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Buku ini menekankan pentingnya beradaptasi dan berani untuk membawa perubahan 
terhadap apa yang kita hadapi di dunia luar. Hollingworth, menyarankan pembaca 
agar memiliki struktur yang lebih fleksibel, dan pekerja yang mengembangkan sikap 
‘berani menang’, hal ini dapat dilakukan dengan mendorong semua pekerja kita agar 
memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan yang bermakna.
Kunci untuk mencapai hal ini, dibutuhkan kesadaran para pemimpin dengan 
pekerjanya untuk mencapai kesuksesan, yaitu dengan peningkatan derajat 
karyawannya:
• Engaged (keterlibatan)  : Menikmati apa yang mereka kerjakan.
• Inspired (terinspirasi)   : Mencintai pekerjaan mereka.
• Destined (ditakdirkan) : Terlahir untuk melakukannya.

Pembukaan



Pelajaran #1

Rangkul pengalaman dan 
bekerja bersama dengan yang 

lainnya.



Mengembangkan keahlian untuk menjadi cekatan

Terdapat 5 tahapan untuk menjadi cekatan, tahapan tersebut yaitu:
• Meningkatkan kesadaran – Kurangnya kesadaran (dalam diri sendiri, dari 

orang lain, dan lingkungan diluar).
• Reaktif – Fokus pada diri sendiri.
• Bergantung – Mengakui bahwa orang lain dapat membantu.
• Mandiri – Mengandalkan diri sendiri dan bertanggung jawab, mengerti bahwa 

dunia luar tidak bisa kita kendalikan itu adalah cara bagaimana individu 
memilih untuk bertindak.

• Saling bergantung – Bekerjasama dengan yang lain, tetap memeriksa 
mereka sendiri, lingkungan sekitar dan yang lainnya.



Pelajaran #2

Luangkan waktu untuk 
memutuskan apa yang 

harus dilakukan selanjutnya.



Penginderaan sangat penting untuk mendukung efektivitas pembuatan 
keputusan. 
Hal itu juga membutuhkan lebih banyak perhatian untuk lingkungan sekitar 
kita daripada harus mengandalkan intuisi atau hal lainnya untuk lebih cepat 
mendapatkan keputusan.

Dalam buku ini, penulis menunjukkan bahwa bias kita dapat berarti kita 
mengabaikan faktor-faktor yang ada, dengan demikian keputusan kita bisa 
ditingkatkan dengan meluangkan lebih banyak waktu untuk memahami 
lingkungan kita dan apa yang terjadi didalamnya.



“Daripada berusaha mengatur perubahan 
di tempat kerja, kamu dan organisasimu 
harus bergerak membawa perubahan itu 

sendiri.” 
-The Light and Fast Organisation, hlm. 11

PENUTUP



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 Light and Fast Organisation (Patrick Hollingworth)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/the-light-and-fast-organisati

on/ 

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/the-light-and-fast-organisation/
https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/the-light-and-fast-organisation/
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Prikel lahir pada hari senin di bulan Juni tahun 2000 saat ini 
berada di semester 5 jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Jakarta. Ia 
aktif berorganisasi baik di lingkup kampus dan juga lingkungan 
luar.


