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“Pemikir yang baik selalu dibutuhkan”  
- John C. Maxwell 



 
Banyak buku bertema kesuksesan menggunakan alur berdasarkan logika 
seperti „orang sukses melakukan X → lakukan X dan kamu juga akan menjadi 
orang sukses.‟ Seringkali, kebiasaan atau aktivitas yang dimaksud hanya 
merupakan satu bagian kecil dari kegiatan keseluruhan yang dilakukan 
seseorang. Bahkan, terkadang kebiasaan itu tidak berhubungan dengan 
kesuksesan yang mereka capai setelahnya. Sebenarnya, Anda dapat 
menemukan contoh-contoh orang sukses untuk tiap kebiasaan dan kebiasaan 
yang berlawanan. 

 
 



 
Menurut John C. Maxwell, “Semua orang sukses memiliki pola pikir yang 
sama.” Memang, ada benarnya kalau orang-orang sukses memiliki pola pikir 
yang berbeda dari kebanyakan orang biasa yang hidup dari hari ke hari begitu 
saja. Akan tetapi, jangan anggap buku ini sebagai sebuah daftar kebiasaan 
untuk diadopsi. 
 
Meskipun buku ini menekankan pada sebelas jenis pola pikir - gambaran 
besar, terfokus, kreatif, realistis, strategis, kemungkinan, reflektif, populer, 
berbagi, tidak egois, dan kesimpulan akhir - pesan utamanya adalah mengajak 
kita untuk melihat kegiatan berpikir itu sendiri sebagai sebuah kegiatan yang 
berdiri sendiri.  

 



 
 

Berikut ini tiga macam pola pikir yang dapat membantu Anda untuk mulai 
mencoba kebiasaan baru: 
 

1. Sebelum Anda memulai hari, pikirkan terlebih dahulu kegiatan di agenda 
Anda yang akan menjadi kesempatan terbesar untuk belajar. 

2. Cara yang paling praktis dalam melatih kreativitas Anda adalah membuat 
daftar berbagai pilihan saat membuat suatu keputusan. 

3. Jika seseorang menuliskan berita kematian Anda di koran esok hari, apakah 
yang akan tertulis mengenai kontribusi Anda terhadap masyarakat? 



Pelajaran 1 
Cari kesempatan untuk belajar dari 

kegiatan Anda tiap hari 



Ada banyak kegiatan sehari-hari yang dapat menjadi kesempatan Anda untuk 
mempelajari hal baru. Misalnya, saat Anda merasa khawatir akan melewatkan 
tenggat waktu untuk membayar biaya perkuliahan. Lebih baik Anda melihat hal 
ini dari sisi gambaran yang lebih besar. Tenggat waktu dibuat supaya orang 
tidak lupa membayar; tak akan apa-apa jika sedikit terlambat.  
 
Jika Anda adalah seseorang yang mudah terganggu dengan masalah kecil 
seperti ini, mungkin taktik Maxwell dapat membantu Anda. Sebelum Anda 
memulai hari Anda, telusuri semua kegiatan pada agenda Anda dan 
pertimbangkan mana saja yang akan menjadi kesempatan terbesar untuk 
mempelajari hal baru.  
 
Dengan mempersiapkan diri untuk kegiatan terpenting tiap hari, Anda akan 
tetap terbuka untuk menemukan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu, 
mengubah haluan, dan teringat bahwa ada banyak hal dalam hidup yang lebih 
besar dari sekedar rencana kecil Anda dalam 24 jam.  



Pelajaran 2 

Cara termudah untuk melatih berpikir 
kreatif adalah kemampuan untuk 

menemukan lebih banyak pilihan untuk 
suatu keputusan 



Setiap tahun, Anda sering mendengar tuntutan: harus kreatif dalam melakukan 
segala pekerjaan yang berharga. Mungkin “menjadi kreatif” terdengar seperti 
sesuatu yang sulit dan abstrak. Tetapi, menjadi kreatif tidak hanya sebatas 
melakukan hal-hal yang memiliki nilai seni seperti menulis, melukis, atau 
bernyanyi.  

 

Tiap kali  Anda membuat suatu keputusan, Anda juga harus terlibat dalam 
berpikir kreatif. Bahkan menambahkan hanya satu tambahan pilihan dalam  
kombinasi pilihan-pilihan yang mungkin merupakan salah satu contoh tindakan 
kreatif.  



 

 

 

Memang kebanyakan sistem pendidikan menanamkan kepercayaan bahwa 
hanya ada satu jawaban untuk tiap pertanyaan; tetapi itu tidak benar. Daripada 
hanya mencari pilihan satu-satunya, coba pikirkan cara untuk mencari yang 
terbaik dari banyak pilihan. Itulah yang dilakukan orang kreatif.  



Pelajaran 3 
Bayangkan Anda menemukan berita 
kematian Anda di koran esok hari. 
Apakah yang akan tertulis mengenai 
perilaku Anda terhadap orang lain? 



 

Banyak anak muda di zaman sekarang yang tidak membaca koran, tetapi 
bayangkan saat membuka harian lokal esok hari dan menemukan artikel dengan 
nama Anda di bagian berita kematian. Inilah yang terjadi pada Alfred Nobel, 
seorang penemu terkenal asal Swedia di akhir tahun 1800an. Seorang jurnalis 
salah mencantumkan namanya di mana seharusnya yang tertera adalah nama 
saudaranya. 

 

Membayangkan bagaimana orang-orang akan mengingatnya jika ia mati, Nobel 
memutuskan untuk melakukan hal „mulia‟. Dalam wasiatnya, ia menyatakan 
bahwa lebih dari 90% kekayaannya akan digunakan sebagai penghargaan bagi 
orang-orang terpintar di beberapa bidang ilmiah, sastra dan pendidikan.  

 

 



 

 

 

 

Apa pesan moralnya? Terkadang, cara terbaik untuk menghilangkan masalah 
kita adalah dengan fokus pada masalah orang lain. Dengan berkontribusi 
terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri kita, kita mempraktekkan pola pikir 
yang tidak egois.  

 

 

 



Jangan gunakan buku ini sebagai buku daftar kebiasaan, tetapi 
gunakan sebagai sumber inspirasi dan membuat kegiatan berpikir 
itu sendiri sebagai sebuah kebiasaan. Meskipun buku „Bagaimana 

Pola Pikir Orang-orang Sukses‟ hanya membuat kalian menyisihkan 
beberapa menit untuk melatih berpikir sebagai kegiatan yang 

berdiri sendiri, buku ini layak untuk dibaca. 



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: 

● How Successful People Think (John C. Maxwell) 
● https://fourminutebooks.com/how-successful-people-think-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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