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Pembuka
Buku Robert Greene yang berjudul “Mastery” ini membahas bagaimana langkah – langkah
untuk menjadi ahli dalam bidang yang dipilih, dengan menganalisis tokoh – tokoh
terdahulu, seperti Einstein, Darwin, dan da Vinci.

Robert Greene menerbitkan buku terlaris. Antara tahun 1998 dan 2009, ia menerbitkan
4 buku terlaris NYT: The 48 Laws of Power, The Art of Seduction, The 33 Strategy of
War dan The 50th Law (dengan rapper 50 Cent).

Agar lengkap, dia kemudian menerbitkan Mastery pada 2012, yang tidak hanya dijelaskan
dengan pendekatan sendiri untuk menguasai keterampilan menulis tetapi juga jalan yang
tampaknya diambil oleh semua master. Untuk melakukannya, ia menggunakan tokoh –
tokoh sejarah dan kontemporer sebagai contoh seperti yang sering ia lakukan dalam buku
– bukunya.



Kutipan favorit dari penulis

“Menjadi siapa kamu dengan mempelajari siapa kamu.”
Robert Greene



Tidak ada yang mengatakan jalan menuju master akan mudah. 

Berikut adalah 3 langkah pertama yang dapat anda ambil:

1. Percayai nalurimu untuk mengambil bidang yang akan kamu kuasai.
2. Ambil magang dan dapatkan bayaran untuk belajar.
3. Setelah menyelesaikan magang, tantang semua yang Anda pelajari.



Pelajaran Pertama 
Percayai naluri Anda untuk memilih
keterampilan yang harus dikuasai.



Percayai naluri Anda untuk 
memilih keterampilan yang harus 

dikuasai

Setiap masing – masing orang mungkin memiliki
beberapa momen langka dalam kehidupannya
mendengar suara batin mereka.
"Kamu harus menjadi pelukis!“
"Kurasa aku bisa menulis novel.“

Terdapat perasaan yang hanya dibuat untuk Anda dan
Anda berkembang di dalamnya lalu bisa menjadi hebat.
Greene mengatakan Anda akhirnya harus mulai
memercayai perasaan itu



• Tetapi ketika Anda kembali ke masa remaja Anda, ketika Anda berusia 12,
13, 14 tahun, apa yang ingin Anda lakukan? Mungkin Anda sudah
memilikinya. Momen bola lampu Anda.

• Da Vinci memilikinya ketika menemukan dirinya mencuri kertas mahal dari
kantor ayahnya untuk menggambar binatang di hutan. Tim Ferriss
memilikinya ketika belajar tentang kematian seorang teman dan penyakit
parah seorang anak pada hari yang sama. Chad Fowler menyebutnya
momen Harajuku karena itu terjadi di sebuah distrik dengan nama yang
sama di Tokyo.

• Ini mungkin terdengar asing bagi Anda, tetapi begitu Anda mulai
memercayai naluri Anda, Anda akan melihat petunjuk ini yang diberikan
oleh suara batin Anda dan akhirnya bisa mulai mendengarkan.



Pelajaran Kedua
Belajarlah dulu sebelum menghasilkan jadi 
ambillah magang.



Belajarlah dulu sebelum menghasilkan jadi ambillah 
magang

• Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak penghasilan Anda. - Frank Clark

• Setelah Anda memutuskan bidang, disiplin, atau keterampilan untuk dikuasai, cara 
terbaik untuk membuat kemajuan cepat adalah dengan magang.

• Jangan fokus pada uang, fokus pada seberapa banyak yang dapat Anda pelajari. 
Pekerjaan yang membayar lebih sekarang mungkin akan menawarkan Anda lebih 
sedikit dukungan dan pendidikan, dan Anda akan dibayar 10 kali lipat.



• Anda akan lebih baik mengambil pekerjaan
bergaji rendah sekarang yang mungkin disertai
dengan bimbingan yang luar biasa dan 
mengarahkan Anda untuk unggul di bidang Anda 
jauh lebih cepat daripada membuat semua
kesalahan pemula yang bodoh dan belajar
dengan cara yang sulit.

