari 
bahasa asing (termasuk Mandarin) membantu urusan bisnis globalnya dan 
menemukan permata tersembunyi! 
 
 

 
Kepentingan dan manfaat perjalanan 

 Memperluas cakrawala budaya Anda – Orang yang berbeda memiliki ciri-ciri unik karena 
bahasa, sejarah, geografi, dan nilai mereka. Belajar tentang budaya yang berbeda memperkaya 
pikiran dan jiwa Anda. Pengusaha melayani kemanusiaan; oleh karena itu, Anda harus 
meluangkan waktu dan perjalanan untuk memahami orang-orang yang ingin Anda layani. 
  
 Menginspirasi – Keajaiban perjalanan adalah kenyataan bahwa itu membawa Anda ke 
pemandangan dan pengalaman baru. Pembaharuan merangsang pikiran untuk memikirkan ide-
ide baru dan perspektif baru. Setelah perjalanan, Anda kembali ke bisnis Anda dan Anda 
mungkin menemukan bahwa lebih mudah untuk memikirkan ide-ide segar. 
  
 Meningkatkan keterampilan berkomunikasi – Berjalan ke berbagai belahan dunia, berurusan 
dengan budaya dan orang baru akan membuat Anda memperluas cakupan komunikasi Anda, 
baik dalam bahasa verbal maupun bahasa tubuh. Anda akan diminta untuk memikirkan cara-
cara alternatif/kreatif untuk berkomunikasi yang jauh dari norma Anda! 
  
 Membangun kesabaran – Berada di luar zona nyaman Anda membantu membangun 
karakter dan toleransi Anda. Bahkan mungkin mendorong Anda untuk memperoleh 
keterampilan baru untuk bernavigasi dan berhasil berinteraksi dengan perkara-perkara di 
lingkungan baru Anda. 
  
 Keterbukaan pikiran – Perjalanan akan memaksa Anda untuk melepaskan asumsi yang 
membatasi tentang orang-orang dari budaya atau ras lain, membantu menghilangkan bias atau 
stereotip yang melekat. Baca lebih lanjut tentang konsep penting ini di this FELS article. 

  
Memiliki gaya hidup nomaden digital menjadi tren global. Orang dapat bekerja dari mana saja dan 
menyelesaikan pekerjaan mereka di mana saja di dunia dan menjadi warga dunia. Perjalanan 
menjadi mudah dan terorganisir dengan kemajuan teknologi. Negara-negara menjadi lebih aman, 
dan pada hari-hari biasa, baik untuk bepergian dan menjelajah. 
 
 
 
 

https://twitter.com/logangreen
https://tim.blog/about/
https://my-fels.life/2020/09/04/keeping-an-open-mind-how-to-reduce-implicit-biases/


  
 

  
 

Pilar 5: Menggunakan Alat yang Tepat 
 
 
 
Rumusan pilar 
Menemukan dan menggunakan alat yang tepat (produk, perangkat, peretasan, perangkat lunak, 
dll.) untuk tujuan yang tepat. Menemukan peretasan atau pintasan untuk menyelesaikan sesuatu 
dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

  
Memulai bisnis adalah tugas yang menakutkan. Mengingat pelbagai keterampilan dan pengalaman 
yang dibutuhkan untuk menciptakan dan mempertahankan bisnis baru yang sukses, banyak yang 
gagal. Namun, alat tertentu, terutama alat teknologi informasi, sangat penting untuk menciptakan 
keunggulan yang berkepanjangan. Manfaatnya bisa berupa penghematan waktu, biaya lebih 
rendah, dan operasi yang lebih lancar secara keseluruhan. 
  
Anda diharapkan untuk tetap berada lebih awal dari jadwal Anda dan menanggapi email, mengelola 
tim, memastikan situs web Anda berfungsi, mengatur proyek, dan tetap berhubung dengan jaringan 
Anda. Untungnya, ada banyak sumber daya untuk membantu Anda menyederhanakan semua itu. 
Triknya di sini adalah hanya memilih yang akan menambah nilai bisnis Anda dan tidak hanya 
membeli semua barang yang tersedia. 
 
