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Isi buku dalam satu kalimat : 
 
The Checklist Manifesto menjelaskan mengapa daftar periksa dapat 
membantu Anda dan mengajari Anda cara menerapkannya dengan benar. 



"Di bawah kondisi yang penuh kompleksitas, 
daftar periksa tidak hanya dapat membantu, 

tetapi juga diperlukan untuk kesuksesan" 
Atul Gawande 



Suatu hari di San Francisco, California, sebuah tim medis memulai operasi 
pada seorang pria yang mereka yakini memiliki luka tusuk dangkal. Sayangnya, 
karena kesalahan, dokter bedah hanya memperhatikan luka yang lebih besar 
dan panjang setelah memulai operasi.  
 
Pria itu berada di pesta kostum Halloween dan ditusuk dengan bayonet. 
Seluruh staf yang hadir lupa memeriksa ulang jenis cedera apa yang dialami 
pria itu. 
 
Hal itu berbeda dengan pengalaman  salah satu penulis dan ahli bedah Atul 
Gawande selama operasi. Program Safe Surgery Save Lives membantu 
Gawande untuk memantapkan diri. Timnya menggunakan daftar periksa 
sebelum memulai. Sebagai bagian dari proses itu, mereka memeriksa 
seberapa besar perkiraan kehilangan darah selama operasi.  



Ketika tim menemukan bahwa mereka tidak memiliki donor darah 
tambahan, mereka dengan cepat memperbaiki persyaratan yang mudah 
dilupakan ini. Selama operasi, Gawande secara tidak sengaja membuat 
sayatan di tempat yang salah. Darah ekstra didapat karena daftar periksa 
sehingga menyelamatkan nyawa pasien. 
 
Daftar periksa dapat menyelamatkan hidup, terutama di bidang yang sangat 
kompleks. Dari semua apa yang kita tahu dan bisa lakukan, tidak ada individu 
atau tim yang bisa mengingat semuanya. Menerapkan daftar periksa 
memastikan bahwa profesional tidak melupakan hal-hal yang mudah 
terlewatkan, namun penting. The Checklist Manifesto: How to Get Things 
Right akan mengajarkan Anda mengapa dan bagaimana menggunakan daftar 
periksa. 



Pelajaran 1: 
Anda akan menghindari 
kesalahan serius dengan 

menerapkan daftar periksa. 



Jika Anda menerima perawatan untuk serangan jantung pada era 1950-an, 
Anda mungkin hanya perlu minum obat dan beristirahat. Tetapi hari ini ada 
beberapa cara untuk mengobati serangan jantung dan kita bahkan dapat 
mencegahnya juga. Sementara kita menyelamatkan nyawa, kemajuan ini 
memerlukan biaya. Kompleksitas yang ditambahkan membuat lebih sulit bagi 
para profesional dari segala jenis untuk membuat keputusan yang tepat secara 
konsisten. 



Saya memulai karier saya sebagai Insinyur Sipil. Di bidang ini, ada banyak 
persyaratan kode yang harus diingat. Untuk pekerjaan yang saya lakukan, 
sebanyak enam kode berbeda yang masing-masing memiliki ratusan halaman 
dapat diterapkan hanya pada satu pekerjaan. 
 
Saya menemukan bahwa dengan begitu banyak yang harus diingat, sulit untuk 
menangkap setiap hal yang perlu saya lakukan pada setiap pekerjaan. Masalah 
ini bukan satu-satunya yang dimiliki oleh insinyur sipil. Berbagai bidang 
pekerjaan mengalami kesulitan mengingat, mengatur, dan 
menerapkan pengetahuan yang benar dengan cara yang benar.  



Solusi untuk semua masalah ini adalah dengan menggunakan daftar periksa. 
Meskipun sederhana, daftar periksa adalah alat yang ampuh untuk mendaftar 
semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur. Mereka berisi 
persyaratan yang paling sering dilewati untuk menyelesaikan tugas yang 
kompleks. Dengan cara ini, daftar periksa bertindak sebagai jaring pengaman 
untuk memastikan kita tidak ketinggalan apa yang tampak jelas. 



Pelajaran II: 
Fokus pada hal-hal yang penting, 
singkat, dan jelas saat membuat 

daftar periksa. 



