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Isi Buku Secara Singkat

Alibaba's World adalah buku yang menjelaskan tentang perusahaan e-commerce 

terbesar di dunia dari sudut pandang karyawan barat pertamanya, yang menjabat 

sebagai wakil presiden dan kepala pemasaran internasional selama beberapa tahun. 

Ia menunjukkan bagaimana perusahaan ini berubah dari start-up ke pemain global 

hanya dalam 15 tahun. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=id&u=https://amzn.to/2UMSGfO&usg=ALkJrhhX0D0Kek6saibIXuYh9vZ73n1Rvw


“ Jangan pernah menyerah. Hari ini berat, 

esok akan lebih berat, tapi hari setelah 

esok akan bersinar cerah. ” 

Jack Ma



Buku ini mengajarkan:

1. Jangan biarkan tujuan membatasi Anda, lakukan sesuatu yang mungkin 

sebagai gantinya

2. Bangun untuk jangka panjang

3. Pusatkan bisnis Anda pada perilaku konsumen, yang sesuai dengan pasar.



I. Jangan biarkan tujuan membatasi Anda, 

lakukan sesuatu yang mungkin sebagai gantinya



Penemu Alibaba.com, Jack Ma, tak hanya tidak pernah menulis sebaris kode, tetapi 

juga tidak memiliki komputer sampai dia berusia 33 tahun. Faktanya, sebelum 

merintis Alibaba, ia mengalami kesusahan dalam karirnya. Tiga kali gagal dalam ujian 

masuk perguruan dan bekerja sebagai guru Bahasa Inggris setelah lulus, dia baru 

mendengar tentang internet secara tidak sengaja pada tahun 1994. 



Sampai tahun 1999, ketika ia menemukan Alibaba, dia tidak pernah menjalankan 
usahanya sendirian. Terlebih lagi hanya 1% dari penduduk Cina yang menggunakan 
internet dan tidak ada satupun dari mereka yang membeli barang secara online 
karena mereka belum mempercayai sistem seperti itu. 

Tetapi Jack memilih untuk mengabaikan hal itu. Ia tidak fokus kepada Google, atau 
eBay, atau ketidaktahuannya. Ia memilih untuk melihat potensi pasar dari 
satu milyar penduduk. 



Jangan membatasi diri Anda (secara artifisial) dengan menetapkan 

tujuan yang tidak berambisi, tapi coba lakukan apa yang mungkin 

untuk dilakukan

Jika Anda merendahkan standar tujuan Anda, artinya Anda menilai rendah diri 

sendiri. Tembaklah ke bulan, beranilah untuk menguji kemungkinan yang ada, 

cobalah melebihi batas. Meski dunia belum melihat kenyataan baru, jika Anda 

melakukannya, Anda mungkin bisa membuat apa yang dunia sebenarnya butuhkan 

menjadi kenyataan. 



II. Bangun untuk jangka 
panjang

Bangun bisnis Anda untuk jangka 
panjang. Lakukan selama 80 tahun, 

bukan 80 bulan!



Sejak awal, Jack Ma memutuskan bahwa dia ingin Alibaba ada setidaknya selama 80 

tahun. Suatu tujuan yang akhirnya bertambah menjadi 102 tahun. 

Ingin membangun sesuatu yang berlangsung seumur hidup akan mengubah 

keputusan sehari-hari anda secara drastis. 

Fokus seorang pebisnis tidak dibangun hanya untuk saat ini, besok, 

lusa, bulan depan, atau tahun depan, namun untuk selamanya. 

Baiknya, sesuatu yang kita bangun itu dirawat setiap waktu dengan mengikuti 

perkembangan, tren pasar, dan kebutuhan di masa yang akan datang.



III. Temukan ‘kunci’ dari perilaku 
konsumen, kemudian tempatkan bisnis 

Anda di sekitar itu 



Setelah berbagai cara untuk meraih untung, seperti berinvestasi dan mencari 

sponsor, akhirnya Jack Ma menemukan kunci dari perilaku konsumen yang terdiri 

dari: orang mempelajari bagaimana menempatkan rasa percaya 

pada seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya, 

agar merasa nyaman ketika membeli sesuatu dari mereka. 

Maka dari itu, Jack Ma membangun bisnis yang berkisar pada pengetahuan ini. Fokus 

mendapatkan verifikasi untuk Alibaba dan membuat beberapa fitur seperti live, 

ruang obrolan untuk penjual dan pembeli di TaoBao. 



Anda bisa menggunakan satu customer insight (pengetahuan akan perilaku 

pelanggan), mengambil langkah-langkah kecil, dengan demikian memastikan 

bahwa setiap segmen pasar cocok dengan bisnis anda.



Untuk Siapa? 
Buku ini cocok untuk mereka yang berusia 18 tahun dan dikeluarkan dari sekolah, 

yang bertanya-tanya “Hal bagus apa yang bisa aku lakukan?”; Seorang guru 

Bahasa inggris berusia 33 tahun yang merasa dirinya telah bertemu akhir dari 

karirnya; juga untuk siapa saja yang sedang membangun perusahaannya.



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
● Alibaba’s World (Porter Erisman)
● https://fourminutebooks.com/alibabas-world-summary/

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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