Selain alat, ada juga "hacks" dan cara-cara mudah yang dapat Anda pelajari dan menyesuaikan 
untuk mengatasi beberapa rintangan atau membuat jalan pintas dalam rutin kerja Anda. 

 
 
Contoh Alat yang Dibutuhkan oleh Pengusaha 

i.  Alat pemasaran  
Karena rata-rata orang menghabiskan sekitar 5 jam sehari di ponsel mereka, Anda mungkin perlu 
berinvestasi dalam alat pemasaran seluler bisnis Anda. Beberapa alat yang Anda butuhkan untuk 
pemasaran seluler adalah notifikasi dorongan, SMS, atau pesan dalam aplikasi. Alat pemasaran juga 
membantu Anda mengumpulkan data berharga tentang perilaku klien Anda dan memberi Anda 
wawasan untuk mengubah strategi Anda agar sesuai dengan minat dan perilaku pelanggan. 
 



Sumber daya pemasaran bermanfaat lainnya termasuk email dan alat pemasaran media sosial yang 
dapat Anda temukan secara online. 
  

ii.  Sistem Pengurusan Konten 
Sistem pengurusan konten memberikan peluang penting bagi Anda untuk mengelola keberadaan 
web dengan cara Anda sendiri, tanpa perlu berulang kali dari pengembang eksternal. Penelitian 
menunjukkan bahwa 97% konsumen mengunjungi halaman situs web perusahaan sebelum 
mengunjungi toko/kehadiran fisik perusahaan, dan kebanyakan dari mereka melihat situs web 
untuk menilai kualitas dan profesionalisme bisnis secara keseluruhan. Situs web saya sendiri 
sebagian besar didasarkan pada WordPress, dan tentu saja ada platform serupa lainnya untuk 
dipilih. 

  
iii.  Analisis Google  

Tantangan yang kita hadapi di tahun 2020 ini, sebagai umat manusia, benar-benar menunjukkan 
pentingnya alat teknologi sebagai lompatan ke depan. Sekarang, lebih dari sebelumnya, pengusaha 
perlu memahami bagaimana pengunjung menggunakan situs web dan aplikasi mereka. Analisa 
Google membantu Anda menarik wawasan tentang halaman mana yang berguna bagi pengunjung 
situs Anda, mana yang tidak, berapa banyak pengunjung Anda yang membeli produk atau layanan 
Anda, dan berapa banyak. Saya menggunakan ini sekarang untuk semua situs saya. 
  

iv.  Bekerja dengan Organisasi Ketenagakerjaan Profesional Bersetifikat 
Banyak usaha kecil dan menengah yang mengikuti tren yang sedang berkembang, bermitra dengan 
Organisasi Ketenagakerjaan Profesional (PEO/CPEO). Kemitraan semacam itu memungkinkan 
bisnis Anda memanfaatkan pakar dan bakat industri yang tidak dapat Anda beli. PEO juga 
membantu bisnis Anda mematuhi persyaratan pajak setempat dan menawarkan insentif dan 
tunjangan karyawan yang kompetitif kepada karyawan. 
  

v. Platform Pencarian dan Perekrutan Freelancer 
Alat penting kritis lainnya yang dapat Anda gunakan di tahap awal bisnis Anda adalah 
mengalihdayakan bakat yang Anda perlukan dari platform seperti Fiver atau Upwork. Platform 
semacam itu menyediakan banyak pekerja lepas yang diperiksa/dinilai oleh pelanggan 
sebelumnya, dengan dasbor sederhana untuk mengelola semua pekerjaan dan pembayaran mereka. 
Secara pribadi, saya memiliki pasukan pekerja lepas di seluruh dunia yang mengelola pekerjaan 
saya dengan cara yang hemat biaya tanpa memerlukan staf atau kantor penuh waktu! 
  

vi. Alat Pengurusan Proyek 
Alat pengurusan proyek seperti Trello membantu Anda untuk memantau kinerja tim yang 
terdesentralisasi. Ini terdiri dari papan di mana Anda dapat mengembangkan kartu sesuai dengan 
tugas yang ada, menetapkan tugas, menyebutkan anggota tim tertentu, menyisipkan tautan dan 
dokumen, dan lain-lain. 
Dengan alat pengurusan proyek, Anda juga berinvestasi dalam aplikasi obrolan tim yang 
menghubungkan karyawan Anda dan memberi Anda platform untuk berkomunikasi dan terlibat 
dalam tujuan perusahaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  

 
 Pilar 6: Mengikuti Teknologi Terkini 

 
  
 
Rumusan pilar 
Menjadi yang terdepan dalam teknologi – mengikuti inovasi terbaru dan perkembangan ilmiah 
yang berfokus pada bidang kreatif mendalam yang melampaui batas kemampuan manusia. 

