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Isi buku dalam satu kalimat:

Bold menunjukkan bahwa teknologi eksponensial saat ini dapat 
medemokratisasi kekuatan untuk mengubah dunia dan membangun kekayaan, 
hanya dengan meletakkannya di genggaman setiap orang dan menjelaskan tren 
mana yang sangat menguntungkan di masa depan kepada entrepreneuer, 
bagaimana mengkapitalisasikannya dan tantangan kedepan yang berdampak 
kepada kita semua.



Saat ini untuk pertama kalinya, seorang individu yang 
bersemangat dan berkomitmen memiliki akses ke

teknologi, pikiran, dan modal yang diperlukan untuk
menghadapi setiap tantangan

Peter Diamandis



Bold mencakup tiga aspek: apa teknologi eksponensial itu dan mengapa itu
mengubah cara kita membangun bisnis, apa psikologi di balik beberapa pikiran
paling cemerlang di zaman kita ini dan bagaimana Anda, ibu Anda, atau bahkan
anjing Anda (oke, mungkin bukan anjing Anda), dapat memanfaatkan kekuatan
teknologi eksponensial ini.

Ditulis oleh Peter Diamandis dan Steven Kotler, buku ini telah menerima
banyak pujian kritis dan dianggap sebagai salah satu buku bisnis terbaik saat ini.



Pelajaran 1:
Kekuatan untuk mengubah dunia ada di 

tangan Anda.



Pernahkah Anda mendengar tentang hukum Moore? Gordon Moore adalah 
pendiri Intel, dan ia menemukan bahwa kekuatan komputasi tampak berlipat 
ganda setiap 12 bulan, karena pada saat itu perusahaannya biasanya dapat 
menempatkan transistor dua kali lebih banyak pada sebuah chip dengan ukuran 
yang sama. Ternyata, pelanggaran eksponensial ini telah terbukti benar selama 
bertahun-tahun, yang mengarah pada pertumbuhan eksponensial dalam 
teknologi.

Misalnya, smartphone yang Anda pegang saat ini (atau membawa di saku 
Anda), satu juta kali lebih murah daripada superkomputer dari tahun 1970 -
tetapi juga 1.000 kali lebih kuat.



Ketika teknologi menjadi digital, potensinya untuk pertumbuhan kemudian
menjadi hampir tak terbatas, yang telah mendemokratisasikan kekuatan untuk
mengubah dunia. Berkat internet dan teknologi yang tersedia secara universal, 
Anda memiliki kekuatan untuk membangun sesuatu yang dapat mengubah
dunia.

Di sini sekarang. Anda bisa melakukannya dari sofa Anda! Dan jika Anda 
membutuhkan dana, Kickstarter akan membantu Anda.



Pelajaran II:
Bisnis dengan dampak tertinggi di 

dunia akan bergantung pada teknologi 
eksponensial.



Alasan saya menyebutkan pendanaan adalah bahwa sementara beberapa bisnis 
besar telah dibangun dengan satu domain dan beberapa ruang server, yang 
dengan dampak tertinggi di masa depan akan membutuhkan investasi dalam 
teknologi.

Dua area dengan dampak besar dan miliaran dolar potensial dalam laba yang 
diidentifikasi Kotler dan Diamandis adalah kecerdasan buatan (AI) dan 
teknologi sensor.



AI akan memainkan peran besar dalam kehidupan kita dalam beberapa dekade 
mendatang. Siri hanyalah awal. Bayangkan bisa melakukan percakapan yang 
sebenarnya dengan telepon Anda, di mana ia tidak hanya menanggapi 
permintaan logis, tetapi juga dapat menangkap sedikit nuansa dalam nada suara 
Anda dan menambahkan sentuhan emosional pada jawabannya, dan bahkan 
membuat lelucon. Jika Anda ingin mendapatkan ide tentang apa yang mungkin 
terjadi di bidang ini, beberapa film bagus untuk ditonton adalah Her, I Robot, 
dan trilogi Iron Man.



