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•Kita memisahkan diri kita dari realita sesungguhnya karena lebih banyak menonton TV 
dan tidak banyak membaca buku.
•Karena kurang membaca buku, kita jadi membatasi kebebasan-kebebasan hakiki pada diri 
kita sendiri (kebebasan berpikir di luar dari apa yang telah diatur sedemikian rupa di TV).
•Kita jadi lebih sulit melihat apa yang baik dan yang buruk karena sudah terbuai oleh 
fantasi yang ditampilkan pada layar kaca.
• Saat ini kita menuai konsekuensi-konsekuensi dari hal tersebut, terutama dalam aspek 
kemanusiaan. Ironi.

Faktanya adalah..



Pelajaran Pertama:
Anda tidak memahami kenyataan dan menjadi tidak 
cerdas ketika Anda terlalu banyak menonton TV



Percaya atau tidak, hingga saat ini buta huruf menjadi masalah yang terus 
berkembang. Bahkan, Chris menyebutkan ini adalah sebuah wabah yang 
diakibatkan lemahnya pendidikan dan kuatnya pengaruh media dalam 
membuat masyarakat modern menjadi rentan terhadap ilusi.

Faktanya yang cukup mengejutkan, sepertiga dari penduduk Amerika Serikat 
adalah benar-benar buta huruf atau hampir tidak bisa membaca. Sangat ironi 
bukan?

Bahkan, Aldous Huxley telah memperingatkan hal ini dalam bukunya yang 
berjudul “Brave New World” ketika ia menggambarkan kondisi masyarakat 
yang sangat maju di masa depan. Namun, karena mereka begitu terobsesi 
dengan dunia hiburan sehingga tidak ada satupun yang minat membaca buku.



Pelajaran Kedua: 
Kebebasan kita terganggu karena kita berhenti 

untuk membaca



Sebuah studi mengestimasi bahwa rata-rata di rumah orang Amerika Serikat, mereka 
menghidupkan TV sekitar 7 jam dalam sehari. Dengan demikian, jika kita berumur 65 
tahun, ini artinya kita telah menghabiskan waktu sebanyak 9 tahun hanya untuk 
menonton TV.
Kita suka nonton TV karena kontennya yang mudah dicerna dan klise-klisenya sangat 
familiar. Terlebih lagi ilusi yang memberikan kegembiraan dan kenyamanan yang membuat 
kita tidak melakukan apa-apa (benar-benar menikmati zona nyaman).
Ilusi akan uang, popularitas, daya tarik yang superfisial mengalahkan hal-hal baik lainnya.
Hal ini juga memicu kita untuk turut narsis dan berjuang masuk ke dunia hiburan karena 
fenomenanya orang yang tampil di TV lebih diakui, sedangkan yang lain dengan kualitas 
yang sama atau bahkan lebih baik dari yang tampil di TV, tidak diakui. 
Faktanya lagi di Amerika Serikat, lebih banyak orang yang lebih minat mendaftarkan diri ke 
reality show daripada mendaftar di sebuah universitas bergengsi.



Pelajaran Ketiga:
Ketika kita telah menyingkirkan rasa kemanusiaan 
dalam beberapa tahun terakhir, kita telah hancur 

secara moral dan menuai konsekuensinya.



Orang-orang “mengantri” untuk merelakan hidupnya dalam pemantauan yang konstan. Ini 
menjadi hal yang normal sebagai warga Amerika Serikat, karena tidak hanya dipantau oleh 
pemerintah secara konstan tapi juga dari korporasi-korporasi besar yang mengambil 
keuntungan fantastis dari keadaan ini.

Parahnya lagi, politisi juga menggunakan media ini untuk kepentingan pribadi mereka. 
Politik masa kini semakin mirip dengan TV, mereka menjual senyuman dan slogan-slogan 
kosong daripada fakta-fakta seharusnya dan proporsi-proporsi yang bermakna.



Kita telah hancur secara moral dan sedang menuai konsekuensinya.
Pendidikan tinggi dulunya dipandang sebagai tempat untuk meningkatkan pemikiran, 
sekarang justru diperlakukan sebagai sebuah cara untuk mendapatkan pekerjaan saja.
Ada yang membantah bahwa pendidikan sekarang lebih fokus pada aspek keterampilan 
dibandingkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini tentunya membuat kita kehilangan 
akan esensi budaya kita sendiri. Padahal ini adalah kunci untuk membangun moral dan 
nilai-nilai sosial.



Sebuah budaya yang tidak menghubungkan moralitas dengan kekuasaan pasti 
runtuh dan ini adalah sebuah ancaman yang besar bagi masyarakat kita sekarang. 

Anak didik sekarang tidak diajarkan untuk berpikir dan menjelajahi filsafat serta 
nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dibekali.

Mereka tidak akan bisa menyelamatkan kita dari masalah-masalah yang tengah 
dihadapi dan mereka bahkan tidak mampu membayangkan alternatif terbaik 

untuk masa depannya. 



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:
● Empire of Illusion (Chris Hedges)
● https://fourminutebooks.com/empire-of-illusion-summary/#more-5292

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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