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Fakta-fakta:

Dalam bukunya yang sukses, Tough Things First, yang diterbitkan oleh 
McGraw Hill, Ray Zinn mengungkapkan prinsip-prinsip kepemimpinan 
humanistik dan kunci untuk membangun bisnis yang dapat bertahan 
lama.

Buku ini merupakan buku pedoman klasik bagi siapa saja yang berharap 
untuk memulai bisnis, menjadi pengusaha, atau eksekutif yang lebih baik. 



Dalam bukunya ia mengungkapkan mengenai prinsip-prinsip 
kepemimpinan humanistiknya, kunci untuk membangun bisnis yang 
bertahan lama, dan proses manajemen.

Buku ini wajib dibaca jika Anda serius untuk menjalankan 
perusahaan atau berpikir untuk memulai sebuah bisnis. Ray 
menggunakan pendekatan tanpa basa-basi yang memungkiri 
pandangan romantis dari startup-startup di Silicon Valley.



Daripada  memperhatikan pandangan inovator yang tidak realistik 
yang penuh dengan skema 'cepat kaya', Ray menekankan hal-hal 
dasar. Hal ini termasuk menuliskan serta menjabarkan dengan detail 
dan mempelajari bagaimana menyukai apa yang tidak kamu suka. 
Singkatnya, lakukan hal-hal yang sulit terlebih dahulu.

Ray juga menekankan membangun perusahaan yang tahan lama. 
Perusahaan yang bertahan lama serta yang menentang mentalitas 
pembangunan dan penjualan cepat dari beberapa pengusaha.



Tiga pelajaran utama dari buku ini adalah:

1. Belajar untuk menyukai apa yang tidak Anda sukai atau hal tersebut 
takkan pernah selesai.

2. Kedisiplinan tidak akan tercipta apabila tidak ada disiplin diri.

3. Pengusaha sejati suka melakukan hal-hal yang sulit dan 
membosankan karena hal tersebut melengkapi visi mereka dan 
membangun disiplin yang dibutuhkan.



Pelajaran 1:
Belajar untuk menyukai 

apa yang tidak Anda sukai



Misalnya, tidak wajar bagi wirausahawan untuk menyukai kebijakan dan 
prosedur, tetapi Ray menjelaskan mengapa hal tersebut penting. Mereka 
belajar untuk menyukai tugas yang sulit untuk disukai tersebut utamanya 
dengan melihat cara kerja kebijakan serta prosedur yang ada.

Bagi wirausahawan sejati – orang yang memiliki visi dan menggerakkan 
diri serta organisasi mereka tanpa henti menuju visi itu – hal aneh biasa 
terjadi. Mereka mulai suka melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. 
Mereka mengembangkan keinginan untuk melakukan hal-hal 
membosankan dengan baik, karena perasaan sukacita terdapat pada 
proses yang mengarah ke visi mereka.



Pelajaran 2:
Tanpa disiplin, tidak 

banyak hal yang terjadi



Disiplin di atas segalanya merupakan ciri-ciri dari seorang 
wirausahawan. Tujuan dari bisnis itu abstrak, dan proses 
menciptakan bisnis itu detail.

Pengusaha menghubungkan ribuan detail-detail yang membosankan 
bersama melalui disiplin untuk melakukan hal-hal sulit terlebih 
dahulu. Ia menggulung lengan bajunya dan menyelesaikan ribuan hal 
yang tidak begitu diminati selain minat untuk menciptakan organisasi 
yang mandiri, berkembang, dan melampaui harapan.



Pelajaran 3:
Wirausahawan sejati 
menyukai hal-hal yang 

susah dan membosankan



Tugas-tugas yang sulit dan membosankan sangatlah berguna karena hal 
tersebut dapat menyelesaikan visi anda serta membangun disiplin yang 
diperlukan.

Ray menjelaskan bahwa ciri khas yang dibagikan oleh seorang 
pengusaha adalah kepuasan untuk menyelesaikan hal-hal yang sama 
sekali tidak disukai dengan baik. Mereka menyukai tugas-tugas yang 
susah karena keinginannya untuk belajar dan berkembang. Tantangan 
serta prestasi menjadi penghargaan untuk mereka.



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:
● Tough Things First (Ray Zinn)
● https://booksummaryclub.com/tough-things-first-summary/

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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