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“Melihat dengan jelas pada jam kerja, dan
bagaimana kita mampu atau ingin untuk
bekerja, adalah langkah pertama untuk
membangun hidup yang benar-benar

seimbang, dan bergerak maju pada semua lini”



Isi Buku
Buku Aku Tahu Bagaimana Dia Melakukannya:

Campuran unik tentang hidup wanita yang digabungkan

dengan latihan dan tips terbaik dari riset. Vanderkom

melihat pada tiga area di kehidupan wanita – kerja, 

rumah, dan diri sendiri – mengeksploitasi setiap detail 

untuk menggambarkan gambaran yang baru dari seperti

apa kehidupan wanita sukses itu sebenarnya. 



Pelajaran 1

Atur dirimu untuk sukses!



Untuk mengatur dirimu agar sukses (atau
terserah kamu mau mendefinisikan

seperti apa), penting untuk menggunakan
waktumu sebaik-baiknya!

Begini saran Vanderkam:
1. Lihat (dan rencanakan) ke depan – temukan waktu untuk

‘mengatur’ dirimu sendiri. 
2. Lakukan ‘kerja nyata’ – seberapa sering kamu melakukan

tugas administratif atau tugas tidak produktif? Penting
untuk menyadari bahwa kita harus luangkan waktu untuk
‘kerja nyata’.



Pelajaran 2

Merawat diri sendiri adalah
ramuan penting!



Tampaknya banyak informasi dan riset berlebihan hari ini tentang betapa
pentingnya merawat diri. Tetapi, menemukan celah waktu diantaranya

menjadi tantangan tersendiri.

Merawat diri mencakup hal-hal seperti tidur, olahraga, dan kegiatan santai lainnya. 
Tapi sebagian besar dari kita berasumsi bahwa kita tidak punya waktu untuk hal-hal
seperti ini. Dalam buku The Fringe Hours oleh Jessica N. Turner, dia menyarankan
agar mencari ‘saku waktu’ yang lebih kecil (sekitar 15 atau 20 menit). Sementara

menemukan waktu mungkin jadi tantangan terbesar, aku mau menambahkan bahwa
kadang-kadang kita tidak menemukan perawatan diri yang benar-benar kita cintai

dan dambakan. Ini membuat kita kurang tertarik untuk melakukan aktivitas ini
ketika akhirnya kita punya waktu luang.



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:
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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/i-know-how-she-does-it/


Titis tri Ningtyas | Mahasiswa

Saat ini, Titis adalah seorang mahasiswa semester 5 jurusan Sastra
Inggris di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Bekerja sebagai
guru bahasa inggris di lembaga bimbingan belajar Surabaya. Aktif pada
organisasi tarian Jepang pada 2019 silam dan menjadi peserta festival 
yang diadakan kedutaan besar Jepang yang bekerja sama dengan
pemerintah Surabaya.