  

 
Agar Anda dapat memanfaatkan teknologi yang tepat, Anda harus mengikuti apa yang terjadi di 
dunia teknologi seperti fisika kuantum, nanoteknologi, penemuan ruang angkasa, robotika dan 
drone, kecerdasan buatan biotek, pembelajaran mesin, dan lain-lain Asimilasi semua hal ini dalam 
pikiran Anda akan memberi Anda keunggulan, karena Anda dapat dengan mudah memanfaatkan 
prinsip-prinsip baru dan mengikuti tren yang muncul. Ini dapat membantu Anda ikut serta dalam 
membentuk masa depan dunia dan membedakan Anda dari apa yang dilakukan bisnis "normal". 

  
Bagaimana Mempertahankan Rilis Teknologi  

 Berlangganan blog dan buletin industri – Mungkin berguna untuk mendaftar ke feed seperti 
PopSci, TechCrunch, Wired, dan lain-lain. Anda akan mendapatkan beberapa praktik terbaik 
industri, peluang, berita pengembangan industri, dan banyak lagi yang dikirimkan kepada 
Anda. 
  
 Ikuti perkembangan komunitas sumber terbuka – Topik tren di komunitas sumber terbuka 
adalah cara terbaik untuk memahami masalah dan teknologi saat ini. Masalah berbintang di 
GitHub, misalnya, dapat memberi Anda gambaran tentang hal besar berikutnya di dunia 
teknologi.  
 
 Video online – Pada platform seperti YouTube atau Netflix yang menyediakan informasi 
ekstensif dalam format dokumentari tentang berbagai subjek. Meluangkan waktu untuk 
menonton film dokumenter terkait teknologi adalah cara yang baik untuk tidak hanya 
memahami tren tetapi juga memahami sejarah dan katalisator perubahan mereka. 
  



 Media sosial – Pertimbangkan para ilmuwan dan orang-orang berikut. Mereka selalu berada 
di ujung tombak teknologi baru di bidang yang Anda minati. Jika Anda melakukan kajian, saya 
yakin Anda akan menemukan podcast dan saluran YouTube yang dapat Anda jadikan 
langganan, dengarkan, dan rasakan perubahan yang akan datang. 

  
Mengapa Anda Harus Mengikuti Perkembangan Teknologi Terkini 
Ada tingkat yang mengejutkan di mana teknologi baru dirilis, seringkali yang tidak begitu hebat 
memiliki banyak sensasi di sekitarnya. Teknologi yang lebih unggul adalah bidang spesialis dan 
pakar industri. 
 
Sebagai seorang pengusaha, Anda tidak boleh jatuh ke dalam perangkap hanya mengetahui tentang 
teknologi hyped-up, karena mereka akan lebih cepat digunakan oleh orang lain dan kehilangan 
keunggulan mereka. Oleh karena itu, pengusaha perlu memperhatikan hal ini untuk manfaat 
berikut: 
  

 Tetap relevan – Pelanggan menuntut agar bisnis memberikan pengalaman yang 
dipersonalisasi dalam setiap langkah perjalanan pembeli. Salah satu cara untuk mencapai 
pemahaman yang mendalam tentang pelanggan adalah dengan mengadopsi teknologi baru 
yang memberikan wawasan yang akurat. 
  
Nilai uang selalu menjadi pelanggan. Namun, untuk mencapai nilai uang, masih penting untuk 
merangkul teknologi yang mengurangi biaya produksi. Mengabaikan teknologi dapat 
menyebabkan bisnis Anda tertinggal dalam hal memenuhi keperluan pelanggan. 
  
