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Isi buku dalam satu kalimat:

Dalam bukunya yang berjudul Difference: The One-page Method for 
Reimagining Your Business and Reinventing Your Marketing, Bernadette Jiwa 
membagikan model bisnis yang dikembangkan dengan baik dan mudah 
diakses agar orang-orang dapat membayangkan kembali bisnis mereka dan 
memutuskan kembali penjualan mereka untuk menunjukkan perbedaan. 

Bernadette melakukan riset pada merk-merk besar dan membagikan banyak 
sekali pertanyaan mengenai bagaimana sebuah perbedaan yang bisa suatu 
organisasi perbuat untuk target klien mereka, serta bagaimana caranya untuk 
membagikan cerita yang berarti.



Ide Besar: Jadilah yang terbaik.

“Anda harus lakukan apa yang diperlukan untuk tidak menjadi 
sekadar kreatif atau profesional, tapi untuk menjadi kreatif atau 
profesional yang membuat orang menginginkan hal tertentu dari 
Anda.” 

– Difference, halaman 77.



Jadilah yang terbaik di bidang apa pun itu. Jangan hanya sekadar menjadi baik, 
atau menjadi layanan alternatif yang sedikit lebih murah, atau biasa saja. 
Jadilah yang terbaik. Ketahui siapa yang ingin Anda bantu, dan apa yang bisa 
Anda perbuat untuk memudahkan kesulitan mereka. Jadilah seseorang yang 
membuat orang lain mempedulikan dan menginginkan hal tertentu milik 
Anda. Ini sulit, namun ini juga merupakan nasehat yang bagus.



Pada Februari, saya membuka toko di Etsy untuk menjual pakaian vintage 
karena saya menyukai kegiatan membeli pakaian bekas–thrifting. Saya juga 
memiliki nasib yang bagus ketika melakukannya. Saya menikmati membagikan 
apa yang saya temukan ke orang-orang, dan merasa senang ketika saya 
menemukan suatu barang yang orang lain akan sayangi dalam hidup mereka. 

Etsy diisi oleh toko barang vintage yang telah berdiri sejak lama. Apabila saya 
ingin membuat bisnis saya menjadi sesuatu yang serius, saya perlu menjadi 
yang terbaik bagi orang yang saya layani. Masih mencari cara bagaimana 
mewujudkannya... tapi memiliki amanat untuk “menjadi yang terbaik” 
sangatlah membantu dibandingkan dengan sikap ‘kurangi harganya dan tirulah 
orang lain’.



Wawasan 1: 
Tekankan janji, 

bukan fitur.



“Karena orang tidak ingin berbuat; mereka hanya ingin menjadi. 
Mereka ingin kesibukan mereka berkurang dan menjadi lebih 
produktif, ingin mengurangi kesendirian dan menjadi lebih 
terhubung dengan orang lain, ingin mengurangi rasa takut dan 
menjadi lebih aman.” 

– Difference, halaman 28.



Banyak sekali waktu yang telah dihabiskan untuk menjelaskan fitur atas suatu 
layanan atau produk ke orang-orang, namun itu hanya sekadar berbicara 
secara rasional dengan pembeli. Orang-orang ingin mengetahui apa yang 
berada di belakang suatu produk atau layanan, apa yang mampu memberikan 
perubahan pada mereka. Gunakan lebih banyak waktu untuk memikirkan janji 
yang bisa Anda buat, dan lebih sedikit pada fitur-fitur yang terlihat jelas. Anda 
perlu “cobalah berada di posisi calon pembeli dan pahami dampak dari suatu 
inovasi dan bentuknya pada kehidupan seseorang (kemudian pada pasar)”.



Wawasan 2: Jadilah 
beda, namun tidak 

aneh.



“Akhir-akhir ini, jalan pintas untuk ‘menjadi atau memiliki lebih 
banyak’ adalah dengan menjadi berarti – bukan menjadi berbeda, 
tetapi melakukan sesuatu yang menciptakan perbedaan. Bukan 
orang dengan ide terhebat yang menang; melainkan orang yang 
memiliki pemahaman atas apa yang berarti bagi orang-orang.” 

– Difference, halaman 6.



Ini menakutkan dan penuh dengan tantangan, tetapi juga sangat indah. Apabila 
fokus terbesar kita pada saat menciptakan suatu barang atau produk berada 
pada pemahaman dan keinginan untuk meningkatkan sesuatu untuk orang lain 
– betapa indahnya dunia yang bisa kita miliki.

Baru-baru ini, saya menghadiri pesta pensiun seorang kerabat kerja. Banyak 
juga kliennya yang turut hadir untuk merayakan karirnya. Setiap orang yang 
membicarakannya mengatakan bagaimana beliau memiliki “perspektif melalui 
mata klien”. Ia dikenal sering menginterupsi suatu sesi perencanaan internal 
untuk memastikan bahwa apa yang dibutuhkan oleh seorang klien telah 
direpresentasikan dan dihargai. Hal itu membuat dia dan kliennya sukses – 
karena kliennya selalu berada dalam otaknya. Ini bukan tentang membuat 
acara yang besar, atau menjadi lebih mencolok dibandingkan kompetitornya; 
ini tentang membuat perbedaan.



Buku Bernadette Jiwa hanya terdiri dari 79 halaman, tetapi dipenuhi 
oleh pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan begitu penting. Buku 
ini memperlihatkan contoh perbedaan dari perusahaan-perusahaan 
sukses dan bagaimana mereka bisa menjawab sekian banyak pertanyaan 
yang Bernadette tanyakan di bukunya. Buku ini adalah sumber terbaik 
bagi orang dan organisasi yang tertarik untuk menjadi sukses dan 
membuat perbedaan.

Pikirkan mengenai orang yang Anda layani (atau ingin Anda layani), 
bisakah Anda mengidentifikasi satu hal yang Anda atau perusahaan Anda 
bisa lakukan untuk membuat perubahan di hidup mereka? Apakah itu?



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:
● Difference (Bernadette Jiwa)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/difference/

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/difference/


Irene Virtonia | Mahasiswi

Irene adalah seorang mahasiswi tahun kedua yang sedang 
menempuh pendidikan jurusan Sistem Informasi di salah satu 
perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saat ini, Irene mengisi waktu 
luang sembari menunggu semester ganjil dimulai dengan 
berkecimpung di dunia kerelawanan.


