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Isi dalam buku satu kalimat

Buku Brief: Making a Bigger Impact by Saying Less memberikan suatu 
cara bagaimana kita berbicara atau menyampaikan sesuatu secara ringkas 

dengan sedikit kata-kata. Bagaimana kita bisa menyampaikan semua gagasan 
kita, berkomunikasi dengan para pendengar hanya dengan mengatakannya 

secara singkat.  



Ide Utama: 
Perlakukan orang 

lain dengan 
hormat

Menyampaikan sesuatu secara singkat bukan 
hanya soal waktu. Yang terpenting adalah 

seberapa lama rasanya bagi audiensi - Brief, 
halaman 9



Penulis menjelaskan bahwa keringkasan adalah hal yang 
paling sederhana.

 Lakukanlah kepada orang lain seperti yang kamu ingin mereka 
lakukan untuk dirimu. Keringkasan akan membuat pembicaraan 

Anda lebih efektif. 

Namun, hal yang paling penting adalah bagaimana cara 
memperlakukan orang lain dengan baik. 



Bagaimanapun juga, hal yang ringkas akan membuat semuanya 
menjadi jauh lebih efektif. Orang lain akan lebih menghargai yang 

telah kamu tunjukkan untuk mereka. 
Hal yang menjadi kunci dalam suatu percakapan berkaitan erat 

dengan tingkat suatu detail. Penulis menjabarkan 3 tingkatan detail 
untuk cerita. 



Tingkat pertama detail menunjukkan hal-hal yang penting dalam 
komunikasi. 
Tingkat kedua detail, tambahkan warna/rupa dalam cerita/komunikasi 
dan mungkin beri beberapa kejelasan. 
Tingkat ketiga detail adalah hal yang sebenarnya, tetapi cukup 
tambahkan sedikit pada setiap argumen. 



Pelajaran I :
Tidak bertele-tele dan 
langsung ke Inti/Tujuan

“Rahasia dari wejangan/khotbah yang baik adalah 
harus memiliki awalan dan akhiran yang baik serta 
dan memiliki keduanya sedekat mungkin” - George 
Burns, seperti yang dikutip dalam Brief, halaman 133



Disini Penulis memberikan beberapa cara untuk meringkas. Langsung ke 
Inti/Tujuan adalah cara untuk meringkas setiap bagian. Jika kita punya waktu 

untuk membaca cepat, maka kita akan menemukan bagian yang penting hanya 
dengan menemukan kata kunci. 

Tapi disini penulis menggunakan gambar di setiap paragraf disertai dengan 
kutipan yang relevan terhadap gambar untuk menjelaskan secara singkat. 

Disamping itu, masing-masing gambar terdapat kesimpulan yang singkat dari 
ide pokok. 



Karena sebuah ide yang kompleks dapat disampaikan dengan satu 
gambar, maka dibutuhkan kemampuan visual untuk mengartikan setiap 

gambar yang dimaksud. 
Tetapi, hal itu bisa dipermudah dengan menggunakan ide pokok yang 
singkat atau akronim untuk menerjemahkan setiap gambar agar tidak 

menimbulkan arti yang berbeda. 



Ada seorang pendeta yang selalu menyampaikan khotbahnya selama 20 
tahun. Setiap pendeta itu menyampaikan khotbahnya, tidak pernah 

mendengar keluhan apapun dari orang lain padahal dia hanya meringkas 
kata-katanya dan berbicara sedikit. 

Penulis memberikan tiga aturan yang penting bahwasanya aturlah 
informasi yang akan disampaikan dalam tiga bagian untuk menjaga 

ketertiban, perhatian, dan keseimbangan.



Pelajaran III : 
Mulailah dengan 
Mendengarkan

“Apa yang kita bicarakan penting untuk lawan bicara 
kita, dan mendengarkan secara aktif memberitahu 
kita apa yang penting bagi lawan bicara kita. Kita 
memiliki minat dan persetujuan orang lain - Brief, 

halaman 81



Mendengarkan orang lain adalah cara paling sederhana untuk menyusun suatu 
pesan yang sesuai kebutuhan mereka. Penulis merekomendasikan agar 

terdapat “Pendengar Aktif” pada setiap rapat. 
Pendengar Aktif ini memiliki tanggung jawab yaitu agar setiap masalah bisa 

didengar dan setiap pertanyaan terjawab. Hal ini mencegah munculnya 
percakapan yang berputar-putar atau tidak penting dan sesuai dengan topik 

percakapan. 



Penulis merekomendasikan bagaimana caranya mendengar secara aktif. 
Pertama, Ajukan pertanyaan terbuka yang sesuai dengan apa Anda 
dengar. Pertanyaan yang dibuat dengan baik, maka akan menghasilkan 
informasi yang banyak dan membantu untuk fokus terhadap pesan yang ingin 
disampaikan. 
Kedua, Perdalam bagian topik yang kamu minati. Minat yang kamu 
miliki akan membuatmu semakin mudah dalam mendengarkan secara aktif. 



Sebagian orang (walaupun mereka tidak akan mengakuinya) 
tidak mendengarkan. Penulis menyarankan bahwa jika seseorang 

memotong pembicaraan Anda, biarkan saja mereka. Mereka tidak akan 
mendengarkan bagaimanapun juga. 



Pada akhirnya, Anda harus menghormati orang lain, bukan untuk 
mendengarkan diri sendiri berbicara. Orang lain akan berterimakasih 
kepadamu. Anda akan merasa lebih efektif dalam berkomunikasi karena 
niat baik yang Anda sampaikan bisa diterima dengan jelas dan singkat. 



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:
● Brief : Making a Bigger Impact by Saying Less(Joseph McCormack)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/brief/

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.



Aliyya Dhiya’ Amru | Mahasiswi

Aliyya adalah mahasiswi Teknik Fisika di Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya. Aktivitasnya saat ini adalah menjadi 
staff keuangan Koperasi Mahasiswa di kampus dan mengikuti 
berbagai kepanitiaan dan volunteer. 