 Keunggulan kompetitif – Merangkul teknologi baru juga memberikan keunggulan kompetitif 
atas pesaing Anda. Selain itu, dalam merangkul teknologi baru, usaha kecil mengecoh dan 
mengganggu perusahaan besar yang sudah mapan. Untuk alasan ini, perusahaan besar membeli 
perusahaan kecil sebelum mereka tumbuh untuk mengakses teknologi mereka sebelum mereka 
tumbuh dan menjadikannya tidak relevan. 
  
 Integrasi dan diferensiasi – Pemahaman yang adil tentang teknologi yang tersedia berarti 
Anda dapat mengintegrasikan teknologi baru ke dalam model bisnis Anda dan menawarkan 

layanan yang lebih canggih dan hemat biaya daripada pesaing Anda.  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 



 
 
 
 
 

  Pilar 7: Gaya Hidup Sehat 
 
 
 
Rumusan pilar 
Gaya hidup sehat yang mendukung kejernihan mental dan kinerja termasuk makan sehat, 
kebugaran fisik, dan tidur nyenyak.  

 
Hal yang paling penting untuk fokus adalah kejernihan mental dan kinerja. Untuk seorang 
pengusaha, penurunan berat badan mungkin diperlukan. Namun, saya mencadangkan seorang 
wirausahawan untuk mempertahankan gaya hidup yang mempromosikan kejernihan mental dan 
pemahamannya. 
 
Mungkin sulit untuk mengikuti mode diet, beberapa di antaranya mungkin berhasil atau tidak. 
Tetapi intinya adalah membuat perubahan kecil yang berdampak signifikan pada kesejahteraan 
Anda. Perbaikan sederhana adalah apa yang dapat Anda lakukan secara konsisten. Dan merupakan 
upaya yang konsisten yang berpengaruh. 
 
Salah satu contoh yang saya cadangkan adalah Bulletproof Diet dari Dave Asprey. Beliau 
memperkenalkan diet ini bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi juga untuk 
kejernihan mental dan kinerja para pengusaha. 

 
 
 
Contoh dari Gaya Hidup Sehat 

 Eat well, sleep well, and stay well!  – Kurang tidur dapat mengganggu penilaian dan 
bahkan gerakan Anda. Menurut WebMD, sleep loss membuat Anda kurang bisa 
berkonsentrasi, bernalar, dan memecahkan masalah keseimbangan dan keanggunan. 
  
 Diet dan Hidrasi – Seperti yang dinyatakan sebelumnya tentang Bulletproof Diet, 
diet dan hidrasi adalah tentang mengoptimalkan diet Anda untuk mendukung 
kejernihan mental, fokus, dan pengambilan keputusan. Jika tidak, diet rendah akan 

https://my-fels.life/2020/04/06/eat-well-sleep-well-and-stay-well-these-days/
https://www.webmd.com/sleep-disorders/features/10-results-sleep-loss


membuat Anda terus-menerus merasa lelah, lesu, dan bingung. Fiber, misalnya, 
melawan efek buruk karbohidrat. Serat membantu dalam pencernaan dan pembuangan 
limbah dari tubuh Anda. Asupan serat yang dianjurkan adalah 20 – 30 gram. 
  
 Olahraga dan Hidrasi – Minum banyak air dan berolahraga untuk meningkatkan 
detak jantung Anda setidaknya selama dua puluh menit setiap hari. Rutinitas olahraga 
harus menjadi sesuatu yang Anda sukai dan mampu melakukannya untuk jangka 

panjang.  

 
 
Nilai dari Gaya Hidup Sehat untuk FELS 

 Pernah melihat wirausahawan kurang pintar 😊? – Setiap pengusaha harus berada di 
puncak permainan mereka secara mental. Bisnis Anda dan semua aspek FELS lainnya 
didasarkan pada bagaimana permainan mental Anda! Kebiasaan sehat berarti Anda dapat 
mengembangkan ide, mengejar minat, dan mengatur bisnis Anda untuk bersaing dengan 
pesaing Anda. 
  
