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Walter Isaacson



Leonardo da Vinci adalah kisah yang ditulis oleh Walter Isaacson 

tentang kehidupan salah satu seniman, pemikir, dan inovator yang 

paling brilian yang pernah ada.



"Sekali saja Anda merasakan terbang, Anda akan berjalan di bumi 
dengan mata yang melihat ke langit, karena Anda sudah pernah ke sana, 

ke mana Anda akan selalu ingin kembali" 

ㅡ Leonardo da Vinci



Jika Anda tak banyak membaca biografi dalam hidup Anda, jadikanlah biografi oleh 
Walter Isaacson sebagai salah satunya. Dia tidak hanya berhasil menangkap seluruh 
kehidupan manusia sedemikian rupa agar tidak ada satu halaman pun terasa membosankan, 
tetapi ia juga terus memilih orang yang paling layak dipelajari. Pada 2017, Leonardo Da Vinci 
bergabung dengan jajaran Albert Einstein, Benjamin Franklin dan Steve Jobs sebagai tokoh 
yang ia buat biografinya.

Psikologi kinerja modern telah banyak mendiskreditkan apa yang mungkin kita sebut 
'jenius' 20, 30, atau 50 tahun yang lalu sebagai dedikasi dan komitmen belaka untuk pekerjaan 
seseorang. Ini baik, karena hal tersebut menempatkan kita dalam memegang kendali 
terhadap nasib kita daripada membuat kita pasrah jadi korban mitos 'Aku tidak berbakat'. 
Namun, beberapa ikon layak dipertahankan (untuk disebut ‘jenius’).



Leonardo da Vinci adalah salah satu ikon tersebut. Ia secara nyata melampaui 
kolega-kolega pada masanya bukan hanya dalam etos kerjanya, tetapi dalam banyak 
aspek sekaligus.

 
Berikut adalah tiga hal mengejutkan dari biografi yang ditulis Isaacson:
1. Da Vinci meningkatkan status seniman sebagai pemikir dan inovator. 
2. Cobalah untuk mentransfer minat Anda ke proyek Anda, bahkan jika mereka 

tampak sama sekali tidak berkaitan. 
3. Siapkan ide-ide terbesar Anda dengan cara yang memungkinkan mereka 

dipublikasikan setelah Anda mati.



Pelajaran 1: 
Leonardo da Vinci adalah 

alasan kita melihat seniman 
sebagai seniman.



Memang benar kalau Leonardo da Vinci adalah salah satu dari sedikit orang yang 
masih pantas mendapatkan label 'jenius' di dunia saat ini jelas merupakan hal yang 
benar. Namun, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia tidak bekerja keras 
untuk mengasah bakatnya. Pada usia 14 tahun, ia memulai magang di bawah seorang 
bernama Andrea del Verrocchio, seorang seniman dan insinyur. Hal ini saja memiliki 
beberapa implikasi yang menarik.

Pertama, kembali pada abad ke-15, seni dan teknik berjalan beriringan. 
Pendekatan terhadap ilmu sains mesti dilakukan secara kreatif, dan sebaliknya 
prinsip-prinsip sains, seperti studi tentang bentuk penglihatan manusia dan 
bentuk-bentuk geometris, terintegrasi dalam lukisan dan patung.



Kedua, sama seperti Anda pada zaman sekarang yang dapat menyewa tukang 
kebun atau tukang kayu, orang-orang biasa memesan seni yang dibuat dengan 
tangan. Seseorang bisa masuk ke tempat kerja Del Verrochio kapan saja tak peduli 
hari apa dan membayarnya untuk memesan patung Hercules, misalnya.



Ketiga, sistem dibayar dari karya pesanan membuat seniman saat itu lebih mudah 
mencari nafkah. Saat ini, berapa banyak yang seseorang hasilkan sebagai seniman 
sebagian besar tergantung ketenarannya. Perusahaan seperti Medium dan Patreon 
berusaha mengubahnya. Dengan kata lain, kala itu seni diperlakukan seperti komoditas.

Hanya setelah Leonardo mencapai ketenaran dan kekayaan, serta disewa 
oleh raja-raja untuk melakukan pekerjaannya, reputasi seniman-seniman di 
sekitarnya meningkat. Akhirnya, pelukis dan pematung dihormati karena kreativitas 
mereka, lebih banyak apresiasi diberikan pada pekerjaan mereka, dan terobosan inovatif 
dari individu dapat mencapai khalayak luas.



Pelajaran II: 
Masukkan minat Anda bahkan 

yang paling acak terhadap 
semua yang Anda lakukan.



