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"Begitu banyak kisah yang sangat 
membekas, yang telah membentuk 
budaya, sebenarnya mengisahkan 
satu hal: orang-orang yang meraih 

potensi tertinggi mereka dan 
berjuang untuk menciptakan dunia 

yang lebih baik. Jika ujian waktu 
adalah juri kita, kisah dengan 

formula ini memiliki kehebatan 
yang nyaris dimonopoli.”

– Memenangkan Perang Kisah, hal 5



Pembuka
Kita semua suka kisah yang luar biasa. Cerita-cerita yang membawa kita ke 
dalamnya dan, kadang-kadang, mengubah kita. Budaya kita pun diubah melalui 
kisah dan mitos yang tertanam di dalamnya. Mitos bukanlah kebohongan; 
mitos menyatukan kita di dalam sekumpulan keyakinan dan nilai yang serupa. 
“Ketika mitos berfungsi dengan baik, mereka menyatukan kita dan membuat 
kita bertindak dengan menggunakan formula khusus yang tampaknya universal 
dalam berbagai budaya,” (hal 59).

Cerita memainkan peran sentral dalam budaya, kehidupan, dan strategi 
pemasaran kita, sehingga kita kita perlu memanfaatkannya dengan benar dan 
memberdayakan nilainya. Hal “memanfaatkannya dengan benar”, yang Sachs 
tunjukkan kepada kita semua, menjadi semakin langka karena cerita dikemas 
sebagai alat pemasaran yang murah.



Ide Pokok:
Tes Cerita



“Kita bisa membuat pola cerita 
yang mengangkat khalayak 

umum untuk menjadi 
penyampai pesan-pesan kita 

dan memanggil mereka untuk 
berpartisipasi dalam 

menciptakan dunia yang lebih 
baik.”

–Memenangkan Perang Kisah, 
hal 32



Suatu kisah dikatakan riskan jika terdapat dosa di dalamnya, yang meliputi:
• Narsisme - Cerita menjadi berfokus pada diri sendiri alih-alih tentang “kita”.
• Otoritas - “Hanya fakta” tidak memiliki koneksi emosional dengan cerita.
• Ketidaktulusan - Cerita yang berusaha terlalu keras untuk mengikuti selera 
masyarakat akan kehilangan intinya.
• Dilebih-lebihkan - Cerita tanpa substansi akan menjadi datar.
• Penggunaan gimmick – Terpaku mengejar “keviralan” dapat menciptakan 
"kepalsuan" pada sebuah cerita.



Tes cerita meliputi:
• Berwujud - Sajikan informasi yang dapat "disentuh"   dan "dirasakan" orang.
• Relatable - Sertakan karakter yang orang ingin lihat dihargai atau dihukum.
• Mendalam - Kembangkan kisahnya, supaya orang lain dapat belajar sesuatu 
yang bernilai.
• Berkesan - Menambahkan adegan dan metafora yang memudahkan orang 
untuk mengingat pesan inti.
• Emosional - Beri penekanan pada apa yang dapat dirasakan atau dipelajari 
oleh orang.

Untuk mencegah adanya dosa dalam sebuah kisah, tiap kisah harus lulus tes 
cerita. Semakin banyak elemen di atas ada dalam sebuah cerita, semakin besar 
peluang cerita tersebut menjadi kuat dan melibatkan masyarakat.



Pelajaran I:
Katakan yang sebenarnya



“Mengatakan kebenaran - yang 
paling penting, kebenaran bahwa 

sifat manusia melampaui keinginan 
dasar kita dan mengarahkan ke 

potensi yang lebih tinggi - 
memberikan dasar dari strategi 

bercerita yang dapat membangun 
terobosan komunikasi Anda 

berikutnya - dan seluruh merek 
Anda.”

–Memenangkan Perang Kisah, hal 
115



Mengapa untuk mengatakan kebenaran dalam cerita itu sulit? Mungkin hal ini terkait 
dengan dosa, tetapi mengatakan kebenaran harus menjadi pusat dari kisah kita. 
Menceritakan kebenaran perlu untuk menghidupkan merek dan penulis memberikan 3 
taktik untuk melakukan ini.