 Keberanian! – Setiap pengusaha sukses akan memberi tahu Anda; kamu memerlukan 

keberanian! Anda perlu memiliki stamina mental, emosional, dan fisik untuk mengejar impian 
Anda. Itu tidak akan nyaman, dan ada begitu banyak faktor yang menarik Anda ke bawah atau 

menjauh dari tujuan Anda. Jangan biarkan diri Anda menjadi salah satu batu sandungan Anda!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

https://my-fels.life/2020/06/26/fiber-power/


 
 
 
 
  
 

 Pilar 8: Rohani yang Kuat 
 
 

Rumusan pilar 
Kedalaman dan praktik rohani yang substansial (sesuai kepercayaan atau preferensi sendiri) dan 
dorongan untuk melayani bangsa dan masyarakat. 

  

 
Saya di sini bukan untuk mengadvokasi keyakinan tertentu. Namun, dengan cara apa pun yang 
Anda pilih untuk mengejar ini, memiliki kedalaman rohani membantu Anda tetap berpikiran masuk 
akal. Anda membutuhkan cara untuk mendirikan sisi rohani Anda. Itu bisa diekspresikan dengan 
cara yang berbeda, seperti kasih sayang, melayani masyarakat, atau bangsa. Rasa memiliki akan ide, 
pikiran, atau gerakan. 
 
Temukan sesuatu yang sesuai dengan kepercayaan atau preferensi Anda karena memiliki latihan 
kerohanian yang konsisten dan bermakna akan membuat Anda tidak kehabisan tenaga. Kerohanian 
juga akan memberi Anda alasan yang lebih dalam mengapa Anda melakukan hal-hal yang Anda 
lakukan. Uang memang penting, tetapi Anda segera mengetahui bahwa itu adalah motivator yang 
berubah-ubah. 
 

 
Contoh Latihan Kerohanian 
Sekali lagi, saya tidak menganjurkan latihan kerohanian tertentu. Yang saya lakukan hanyalah 
berbagi ide untuk membuat Anda berpikir tentang apa yang mungkin atau mungkin tidak berhasil 
untuk Anda. Anda akan menemukan contoh yang saya bagikan di sini tidak ada hubungannya 
dengan agama tetapi semua tentang pengertian dan kasih sayang. Itu semua dikembalikan kepada 
Anda! 
  
Namun, berikut adalah beberapa praktik kerohanian yang harus Anda lakukan sebagai bagian dari 
gaya hidup FELS Anda: 
  



 Meditasi - Saya memikirkan meditasi dalam hal supaya apa yang saya lakukan untuk 
menambah atau mengurangi dampak emosional dari peristiwa dari alam bawah sadar saya. 
Tahukah Anda bahwa 90% orang menjalani hidup mereka dari pikiran bawah sadar mereka 
dan bukan dari pikiran sadar? Dan bahwa pikiran bawah sadar mengendalikan 90% dari 
perilaku Anda. Meditasi adalah kesempatan untuk melepaskan emosi yang Anda lekatkan pada 
pengalaman negatif yang akan memengaruhi pengambilan keputusan Anda di hari berikutnya. 

  
Dan di pagi hari, meditasi adalah cara untuk mengatur nada hari Anda dan bagaimana Anda 
ingin menanggapi peristiwa hari Anda saat mereka terungkap. 
 
Betul sekali, luangkan waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang manfaat meditasi dan 
pastikan untuk mempraktikkan apa yang Anda pelajari! Meditasi, seperti rasa syukur, adalah 
cara lain yang efektif untuk membuat Anda tetap membumi. Meditasi membantu Anda 
memperhatikan lingkungan Anda, dan hubungan yang Anda miliki dengan lingkungan Anda. 

   
 Rasa Syukur - Orang yang tidak tahu berterima kasih menjalani kehidupan yang masam! 
Terutama jika Anda merasa tidak ada apa pun dalam bisnis Anda yang berjalan seperti yang 
Anda pikirkan, bersyukurlah. Luangkan waktu untuk menghitung hal-hal yang berjalan dengan 
benar dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam untuk hal-hal ini. Di masa-masa sulit, itu 
adalah cara termudah untuk membangun harapan, dan di saat-saat baik itu adalah cara terbaik 
untuk tetap membumi. Bersyukur membantu Anda mempertahankan pemikiran positif dan 
harapan. 
  
Kewirausahaan berpotensi memilukan. Anda mungkin 
bertanya-tanya apakah produk Anda akan diterima jika ide 
Anda akan bertahan dalam ujian waktu dan banyak lagi. 
Selalu menemukan sesuatu untuk disyukuri akan membuat 
Anda tetap membumi. Ini akan memberi Anda dorongan 
untuk memikirkan, merencanakan, dan mengejar langkah 
Anda selanjutnya. Bersyukurlah selalu! 