Apa yang paling luar biasa tentang Da Vinci adalah bahwa ia secara fundamental 
mengubah pemikiran kita tidak hanya dalam satu area tertentu, tetapi di berbagai 
disiplin ilmu: seni lukis, seni pahat, seni lukisan dinding, biologi, anatomi, ilmu 
pengobatan, ilmu teknik, arsitektur, dan banyak lagi. Istilah modern-nya, ia seorang 
generalis ahli.

Ia mengilustrasikan permasalahan matematika dengan sketsa artistik, membuat 
patung lilin berbagian tubuh manusia guna memahami cara kerjanya, dan mempelajari 
mata manusia untuk memperbaiki bagaimana kita mengamati lukisannya.



Namun, di dunia saat ini, di mana semua bidang yang berbeda ini sudah maju sejauh 
ini, kita tidak didukung untuk hebat dalam banyak hal dan sebaliknya diarahkan untuk 
terspesialisasi dan menjadi hebat dalam satu hal. Bagi sebagian orang, ini mudah, tetapi 
bagi orang-orang dengan banyak minat rasanya seperti sebuah kutukan.



Tetapi obsesi kita terhadap para ahli tidak hanya membuat frustasi, 
mungkin juga salah. Bayangkan apa yang terjadi jika semua orang paling cerdas 
terjebak dalam satu topik sempit atau alur pemikiran. Kita akan terus-menerus gagal 
melihat gambaran besar dan menghasilkan wawasan berdasarkan mengkoneksikan 
banyak hal.

Jadi, kalau fokus total pada satu hal tidak terjadi secara alami pada Anda, jangan 
takut untuk melakukan apa yang dilakukan Leonardo. Ambil minat Anda bahkan yang 
paling acak dan masukkan mereka ke dalam pekerjaan Anda. Dekati matematika seperti 
pelukis, menulis seperti gamer, atau berbisnis seperti dokter. Orang-orang pasti akan 
belajar banyak dari Anda jika Anda melakukannya.



Pelajaran III:
Pastikan pikiran Anda 
memiliki cara untuk 

mencapai dunia setelah 
Anda meninggalkannya.



Agar orang-orang dapat belajar dari Anda, pertama sekali Anda harus berbagi. 
Kebanyakan orang tidak ingin menjadi penulis, YouTuber, atau orang yang menarik 
perhatian umum. Tidak apa-apa, tetapi mungkin itu merampas kita dari beberapa ide 
terbesar umat manusia. Misalnya, berkat sumbangan mayat dari universitas, Leonardo 
mampu mempelajari anatomi manusia secara rinci.

Dia membedah dan menganalisis segalanya, bahkan menuangkan lilin ke dalam hati 
banteng, untuk menggunakan cetakannya sebagai model kaca, jadi dia bisa mempelajari 
bagaimana cairan bergerak melewatinya. Bersama dengan ratusan gambar, ia menulis 
ribuan kata, mendokumentasikan wawasannya ke dalam biologi kita, bahkan 
menguraikan dasar penyakit modern seperti pengerasan pembuluh darah.



Sayangnya, catatan ini hanya terjebak debu selama ratusan tahun setelah 
kematiannya hingga sebenarnya menghambat bidang kedokteran dari kemajuan. 
Mekanisme aliran darah yang dipompa oleh jantung kita baru dipahami 450 tahun 
kemudian. Apa yang bisa kita pelajari dari itu?

  Anda tidak harus menulis blog atau membuat konten secara teratur, tetapi akan jadi 
ide yang bagus untuk meluangkan waktu dan menuliskan ide terbesar Anda dalam 
jurnal atau dokumen untuk anak cucu. Jika Anda memasukkan instruksi tentang 
cara menemukannya di surat wasiat terakhir Anda, mungkin Anda dapat mengubah 
dunia bahkan setelah Anda meninggalkannya.



Ulasan Leonardo da Vinci

Buku Walter Isaacson sangat tebal. Leonardo da Vinci  bahkan memiliki versi 

dengan banyak ilustrasi yang tentu sangat menarik.



Siapa yang direkomendasikan untuk membaca ringkasan Leonardo da Vinci?

Orang berusia 17 tahun, yang mendapat banyak penolakan dari orang tuanya karena 
berusaha menjadi seorang gamer pro, seorang ahli bedah saraf berusia 48 tahun yang 

merasa agak terjebak dalam tekniknya, dan siapapun yang tidak pernah menuliskan ide-ide 
besar mereka.



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 Jepang 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 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 
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.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Leonardo da Vinci (Walter Isaacson)
● https://fourminutebooks.com/leonardo-da-vinci-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.
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