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WHO CARES 
WINS

(Siapa yang Peduli akan Menang)
David Jones



David Jones dalam bukunya ini akan menunjukkan 
bagaimana media sosial dapat membantu kita untuk 
mencapai tujuan ekonomi yang telah kita susun.

Buku ini adalah buku pertama yang menunjukan 
keterkaitan antara media sosial dan bisnis. 
Orang-orang yang bermain media sosial secara 
bertanggung jawab dan membangun branding yang 
bagus akan bertahan lama dalam bisnis.



“Media sosial telah secara dramatis 
memberdayakan orang. Dan saya 

percaya bahwa pada dasarnya orang 
itu baik dan akan menggunakan 
kekuatan media sosial ini untuk 

menjadikan dunia lebih baik lagi.”

Siapa yang Peduli akan Menang, halaman xiv



Raih Kesempatan 
untuk Mengalahkan 

Pesaing Anda
Apa kesempatan itu?



“Biaya yang 
dibutuhkan untuk 

mengejar 
keuntungan hanya 

demi mencapai 
keuntungan saja, itu 

terlalu tinggi.”
Siapa yang Peduli akan Menang, halaman 22



Sejarah ketika krisis ekonomi mengajarkan bahwa pengejaran 
keuntungan akan menyebabkan kehancuran total sistem keuangan 
dan ekonomi global. Jones membagi perubahan ini sebagai berikut:

• 1990-2000: Masa Pencitraan
Pesan komunikasi dirancang untuk mengubah citra bisnis. 
Kartun Dilbret merangkumnya dengan: “Kami tidak 
melakukannya untuk membantu planet ini. Kami melakukannya 
agar terlihat seperti perusahaan yang peduli pada hal-hal 
semacam itu. ”



• 2000-2010: Masa Kebermanfaatan
Beberapa pemimpin dan perusahaan yang lebih pintar menyadari 
bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan asli dengan 
benar-benar memenuhi janji untuk berbuat baik.

• 2010-sekarang: Masa Kehancuran
Di era ini, perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara 
sosial akan mengalami kehancuran.



Para pemimpin bisnis di era sekarang telah memahami bahwa 

‘mencari laba untuk keuntungan semata’ bukanlah kunci 

keberhasilan yang berkelanjutan. Media sosial telah membuat 

masyarakat untuk mendukung atau menjatuhkan pelaku bisnis yang 

lambat.



Jadi, seperti apakah 
pemimpin kita?
Dia adalah orang yang:

• Mewujudkannya

• Melihatnya, atau

• Terlambat menyadari 
perubahan dan 
bertanya-tanya apa yang 
terjadi?



Jika saya harus 
memilih satu 

pedoman untuk 
menjalankan bisnis di 

era baru ini, itu 
adalah ‘transparansi’.

Siapa yang Peduli akan Menang, halaman 15

Pelajaran 1. Transparasi



Zaman dahulu, orang yang berkuasa akan mendapatkan informasi 
lebih cepat dan paling banyak. Jelas zaman baru ini berbeda. 
Informasi ada di mana-mana dan bisa diakses oleh siapa saja. Orang 
yang berkuasalah yang paling banyak memberikan informasi.

Media sosial telah membuka pintu yang lebar sebelum kita bisa 
menutupnya. Masyarakat secara penuh memperoleh informasi 
mengenai kita dan tindakan kita. Media sosial memiliki kekuatan 
untuk menjatuhkan kita atau mendukung kita.



Salah satu contoh kekuatan media sosial adalah orang yang mengungkap BP 
selama krisis tumpahan minyak, akun twitter yang menyamar sebagai 
@BPGlobalPR menyoroti pendekatan BP dengan unggahan yang menjadi 
tenar seperti:

“Keamanan adalah prioritas kami. Ya, keuntungan dulu, citra, baru keamanan. 
Tapi tentu saja, keamanan masih ada di nomor utama setelahnya.”

Akun Twitter samaran tersebut memiliki pengikut 190.000 sedangkan akun 
twitter resmi BP hanya memiliki 18.000 pengikut. Ini memberatkan BP karena 
ketika orang mencari BP di media sosial akan mendapatkan hasil pencarian 
utama akun samaran daripada akun resmi. BP kehilangan nilai saham hanya 
dua minggu setelah postingan tersebut dari  60 USD menjadi kurang dari 30 
USD.



Leroy Stick, penulis unggahan tersebut, membuatnya jelas bahwa 
media sosial dapat digunakan sebagai tongkat virtual yang dapat 
digunakan konsumen untuk menghukum pelaku bisnis yang 
berperilaku buruk.
Ini membuat konsumen mendorong pelaku bisnis untuk bertanggung 
jawab secara sosial. Konsumen ingin mengetahui tujuan dibalik bisnis 
kita.
Di sini Jones sependapat dengan penulis terkemuka lain bahwa 
daripada sekadar berbuat baik semata karena itu adalah kewajiban 
manusia, jika pelaku bisnis ikhlas melakukannya, maka akan 
mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang!



Salah satu pertanyaan 
kunci yang setiap orang 

harus bertanya pada 
dirinya sendiri adalah 
‘siapa yang bisa saya 

ajak kerja sama untuk 
mendapatkan hasil yang 

lebih baik?’
Siapa Peduli Menang, halaman 128

Pelajaran 2. Kolaborasi



Otak terbaik terkadang ada di luar perusahaan. Kerjasamalah 
dengan konsumen, profesional, karyawan dan perusahaan lain 
termasuk kompetitor kita. Di perusahaan farmasi, para petinggi 
percaya fokus di kerja sama dengan pasien adalah kunci dari 
keuntungan.
Perusahaan besar seperti Nestlé dan Unilever bekerjasama dengan 
NGO seperti Greenpeace untuk sumber jangka panjang minyak 
kelapa sawit. 
Pada zaman dulu, kerjasama seperti ini pasti akan menjadi tajuk 
utama berita. Namun, hal-hal semacam ini telah menjadi hal biasa 
sehari-hari. Di masa yang akan datang, akan lebih banyak lagi orang 
yang akan bekerja sama.



Jones mengajak kita untuk tidak hanya membayangkan,tapi juga 
melakukan jalan menuju sukses, bahagia dan kaya adalah dengan 
membantu orang, bekerja sama dan berbuat baik.
Media sosial diyakini Jones menjadi transformasi yang lebih besar 
untuk bisnis daripada kemunculan televisi. 
Pada akhirnya, kita dihadapkan pada pilihan untuk menerima dunia 
baru yaitu bermedia sosial, menjadi lebih terbuka, transparan, dan 
bekerja sama (sehingga menjadi lebih sukses) atau hanya menonton 
orang lain menjadi sukses karena kekuatan media sosial yang 
mereka punya.



Bagaimana kamu dan perusahaanmu 
menghadapi media sosial untuk 
bekerja sama dan transparan?



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:
● Who Cares Wins (David Jones)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/who-cares-wins/

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.

https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/who-cares-wins/
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School dan SLB S Sunan Muria. Sejak SD Fiki menyukai bahasa inggris dan 
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