   
Temukan cara praktis dan bermakna untuk menumbuhkan kesadaran tentang siapa diri Anda, 
nilai-nilai Anda, dan kompas moral Anda. Apa pun yang dihasilkan dari latihan semacam itu akan 
membantu Anda tetap membumi dan menuai manfaat yang diuraikan dalam bab berikutnya. 
 
Manfaat Kedalaman Kerohanian 

 Kedamaian - Orang-orang yang telah mencapai kedalaman kerohanian yang berarti akan 
merasa sangat damai. Mereka memiliki temperamen yang seimbang, mampu mengungkapkan 
kekecewaan atau kesenangan dengan kasih sayang dan pengertian. Kedamaian memungkinkan 
Anda untuk menjalani kehidupan yang berada di atas emosi Anda. Bagi pengusaha yang 
menjalani FELS, kesuksesan Anda memang didasarkan pada bagaimana Anda menangani 
perasaan Anda. Kedamaian itu seperti navigator dan hal-hal yang membentuk naluri Anda. 
Dengan latihan, Anda akan menemukan bahwa Anda akan selalu menikmati menindaklanjuti 
dengan keputusan yang memberi Anda kedamaian dan menghindari memilih apa yang mungkin 
mencuri kedamaian Anda. 
  
 Keberanian - Ini memisahkan gandum dari sekam :) Secara pembawaan, seorang pengusaha 
tidak menghindari risiko. Anda sangat berani dan membuat gerakan berani. Tetapi Anda 
memang tidak dapat menemukan keberanian jika Anda tidak meluangkan waktu untuk 
membangun kedalaman kerohanian Anda. Misalkan Anda tidak meluangkan waktu untuk 
membangun kedalaman kerohanian Anda. Dalam hal ini, setiap keputusan yang tampaknya 
berani yang Anda buat adalah tindakan yang bodoh, dan Anda hanya beruntung!  



 
 Kebijaksanaan - Secara sederhana, pemahaman adalah pengetahuan yang diterapkan 
dengan benar. Ini semacam mengikat bab dengan sangat rapi, bukan? Hanya melalui 
kebijaksanaan Anda dapat membuat keputusan yang cerdas.  



 
 
 
 

 
 Pilar 9: Pemikiran yang Terbuka & Seimbang 

 
 
  
Rumusan pilar 
Pemikiran terbuka tertarik pada hal-hal baru, logika yang sehat, etika yang baik, keseimbangan, dan 
keanggunan, menolak bias, intoleransi, dan pertengkaran.  

Kewirausahaan adalah tentang hal-hal baru, bereaksi terhadap hal-hal yang tidak ada sebelumnya, 
tetapi Anda harus menerapkan logika yang masuk akal untuk mencapainya. Tolak segala sesuatu 
yang berhubungan dengan intoleransi dan pertengkaran. Ini akan membuat Anda elegan dalam 
solusi yang Anda berikan. 
  
Pertahankan fokus Anda pada keseimbangan dan keanggunan. Anda menyukai seorang seniman. 
Seorang seniman tidak bias, dan mereka tidak memiliki masalah. Seniman berpikiran terbuka dan 
berpikir tentang seni dan bagaimana menyeimbangkan hal-hal, warna, dan menghasilkan seni yang 
seimbang. 
 
Bagaimana Mempertahankan Sikap Keterbukaan dan Keseimbangan 

 Pemikiran berkembang vs. Pemikiran Tetap –   
  
  

 Lebih banyak mendengar daripada berbicara – Pernah mendengar pepatah, lebih banyak 
mendengarkan dan berbicara sedikit? Nah, keterbukaan dan keseimbangan hanya dapat dicapai 
jika Anda lebih banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Anda harus bisa mendengarkan 



orang lain daripada cepat menanggapi apa yang mereka katakan. Dan bukan hanya mendengar, 

demi itu, tetapi pertimbangkan pikiran mereka.  

