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HOW TO FAIL AT 
ALMOST 

EVERYTHING AND 
STILL WIN BIG

(Bagaimana Gagal di Hampir Semua Hal 
dan Tetap Sukses Besar)

Scott Adams



Scott Adams adalah penulis 
kartun Dilbert. Ia telah 
menjalani berbagai pekerjaan, 
gagal merintis perusahaan, dan 
memiliki paten yang tidak 
berguna. Scott menjadikan 
kegagalannya sebuah inspirasi 
dan bercerita tentang segala 
pelajaran yang membuatnya 
termotivasi sampai ia sukses.

“Bentuk paling penting dari 
keegoisan termasuk 

menghabiskan waktu untuk 
kebugaran diri, makan dengan 

benar, mengejar karir, dan tetap 
memiliki waktu berkualitas 

dengan keluarga dan teman.”

-Scott Adams



3 Cara Scott Adams Menggapai 
Sukses

1. Buat sistem dalam hidup, bukan tujuan

2. Jika Anda nyaman dengan risiko pada suatu bidang, disitulah Anda 
melamar pekerjaan

3. Gunakan waktu dan tempat dengan baik untuk mengatur energi



Buat Sistem dan Bukan Tujuan
Tujuan memiliki 2 masalah:
-Untuk mencapai tujuan di masa depan, Anda 
harus bekerja sekarang.
-Tujuan bersifat spesifik dan jika Anda tidak 
mencapai tujuan tersebut, Anda akan merasa 
kecewa.
Sistem bersifat fleksibel dan waktu 
menjadi tidak terlalu penting.
Jika Scott memiliki tujuan membuat 365 komik 
dalam setahun, setiap harinya hanya dianggap 
1/365 dari tujuan dan tidak ada kepuasan. Jika 
ia fokus membuat 1 karya sehari maka setiap 
hari ia membuat karya akan terasa memuaskan, 
hari lainnya akan terasa seperti ‘istirahat’ dan 
bukan kegagalan mencapai tujuan.



Coba Banyak Risiko dan Pilih yang 
Membuat Anda Nyaman

Kita punya kemampuan yang berbeda-beda. 
Bagaimana menemukan kemampuan terbaik Anda? 
Scott memiliki pertanyaan menarik untuk 
menemukannya:

Bidang apa yang tetap membuat Anda 
nyaman untuk mengambil risiko?

Contohnya, berbicara di depan umum membuat 
banyak orang ketakutan. Jika Anda mau mencoba 
menghadapi ketakutan itu, mungkin bidang itu cocok 
menjadi pekerjaan Anda. Coba berbagai hal dan pilih 
risiko yang paling Anda ‘sukai’.



Gunakan Waktu dan Jarak Untuk 
Mengatur Energi

Selama Anda masih memiliki energi, hal apapun dapat 
dilakukan dengan baik. Amati 3 hal ini untuk menjaga 
energi Anda:
1. Aktivitas- aktivitas yang tidak Anda sukai akan 

membutuhkan lebih banyak energi. Ini tergantung 
preferensi pribadi, misal Scott tidak suka belanja, 
tapi suka mendengarkan musik.

2. Tempat- Bagi Scott, rumah adalah tempat 
beristirahat, karena itu ia selalu pergi ke ‘kantor’ 
untuk bekerja. Kantor adalah tempat manapun 
selain rumah, misalnya kafe atau perpustakaan.

3. Waktu- beberapa orang lebih fokus di pagi hari, 
ada juga yang suka bekerja malam hari, sesuaikan 
jadwal pekerjaan Anda dengan waktu fokus Anda.



Kesimpulan:

-Buat sistem
-Ambil risiko yang membuat Anda nyaman

-Atur energi Anda
Buku ini direkomendasikan untuk lulusan bisnis berusia 25 tahun yang menekan 
dirinya sendiri untuk mencari pekerjaan yang bergaji tinggi, pemimpin berusia 39 
tahun yang belum menjadi bos sehingga ia berpikir kariernya tidak akan naik lagi, 

dan siapa pun yang ingin menjadi seorang seniman.



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:
● How To Fail At Almost Everything And Still Win Big(Scott Adams)
● https://fourminutebooks.com/how-to-fail-at-almost-everything-and-still-wi

n-big-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/how-to-fail-at-almost-everything-and-still-win-big-summary/
https://fourminutebooks.com/how-to-fail-at-almost-everything-and-still-win-big-summary/
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Rifda adalah seorang mahasiswi Teknik Biomedis angkatan 2018 di 
Institut Teknologi Bandung. Ia aktif mengikuti banyak program 
pengembangan diri serta terus mencari tujuan hidupnya. Beberapa hobi 
yang Rifda miliki antara lain membaca, memasak, dan belajar bahasa 
asing.


