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Isi buku dalam satu kalimat :

Buku Bury My Heart at Conference Room B menjelaskan bahwa kunci dari 
sebuah kesuksesan hidup adalah dengan menjalankan nilai dan prinsip jati diri. 
Pada umumnya, orang yang menjalani profesi sebagai seorang manajer 
diharuskan untuk dapat memendam jati diri demi kepentingan perusahaan. 
Namun, penulis menilai hal ini termasuk pemikiran jangka pendek yang 
berakibat perpecahan dan penurunan kinerja. 



“Bayangkan bagaimana kamu memutuskan sesuatu 
berdasarkan apa yang kamu percayai selama ini 

adalah cara hidup yang benar. Diterima dan dihargai 
karena apa adanya dirimu. Pengalaman tiada henti 

tentang pembuktian diri yang sebenarnya. 
Menunjukkan konsistensi yang tetap antara niat dan 

perbuatan bahkan ketika tertekan. Inilah yang 
dimaksud menjalankan nilai-nilai diri sendiri. Capai 
semua hal itu sehingga kamu serta perusahaanmu 

akan menjadi lebih kaya setelahnya.”

-Bury My Heart at Conference Room B, halaman 13



Gagasan Utama
Langkah pertama seorang manajer untuk 
menjalankan jati dirinya adalah dengan 

mengetahui apa definisi nilai yang ia junjung. 
Langkah kedua, yaitu dengan menceritakan hal 
ini kepada rekan kerja yang lain karena mereka 

juga akan membangun sifat kepemimpinan. 
Tidak seperti manajemen yang hanya menyuruh 
karyawan bekerja ini-itu, kepemimpinan justru 
menginspirasi para karyawan untuk hidup lebih 
baik dengan cara bekerja dan menjalani hidup 

berdasarkan nilai dan jati diri.



Pelajaran #1
Lalu, bagaimana cara pemimpin menginspirasi 

bawahannya? 
Seorang manajer dapat menjelaskan sisi positif 

dengan menggunakan konsep ‘better place’ atau 
tempat (posisi) yang lebih baik. Pada titik tersebut, 

mereka dapat menjalani segala aspek kehidupan 
dengan baik pula. Di sisi lain, aspek negatif disebut 

dengan ‘bitter place’ atau tempat (posisi) pahit, yang 
mewakili semua hal-hal buruk.



Pelajaran #2
Untuk siapapun yang memilih jalan menuju posisi 

yang lebih baik (better place), penting bagi mereka 
untuk memercayaimu sebagai pemimpin. Percaya 
pada nilai dan keyakinan bahwa kamu akan terus 
mendampingi mereka saat suka dan duka. Maka 

dari itu, hal krusial dari seorang pemimpin adalah 
yang menjaga dan melindungi kepercayaan para 
bawahannya. Perhatikan semua perkataanmu. 

Jangan menjanjikan sesuatu yang kamu sendiri pun 
tidak yakin. 



Refleksi
Apakah kamu tahu apa saja 3 nilai terpenting di dalam hidupmu? 

Bagaimana kamu menemukannya dan menjalani hidup terhadapnya?



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 nonprofit 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 pembuatan studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, pembuatan program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasis teknologi, dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Bury My Heart at Conference Room B : The Unbeatable Impact of Truly 

Committed Managers (Stan Slap)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/bury-my-heart-at-conference-r

oom-b/

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/bury-my-heart-at-conference-room-b/
https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/bury-my-heart-at-conference-room-b/
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Aqilla Aqmarina Rachmadanty adalah seorang mahasiswa tingkat menengah di 
Surabaya. Ia sangat menyukai bahasa dan bercita-cita menjadi seorang yang 
multilingual. Aqilla aktif mengikuti kegiatan volunteer di luar kampus yang 
berhubungan dengan event internasional. Saat ini, Aqilla sedang menyelesaikan 
studi Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Airlangga. 
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