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Tujuan buku ini adalah untuk menunjukkan dengan bukti sains bahwa 
bagaimana perubahan kecil yang dibuat dalam pendekatan dapat memberikan 

perbedaan besar dalam seberapa sukses Anda mempengaruhi orang lain.



“Kesuksesan dalam mempengaruhi 
orang lain saat ini lebih dipengaruhi 

oleh konteks dibanding pengetahuan”
Steve J. Martin, Noah J. Goldstein

 dan Robert B. Cialdini



Pelajaran 1:
Penelitian sains menunjukkan metode 

“memberitahu” saja memiliki kemungkinan 
yang besar dalam gagal dalam proses 

mempengaruhi.



• Di masa lalu, seseorang yang memiliki informasi paling banyak adalah orang 
yang memiliki kekuatan, tetapi sekarang informasi bisa didapat di mana saja

• Hal yang sering gagal dipahami oleh banyak orang saat ini adalah bukan 
bagaimana “memberitahu” Informasi untuk sebuah perubahan. tetapi, 
konteks dalam presentasinya lah yang sangat berpengaruh 

• Perubahan kecil dalam pengaturan, pengambilan gambar, waktu 
pengambilan ataupun konteks bagaimana informasi disampaikan dapat 
memberikan efek dramatis pada hasil yang diinginkan.



• Ilmuwan yang mempelajari teori dan praktis dari persuasi dan 
mempengaruhi orang lain menunjukkan pada kita, bahwa perubahan kecil 
yang dapat kita lakukan dapat memberikan efek yang luar biasa besar.

• Perubahan kecil tersebut dapat dilakukan tanpa waktu yang lama, usaha 
yang besar, dan juga uang!

• Dengan hal kecil yang dilakukan, semua orang dapat menyampaikan pesan 
dan dapat diterima dengan baik oleh yang lain. 



Pelajaran II:
“Rapat adalah dimana terambilnya menit dan 

habisnya waktu”



• Berikut perubahan-perubahan kecil yang bisa Anda lakukan dan telah 
terbukti menghasilkan perubahan besar. Tentu saja Anda tidak perlu 
menggunakan semuanya. Semakin banyak, semakin baik!

• Misalnya, Anda dalam suatu rapat dengan target peningkatan peserta rapat 
dan peningkatan produktivitas.

A. Beberapa ide peningkatan peserta rapat
• Undang tamu yang anda perkirakan dapat hadir, bagikan respon positif mereka 

dengan yang lain.
• Jelaskan apa yang akan hilang bila rapat ini tidak dilaksanakan.
• Tanyakan komitmen kehadirannya secara verbal.



• Setelah mendapatkan peserta rapat yang banyak, selanjutnya bagaimana 
cara melakukan peningkatan produktivitas.

B) Beberapa ide meningkatkan produktivitas
• Sarankan pembicara untuk menggunakan pakaian yang setara dengan para peserta 

tetapi sedikit lebih tinggi.
• Luangkan waktu untuk mendengarkan hal hal yang disampaikan oleh peserta rapat.
• Mengungkapkan peluang baru yang terbuka ketika para peserta dapat saling mengenal.



Pelajaran III:
“Peneliti membuktikan bahwa penambahan satu 

bahan dalam resep produktivitas dapat 
mempengaruhi hasil dan dapat dilakukan tanpa 

biaya”



• Para Pemimpin mencari satu resep produktivitas dan telah mencoba semua 
kemungkinan dalam sistem insentif. Tetapi tetap terdapat satu hal yang 
kurang. 

• Ternyata bahan tersebut adalah bebas biaya dan hanya mengambil waktu 
kurang dari 5 menit.

•

• Hal tersebut adalah dengan menghubungkan setiap pekerja dengan 
keberagaman yang terdapat diantara mereka.



• Sebuah Perusahaan Farmasi mengadakan suatu perlombaan untuk para 
pekerjanya, yaitu menceritakan sebuah kisah.

• Kisah “Bila Anda mengetahui seseorang yang disembuhkan oleh obat kita, 
beritahu kami ceritanya” atau “Mengapa Anda bekerja pada Perusahaan 
ini”.

• 20 cerita terbaik dibuatkan video dan kisahnya akan diceritakan untuk 
negara lain. 



• Intinya, bantu orang-orang Anda belajar, secara langsung, tentang 
perbedaan yang mereka buat dalam kehidupan orang lain. Ubah pola 
pikirnya. 

• Segala sesuatu yang Anda pikirkan, katakan, dan lakukan harus memikirkan 
perbedaan yang Anda buat. Sebuah hasil yang memberikan pengaruh pada 
orang lain.



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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