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Isi buku dalam satu kalimat:
Brotopia memotivasi Anda untuk menjadi lebih adil di tempat kerja sebagai karyawan 

maupun atasan dengan mengungkap keadaan seksis yang menyedihkan di Silicon Valley.



Dalam tiga dekade terakhir, industri teknologi 
telah melesat ke puncak ekonomi global. Pusat 
kemajuan ini, Silicon Valley, adalah rumah bagi 
perusahaan terbesar dan paling sukses serta 
inovatif.
Tempat-tempat seperti Facebook, Apple, 
Amazon, dan lainnya di daerah ini mendapat 
gelar sebagai tempat terbaik untuk bekerja. 
Dan sebagian besar penyebabnya adalah 
lingkungan kerja mereka yang progresif dan 
inklusif. Atau begitulah yang kita pikirkan 
selama ini. 



Meskipun kita ingin menjaga 
perusahaan-perusahaan ini tetap dijunjung tinggi, 
kenyataannya adalah mereka memiliki beberapa 
pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka 
mempekerjakan pria dalam jumlah yang jauh 
lebih besar daripada wanita. Dan tempat kerja 
tersebut bukanlah tempat terbaik bagi beberapa 
wanita yang memiliki pekerjaan di sana. 

Inilah yang diselami Emily Chang dengan 
bukunya Brotopia: Breaking Up the Boys 'Club 
of Silicon Valley. Dia mengungkap seksisme 
raksasa teknologi dan juga menjabarkan manfaat 
yang dimiliki kesetaraan dalam bisnis dan 
kehidupan. 



Berikut adalah 3 pelajaran paling mengejutkan dari 
buku ini:

• Coder pertama adalah wanita dan akan tetap 
seperti itu jika bukan karena laporan palsu yang 
mengatakan pria lebih baik dalam hal itu.

• Perusahaan dan orang-orang di bidang industri 
teknologi meremehkan perempuan dan 
menyulitkan mereka untuk menyeimbangkan 
pekerjaan dan keluarga.

• Jika Anda ingin keuntungan Anda naik, 
pekerjakan lebih banyak wanita dan perlakukan 
mereka dengan adil. 

Apakah Anda siap untuk pengalaman yang 
membuka mata? Mari kita mulai!



Pelajaran Pertama: 
Wanita adalah pemrogram komputer 
sebelum pria mengambil alih dengan 

mengeluarkan laporan palsu.



Jika saya meminta Anda untuk memikirkan tipikal insinyur 
perangkat lunak, Anda mungkin berpikir tentang seorang lelaki 
culun yang tidak memiliki keterampilan orang-orang hebat tetapi 
merupakan seorang ahli dalam hal angka, bukan? Menariknya, 
stereotip ini hanya ada karena beberapa informasi yang salah di 
masa awal industry teknologi. 

Pada awal abad ke-20, ketika membahas semua yang 
berhubungan dengan kebutuhan komputer, termasuk 
pemrograman, perempuanlah yang melakukannya. Tetapi ini 
semua mulai runtuh pada akhir 1960-an. Sebuah perusahaan 
perangkat lunak mempekerjakan beberapa psikolog untuk 
mencoba dan mengidentifikasi sifat-sifat programmer komputer 
terbaik. 

Dari jumlah sampel mereka yaitu 1.378 orang yang 
diwawancarai, hanya terdapat 186 wanita. Ini mengakibatkan 
mereka mengidentifikasi programmer yang baik yang memiliki 
sifat seperti perilaku antisosial. Karena pria lebih cenderung 
mengalami gangguan ini, maka dengan cepat menjadi umum bagi 
perusahaan untuk mempekerjakan pria sebagai programmer 
ketimbang wanita.



Pelajaran Kedua:
Sulit untuk menjadi wanita yang 
bekerja untuk raksasa teknologi



Buku ini menyelami praktik menjijikkan yang dimiliki beberapa perusahaan Silicon Valley dengan 
menggunakan klub telanjang sebagai tempat pertemuan. Sangat jelas bahwa eksekutif wanita tidak 
akan merasa diterima dalam keadaan ini, kan? Beberapa bahkan melaporkan mengadakan wawancara 
di tempat-tempat cabul ini!
Ketidakadilan ini hanyalah puncak dari gunung es perlakuan buruk di industri teknologi. 
Salah satu contohnya adalah bahwa wanita mendapatkan pemeriksaan kontrol kualitas untuk 
pekerjaan mereka lebih sering daripada pria. Ironisnya, satu penelitian menemukan bahwa 
jika pemeriksa jaminan kualitas tidak mengetahui jenis kelamin pembuat kode, 
mereka akan menyetujui pekerjaan wanita lebih sering daripada pria!



Pelajaran Ketiga: 
Mempekerjakan lebih banyak wanita 
dan memperlakukan mereka dengan 
adil akan meningkatkan keuntungan 

Anda



Bisnis dengan kesetaraan pria dan wanita yang lebih 
baik dalam laporan kepemimpinan menghasilkan lebih 
banyak uang. Mereka yang memiliki wanita yang 
mencapai 40-60% dari posisi kepemimpinan 
memiliki pengembalian keuangan yang lebih baik 
menurut sebuah penelitian. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
perusahaan-perusahaan ini memiliki keterampilan 
berpikir kritis yang lebih baik dan lebih kreatif. Ini 
karena perspektif baru yang dibawa perempuan ke 
tempat kerja. 

Juga ditemukan bahwa perusahaan dengan 
keseimbangan yang lebih baik antara perempuan dan 
laki-laki memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan 
dalam bisnis karena perempuan lebih baik dengan risiko 
daripada laki-laki. 



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:
● Brotopia (Emily Chang)
● https://fourminutebooks.com/brotopia-summary/#more-5089

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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