Saya suka menulis spreadsheets. Perencanaan keuangan, penetapan tujuan, 
pencatat kebiasaan, dan berbagai jenis spreadsheets mendalam lainnya untuk 
mengisi Google Drive saya saat ini. Jika terserah saya untuk menulis daftar 
periksa untuk semua yang saya lakukan, saya mungkin akan membuatnya 
terlalu rumit. Tetapi kelebihan daftar periksa adalah karena mereka ringkas, 
fokus hanya pada apa yang penting.  



Ketika membuat daftar periksa, tujuan Anda bukan untuk menulis panduan 
yang mendalam. Sebaliknya, fokuslah pada beberapa hal penting yang harus 
Anda atau tim Anda selesaikan untuk melakukan prosedur dengan benar.  
 
Pikirkan barang-barang yang mungkin sering Anda lewatkan di masa lalu dan 
pastikan untuk memasukkannya. Anda hanya perlu lima hingga sembilan hal 
pada daftar periksa agar efektif. Sebagian besar orang dengan mudah 
terganggu setelah sekitar satu menit membaca daftar, jadi 
menjaganya agar tetap pendek akan membantu Anda tetap fokus. 



Pastikan juga bahwa aplikasi daftar periksa Anda jelas untuk mereka yang akan 
menggunakannya. Ada dua jenis daftar periksa: 
 
1. Daftar periksa "BACA-LAKUKAN" adalah jenis di mana Anda membaca 

langkah pertama kemudian menyelesaikannya. 
2. Daftar periksa “LAKUKAN-KONFIRMASI" digunakan dengan 

menyelesaikan setiap langkah kemudian mengonfirmasi bahwa itu sudah 
dilakukan. 

 
Mengetahui jenis yang Anda gunakan sangat penting untuk keberhasilan 
pengaplikasian daftar periksa. 



Pelajaran III: 
Baik Anda seorang koki ataupun 

investor pasar saham, daftar 
periksa akan membantu Anda 

menjadi lebih efektif. 



Sangat mudah untuk melihat kegunaan daftar periksa di bidang medis atau 
teknik. Tetapi jangan mengabaikan kegunaan daftar periksa untuk membantu 
tim Anda atau bahkan Anda sebagai individu supaya lebih efektif. Apapun jenis 
lingkungan intens tempat Anda bekerja, menggunakan daftar periksa akan 
membantu Anda menjadi lebih baik dalam pekerjaan Anda. 
 

Chef Jody Adams, misalnya, menggunakan daftar periksa di Rialto Restaurant 
di Boston untuk membantunya mengetahui apa yang harus dilakukan dan 
kapan. Menggunakan daftar periksa untuk resep dan permintaan pelanggan 
khusus memungkinkan Adams untuk secara konsisten menyajikan makanan 
yang lezat bagi pelanggan. Usahanya telah menghasilkan banyak penghargaan 
dan penempatan dalam daftar "restoran terbaik". 



Menggunakan proses yang sama dalam menulis pola untuk membantu orang 
membuat keputusan juga menguntungkan investor pasar saham. Salah satu 
investor anonim yang menggunakan nama "Cook" menggunakan daftar periksa 
untuk membantu timnya menentukan apakah mereka akan berinvestasi dalam 
saham. Karena efisiensi sistem ini, dia dan timnya tidak dapat mengevaluasi 
potensi investasi dengan cepat jika itu bukan karena daftar periksa. 
 
Sekarang, setelah Anda melihat bagaimana daftar periksa memberi manfaat 
bagi orang-orang di bidang pekerjaan lain, bagaimana manfaat daftar periksa 
yang mungkin bagi Anda? Baik itu pada level individu atau tim, menggunakan 
prinsip-prinsip ini akan membantu Anda menjadi lebih efisien! 



Ulasan The Checklist Manifesto  
The Checklist Manifesto sangat menarik! Siapa yang tahu bahwa menerapkan hal 

sekecil itu dapat memiliki dampak yang sangat signifikan? Saya dapat melihat prinsip-
prinsip ini membantu semua orang, individu dan tim, dan saya senang mencoba 

menggunakannya sendiri! 



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: 

● The Checklist Manifesto (Atul Gawande) 
● https://fourminutebooks.com/the-checklist-manifesto-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. 
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