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Isi buku dalam satu kalimat : 
 
What Lucy Taught Us merupakan fabel yang ditujukan untuk membantu 
pembaca memahami berbagai strategi bisnis di dalam dunia korporat untuk 
membangun kembali kepercayaan konsumen yang jika dieksekusi dengan 
cerdas dan etos kerja yang tinggi, akan mampu membangkitkan performa 
perusahaan secara signifikan.  



“Melihat sebuah organisasi sebagai sebuah sistem dan 
bukan sebagai sistem pelaporan vertikal (struktur 

organisasi) semata, memampukan kita untuk melihat 
bagaimana pekerjaan yang sebenarnya itu dilakukan 

mampu melintasi batas-batas fungsional.” 

What Lucy Taught Us 
Halaman 90 



 
Buku ini ditulis sebagai fabel bisnis yang diceritakan dengan sangat unik. 
Mengisahkan tentang perjalanan Joe yang sulit setelah meninggalkan kariernya 
yang cemerlang untuk memimpin sebuah perusahaan yang masih 
berkembang.  
 
Joe tidak hanya ditinggalkan oleh staf yang disfungsional, tetapi juga banyaknya 
keluhan dari konsumen yang menunjukkan performa perusahaan yang tidak 
optimal. 



 
Joe, yang dibantu oleh Lucy, berusaha mengembalikan kepercayaan konsumen 
terhadap perusahaannya dengan menerapkan dan mengeksekusi berbagai 
strategi bisnis sehingga perusahaan ini bisa bangkit dan menjalani potensi 
maksimumnya. 
 
Melalui proses yang dijalani Joe dan Lucy, pembaca bisa mempelajari etos 
kerja, berbagai prinsip dan elemen penting, juga secara detail proses dari 
usaha mereka untuk membangkitkan perusahaan ini.  



Pelajaran Pertama : 
Penting bagi setiap individu 

untuk menghargai peran dan 
fungsi setiap bagian dalam 

sebuah organisasi. 



 
Sangat mudah bagi kita untuk hanya fokus ke to-do list yang kita perlu 
lakukan tanpa menyadari bahwa di dalam sebuah organisasi, hasil dari apa 
yang kita dan orang lain kerjakan memengaruhi satu sama lain dan pastinya 
tujuan organisasi secara keseluruhan. Hal ini juga termasuk, bahkan hal kecil 
seperti mengkomunikasikan kesulitan yang dihadapi. 



 
Hal ini diilustrasikan penulis ketika Lucy dan Ethel tidak melakukan tugas 
mereka mengkomunikasikan kesulitan yang dihadapi kepada supervisor 
mereka. Mereka tidak membungkus cokelat yang seharusnya mereka 
bungkus dengan baik akibat kecepatan mesin yang terlalu tinggi. 
 
Lucy dan Ethel memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini sendiri tanpa 
memberi tahu atasan mereka yang mengakibatkan hambatan dan kecacatan 
produksi perusahaan dan hal ini berdampak terhadap pekerjaan orang lain 
dan perusahaan secara keseluruhan. 



Pelajaran Kedua : 
Detail pekerjaan setiap 

individu lain sama pentingnya 
untuk dipahami dengan sistem 
organisasi secara keseluruhan 



Kita bisa dengan sangat mudah berpikir bahwa kita mengetahui secara baik 
pekerjaan dari departemen atau individu lain. Namun bukan berarti hal ini 
benar. 
 
Ketika kita memiliki pemahaman yang lebih dan benar terhadap apa yang 
departemen atau individu lain lakukan, kita akan mampu menjalankan 
pekerjaan kita dengan lebih efektif, karena kita tahu secara persis tanggung 
jawab kita akan berpengaruh seperti apa terhadap mereka, dan kesalahan 
seperti apa yang akan memengaruhi kinerja mereka. 



 
 
Menurut penulis, hal ini bisa dilakukan dengan membuat diagram pekerjaan 
departemen lain Dari situ, setiap pribadi bisa mengevaluasi apakah benar 
mereka sudah memahami pekerjaan departemen lain sebagaimana mereka 
sudah pikirkan. 
 
 



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: 

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. 

● What Lucy Taught Us (Andy Budgell) 

● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/what-lucy-taught-us/ 
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Illa adalah seorang staf departemen olahraga di sebuah kampus swasta 
di daerah Tangerang. Aktivitasnya saat ini adalah mempelajari dan 
mengembangkan info mengenai kesehatan dan fitness melalui berbagai 
platform dan sharing session. Ia telah menamatkan gelar Master di 
bidang bisnis dan administrasi dari sebuah universitas swasta di Jakarta. 


