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Isi buku dalam satu kalimat:

Buku ini menceritakan sisi kelam dunia politik melalui pengalaman nyata Bill 
Browder, seorang manajer investasi yang berusaha membongkar 
ketidakadilan yang dialami mendiang rekannya, Sergei Magnitsky, karena ia 
mengetahui rencana korupsi dana yang dilakukan oleh salah satu perusahaan 
investasi terkemuka.



“If I’m killed, you will know who did 
it. When my enemies read this book, 

they will know that you know.”
- Bill Browder, Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man’s Fight for Justice



“Jika aku terbunuh, kamu akan tahu 
siapa yang melakukannya. Sewaktu 

musuh-musuhku membaca buku ini, 
mereka akan tahu kalau kamu tahu.”

- Bill Browder, Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man’s Fight for Justice



Meskipun terdengar seperti cerita fiksi, Red Notice merupakan suatu kisah 
nyata yang dialami langsung oleh seseorang bernama Bill Browder. 

Cerita pengalaman Bill Browder ini terbilang cukup unik karena ia sendiri 
merupakan orang Amerika yang pindah ke Rusia dan berbohong bahwa ia 
seorang ahli keuangan. Klaimnya kemudian dipercayai meski dia sebenarnya 
bukan. Seiring berjalannya waktu, ia belajar mengenai pengelolaan aset. Ia 
menjadi mahir hingga menjadikannya kaya raya, bahkan melebihi beberapa 
orang asli Rusia yang berpengaruh saat itu.



Tidak berhenti di situ, diceritakan juga dalam buku ini pengalaman Bill 
Browder sebagai whistle blower kasus kebobrokan pemerintahan Rusia. 
Tindakannya ini kemudian membuatnya dideportasi dan mengalami kejadian 
tidak menyenangkan lainnya. 

Kejadian ini akhirnya mencapai puncaknya – yang juga menjadi sumber 
masalah dari buku ini – saat salah satu akuntan Browder, yang juga 
merupakan investigator dan pengacaranya dalam kasus deportasi Browder, 
ditangkap secara paksa dan dianiaya hingga meninggal di dalam penjara. 

Browder kemudian menulis buku ini untuk memberitakan kebenaran dari sisi 
dirinya, serta mencari keadilan untuk dirinya dan mendiang pengacaranya.



Pelajaran I:
Russia dengan kikuk mengganti 
sistem negara mereka menjadi 

ekonomi terbuka, setelah 
keruntuhan komunisme.



Setelah lama nyaman dalam lingkungan komunis dan masyarakat sosialis, 
menjadi suatu hal yang wajar jika masyarakat Rusia memiliki pemahaman 
minim untuk beradaptasi pada perekonomian mereka yang baru. Pada saat 
itu, Rusia masih belum memahami sepenuhnya harga atau nilai dari aset-aset 
mereka.

Keadaan ini kemudian banyak dimanfaatkan pihak luar, salah satunya ialah Bill 
Browder. Bill Crowder, yang merupakan lulusan Stanford Business School 
(Sekolah Bisnis Stanford), saat itu membeli aset Rusia dengan harga murah. 
Aset ini kemudian ia kembangkan hingga mampu membawa keuntungan yang 
sangat besar hingga membuatnya kaya raya. Kekayaannya ini awalnya 
membuatnya menjadi orang berpengaruh di Rusia namun di saat yang sama 
menciptakan musuh berupa orang-orang yang berkuasa. 



Pelajaran II:
Menyingkap 

kenyataan di balik 
keuangan negara 

Rusia



Pada buku ini ditunjukkan bahwa korupsi masih melekat dalam pada sistem 
keuangan dan pemerintahan Rusia. Ini ditunjukkan pada pengalaman 
Browder, di mana Putin tutup mata dan bahkan dengan jelas berusaha 
menutupi kebobrokan pemerintahannya yang korup dengan mendeportasi 
Browder, yang saat itu mengungkap korupsi yang dilakukan petinggi-petinggi 
pemerintahan Rusia.

Kejadian ini cukup ironis, mengingat Putin merupakan salah seorang tokoh 
politik yang didukung Browder serta kampanye Putin yang menjanjikan 
kesejahteraan dan membawa Rusia yang mandiri menuju tingkat global.



Pelajaran III :
Korupsi yang berusaha ditutupi



Setelah keputusan Putin yang di luar perkiraannya, Browder juga mendapati 
berita bahwa pengacaranya, Sergei Magnitsky, diadili secara sepihak oleh 
pemerintah Rusia. Magnitsky, yang saat itu ikut dalam membongkar 
kebobrokan pemerintah serta orang pertama yang mengetahui rencana 
penggelapan uang Browder oleh pemerintah Rusia, ditahan secara paksa dan 
mengalami penganiayaan dalam tahanan hingga meninggal dunia.

Tidak terima dengan penganiayaan terhadap mendiang rekannya, Browder 
berusaha keras memburu dan membongkar satu per satu pejabat 
pemerintahan yang terlibat pada penganiayaan Magnitsky. Ia membongkar 
segala kebobrokan dan kegiatan illegal mereka hingga tiap targetnya 
kehilangan kedudukan atau kekuasaannya. 



Browder percaya bahwa orang yang mengambil keuntungan dari posisi atau 
kekuasaan mereka merupakan ancaman, dan mereka harus dilucuti habis dari 
kekuasaannya sehingga kasus Browder dan Magnitsky tidak akan terulang lagi 
pada orang lain.



Buku ini 
direkomendasikan 

untuk siapa?
Mereka yang tertarik kepada genre thriller nyata 

tanpa menyukai detail yang banyak;
Mereka yang ingin mengetahui mengenai korupsi di 

negara Rusia; 
Mereka yang tertarik pada dokumenter dan cerita 

bertema politik dan ekonomi.



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:
● Red Notice (Bill Browder)
● https://booksummaryclub.com/red-notice-summary/
● goodreads.com/book/show/22609522-red-notice
● https://www.kobo.com/us/en/ebook/summary-of-red-notice-a-true-story-of-high-finance-murde

r-and-one-man-s-fight-for-justice-by-bill-browder
● https://www.nytimes.com/2015/03/22/books/review/bill-browders-red-notice.html

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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