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CEO of Biti’s
Cindy Vuu ~ Wanita yang 
sudah berhasil melewati 
banyak tantangan dalam 
hidupnya di usia muda, 
namun dia merasa 
hampa hingga dia 
pernah berkata bahwa, 
“Memiliki terlalu banyak 
justru dapat 
menyebabkan banyak 
masalah dalam hidup”.



Dibesarkan dari ibu dan ayah yang terjun ke 
dunia bisnis membuat dia diajarkan bahwa 
kesuksesan itu penuh dengan kerja keras, 
mendapat nilai yang bagus, memulai karir yang 
cemerlang, dan menjadi kaya raya.

Memang hal tersebut sangatlah benar, tetapi.. 
disamping itu semua mereka lupa untuk 
mengajarkannya tentang segala sesuatu yang 
kita lakukan di dunia ini seharusnya adalah 
untuk membuat kita menjadi BAHAGIA!



Rasa penasaran yang ada membawa dia ke 
dalam pertanyaan, apakah bahagia itu lebih 
penting daripada karir yang hebat dan uang 
yang banyak? Atau hal tersebut hanyalah ilusi?

… Ternyata … jawaban yang dia temukan bukan 
hanya sebuah khayalan tetapi kenyataan yang 
mengubah hidupnya. Meditasi dan membuat 
jurnal setiap hari adalah dua hal yang 
membantu dia untuk lebih mengapresiasi 
segala yang dia punya. Hingga hal tersebut 
terbawa masuk ke dalam usahanya



Kalimat tersebut yang mengantarkan dia pada

Happy me. Happy Biti’s

Tagline tersebut muncul karena dia bertekad 
untuk menumbuhkan perhatian lebih dan 
kebahagiaan dalam budaya Biti’s dengan mulai 
menjangkau pada ahli dibidang happiness, 
business, dan mindful seperti layaknya Dr. Ha 
Vinh Tho.

- If you want to be happy in this lifetime, 
make sure your motivation is to benefit 

all sentient beings -



Hal tersebut akhirnya merepresentasikan 
bagaimana positifnya budaya bekerja disana, 

dimana fokus pertamanya adalah kebahagiaan 
masing-masing individu.

Para pekerja disana diberikan banyak fasilitas 
pendukung kebahagiaan tersebut seperti,

• Meditasi dan perawatan pribadi
• Keterampilan komunikasi dengan kasih
• Keseimbangan hidup
• Mendengarkan dengan empati
• Berkoneksi dengan alam
• Dannnnn masih banyak lagi lainnya



Berkat “Happy Biti’s”, mereka dapat 
menyebarluaskan nilai dari sebuah kesabaran 
dan kebaikan sehingga banyak perusahaan yang 
akhirnya lebih memperhatikan akan 
kesejahteraannya.

“Kasih” untuk orang lain, diri kita sendiri, dan 
orang banyak adalah hal yang sangat penting…

“Di dunia ini kira butuh yang namanya kesabaran 
dan kebaikan pada diri kira sendiri supaya kita 
dapat melakukannya kepada orang lain” - Cindy



Selain itu semua, kita juga harus memiliki 
kesabaran terhadap orang disekitar dan 
terhadap prosesnya. Kesalahan itu memang tak 
bisa dihindari. Jadi daripada kita frustasi, lebih 
baik kita belajar untuk mendengarkan mereka 
dan tetap mendukung mereka sekalipun mereka 
melakukan banyak kesalahan. Pokonya kita 
harus menikmati segala prosesnya karena hal 
itu akan memberikan kita banyak manfaat.
Kebahagiaan, mau mendengar, berkomunikasi, 
dan penuh perhatian adalah kunci dari 
berhasilnya Biti’s sehingga mampu menjadi 
merek terkenal di Vietnam - Cindy



o Now Is the Time to Become a More 
Compassionate Leader (Rob Dube - 
Forbes)

o https://medium.com/forbes/now-is-the-time
-to-become-a-more-compassionate-leader-
366cc98e78f2

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.

Sumber:

o https://www.donothingbook.com/podcasts/
cindy_vuu/


