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Ringkasan ConnectAbility, oleh Judi Walsh
Berawal dari hikmah-hikmah yang kuat dari kesadaran emosional dan 
hubungan dinamis, ConnectAbility menggalakkan sebuah metode mutakhir 
tetapi sederhana untuk mengembangkan kemitraan yang unggul dalam 
menciptakan hasil berkualitas secara konsisten. David Ryback Ph.D., bersama 
dengan Jim Cathcart dan David Nour, berbagi langkah-langkah praktis yang 
digunakan individu dan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan budaya 
di tempat kerja.



Gagasan Utama
Inti Manfaat dari ConnectAbility



Terdapat perubahan dalam pola pikir perusahaan. Dari yang awalnya 
memiliki status factor, yaitu berorientasi pada status, bergerak 
dengan keras, dan memiliki gaya kepemimpinan satu arah, kemudian 
menjadi awareness factor, yaitu berorientasi pada hubungan, 
kolaboratif, dan menerapkan komunikasi dua arah. Pola pikir dan 
manajemen perilaku manajemen eksekutif menentukan apakah 
organisasi tersebut didorong oleh awareness atau status.



Tanpa ConnectAbility, pekerja dengan status tinggi akan memerintah 
pekerja dengan status yang lebih rendah, menciptakan ilusi bahwa 
kekuasaan adalah penghargaan terbesar dibandingkan kontribusi dalam 
mencapai tujuan bersama. Kontribusi untuk mencapai tujuan menjadi 
prioritas kesekian, karena setiap individu sibuk melindungi 
kekuasaannya—menjadi tidak produktif.
Ada banyak keuntungan yang didapat jika kita fokus pada 
kontribusi. Salah satunya adalah mengubah bagaimana cara kita 
memandang sesuatu yang dapat memengaruhi pilihan serta tindakan. 
Selain itu, kamu tidak perlu membuang-buang energi untuk memuaskan 
pemimpin. Gunakan energi itu untuk hal-hal yang lebih berguna.



Pelajaran Pertama
Meningkatkan Kepuasan Tim 

di Tempat Kerja



Bagaimana seorang pemimpin mendorong timnya untuk mengatasi 
sesuatu yang terlihat seperti paradoks: meyakinkan hasil yang baik 
sedangkan di waktu yang sama mempertahankan makna pribadi 
dan kepuasan dalam masing-masing individu? 
Jawabannya, dengan tetap sadar akan apa yang terdapat di 
permukaan: perasaan orang lain. Seperti bagaimana kapal 
menggunakan radar untuk menghindari gunung es, kesadaranmu 
dapat digunakan untuk menemukan dan menghindari kekacauan 
emosional.



Penulis menyatakan bahwa ConnectAbility sama-sama memiliki peran 
penting baik di praktik profesional maupun di lingkungan perusahaan. 
Dokter dengan ConnectAbility, contohnya, memiliki hubungan yang 
lebih baik dengan pasiennya. Menurut sebuah studi, dokter yang 
kekurangan awareness factor jauh lebih mungkin dituntut karena 
melakukan malpraktik. Sementara itu, dokter yang tidak pernah 
dituntut ternyata menghabiskan waktu lebih banyak dengan pasiennya, 
dan yang terpenting, mereka lebih empatik dan pengertian, dengan 
menjadi pendengar aktif.
Tidak ada indikasi perbedaan antara dua grup dalam segi pengalaman 
dan kemampuan praktik bedah. Perbedaannya hanya terdapat pada 
kemampuan mendengarkan berbasis awareness factor.



Pelajaran Kedua
Menerima Kegagalan



Tiga cara untuk memperbaiki hasil yang 
buruk adalah:

1. Menemukan silver lining atau aspek 
positif dari kegagalan tersebut.

2. Fokus untuk menyelesaikan masalah.
3. Mengapresiasi momen, dengan apa 

yang telah diajarkan pada 
kita—bahkan ketika hal-hal buruk 
terjadi, bergeraklah maju, kumpulkan 
dukungan secara kreatif dari 
rekan-rekan yang membantu.



Mindfulness, atau kemampuan seseorang untuk tetap tenang 
dalam keadaan menantang, merupakan salah satu aspek dari 
kemampuan adaptasi. Untuk menggunakannya, kamu harus fokus 
pada momen yang terjadi, terutama pada emosi-emosi yang dirasakan, 
tetapi dari perspektif yang tenang dan bebas. Kita dapat mengontrol 
emosi kita, tetapi hanya jika kita belajar untuk sadar dengan 
keberadaannya dan memilih untuk beradaptasi untuk mengubah 
keadaan secara cepat dan meyakinkan.
Tiga cara yang disarankan para penulis dapat dijadikan sebagai refleksi 
tertulis untuk menjernihkan pikiran dengan cepat dan mengetahui 
langkah yang harus diambil selanjutnya.



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:
● ConnectAbility (David Ryback, Jim Cathcart, David Nour)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/connectability/

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/connectability/
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