
MENJADI BISNIS
SETIAP ORANG MEMILIKI PASSION, NAMUN BANYAK YANG TIDAK TAHU BAHWA 

PASSION SEBENARNYA DAPAT DIUBAH MENJADI BISNIS YANG SUKSES. 

Passion atau hasrat adalah perasaan penuh semangat dan antusias 
terhadap sesuatu. Passion ternyata sangat penting untuk membawa 

kualitas dalam kehidupan pribadi dan memulai bisnis. Bahkan menurut 
Amway Global Entrepreneur Report 2020, 68% responden menjawab bahwa 

kebebasan untuk melakukan sesuatu yang menjadi passion mereka sebagai 
3 keuntungan teratas dalam memulai sebuah usaha.

MEMBUKA DIRI TERHADAP KESEMPATAN

Kamu tidak dapat mengetahui passion 
dan peluang, jika tidak membuka diri dan 
terus meng-update perkembangan yang 
terjadi. Ingat, “Kita tidak bisa menjadi apa 
yang tidak bisa kita lihat. Kita juga tidak 
bisa menjadi apa yang tidak kita percayai.”

Lalu bagaimana menemukan dan mengubah passion menjadi bisnis?

KETAHUI APA YANG KAMU KUASAI

Mulailah dengan mencari tahu apa 
kelebihanmu, hobimu, atau aktivitas 
favoritmu. Suka olahraga misalnya. Hobi 
ini bisa membuka peluang bisnis, lho. 
Jika kamu bergabung dalam komunitas 
olahraga, tentu anggotanya adalah orang-
orang yang sangat menghargai hidup 
sehat, yang salah satunya bisa diwujudkan 
dengan minum suplemen berbahan 
organik. Jelilah menangkap peluang ini. 

“LIHAT SEBELUM 
MELOMPAT”

Banyak orang menjalani karir 
untuk mencari peluang baru, 
tetapi terlalu takut untuk 
membuat lompatan. Selalu 
cari passion, tapi ikuti potensi 
bisnisnya. Jika kamu memiliki 
keahlian dan dedikasi untuk 
menyelesaikannya, kamu 
dapat mengubah passionmu 
menjadi bisnis baru yang 
menarik dan berkembang.

PERCAYA DIRI PADA KEKUATAN SENDIRI

Mengubah passion menjadi bisnis yang 
berkembang tidak sesulit yang kamu pikirkan. 
Percayalah, kamu pasti memiliki keahlian alami 
seperti keahlian berkomunikasi atau menjadi 
pemimpin. Cari cara untuk memanfaatkan 
kekuatan dan menggunakannya untuk 
mengejar hasrat barumu. 

FOKUS PADA VISI

Pikirkan apa yang benar-
benar kamu inginkan, lalu 
ambil langkah-langkah 
yang diperlukan untuk 
menggerakkan bisnis menuju 
visi tersebut. Misalnya 
kamu ingin keliling dunia, 
atau menghabiskan waktu 
lebih banyak bersama 
keluarga tanpa risau masalah 
keuangan. Jika kamu tekun 
menjalani bisnis Amway, kamu 
akan memiliki semuanya! 

Sumber diolah dari: forbes.com, inc.com, entrepreneurshipinabox.com.
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