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Plato At The Googleplex merupakan buku terakhir yang 
ditulis oleh Rebecca Goldstein. buku ini memberikan 
gambaran tentang bagaimana Plato, seorang filsuf pada 
2000 tahun yang lalu masih mempengaruhi pemikiran kita 
di zaman ini dan bisa membantu kita menemukan jawaban 
dari pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan dengan 
bergantung kepada kebiasaannya yang haus akan ilmu 
pengetahuan dan alasan di balik kegiatan kita. 



Tipikal filsuf, sebuah pertanyaan dijawab lagi dengan lebih banyak 
pertanyaan. Kali ini saya ingin membagikan 3 pelajaran yang bisa saya petik 
dari buku ini, antara lain :

1. Google bisa menjawab HAMPIR dari banyaknya pertanyaan yang 
diajukan, bukan SEMUA

2. Tidak ada dua orang yang sama, begitu juga dengan pendidikan
3. Plato mengemukakan definisi tentang cinta yang mencakup semua 

hubungan manusia



Pelajaran Pertama : 
Tidak semua pertanyaan yang 

diajukan kepada google bisa terjawab



Padahal yang kita ketahui Google menjadi pusat jawaban untuk berbagai 
pertanyaan. Di tahun 2016, dengan Google, kita memiliki semua pengetahuan 
tentang sejarah. Selain itu, Google sangat hebat dalam memeriksa kebenaran 
sebuah fakta.

Ternyata Google memiliki kesulitan dalam menjawab beberapa pertanyaan 
yang kita ajukan. khususnya pertanyaan berat yang berkaitan dengan moral, 
etnis atau topik-topik yang sensitif seperti hukuman mati, aborsi dan 
modifikasi tumbuhan secara genetis. Mustahil bagi seseorang menjelaskan 
hal-hal tersebut dalam satu blog.



Menurut Goldstein, Google merupakan sumber berkumpulnya semua 
informasi terkait suatu hal misalnya, anda ingin mengetahui cara memberi 
makan dan merawat kuda. Alih-alih bertanya ke seseorang yang ahli dalam 
bidangnya, kita lebih memilih 200.000 orang yang membagikan sedikit 
pengalamannya dengan kuda di google. 

Google akan memberikan jawaban yang berada di urutan paling tinggi, 
urutan tersebut menunjukkan keberhasilan. Tapi, anda harus ingat, semua 
solusi yang diberikan google hanya berhasil bagi banyak orang, bukan semua 
orang. Karenanya, pertanyakanlah pada diri anda sendiri jawaban yang 
diterima dari google.  



Pelajaran Kedua : 
Pendidikan harus memiliki dasar yang 

kuat kemudian menyesuaikan diri 
kita sebagai individu



Setelah mempelajari cara menghitung persentase dan Bahasa inggris dasar, 
sekolah tidak lagi berguna ketika saya duduk di kelas 7 atau 8. Saya lebih baik 
disuruh menulis dan mempelajari topik apapun yang Saya minati.

Di Jerman, lama seseorang mengemban pendidikan konvensional adalah 
12-13 tahun dan bagi kebanyakan orang, ketika lulus merupakan tanda 
mereka berhenti belajar. Karena setelah membangun pembelajaran dasar, 
pendidikan perlu beradaptasi dengan bakat, kemampuan dan kebutuhan yang 
masing-masing orang miliki. Dalam arti, menggunakan pendidikan itu dalam 
kehidupan kita.

 



 SeBagaimana yang dikatakan Plato dengan karakter socratesnya :

 “setiap anak berbeda, karenanya pendidikan tidak boleh 
sama untuk semua anak.” 

Sayangnya, masih ada beberapa yang menyeragamkan pembelajaran 
bagi semua anak jadi saatnya mendidik dirimu sendiri!

 



Pelajaran Ketiga :
Cinta dibutuhkan dalam setiap 

hubungan manusia



Pernah dengar istilah platonic love? Ya, istilah ini digunakan untuk 
menyebut hubungan yang sangat dekat antar teman yang tidak 
melibatkan hubungan seksual atau romansa. 

Melihat istilah yang menggunakan nama Plato, tentu saja ia memiliki 
beberapa hal mengenai cinta. Bagaimanapun, ia tidak mau membagi 
cinta dalam dua kubu, seperti romantis dengan platonic love.



Sambil memikirkan cinta dalam 
tahap-tahap hubungan yang ada, 
Plato menyatakan beberapa 
hubungan yang kita miliki ada yang 
dibangun berdasarkan naluri, 
keinginan dan ketertarikan antara 
satu sama lain. Tapi, lama-kelamaan 
ia menentang pikirannya sendiri.

Cinta selalu berkembang, dari yang 
semuanya hanya mengedepankan 
naluri, ia berkembang menjadi hal 
yang semuanya mengedepankan logika 
dan hal-hal yang masuk akal. 
Contohnya ucapan “kekasih harus 
menjadi sahabat jika ingin 
hubungannya langgeng”

Selain itu, Plato beranggapan bahwa cinta itu meliputi segala hal. Cinta 
menjadi dasar bagi semua hubungan manusia yang ada, hanya saja tingkatan 
intimasinya beragam. Cinta ada dimana-mana, di antara teman-teman, 
keluarga, pasangan dan komunitas. Yang membedakan hanya romantisme dan 
sensualnya. 



Cinta tidak hanya melulu tentang orang. Contohnya Anda bisa saja 
terus termotivasi dan dikendalikan oleh kecintaan pada belajar. 

Saya tidak tahu apakah penjelasan Saya bisa memberi Anda sebuah 
pencerahan, tapi bagi Saya dari buku ini Saya mengerti: jika kita 
menjadikan cinta sebagai dasar untuk setiap interaksi dengan orang 
lain, dunia pasti menjadi tempat yang lebih baik



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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