Ketika Anda mendengar kata sensor, Anda mungkin berpikir tentang teknologi 
militer atau gerbang berbunyi di pintu sebuah toko fashion - tetapi kami sudah 
lama melewati itu. Saat ini, sensor dalam gelas dapat melacak berapa banyak 
Anda minum lebih dari sebulan, biarkan tanaman Anda menciak Anda ketika 
mereka membutuhkan air, dan melacak langkah-langkah Anda, detak jantung, 
tingkat stres dan tidur.

Jika Anda menghapus semua sensor dari semua iPhone di seluruh dunia dan 
meletakkannya di tanah, Anda dapat menutupi setengah dari Manhattan 
sekarang. Tiga tahun yang lalu itu hanya 1/6 dari itu dan dalam 2-3 tahun, itu 
akan menjadi seluruh pulau.



Alasan mengapa teknologi ini akan menjadi yang paling sukses adalah bahwa 
mereka dapat ditingkatkan secara eksponensial - misalnya karena biaya 
produksi dipotong setengah dari satu tahun ke tahun berikutnya, 
menjadikannya tersedia untuk seluruh populasi dengan sangat cepat.



Pelajaran III:
Anda dapat menggunakan metodologi 
sigung untuk membangun bisnis Anda 

dengan cepat.



Pernah dengar istilah Skunk Works atau Sigung Berfungsi? Awalnya diambil
dari komik, nama itu diberikan kepada sekelompok kecil insinyur pada tahun
1943, yang ditugaskan mengembangkan jet tempur yang dapat melawan
teknologi pesawat terbang Jerman yang canggih.

Skunk Works atau Sigung Berfungsi membangun jet tempur AS pertama dalam
143 hari. Metodologi yang mereka gunakan membuat mereka bertindak sangat
cepat, dan masih digunakan sampai sekarang, dan telah menyebabkan beberapa
pesawat jet tempur paling canggih di dunia, seperti Nighthawk atau Raptor. 
Bagaimana mereka melakukannya?



Ada tiga fitur karakteristik dari setiap operasi "sigung":

1.   Ini memiliki satu tujuan yang jelas.

2. Itu tidak terbebani oleh birokrasi apa pun.

3. Timnya dapat bekerja di lingkungan yang terisolasi dan fokus, tanpa gangguan.

• Skunk Works membangun jet tempur itu hanya dengan berjabat tangan, semua
otonomi keuangan dan hukum yang mereka butuhkan, dan di bengkel kecil yang 
tenang, yang memungkinkan mereka untuk tetap dalam keadaan mengalir selama
yang mereka perlukan.

• Jika Anda memiliki ide yang menurut Anda merupakan terobosan, jangan takut
untuk menciptakan lingkungan kerja sigung untuk diri sendiri. Dalam beberapa
minggu atau bulan Anda akan tahu apakah ide tersebut bertahan di dunia nyata
teknologi eksponensial, atau malahan akan membuang waktu bertahun-tahun
berkecimpung dengan itu, tetapi tidak pernah benar-benar membuat kemajuan.



Buku ini 
direkomendasikan 

untuk siapa?
Remaja berusia 17 tahun, yang baru saja lulus 
sekolah menengah, memiliki ide dan sekarang 
memiliki kesempatan untuk membangun karya 

sigung sendiri sebagai percobaan sebelum 
kuliah, kutu buku fiksi ilmiah berusia 31 tahun 
yang mencintai Iron Man, dan siapa pun yang 

memiliki iPhone.



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, kala benua Eropa sedang bangkit dari kegelapan.
Dalam periode yang dikenal sebagai era Renaissance ini, ada
penerjemahan ribuan literatur dari bahasa Arab ke bahasa
Latin. Di Asia zaman modern, gerakan penerjemahan besar-
besaran juga dilakukan oleh bangsa Jepang saat asing
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 privileged. Selain karena pelatihan-
pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, sumber
bacaanya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa didapatkan
dengan mudah terutama di kota-kota kecil di Indonesia.
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Harapannya,
semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan nonprofit 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 pembuatan studi tentang
pengembangan kepemimpinan, pembuatan program pendidikan dan
pengembangan kepemimpinan dengan berbasis teknologi, dan
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui
media.

IG : @pemimpin.indonesia

Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:

● Bold (Peter Diamandis)
● https://fourminutebooks.com/bold-summary/

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://fourminutebooks.com/bold-summary/
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