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"Mungkin ketertarikan kita terhadap merek, dan 
keinginan menggunakannya, berasal dari insting bawaan 

kita untuk saling terhubung."

- Brand Thinking, halaman 4
Dan Pink, Tom Peters, Karim Rashid, Seth Godin, Brian Collins, dan Malcolm 
Gladwell, adalah 6 dari 22 pemikir merek terkemuka dunia yang 
diwawancarai Debbie Millman untuk “Pemikiran Merek dan Tujuan Mulia 
Lainnya. 
Anda tidak akan menemukannya jawaban dari pertanyaan "Apa itu merek?“
Melainkan ide-ide yang merangsang pemikiran untuk menjawab pertanyaan 
Anda. 
Dia mengumpulkan jawaban mereka agar kita dapat menikmati perbedaan, 
persamaan, dan debat langsung dengannya.



Ide Besar:
Keterhubungan dan identitas

"Ini adalah sebuah kebenaran dasar bahwa manusia menginginkan 
hubungan satu sama lain, dan dengan dunia. Ketika merek dapat 
memberikannya... itu adalah hal yang positif."

- Brand Thinking, halaman 79



“Apa ukuran keberhasilan sebuah merek? “
Joe Duffy, Ketua Duffy dan para mitra mengatakan, 

“Jika seseorang merasa bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat, bahwa sebuah 
merek adalah yang paling baik, dan sebagai hasilnya hidup mereka akan menjadi lebih 
baik."

Bagaimana kita mencapai itu? 
“Dalam merek apapun, memahami konsumen adalah hal yang paling penting." 

Setelah sebuah merek jujur   tentang siapa yang tepat untuknya dan mengapa, menjadi 
lebih mudah untuk mendorong kebersamaan dengan konsumen. Orang akan memilih 
merek karena itu berhubungan dengan mereka. 

Merek menjadi lencana; pernyataan tentang siapa kita. Itulah cara kami 
mengekspresikan kepribadian kami dan bagaimana kami terhubung dengan orang lain 
yang serupa dengan kami.



“Saya pikir orang menyukai merek yang memainkan peran penting dalam 
kehidupan mereka atau yang membantu mereka membentuk identitas mereka.” 

David Butler, Wakil Presiden Desain di Coca-Cola.

Seperempat populasi Bumi meminum sesuatu dari perusahaan mereka setiap hari!

Saya yakin Anda merasa bahwa Coke adalah "merek nasional" di negara Anda. 

Mereka menyebutnya: "kebebasan dalam suatu kerangka kerja.”
Mereka menyesuaikan ide “koneksi” dan optimisme untuk setiap pasar lokal, dari 
satu budaya ke budaya lainnya. 

“Siapakah Anda, seperti apakah diri Anda, dan apa yang berharga bagi anda". 
Margaret Youngblood, Kepala Sekolah di Trinity Brand Group



Wawasan 1

Cerita, Mitologi dan 
merek - siapa yang 
pernah terpikir ini?
"Merek terbaik mewujudkan mitos sebagai pola 
dasar. Mereka secara harfiah adalah sebuah cerita."

- Brand Thinking, halaman 78.



Jadi, apa itu merek? 
Cheryl Swanson, Presiden dan Kepala Pendiri Toniq mengatakan bahwa: 

“Sebuah merek adalah produk dengan kisah yang menarik,  
menawarkan kualitas klasik yang konsumen percaya sama sekali tidak ada gantinya.”

Dia menjelaskan tiga pilar yang diperlukan untuk membangun merek, yaitu: 
Fungsional, pengalaman sensorik dan emosional.
Pilar emosi, mengubah produk menjadi merek sebenarnya, emosional yang 
menambah cerita yang meyakinkan.

Merek adalah kisah Anda. Ini memberi makna pada apa yang Anda lakukan. Bagikan 
ini.



Dalam wawancaranya dengan Brian Collins, dia mengatakan bahwa merek terbaik 
bukan hanya cerita, mereka mewujudkan pola dasar mitos. 

Contoh pertamanya adalah Nike. 
Nike adalah dewi kemenangan. Prajurit Yunani meminta kemenangan padanya. tanpa 
mengetahui asal kata Nike, kita tahu bahwa itu adalah singkatan dari kemenangan dan 
pencapaian dan hanya melakukannya!

Contoh kedua adalah Apple. 
Dia menggambarkan Hawa (Adam dan Hawa) sebagai penggoda. Dia mengatakan 
bahwa Hawa menggigit apel untuk mengatakan "Saya sadar," dan Steve Jobs 
menggunakan apel dengan gigitan yang diambil dari itu sebagai logo perusahaannya 
untuk mengatakan "Saya akan memberi Anda kesadaran bahwa Microsoft dan IBM 
tidak akan memberimu. Dan untuk melakukan itu, saya akan merayu Anda. Produk 
saya menggoda... mereka seksi... datang dan bermainlah dengan saya."

   Dan dia mengatakan bahwa cerita adalah kekuatan Apple.



Wawasan 2

Perasaan baik dan 
melakukan yang baik – 
Kombinasi yang kuat.
“Lebih banyak dan semakin banyak orang yang membuat keputusan 
berdasarkan atas apa yang perusahaan dapat berikan kembali”

- Brand Thinking, halaman 80 



Yang terpenting bukan menghasilkan uang, melainkan adalah hasil dari 
“membuat atau melakukan sesuatu yang lain” dari hasil itu sendiri. 

Konsumen ingin tahu hubungan Anda dengan ekonomi lokal. Mereka ingin 
tahu bagaimana Anda berkontribusi dalam cara yang lebih besar kepada dunia. 

Gagasan utama merek adalah tujuan, bahwa mereka harus melampaui sekadar 
apa yang dilakukan produk mereka; mereka memberi pelanggan mereka 
kesempatan untuk berbuat baik pada dunia.



Untuk menyimpulkan apa merek itu, mari kita akhiri dengan sebuah teka-teki:
Apa sesuatu yang merupakan bagian dari budaya kita yang Anda dapat……
• yang berinteraksi sehari-hari
• gunakan untuk membantu Anda merasa terhubung dengan orang lain
Tapi sesuatu itu  yang tidak bisa Anda……
• dapatkan dari bumi, membuatnya, menumbuhkannya atau bahkan mengunduhnya.
• tinggalkan di suatu tempat atau bawa bersama Anda.

Sesuatu yang itu adalah... 
Sebuah ide! 

Dan itu mungkin ringkasan terbaik tentang apa itu merek.



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:
● Pemikiran Dasar Merk dan Tujuan Mulia lainnya (Jill Donahue)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/brand-thinking-and-other-n

oble-pursuits/

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.

https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/brand-thinking-and-other-noble-pursuits/
https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/brand-thinking-and-other-noble-pursuits/
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