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Great Thinkers menunjukkan seberapa banyak hal yang 
benar-benar penting dalam hidup dapat dipecahkan dengan 
kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh orang-orang dengan 
pemikiran yang menakjubkan di masa lalu. 



“Namun kesederhanaan memang suatu pencapaian, 
kesederhanaan berasal dari kejelasan tentang apa yang berarti”

-The School of Life Press



1. Stoicisme dapat membantu kita untuk 
menjadi berani dan tabah dalam 
menghadapi ujian kehidupan.

2. Lao Tzu mengajarkan bahwa hidup dapat 
menjadi manis jika kita mengikuti aliran 
alaminya dan menghabiskan waktu untuk 
merenung secara rutin.

3. Jane Jacobs menunjukkan bahwa jika 
kota-kota besar ingin menjadi lebih nyaman 
dan menyenangkan, kota-kota itu harus 
memiliki ekosistem yang padat.

Berikut ini adalah 3 pelajaran yang 
didapatkan dari pemikir cemerlang masa 
lalu:



Pelajaran 1: Filsuf-filsuf 
stoic terkenal bertujuan 
untuk membantu kita 
mengatasi kecemasan dan 
paranoia dalam 
penderitaan hidup.



Kecemasan yang mengekang hanya salah 
satu dari banyak keuntungan dari 
praktek stoicisme. Filsuf stoic percaya 
bahwa kecemasan disebabkan oleh dua hal, 
memiliki ketakutan akan hal yang akan terjadi, 
atau berharap pada hal yang mungkin tidak 
akan terjadi.

Stress karena presentasi atau pidato yang akan 
datang atau takut akan mengacaukannya, 
kehilangan pekerjaan dan berakhir menjadi 
gelandangan dapat menjadi alasan timbulnya 
kecemasan.



Filsuf stoic akan merekomendasikan kita untuk 
menghadapi rasa takut kita. Filsuf stoic juga 
percaya bahwa kita seharusnya tidak 
menyalahkan diri sendiri ketika sesuatu tidak 
berjalan seperti yang kita inginkan. Dengan 
cara yang sama, stoicisme mengajarkan untuk 
tidak besar kepala ketika sesuatu berjalan 
dengan baik untuk kita.



Pelajaran 2: Filsuf Cina, 
Lao Tzu mengajarkan 
bahwa seperti laut, hidup 
bisa menjadi manis dan 
harmonis di bawah 
permukaan yang kacau.



Lao Tzu dipercaya hidup pada abad keenam sebelum 
masehi.

Terdapat cerita yang terkenal tentang Lao Tzu, 
menempatkannya bersama orang-orang hebat lain 
seperti Confucius dan Buddha pada sebuah upacara 
pencicipan cuka. Pemikiran Confucius bahwa manusia 
itu jahat, akan merasakan cuka itu asam. Buddha yang 
fokus pada penderitaan dunia, akan merasakan pahit. 
Lao Tzu, merasakan cuka manis!

Ini mencerminkan pembelajaran utama Lao Tzu, 
bahwa hidup bisa menjadi manis jika kita mengikuti 
aliran alaminya. Ia membandingkan hidup dengan air. 
Hidup seringnya kacau di permukaan, tapi di balik itu 
semua, terdapat dunia yang damai dan harmonis.



Lao Tzu mengajarkan bahwa alam memiliki 
kecepatannya sendiri, kita seharusnya 
mengikuti kecepatan alam, bukan melawannya. 
Ia percaya filosofi Tao bahwa semua 
akan datang pada waktunya sendiri – 
tidak perlu memaksakan sesuatu.

Kecuali anda ingin hidup penuh tekanan dan 
beban, sebaiknya berserah diri pada ritme 
kehidupan dan membiarkan hal-hal disekitar 
kita terjadi pada kondisi naturalnya. Dan 
membiarkan hal-hal tersebut datang dalam 
waktu selama mungkin tanpa memaksakannya.



Pelajaran 3: Jane Jacobs, 
aspek sosial kota 
dibutuhkan untuk 
berfungsi seperti 
ekosistem yang 
berkembang agar sehat.



Jurnalis, penulis, dan aktivis, Jane Jacobs hidup di kota 
New York pada 1950 sampai 1960-an. Ia adalah sosok 
yang berpengaruh pada studi urban dan salah satu 
pemikir paling tajam yang mempertimbangkan 
bagaimana kota seharusnya nyaman dan 
menyenangkan.

Ia menentang dibangunnya gedung pencakar langit dan 
jalan tol di mana-mana. Visinya untuk kota yang sehat 
adalah membentuk ekosistem yang tampak dan 
bersemangat. Ia menyuarakan bahwa jalan seharusnya 
terasa nyaman dan berbudaya, bukan semata-mata 
dibuat untuk tujuan komersil.

Konsep kota sehatnya mencakup tempat di mana 
orang bekerja di siang hari, restoran di mana orang 
bisa makan siang, dan distrik teater di malam hari 
untuk hiburan.



Hal tadi akan menjadi ekosistem kerja dengan 
campuran yang sehat antar orang-orang yang 
bertukar ide. Pertukaran ide mencegah orang merasa 
terisolasi dan mendukung argumennya tentang 
peningkatan kepadatan urban.

Beberapa kritik mengatakan bahwa bertambahnya 
kepadatan berarti bertambahnya bahaya, tapi Jacobs 
menunjukkan bahwa orang justru akan mengenal satu 
sama lain lebih baik.

Ketimbang menganjurkan pusat kegiatan modern di 
mana orang bertemu satu sama lain secara online, 
Jacobs mendukung orang untuk keluar agar mereka 
dapat bicara dan saling menjaga tetangganya.



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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