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Kutipan Favorit 
Penulis

“Kita tidak menyadari banyak 
pandangan kita terhadap dunia 

didasarkan pada realita yang terbatas.” 
- Bernard Roth 



Tentang Penulis

Bernard Roth adalah seorang profesor teknik di Stanford University dan ikut 
mendirikan sekolah institut desain, yang dijuluki “The d. School” pada tahun 
2003. 
Bernard adalah pria yang murah hati dan selalu mencari apa yang bisa ia 
lakukan untuk membantu orang lain. Inilah sebabnya mengapa selama kedua 
masa cuti panjangnya sebagai seorang profesor, ia menulis buku sebagai cara 
untuk membantu orang lain.



Pelajaran Pertama

Alasan hanyalah bentuk lain dari 
pembelaan, maka berhenti 

membuat alasan



Pernahkah kamu terlambat pergi ke sebuah pertemuan? Tentu saja, 
semua orang pernah merasakannya.
Kemungkinannya adalah, 2 menit sebelum kamu memasuki ruangan, 
pikiranmu berpacu memikirkan perjalananmu menuju ke sana, mencari 
apa saja dan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan penundaan.
Ajaibnya, otakmu selalu menemukan sebuah alasan, jadi ketika kamu 
memasuki ruangan tersebut, kamu merasa lega dan berkata: “Maaf 
teman, macetnya gila!”
Ini masalahnya: kamu tahu tentang semua hal yang akan menunda 
pertemuan ini.



Kamu tidak menjadikan pertemuan ini menjadi prioritas dan pergi 
secepat mungkin untuk sampai di sana tepat waktu.
Itu karena di sebagian besar dari semua kasus, alasan yang diberikan 
untuk peristiwa tertentu hanyalah sebuah korelasi, bukan 
penyebab sebenarnya.
Jadi berhentilah mencari alasan, karena akan menghalangimu dalam 
membuat keputusan dan mengubah perilakumu.



Pelajaran Kedua
Jangan katakan ‘tapi, sebaliknya 

katakanlah ‘dan’



Membingkai ulang adalah salah satu ide besar Bernie dalam buku ini.
Cukup dengan mengubah sudut pandang yang kamu ambil untuk melihat 
sebuah masalah, kamu mungkin akan membuatnya jauh lebih mudah, atau 
mencari tahu bahwa itu bukanlah sebuah masalah sama sekali
Berikut adalah contohnya:
Alih-alih mengatakan sesuatu seperti: “Aku ingin menonton film malam 
ini, tetapi aku harus bekerja.” Katakan, “Aku ingin menonton film malam 
ini, dan saya harus bekerja.”



Ketika kamu mengatakan kalimat yang pertama, kamu telah menciptakan 
sebuah masalah, yang bahkan tidak ada. Karena sebenarnya kamu bisa 
bekerja DAN menonton film.
Kalimat terakhir akan membuat otakmu berpikir tentang bagaimana 
caramu melakukan keduanya. Daripada mengorbankan salah 
satunya yang hanya selalu membuatmu merasa buruk.
Sangat sederhana, tapi sangat keren.



Pelajaran Ketiga
Lupakan Relasi, Buatlah Teman 

Sejati!



Setiap kali kamu memperlakukan seseorang sebagai rekan 
bisnis, kamu kehilangan kesempatan memiliki teman sejati.
Jangan pernah mendekati seseorang dengan sudut pandang “Apa yang 
bisa aku lakukan untuk mereka sehingga mereka mau melakukan sesuatu 
untukku?.”
Ketika kamu memandang dari perspektif keberlimpahan, ketika kamu 
berbagi pendapat, ide, dan pengetahuanmu secara bebas, hal itu akan 
kembali kepadamu 10 kali lipat.
Berhentilah terlalu banyak “berelasi” dan membatasi semuanya tetap 
pada level bisnis. Sebaliknya buatlah lebih banyak teman sejati!



Kepada siapa saya 
akan 

merekomendasikan 
buku Kebiasaan 

Berprestasi?



Mahasiswa berusia 22 tahun, yang berkeinginan menangani proyek besar, 
tetapi belum sempat melakukannya dalam 4 tahun kuliah, eksekutif 
berusia 43 tahun, yang menghabiskan banyak waktu di konferensi, tetapi 
merasakan hubungan dengan relasi kurang baik, dan siapa pun yang 
sering mengatakan kata "tapi".
 



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:
● The Achievement Habit (Bernard Roth)
● https://fourminutebooks.com/the-achievement-habit-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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