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TOP OF MIND 
(Yang Ada di Puncak Pikiran)

John Hall 



  Isi buku dalam satu kalimat :
 Buku John Hall, Top of Mind adalah panduan untuk mengembangkan bisnis dengan cara 
membuat konten dan sistem yang dapat digunakan seseorang serta memberikan ide dan 
informasi yang bermanfaat kepada seseorang untuk memposisikan perusahaan di atas 
pikiran mereka. 



"Ketika membantu orang lain menjadi acuan Anda 
dalam menjalani hidup dan berinteraksi dengan orang 
lain, maka Anda akan menemukan diri anda di puncak 

pikiran (top of mind) banyak orang."

John Hall



Dunia pemasaran telah banyak berubah 
dari abad 20 hingga sekarang. Belum lama 
ini, pemasaran sangat fokus pada iklan 
produk dan kemampuan profesional 
penjualan untuk mendorong produk atau 
layanan perusahaan mereka kepada 
khalayak publik.



Saat ini dengan akses yang mudah dalam 
menggunakan internet, orang yang mencari produk 
atau layanan memiliki beragam sumber informasi dan 
ulasan dari pengguna lainnya.  

   Bagaimana cara untuk menang di pasar yang kompetitif 
seperti saat ini? Caranya menjadi sumber daya 
terpercaya dan selalu menjadi "top of mind" bagi orang-
orang di pasar Anda sendiri.  



Pelajaran I  :  
Bagikan pengetahuan, pengalaman, dan 

sumber daya Anda dengan audiens Anda.



Tetap terhubung dengan kebutuhan audiens Anda dan berbagi informasi yang dapat mereka 
gunakan adalah salah satu cara terbaik untuk memberi dan membantu mereka. 

Cara yang paling dapat diukur adalah dengan membuat dan menerbitkan konten.  Anda 
dapat secara eksponensial memperluas cara membantu orang dan berapa jumlah orang yang 
dapat Anda pengaruh melalui konten tersebut. 

"Ketika Anda mendidik orang,  Anda memberdayakan mereka. Potensi konten sebagai alat 
pendidikan tidak terbatas. Gunakan hal tersebut untuk membagikan pengetahuan apa pun 
yang Anda miliki, dan itu akan berharga untuk orang lain " - John Hall



Pelajaran II  :  
Buat ritual penulisan



Membuat konten tertulis adalah tugas yang menakutkan bagi sebagian orang. Kurangnya 
waktu dan inspirasi membuat kita menunda-nunda dan mendorong kegiatan kritis ini lebih 
jauh ke daftar tugas seseorang.

Hall merekomendasikan dan mempraktikkan "halaman pagi" Cameron. Daripada menunggu 
inspirasi datang, sehingga lebih mudah dan lebih bermanfaat untuk mematuhi kebiasaan 
menulis harian. Menulis setiap pagi memungkinkan lebih banyak kreativitas dan membantu 
menghilangkan rasa takut menulis.



"'The Artist's Way' adalah panduan klasik Julia Cameron untuk menyalurkan potensi kreatif 
Anda. Dalam buku itu, Cameron menjelaskan bahwa inspirasi itu selalu berubah. Jika Anda 
menunggu sampai bosan, kemungkinan Anda akan sangat sedikit menciptakan kreatifitas 
dalam kehidupan. Sebaliknya, itu secara eksponensial lebih produktif untuk membangun 
ritual kreatif ke dalam rutinitas harian Anda (seperti menulis 'saat pagi hari' sampai tiga 
halaman aliran kesadaran setiap pagi). Latihan sehari-hari akan memberikan asupan 
kreatifitas batin Anda dan meningkatkan hasil kreatif Anda. " - John Hall



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 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 
berbas iskan teknolog i dan menyebarkan i lmu 
kepemimpinan kepada publik secara luas melalui media.

Instagram : pemimpin.indonesia

Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Top of Mind (John Hall)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/top-of-mind/ 

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/top-of-mind/


Mujammilatul Mukaromah | Mahasiswa Ilmu 
Ekonomi
Mila adalah seorang mahasiswa S1 di sebuah Universitas Jember Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan dan saat ini memasuki 
semester 5. Memiliki pengalaman di berbagai organisasi  seperti kelompok studi 
pembangunan ekonomi dan koperasi mahasiswa. Mila juga aktif sebagai relawan 
di berbagai organisasi seperti, Amorzacc, Sholars dan peace for project. 


