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Isi buku dalam satu kalimat:
Dalam The Back of the Napkin, penulis Dan Roam mengajarkan cara-cara 
praktis dan pengaplikasian gambar dalam menunjukkan ide-ide kita - terlepas 
dari bakat artistik dan menunjukkan kepada kita bagaimana mengintegrasikan 
pemikiran visual ke dalam hidup kita.



Pesan-pesan/ide dapat disampaikan dengan cepat dan mudah dengan 
gambar meskipun kita bukan seniman. Kita memahami gambar lebih baik, 
gambar bertahan lebih lama (dalam ingatan) dan memiliki dampak yang jauh 
lebih besar daripada hanya memberitahukan fakta secara langsung. Jadi, 
bagaimana kita dapat memanfaatkannya?



IDE
Gambar → Kejelasan → Gambar

“Para pengusaha yang mencoba memulai proses 
dengan mempresentasikan, begitu teralihkan oleh 

keterampilan menggambar, program komputer, dan 
menyempurnakan visual sehingga mereka kehilangan 

nilai sebenarnya dari langkah ini." - Back of the 
Napkin, halaman 121 



Salah satu alasan orang kesulitan dalam menjelaskan secara visual adalah karena 
mereka tidak meluangkan waktu untuk secara sadar melewati tiga tahap pertama 
dari proses berpikir visual yang alami. Secara ringkas, empat tahap tersebut 
adalah:

1. Look: Ambil semua informasi tanpa penyaringan.
2. See: Saring informasi untuk memilih poin relevan.
3. Imagine: Isi bagian yang kosong dan hubungkan poin-poin yang relevan.
4. Show: barulah berbagi wawasan Anda dengan cara yang akan dipahami audiens 
Anda.

“Show" (berbagi/menampilkan ide pada orang lain) adalah bagian penting dari 
proses berpikir visual, tetapi itu adalah bagian terakhir. Akan sulit jika langsung 
melompat pada bagian itu karena teks/numerik berdasar pada proses 
pembelajaran. Lalui proses itu bersama audiens, mulailah dari awal dan luangkan 
waktu untuk memahami beberapa poin utama.



Pembelajaran I
Apa Pertanyaan Sebenarnya?



Memahami dan memutuskan pertanyaan mana (apa / siapa, berapa banyak, 
kapan, dimana, bagaimana dan/atau mengapa) yang Anda coba jawab akan 
memudahkan penyelesaian masalah visual. Roam memberikan model dasar 
untuk diikuti bergantung pada pertanyaan, sebagai dasar untuk proses 
berpikir visual.



Pembelajaran II
Mulai dengan Lingkaran



Cara yang bagus untuk bergerak menghadapi potensi kompleksitas dari 
gambar adalah dengan lingkaran. Keluarkan selembar kertas dan buat 
lingkaran di atasnya. Beri label pada lingkaran. Apakah itu Anda? Urusan 
Anda? Klien? Lingkaran lain apa yang bisa Anda gambar, dan bagaimana 
mereka saling terhubung? Menggambar lingkaran awal itu bisa segera 
membuat kreatifitas Anda mengalir. Jangan terpaku pada detail, dan biarkan 
otak Anda mulai menghubungkan titik-titik.



Kelebihan Buku:
Penulis menyederhanakan dan menjadikan elemen inti berpikir visual dapat dilakukan. Dia 

mengingatkan kita bahwa tidak ada yang baru dalam mengekspresikan ide dengan gambar. Roam 
mengajarkan bahwa kita semua dapat mengambil manfaat dari kekuatan berpikir visual selama kita 

rela membiarkan jiwa masa TK kita keluar. 



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:
● The Back of the Napkin (Dan Roam)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/back-of-the-napkin/

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/back-of-the-napkin/
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