 
 Menolak bias – Sisihkan waktu untuk introspeksi dan tanyakan pada diri sendiri, "Apa bias 
saya yang berlaku dalam pekerjaan, hubungan, dan asosiasi saya?" Bias menyebabkan Anda 
membuat stereotip, yaitu mengaitkan perilaku atau kualitas dengan sekelompok orang tertentu. 
Jenis bias termasuk jenis kelamin, agama, ras, preferensi budaya, antara lain. Merangkul FELS 
akan membantu Anda menghilangkan beberapa bias Anda. Untuk melepaskan prasangka, Anda 
perlu memperluas perspektif Anda, sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan merangkul 
pembelajaran berkelanjutan dan kedalaman kerohanian. 
  
 Etika yang baik – Memiliki standar moral adalah cara lain untuk menciptakan 
keseimbangan. Dengan standar etika, Anda tidak bergulat dengan diri sendiri atau orang lain 
atas keputusan tersebut karena Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Etika juga 
merupakan ciri utama kepemimpinan, melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. 
  
 Carilah pendapat yang beragam – Kadang kala, Anda mungkin membangun tim yang begitu 
kohesif sehingga Anda mulai melihat hal yang sama dengan cara yang sama. Untuk menghindari 
kehilangan keseimbangan, penting untuk mencari pelbagai pendapat dari orang-orang, bukan 
bagian dari tim Anda. Untuk mencapai keseimbangan dalam tim Anda, pertimbangkan untuk 
mengambil peran bos dengan pemikiran anti tesis, yang selalu menantang tim untuk berpikir di 
luar kotak. 

  
 Merasa nyaman dengan kesalahan - Adakah Anda sendiri atau orang lain, selalu merasa 
nyaman apabila membuat kesalahan. Dengan tim Anda, beri penghargaan kepada orang-orang 
yang berusaha keras untuk mencari peluang baru, atau cara baru dalam melakukan sesuatu. 
Sekalipun usaha mereka gagal, mereka selalu tidak menghukum orang karena mencoba hal-hal 
baru. Terapkan prinsip yang sama pada diri Anda, dengan bersabar terhadap diri sendiri ketika 

Anda mencoba hal-hal baru, dan itu tidak berjalan seperti yang Anda inginkan.  
 
Manfaat Keterbukaan dan Keseimbangan   

 Anda menjadi rentan terhadap ide-ide bagus - Ide bagus sering kali datang dari diri Anda. 
Anda tidak perlu memetik benda besar berikutnya dari bulan. Yang harus Anda lakukan adalah 
terbuka terhadap peluang yang ada di sekitar Anda. Keseimbangan, di sisi lain, adalah tentang 
menjinakkan harapan Anda dan semua ekses Anda. Keseimbangan adalah apa yang 
memungkinkan Anda membuat keputusan yang cerdas dan merupakan latihan kebijaksanaan. 

  
 Anda dapat membangun dan mempertahankan tim pemenang – Orang-orang menghormati 
pemimpin yang hormat dan memiliki sikap yang terbuka dan seimbang. Dengan pemikiran yang 
seimbang, Anda tidak hanya membentuk tim, tetapi Anda dapat membangkitkan motivasi 
mereka, dalam jangka panjang menuju tujuan bersama. 



  
 Kebolehpercayaan– Seseorang yang seimbang dan berpikiran terbuka dapat diandalkan. 
Anda menjadi berdedikasi untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda juga akan percaya 
diri dalam mengambil keputusan, menjalin kemitraan baru, antara lain, karena Anda akan 
memiliki rekam jejak, sebagai bukti bagi diri Anda sendiri, dalam membuat keputusan yang 
cerdas dan tepat. 

  
 Seorang penengah yang adil atas ketidaksepakatan – Ketika ada perselisihan di antara tim 
Anda atau di dewan Anda, orang-orang di sekitar Anda akan mempercayai Anda sebagai 
penengah perselisihan yang tidak memihak. Anda akan menjadi pusat bisnis Anda karena 
semua orang akan mempercayai Anda dengan ide, pendapat, dan ketakutan mereka.  

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
Pilar 10: Pelbagai Hobi & Aktivitas 

  
 
Rumusan pilar 
Memiliki pelbagai hobi dan aktivitas menantang pikiran untuk meregang lebih jauh dan mencapai 
tingkat yang lebih tinggi, seperti belajar bahasa atau apresiasi seni dan kegiatan kreatif. 
Menemukan keindahan dan kesenangan dalam segala hal yang kami lakukan!  
  

