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Diterbitkan pada 2012 oleh Peter Diamandis dan Steven Kotler, 
Abundance adalah kesuksesan instan di kalangan para teknisi, 
wirausahawan, dan kutu buku fiksi ilmiah.  Bertentangan dengan apa 
yang pemberitaan di media, dunia tidak dalam kondisi yang buruk, 
dan setelah membaca ini Anda akan tahu sebabnya.



Abundance menunjukkan kepada Anda tren 
teknologi utama yang sedang dikembangkan 

hari ini, untuk memberi Anda gambaran 
tentang masa depan yang jauh lebih cerah 
daripada yang pernah Anda bayangkan dan 

membantu Anda merangkul optimisme yang 
kita butuhkan untuk mewujudkannya.



Abundance merupakan pandangan 
sekilas tentang masa depan dan suatu hal 

yang wajib untuk semua orang, yang 
belum merasa terlalu optimis tentang hal 
itu.  Diikuti dengan buku berjudul Bold 
pada tahun 2015 dari dua penulis yang 

sama, yang membantu bisnis 
menciptakan lebih banyak teknologi yang 

kita butuhkan untuk mewujudkannya, 
James Altucher mengarahkan penulis 

pada hal yang satu ini, saat ia 
mempromosikan pola pikir kelimpahan 

(abundance) dirinya sendiri.



Ada 3 pelajaran penting untuk membantu Anda 
berpikir berlimpah:

1. Lupakan berita dan amigdala Anda.

2.  Masalah terbesar dunia akan diselesaikan secara 
bersamaan.

3.  Berpikir sesuai dengan ukuran kotak, jangan 
berpikir di luar kotak (outside the box). 



Makna dari pelajaran pertama 

Faktor pertama menggambarkan struktur kuno 
otak kita, yang tidak terlalu cocok untuk dunia 

modern.  Apa yang Seth Godin gambarkan 
sebagai otak kadal yang lapar, takut, marah, dan 

terangsang, yang harus ditenangkan, adalah 
amigdala Anda, radar ketakutan Anda, yang 
menempatkan Anda dalam mode bertarung 

atau lari setiap kali ia melihat bahkan ancaman 
sekecil apa pun.  



Makna dari pelajaran kedua 
Memecahkan setiap permasalahan yang besar di dunia secara bersamaan, Misalnya, 
memberantas Malaria tidak hanya berarti kesehatan yang lebih baik bagi 
orang-orang Afrika, itu juga akan meningkatkan situasi ekonomi mereka, karena 
semakin sedikit orang yang tidak dapat bekerja dan lebih banyak wisatawan akan 
berbondong-bondong ke benua, karena situasinya telah lebih aman.  Juga, karena 
sebagian besar kasus mempengaruhi anak-anak, ketika tingkat kematian turun, 
demikian juga tingkat kelahiran.  Tidak perlu bagi ibu Afrika untuk melahirkan tujuh 
anak, ketika mereka dapat memastikan bahwa dua anak pertama mereka 
benar-benar akan bertahan hidup.



Makna dari pelajaran ketiga 

Alih-alih berpikir di luar kotak, pikirkan di dalam 
kotak berukuran tepat. inovasi semacam ini hanya 
bisa datang dari pola pikir berkelimpahan.  Amerika 
sering dianggap merayakan kegagalan, budaya yang 
sering dikritik oleh negara lain (Jerman sangat 
skeptis terhadap hal ini).  Tetapi "budaya kegagalan" 
AS bukan tentang mencoba untuk gagal, ini tentang 
kebebasan untuk bereksperimen dan semangat 
untuk bangkit dan mencoba lagi setelah belajar dari 
kesalahan.



Tidak ada yang pernah mencoba gagal dengan sengaja, tetapi itu 
tidak berarti Anda harus berhenti mencoba ketika apa yang 
Anda lakukan itu penting.

 Kompetisi inovasi dengan hadiah kecil mendorong perilaku 
yang tepat, karena hadiahnya tidak cukup besar untuk 
menjamin minat perusahaan besar, tetapi memaksa tim kecil 
untuk berinovasi dengan apa yang mereka berikan.  Misalnya, 
MIT mengadakan kompetisi di mana tim yang terdiri dari lima 
orang memiliki waktu lima hari untuk menjalankan percobaan 
bisnis dengan harga $ 5.000 atau kurang.

 Masalah yang kita coba selesaikan berasal dari adanya batasan 
yang tidak dapat kita  lewati (seperti baterai hanya mampu 
menyimpan sejumlah energi), jadi membatasi diri dengan 
sengaja merupakan cara agar kita dapat belajar bekerja dengan 
apa yang  kita miliki untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. 

 Ini bukan tentang berpikir di luar kotak seperti tentang 
menempatkan diri Anda di dalam kotak berukuran tepat dan 
mencari cara untuk keluar dari itu



Ulasan Kelimpahan

Anda akan merasa penuh harapan setelah 
membaca ini.  Anda bahkan mungkin ingin 
menjelajahi banyak tren yang diuraikan dalam 
buku ini dan melakukan sendiri proyek di salah 
satu dari mereka (seperti pencetakan 3D atau 
robot).

 Jika Anda membutuhkan pengingat bahwa tidak 
ada waktu yang lebih baik untuk hidup daripada 
hari ini, dan mengapa Anda memiliki semua 
alasan untuk bersyukur, Abundance adalah 
pilihan yang tepat.



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
● Abundance (Peter Diamandis dan Steven Kotler)
● https://fourminutebooks.com/abundance-summary/ 

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://fourminutebooks.com/abundance-summary/
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Putra adalah seorang mahasiswa disalah satu perguruan tinggi 
swasta di Indonesia. Memiliki pengalaman di berbagai organisasi 
kewirausahaan dan membuat beberapa karya buku di bidang 
Bahasa Inggris.
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