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Isi buku dalam satu kalimat:

One Red Lipstick menceritakan tentang gagasan hebat para pengusaha wanita di daerah 
Amerika Utara. Setiap wanita memiliki banyak cerita inspiratif, walaupun beragam, 
namun pesan yang disampaikan sama yaitu fokus dan hidup dengan jalanmu 
sendiri.



Gagasan Besar:

Hidupkan Mimpimu



 One Red Lipstick, Halaman 9

“Saya ingin “One Red Lipstick” menjadi referensi bersikap, 
katalisator untuk perubahan. Saya ingin One Red Lipstick menjadi 
inspirasi agar kita bisa selalu bersikap jujur dan menjadi diri sendiri 

dalam menjalin hubungan, dimana kita bisa terbuka dan tidak 
pernah lelah untuk berjuang dan berdamai dengan rasa sakit di 

masa lalu.”



Sesungguhnya, merajut makna dari setiap kisah kehidupan membutuhkan kekuatan batin, 
agar semangat kita selalu hidup dan tidak redup begitu saja.

Masalahnya adalah, banyak dari kita menunggu kesiapan diri, menunggu sampai kita 
sudah cukup baik, menunggu momen yang sempurna “saat kita sudah hebat” sebelum 
melakukan hal yang benar-benar kita inginkan. Sayangnya, momen yang sempurna itu 
mungkin saja tak akan pernah datang.



Setiap hari, pada beberapa tingkatan tertentu, para pengusaha selalu dipaksa untuk 
menghadapi ketakutannya dan melepaskan zona nyamannya. Hasilnya, Anda akan 
mendapatkan hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.



Pelajaran I:
 

Saran Umum



“Perlu keberanian saat menjalankan bisnis. Tanpa keberanian, saya mungkin tidak akan 
pernah bisa menang melawan permasalahan yang datang.” 

One Red Lipstick, hal 107.



Ketika Anda membaca sebuah cerita yang bagus, maka Anda akan menemukan benang 
merah yang dapat ditarik pada kehidupan secara umum. Banyak wanita menumbuhkan 
semangat berbisnisnya karena orangtua. Banyak juga yang memilih jalan ini karena hidup 
tak memberi mereka banyak pilihan. Diantaranya adalah para imigran atau keluarga 
imigran yang berani mengambil resiko agar bisa hidup di negara baru.



Kita tidak selalu bisa mengontrol tentang apa yang akan terjadi, tapi kita bisa 
menentukan pilihan hidup berdasarkan saran dari orang lain. Berikut beberapa 
contohnya :

● Kuncinya adalah selalu berusaha mengenal diri sendiri.

● Selalu bergerak setiap hari walau sedikit, buat perubahan walau sedikit. Akan lebih 
mudah untuk mencapai tujuanmu jika kamu membuat perubahan sedikit setiap 
harinya, dan akan lebih mudah bagimu untuk mencapai tujuan akhir.

● Jangan terlalu memikirkan kritik orang lain yang tidak membangun.



● Terus bergerak dan cari lingkungan sosial yang selalu mendukungmu.

● Dari awal, rencanakan untuk sukses. Jika apa yang kamu lakukan gagal, gunakan 
kegagalan tersebut sebagai suatu pembelajaran. Terima kegagalan tersebut sehingga 
pintu kesuksesan akan terbuka.

● Bertumbuh, jangan pikirkan hal buruk yang ada pada pikiran kita. Terkadang kita 
mempercayai hal buruk yang kita pikirkan akan terjadi, padahal tidak. 

● Jika tidak menemukan hal yang membuatmu resah, setidaknya cari sesuatu yang 
dapat membuatmu terus bergerak.



Pelajaran II: 

Saran Spesifik



“Kita harus mengartikan ulang apa itu kesuksesan karena uang dan kekuasaan bukanlah 
tolak ukur dari kesuksesan. Kita harus memadukan kebahagiaan, kebijaksanaan dan rasa 

ingin tahu sebagai makna baru dari kesuksesan.”  

Arianna Huffington,
One Red Lipstick, hal 49.



Tidak ada yang meminta seseorang untuk melebih-lebihkan gagasannya. Sebaliknya, 
Ketika seseorang membagikan pengalamannya dia hanya ingin berbagi sesuatu mengenai 
proses yang berlangsung saat mereka menjalankan bisnisnya. Semua wanita di One Red 
Lipstick berani membuat keputusan untuk menghadapi ujian dengan tegar.



Pada akhirnya, bisnis Anda mencerminkan diri Anda. Mereka yang berani mengikuti jalan 
pebisnis ialah mereka yang mau untuk berjuang lebih keras daripada sebelumnya.

Maka dari itu, tujuan utama dari pembuatan buku ini adalah untuk memberdayakan 
wanita agar mandiri dengan bisnisnya sendiri daripada bekerja untuk orang lain. 
Meskipun tidak semua orang bisa menerimanya, tentunya kami akan selalu berusaha agar 
banyak orang yang tergerak.



“Kita berterimakasih kepada para wanita yang telah 
menyebarkan gagasannya dan tetap menjadi diri mereka 

sendiri.”
Anne Day-Editor



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:
● One Red Lipstick (Spenser Chapple)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/one-reasd-lipstick/

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.



Muchamad Lukmanul Hakim| Mahasiswa Ilmu 
Keolahragaan UPI Bandung
Lukman adalah seorang mahasiswa UPI Bandung. Ia tertarik pada 
Pengembangan Sumber Daya Manusia,Organisasi, dan juga 
Kepemimpinan. Memiliki banyak pengalaman berorganisasi semenjak 
SMP sampai sekarang. Selain kuliah, ia sekarang juga sedang menjadi 
santri di DaarutTauhiid Bandung dan mengajar di TPA . Hobinya 
menulis, membaca, berolahraga dan juga berdiskusi