Itu bisa dengan cara apa pun; Saya telah melakukan beberapa 
olahraga ekstrem sederhana yang membuat saya sedikit keluar dari 
zona nyaman saya. Saya telah melakukan lompatan dasar; Saya 
telah menerbangkan pesawat kecil dan skydiving dalam ruangan. 
  
Apa pun yang Anda lakukan yang memiliki keindahan, kesenangan, 
dan membuat Anda sedikit keluar dari zona nyaman Anda dengan 
keindahan dan keanggunan. Itu membuat Anda keluar dari meja 
dan kantor standar Anda, yang memberi Anda ruang untuk 

inspirasi untuk berjuang! Banyak pengusaha menemukan solusi dengan melakukan sesuatu yang 
satu sekali di luar rutinitas bisnis mereka. 
 
Contoh Pelbagai Hobi dan Akitivas 
 Olahraga - Apa pun yang melibatkan Anda secara 
fisik adalah sesuatu yang harus Anda terapkan ke 
dalam gaya hidup Anda. Olahraga yang 
menyenangkan seperti go-karting, menerbangkan 
pesawat sederhana, lari, dan aktivitas petualangan 
lainnya berguna untuk membuat Anda merasa 
senang.  
 

 
 Menjadi relawan - Anggap ini sebagai apa pun yang Anda lakukan untuk orang lain. 
Peruntukkan waktu secara teratur, katakanlah sebulan sekali untuk melakukan aktivitas yang 
berfokus pada memberi manfaat bagi seseorang yang bukan Anda! Pelayanan kepada orang lain 
diremehkan karena merasa senang melakukan sesuatu untuk orang lain. 

  
 Acara yang memerlukan daya tahan – Pernahkah Anda berendam di bak mandi? Atau 
melakukan mengempaskan selama 30 menit? Aktivitas daya tahan membantu Anda membangun 

tidak hanya ketabahan fisik tetapi mental yang Anda perlukan sebagai wirausahawan.  
 
 
 
 
 
 



Contoh Wirausahawan dengan Pelbagai Hobi dan Aktivitas 
Tim Ferris – Setiap minggu Tim Ferris meluangkan waktu untuk mempelajari keterampilan 
baru dan kemudian mengajar penontonnya melalui acara yang disebutnya Tim Ferris 
Experiment. Dia telah mengambil waktu untuk belajar tinju, poker profesional, dan drum di 
antaranya. Bagaimana lagi kita boleh menggabungkan belajar terus menerus dengan pelbagai 
hobi dan aktivitas, kan? 
 
Lewis Howes – Dia ialah orang olahragawan bola tangan terkenal, tokoh masyarakat, dan 
pengusaha. Selain menjadi atlet bola tangan, Howes juga terlibat dalam ice bath, aktivitas yang 
dikenal untuk meningkatkan daya tahan fisik dan mental. 

 

  
 

Manfaat Merangkul Pelbagai Hobi dan Aktivitas 
 Meningkatkan kreativitas –Tambahan pula, Anda hanya mengesankan seperti aktivitas yang 
Anda lakukan. Misalkan yang Anda lakukan hanyalah duduk-duduk menonton televisi 

sepanjang hari. Dalam hal ini, Anda mungkin tidak menarik ☹ , Tetapi untuk menjadi menarik 
dan membantu Anda mengembangkan ide-ide kreatif, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal 
yang menarik!  

  
 Meningkatkan produktivitas – Energi untuk produktif meningkat semakin banyak Anda 
mengeluarkan tenaga untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan dan menarik. Cobalah.  
Ketika terjebak pada sebuah proyek atau masalah dan tidak dapat membuat kemajuan yang 
berarti di dalamnya, pergilah keluar dan lakukan sesuatu yang menyenangkan, mengasyikkan, 
dan itu akan membuat jantung Anda terpompa. Sembilan dari sepuluh kali ketika Anda kembali 
ke proyek Anda, Anda akan memiliki ledakan tenaga dan ide untuk membawanya ke tingkat 

berikutnya!  
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