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Isi buku dalam satu kalimat:
Around The Corporate Campfire membantu memahami alasan beberapa 
perusahaan bisa menjadi sangat sukses dengan cara merangkum kisah dan 
menggambarkan  nilai-nilai inti yang ditanamkan oleh perusahaan tersebut 
secara detail pada karyawannya.



“Kisah yang Anda ceritakan 
mengenai masa lalu Anda akan 

membentuk masa depan Anda.”
Around the Corporate Campfire, halaman 16 



Apa kesamaan yang dimiliki filet salmon, cetakan wafel, tiga kaleng kacang, dan 
Lear jet? Kesamaannya adalah mereka semua datang dari kisah nyata 
perusahaan yang diceritakan kepada para karyawan mereka untuk 

membentuk nilai inti perusahaan dan membantu supaya mereka dapat 
bertindak selaras dengan nilai-nilai tersebut.

Jadi, dalam buku ini, Evelyn Clark merangkum beberapa profil perusahaan 
sukses yang menanamkan nilai-nilai inti tersebut ke karyawan-karyawannya 
dengan cara story telling secara langsung dengan CEO dan manajer-manajer 

dari perusahaan-perusahaan tersebut.



Cerita-cerita dari buku ini sangat bervariasi, karena Evelyn Clark meramunya 
sesuai dengan konteks yang ia mau sampaikan tanpa menutupi cerita yang ia 
dapatkan secara langsung dari sumbernya.

Buku ini cocok dibaca dalam kondisi apapun, entah sekadar hiburan semata 
atau belajar gimana caranya anda dapat menggunakan “kisah” dalam bisnis 
anda. 



Ide Utama: 
Tinggalkan sebuah 

warisan



Ide untuk meninggalkan warisan bukanlah hal yang baru, namun ide tersebut 
merupakan ide yang kuat dan indah yang menyimpulkan alasan utama 
mengapa sebuah bisnis harus mencurahkan beberapa energinya untuk 
membangun sebuah nilai inti menggunakan cerita.

Ide ini dituangkan salah satunya oleh CEO dari Medtronic yaitu Art Collins. 
Sebagai CEO dari perusahaan yang berdiri sejak tahun 1949 dengan misi 
“mengurangi rasa sakit, memulihkan kesehatan, dan memperpanjang umur.” Ia 
percaya dengan misi tersebut dan mengisahkan Medtronic sebagai perusahaan 
yang fokus dengan dampak positif yang dapat diberikan perusahaan kepada 
masyarakat.



Berdasarkan kisah tersebut, kita dapat memikirkan tentang apa warisan 
pribadi kita terhadap diri kita sendiri dan generasi yang akan datang?

Apakah kita sudah memberikan atau menceritakan pada karyawan kita 
tentang warisan yang ingin perusahaan kita tinggalkan atau apakah kita sudah 

menjalankan misi perusahaan kita dengan baik?

Apabila kamu belum memikirkannya, mungkin Anda mau membeli kursi 
goyang dan menghabiskan waktu disana untuk membuat beberapa cerita yang 
mau Anda ceritakan ke orang-orang di sekitar supaya mereka tahu apa yang 
penting untuk Anda. 



Pelajaran I :
Menembak. Berpindah. 

Menyampaikan



Fred Smith adalah mantan pemimpin peleton senapan laut dan komandan 
kompi di Vietnam sebelum ia mendirikan FedEx. Berdasarkan pengalaman 

tersebut, saran kepemimpinan terbaik yang dapat ia sampaikan adalah 
”menembak, berpindah, dan menyampaikan.”

Di FedEx, menembak adalah menentukan target dan kejar target tersebut, 
jangan duduk diam saja, dan berikan informasi berharga pada karyawan 

tentang bagaimana cara mencapai target tersebut. 



Instruksi tersebut sangat mudah untuk dipahami dan dipraktekkan pada diri 
kita sendiri ataupun bisnis kita.

Kemudian, bagaimana dengan Anda? Dapatkah Anda mempraktikkan instruksi 
tersebut dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan?



Pelajaran II:
Menjadi seperti 

“Gumby”



Gumby adalah figur animasi tanah liat  yang dapat meliukkan badannya tanpa 
merusaknya. Gumby juga merupakan problem solver yang menunjukkan 
kegigihan yang kuat setiap berhadapan dengan masalah. Menjadi seperti 
“Gumby” adalah pengingat untuk merangkul tantangan-tantangan yang tidak 
dapat terhindarkan dengan kegigihan dan mindset yang fleksibel.

The Container Store (TCS) mengingatkan karyawan mereka tentang 
pendekatan ini secara harfiah dan kiasan. Hal ini tercermin dari dekorasi 
kantor mereka maupun jasa yang mereka berikan.



Di sisi mana Anda harus bisa menjadi seperti “Gumby”? Apakah ada sikap 
karakter kartun atau pahlawan super yang Anda ingin tanamkan pada 
karyawan Anda? Temukanlah cara-cara kreatif untuk menanamkan karakter 
maupun nilai tersebut dengan pengingat visual atau isyarat tertentu.



Kesimpulan singkat:
Buku Ini mengingatkan bahwa “kisah” merupakan alat komunikasi yang kuat dan 
dapat bertindak sebagai jembatan antar manusia dan konsep, ide, maupun aksi. 
Fokus Evelyn Clark dalam buku ini adalah untuk memberikan cerita-cerita yang 

cukup singkat namun penuh makna dan makna tersebut dapat memberikan dampak 
pada pendengarnya. Serta nantinya, cerita tersebut akan semakin baik setiap 

diceritakan dan menimbulkan dampak yang semakin besar pula.



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:
● Around The Corporate Campfire (Evelyn Clark)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/around-the-corporate-cam

pfire/

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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