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Mitos kuno yang menceritakan kisah Icarus yang terbang terlalu 
dekat dengan matahari telah menjelaskan bahwa membidik tujuan 
terlalu tinggi bisa berakhir dengan air mata dan penyesalan.

Namun, kisah Icarus juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh 
terbang terlalu rendah dan menghindari risiko sama sekali.

Mengapa hal itu menjadi pelajaran berharga di dunia bisnis saat ini?



Pekerjaan – pekerjaan yang dianggap aman sebelumnya, sekarang mulai 
menghilang. Untuk menjalani kehidupan yang ingin dijalani, kita dituntut 
untuk lebih artistik dan kreatif daripada sebelumnya.

Kreativitas tidak berarti melukis atau menyanyi, bisa juga dengan 
menyelesaikan tugas yang tidak bisa dilakukan komputer.

Dalam buku The Icarus Deception atau Penipuan Icarus, terdapat tiga 
pelajaran utama yaitu, kita harus keluar dari zona nyaman, dunia 
perekonomian berbasis online lebih banyak memberikan peluang dan lebih 
sedikit gatekeeper, serta rasa malu bisa menjadi kryptonite para pebisnis.



Pelajaran 1
Kita Harus Keluar Dari Zona 

Nyaman 



Dunia saat ini bekerja lebih otomatis daripada sebelumnya. Dari mesin 
swalayan di supermarket hingga semua kegiatan perbankan dapat 
diselesaikan menggunakan smartphone. 

Hal ini menunjukkan bahwa mesin adalah norma baru.

Sebagai manusia, kita perlu membuat tempat untuk diri kita sendiri 
dengan menjadi lebih kreatif dan menyelesaikan tugas-tugas yang tidak 
dapat ditiru oleh komputer.

Hal ini dapat menjadi dasar untuk keluar dari zona nyaman. Meskipun 
sebagai manusia kita memiliki kisah-kisah seperti Icarus yang lebih 
meyakinkan dalam kehidupan masyarakat .



Catatan : Latar belakang singkat Icarus

Daedalus dan Putranya (Icarus) dijebloskan ke penjara karena tidak menaati raja.

Kemudian Daedalus menciptakan sayap lilin untuk membantu keduanya melarikan 
diri dari penjara. Ketika melarikan diri, Icarus diberitahu untuk tidak terbang terlalu 
dekat dengan matahari karena akan melelehkan sayap lilinnya. Namun Icarus tidak 
mendengarkan dan segera jatuh ke kematiannya.

Ungkapan 'jangan terbang terlalu tinggi' diambil dari cerita itu. Tema yang 
mengungkapkan untuk “Berhati – Hati” telah melekat pada umat manusia sejak 
saat itu. 



Pelajaran 2
Dalam Ekonomi Baru, Ada Lebih 

Banyak Peluang Dan Lebih Sedikit 
Gatekeeper



Ekonomi baru adalah kegiatan perekonomian yang didominasi 
oleh internet. Dunia adalah tempat yang jauh lebih kecil dan 
siapapun dapat bekerja dengan orang-orang di sisi lain dunia tanpa 
kesulitan.

Dengan ekonomi baru ini dan penggunaan dunia daring, ada lebih 
sedikit gatekeeper yang menetapkan standar untuk apa yang bisa 
dan tidak bisa dicapai.

Sekarang, sudah umum untuk melihat pemilik bisnis terkenal, artis 
atau musisi yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan.



Pelajaran 3
Rasa Malu Bisa Menjadi Kryptonite 

Para Artis



Setiap orang memiliki kelemahan. Bahkan Superman memiliki 
Kryptonite, yang dapat membuatnya berhenti terbang.

Sebagai seorang seniman, rasa malu dapat menjadi musuh 
terbesar Anda.

Biasanya 'seni' Anda, atau apa pun yang Anda investasikan 
banyak waktu, sangat pribadi. Seringkali orang lain yang tidak 
mengerti apa yang Anda lakukan akan mengkritik dan hal 
tersebut bisa berdampak besar jika Anda membiarkannya.



Sebagai pemilik bisnis, maka bisnis adalah seni Anda. Ini adalah sesuatu 
yang Anda investasikan baik dari segi waktu, hal yang Anda sukai, dan 
sesuatu yang sangat pribadi.

Jika seorang bos mengatakan tentang kemampuan mencatat Anda, 
kemungkinan besar Anda tidak akan terlalu peduli. Namun, jika 
seorang teman membuat komentar yang sama tentang ide startup, itu 
benar-benar dapat menggagalkan Anda.

Untuk berhasil, Anda harus mengembangkan kulit yang tebal dan 
bergerak melewati kritikan yang ada.



Buku ini 
direkomendasikan 

untuk siapa ?
Mereka yang ingin memulai bisnis atau sudah 

berbisnis namun masih terjebak dalam zona 
nyaman dan rasa malu serta takut akan kritik.



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
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● The Icarus Deception (Seth Godin)
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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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