❖ Yang pertama adalah mengatakan kebenaran yang lebih mengena. Pada 
1950-an, ketika Cadillac menceritakan kisah pencapaian pribadi dan selera yang 
bagus, Volkswagen Beetle justru menggunakan pendekatan "Think Small", mengubah 
kebenaran untuk hidup sesuai kemampuan anda.

❖ Taktik kedua adalah menekankan kekuatan audiens. Nike meluncurkan 
kampanye “Courage (Keberanian)" di mana para atlet menceritakan kisah kegigihan 
mereka dan bagaimana mereka mengatasi rintangan. Kisah itu adalah tentang 
penonton; itu kisah orang lain yang menghembuskan kehidupan ke dalam merek.



❖ Taktik ketiga adalah inspirasi. Pelanggan yang terinspirasi menjadi promotor merek. 
Berpikirlah bahwa kita bisa dan anda melihat kekuatan inspirasi dalam cerita.

Kebenaran muncul melalui berbagai cara - mengomunikasikan apa sebenarnya 
produk anda; membawa audiens anda ke dalam cerita; atau menginspirasi 
audiens anda untuk menjadi mitra. Memberitahu kebenaran juga berarti hidup 
dalam kebenaran. Pendekatan ini perlu memasukkan unsur-unsur dalam tes 
cerita serta menghindari dosa suatu cerita.



Pelajaran II:
Ketahui nilaimu



"Tapi strategi inti dari 
pemasaran pemberdayaan 

bukanlah tentang 
pemenuhan magis. Ini 
tentang nilai-nilai dan 

inspirasi.“

–Memenangkan Perang 
Kisah, hal 134



Suatu merek memiliki peluang untuk mempromosikan nilainya menjadi lebih 
tinggi. Untuk melakukan ini, kita perlu memahaminya dan berkomitmen 
kepada mereka. Nilai-nilai perlu dimasukkan ke dalam elemen-elemen tes 
cerita. Ini adalah titik keterlibatan yang kuat antara merek dan audiens 
(pelanggan, penggemar).

Beberapa merek memiliki nilai yang ditentukan oleh identitas mereka. 
Patagonia adalah tentang para petualang; itulah nilai yang menjadi landasan 
didirikannya merek tersebut. Amnesty International adalah tentang hak asasi 
manusia; itulah identitas mereka.



Jika suatu merek tidak memiliki nilai siap pakai, maka ada dua langkah untuk 
memilihnya:

Langkah 1: Tinjau nilai-nilai yang ada dan pikirkan apa yang anda inginkan. 
Cobalah berbagai nilai dan lihat mana yang cocok. Penulis mencantumkan 9 
nilai yang mendefinisikan merek menurut hierarki Maslow, yaitu: keutuhan, 
kesempurnaan, keadilan, kekayaan, kesederhanaan, keindahan, kebenaran, 
keunikan, dan playfulness (permainan). Sekali lagi, kuncinya adalah 
menjawab pertanyaan ini: kemana anda ingin pergi?
Langkah 2: Persempit nilai-nilai tersebut menjadi 3 nilai, dengan satu atau 
dua yang ideal. Memilih nilai yang menyelaraskan empat bidang–kisah 
pendirian, penawaran, kepemimpinan, dan khalayak– adalah yang terbaik.

Penyelarasan nilai merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan 
keaslian merek dan kisah.



Winning the Story Wars penuh dengan karakter dan saran mengenai cara 
mengembangkan kisah yang dapat bertahan dalam ujian waktu. Budaya kita 

dipengaruhi oleh cerita-cerita hebat, mengubah apa yang kita lakukan dan bagaimana 
kita melakukannya. Kisah-kisah yang dibangun di atas dosa-dosa dan ketidakaslian, di 

sisi lain, akan cepat terungkap dan ditolak.

Membangun merek yang sukses adalah tentang berbagi kisah yang melibatkan dan 
memberdayakan masyarakat. Seperti yang dikatakan Jonah Sachs, "Penyelarasan 

sempurna dari nilai dan tindakan organisasi anda mungkin menjadi tujuan yang tidak 
akan pernah anda raih sepenuhnya, tetapi saat anda memulai perjalanan, anda mulai 

menghasilkan konten yang menarik yang selaras dengan strategi cerita anda."



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
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