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"Quiet" menggambarkan kemunculan perlahan dari standar kesuksesan menurut ekstrover 

sepanjang abad ke-20, sembari memberi alasan untuk kekuatan introver yang kurang dihargai dan 

menunjukkan cara-cara baru agar kedua kepribadian dapat bekerja sama.

Buku dan pembahasan Susan Cain ini membuat banyak orang merasa didengar untuk pertama 

kalinya. Buku ini merupakan sumber pengetahuan tentang tipe - tipe kepribadian, hubungan di dunia 

kerja, dan interaksi manusia.



Menyukai obrolan ringan 
atau tidak adalah bagian 
dari tipe kepribadianmu.



Setidaknya satu dari setiap tiga orang adalah introver. Introver tertarik pada dunia pemikiran internal dan 

perasaan, sedangkan ekstrover tertarik pada lingkup eksternal di luar diri mereka, seperti kehidupan masyarakat 

dan kegiatannya. Introver fokus pada makna dari peristiwa - peristiwa di sekitar mereka, sedangkan ekstrover 

lebih suka jika dapat terjun langsung ke dalam peristiwa itu sendiri. Introver mengisi ulang energi mereka 

dengan menyendiri, sedangkan ekstrover justru perlu mengisi ulang energi mereka ketika mereka kurang 

bergaul.

Introver dikenal "sangat peka", yang artinya mereka menyerap dengan baik informasi yang diberikan, sebagai 

contoh,

melalui rangsangan dari lingkungan mereka, jauh lebih menyeluruh dibandingkan dengan teman - teman 

ekstrovernya. Seorang introver dapat berdiri di depan sebuah lukisan di museum selama 10 menit, hanya untuk  

mengamati dan mencari detail - detail baru, ini merupakan sebuah kegiatan yang mengerikan bagi seorang 

ekstrover.

Serupa dengan hal di atas, seorang introver tidak suka obrolan ringan. Mereka tertarik pada pembahasan yang 

mendalam tentang kehidupan, nilai - nilai, moral and etika, karena ini memungkinkan pengolahan informasi 

mereka yang sangat peka untuk berkembang.



Di Kebudayaan Barat, 
ekstrover sering 
dianggap sebagai 

standar kesuksesan.



Introversi di zaman kini dipandang sebagai kepribadian kelas dua, seperti sebuah patologi. Di banyak kebudayaan 

sistem penilaian menghargai ekstraversi, tidak heran kalau kebanyakan introver cenderung menutup diri. Ini yang Cain 

maksud sebagai Standar Extrover, yang digambarkan sebagai "keyakinan universal bahwa kepribadian yang ideal adalah

yang suka berteman, dominan, dan nyaman menjadi pusat perhatian". 

Kompetensi dan kepercayaan diri adalah dua hal yang berbeda. Kita sering menganggap siapapun yang  sangat 

percaya diri adalah orang yang sangat kompeten. Anggapan ini jauh dari kata benar, karena hanya dengan menjadi 

pembicara yang menawan dan sosok yang menarik perhatian tidak membuat seseorang  menjadi pemimpin yang baik.

Menjadi lebih supel sering membuat orang - orang berfikir kalau kamu lebih menarik dan mau bekerja sama. 

Namun, jika kamu seorang introver, duduk diam di pojok ruangan, hanya mendengarkan dan menyerap semuanya, 

tidak satupun yang datang menghampiri dan berbicara denganmu. Lebih sering orang - orang akan berpikir kalau kamu 

aneh. 



Dalam budaya kita, ekstraversi sering dilihat sebagai prasyarat kesuksesan, memberikan seorang ekstrover 

keuntungan yang tidak adil. Di sekolah-sekolah terbaik, para siswa di anjurkan untuk bekerja sama, melakukan 

seminar, presentasi dan bahkan ada program-program dimana siswa diharuskan menghabiskan waktunya dengan 

teman - teman lain melakukan kegiatan yang menyenangkan.

Ketika kita melihat ke negara Jepang, kita tidak akan menemukan hal semacam ini. Para siswa belajar dengan 

tenang, membuat catatan yang efektif, dan berbicara tanpa izin dianggap sangat tidak sopan. Beda negara, beda 

budaya, tapi di kebudayaan Barat standar ekstrover berlaku.



Perusahaan - perusahaan 
harus menyesuaikan 

lingkungan tempat kerja 
mereka untuk 

membiarkan introver 
memberikan kontribusi 

terbaik mereka.



Karena standar kesuksesan ekstrover, banyak perusahaan dirancang untuk mereka. Ayo pikirkan, ruang 

kerja yang terbuka rapat, sesi penyelesaian masalah secara berkelompok, presentasi, lokakarya, dan 

tentunya makan siang bersama di kantin. Bagi introver, hal ini berarti gangguan terus - menerus, kelebihan 

informasi dan stres, yang membuat mereka sulit untuk berhasil di lingkungan ini.

Jika direnungkan, tidak semua hal hebat dicapai oleh para ekstrover atau bahkan orang yang 

berkelompok. Jadi jika dalam sebuah tim ada seorang pemikir berkepribadian introver, jangan paksa 

mereka ke dalam sebuah kotak yang tidak nyaman bagi mereka untuk ada di dalamnya. Berikan pilihan 

untuk bekerja sendiri dan biarkan mereka berkembang, selama kamu berpikiran terbuka mereka akan 

datang padamu sendiri ketika mereka sudah siap.



Perusahan - perusahaan harus mempertimbangkan hal ini dan mempunyai lebih banyak opsi bagi 

para introver untuk menghabiskan waktu sendiri dibandingkan harus berpartisipasi dalam aktivitas 

kelompok dan rapat ketika mereka merasa ada sesuatu yang harus dibagi. 



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:

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.

● Quiet: The Power of Introverts in A World That Can’t Stop Talking (Susan 
Cain)

● https://fourminutebooks.com/quiet-summary/
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