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"In today’s competitive economy, it’s not enough to 
simply do your job well. Developing a reputation as an 
expert in your field attracts people who want to hire 

you, do business with you and your company, and spread 
your ideas. It’s the ultimate form of career insurance."
“Pada ekonomi kompetitif zaman sekarang, hanya melakukan pekerjaanmu dengan baik tidaklah 

cukup. Mengembangkan sebuah reputasi sebagai ahli dalam bidangmu akan menarik orang-orang yang 
ingin mempekerjakanmu, melakukan bisnis denganmu dan perusahaanmu, dan menyebarkan ide-ide 

milikmu. Itu adalah bentuk terbaik dari jaminan atas sebuah karir.”
- Stand Out, halaman ke-2



“Gagasan besar tidaklah didapatkan 
dari suatu ras langka kaum 

intelektual yang hidup dalam isolasi. 
Malah, mereka datang dari 

orang-orang biasa yang mau 
bertanya pertanyaan yang benar dan 
tetap terbuka pada cara-cara baru 

dalam memandang dunia.”
- Stand Out, halaman ke-17

Gagasan Besar



Dengan menghububungkan  bagaimana cara orang-orang yang sangat pintar 
melakukannya, jadilah terinspirasi dengan cara mereka berpikir, dan 
cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:
- Apakah kamu membuat asumsi yang benar?
- Apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman dirimu sendiri?
- Bagaimana caranya kamu bisa menjadi berbeda?
- Bisakah kamu membayangkan sesuatu dan kebalikannya (dikenal juga sebagai 

pola pikir Janusian) ?
- Bisakah kita belajar dari bidang-bidang lain?

Lihatlah berbagai hal dengan pandangan yang berbeda.



“Salah satu cara terbaik untuk 
mengembangkan sebuah reputasi 

sebagai suatu figur otoritas di 
bidangmu adalah dengan selalu 
mengetahui tren-tren yang ada, 

memberitahu orang lain mengenai 
tren tersebut, dan membagi 

pendapatmu mengenai artinya dan 
bagaimana kita menghadapinya.”

- Stand Out, halaman ke-27

Wawasan #1



Seni dari selalu mengetahui tren-tren terkini.

Tidak banyak orang yang bisa menjawab dengan percaya diri pertanyaan 
mengenai ‘bisakah mereka mengantisipasi apa yang akan datang?’ dan ‘apa saja 
tren yang sedang berlangsung?’ di bidang pekerjaan mereka.

Mengetahui tren terkini dapat membantumu menjadi orang yang dapat 
diandalkan saat orang-orang bersiap-siap menghadapi perubahan. Kamu bisa 
membantu mereka mengidentifikasi langkah apa yang perlu diambil.

“Ada rasa takut dan ketidakpastian yang besar dari cara merespon keadaan kita 
yang berubah-ubah. Jika kamu bisa menyediakan saran yang logis, cerdas, dan dapat 

dilakukan, pekerjaanmu akan diperhatikan dan dihargai.”
- Dorie Clark



“Daripada mengembangkan sebuah 
teori yang luas mengenai bagaimana 

cara dunia bekerja atau arah dari 
masa depan, kamu bisa menjadi 

figur otoritas yang dapat diandalkan 
pada suatu bagian yang selama ini 

diabaikan. Sebuah area dimana 
pengetahuanmu yang luas dan 
kemampuan berkomunikasimu 

dapat bersinar.”
- Stand Out, halaman ke-33

Wawasan #2



Kembangkan area keahlian milikmu.

Pemikiran kepemimpinan adalah mengenai gagasan-gagasan dan membuat 
sebuah kontribusi kepada dunia dengan cara membuat mereka dikenal.
Persempitlah fokusmu ke beberapa area spesifik di bidangmu. Menjadi dikenal 
pada suatu area spesifik dapat menjadi sebuah cara bagimu untuk 
mendapatkan suatu pengakuan yang akhirnya mungkin bisa menjadi 
memperluas areamu.

"Karena kamu sudah dianggap pandai dalam satu hal, orang-orang akan menyimpulkan 
bahwa secara keseluruhan kamu adalah orang yang brilian.”

Pemikiran kepemimpinan adalah sebuah konsep yang berputar sekitar 
gagasan, gagasan milikmu. Mengenai menyelesaikan masalah dan membuat 
perbedaan yang menciptakan nilai untuk dirimu dan orang lain.



Ini bukan buku tentang bagaimana menjadi terkenal. Ini 
lebih tentang membuat dampak dan kontribusi. Ikuti 

keinginan kita sendiri dan jadilah cahaya penuntun di dalam 
dunia yang terus berubah!



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, kala benua Eropa sedang bangkit dari kegelapan. 
Dalam periode yang dikenal sebagai era Renaissance ini, ada 
penerjemahan ribuan literatur dari bahasa Arab ke bahasa 
Latin. Di Asia zaman modern, gerakan penerjemahan 
besar-besaran juga dilakukan oleh bangsa Jepang saat asing 
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 privileged. Selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaanya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
Indonesia. PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan Indonesia tergerak untuk 
menjadi pelopor dalam penerjemahan buku-buku 
kepemimpinan dan menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. 
Harapannya, semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang 
baik tanpa terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan nonprofit 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 pembuatan studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, pembuatan program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasis teknologi, dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan
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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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