• Ya, Anda harus dibayar untuk belajar dan 
menciptakan situasi win-win, tetapi selalu tahu
bahwa belajar memiliki ROI yang jauh lebih
besar daripada dibayar sedikit lebih banyak.

• Benjamin Franklin dapat memanfaatkan bisnis
pembuatan lilin ayahnya yang sukses. Sebaliknya, 
ia mengambil pekerjaan percetakan, yang ia tahu
akan membantunya menguasai seni kata-kata 
dengan lebih cepat.



Pelajaran Ketiga
Setelah Anda menyelesaikan magang Anda, 
tantang semua yang Anda pelajari.



• Bukan berarti magang itu tidak cukup, namun 
langkah menuju master menjadi lebih sulit. 
Sekali meninggalkan pekerjaan magang untuk 
jalan yang kamu pilih sendiri, kamu harus segera 
menghasilkan semua apa yang telah kamu 
pelajari.

• Ya, tidak cukup. Tapi Greene mengatakan kamu 
harus tetap berpikiran terbuka seperti anak 
kecil. Tantang semua hal yang Anda tahu. 
Aturan yang mentor Anda ajarkan kepada 
Anda. Cara umum melakukan hal-hal yang Anda 
pelajari.



• Pada saat Anda mengakhiri masa magang Anda, 
Anda akan mengembangkan gaya unik 
keterampilan Anda sendiri yaitu hanya ketika 
Anda membiarkan diri Anda membiarkannya 
berkembang, Anda dapat benar-benar berinovasi 
dan membangun sesuatu yang layak untuk 
menjadi seorang master sejati. Jadi, Anda tidak 
pernah selesai belajar.

• Tetapi apakah itu sepadan? Kamu putuskan. Anda 
bisa terus membuat alasan. Atau, Anda bisa mulai 
hari ini.



KESIMPULAN
• Banyak kisah dan contoh yang ditulis di buku ini

menjadi hidup. Gagasan umumnya adalah kuat dan
bertahan, dan ada bacaan yang menginspirasi
(terutama bagian tentang mendengarkan suara hati
Anda), tapi saya tidak bisa dipungkiri bahwa ada lebih
banyak daripada itu di Mastery.

• Bertentangan dengan what we learned a little earlier
from Cal Newport, buku ini lebih sesuai dengan
pepatah untuk mengikuti hasrat Anda. Buku ini tidak
mempermudah upaya, dedikasi, dan kegiatan yang
diperlukan untuk menjadi sukses.

• Saya suka pesannya tetapi ingin lebih banyak kisah
lebih kuat supaya membaca buku itu. Saya sarankan
Anda melakukan hal yang sama. Karya terbarunya,
The Laws of Human Nature juga patut dilihat!



Apa lagi yang bisa Anda pelajari?

• Apakah ada hubungan antara master dan bakat
alami - atau tidak?

• Mengapa Anda belum pernah mendengar tentang
Sir Francis Galton, meskipun ia jauh lebih pintar
daripada saudaranya, Charles Darwin?

• Apa satu-satunya jalan pintas menuju master?

• Bagaimana orang dewasa dapat menemukan rasa
ingin tahu dan tidak hormat untuk kutipan status
anak lagi?

• Apa yang dapat Anda lakukan untuk
menumbuhkan bagian kreatif otak Anda?

• Apa arti sebenarnya dari master dan dari mana
asalnya?



Kepada siapa saya merekomendasikan 
buku Mastery?

Pemuda berusia 18 tahun yang akan memilih
jalur karier dan berdebat antara minat dan uang,
pekerja magang berusia 23 tahun yang akan
menyelesaikan pelatihannya, dan siapa saja yang
terus menebak-nebak perasaan 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:

● Mastery (Robert Greene)
● https://fourminutebooks.com/mastery-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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