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Steven Johnson adalah penulis sains terkenal, yang menulis buku tentang 
topik-topik seperti inovasi, sains kognitif, dan bahkan video games, serta 
pembawa acara TV dengan nama yang sama seperti buku ini, yang 
mengeksplorasi sejarah inovasi, bagaimana berbagai inovasi saling terhubung 
satu sama lain, dan apa kondisinya bagi kita untuk menciptakan lebih banyak 
dari hal tersebut.

How We Got To Now mengeksplorasi sejarah inovasi, bagaimana inovasi 
terhubung satu sama lain, menciptakan lingkungan untuk perubahan, dan dari 
mana inovasi tersebut berasal.



“Terkadang, cara bagaimana teknologi yang baru 
rusak hampir sama menariknya dengan cara 

kerjanya.”
Steven Johnson



Pelajaran I:
Terkadang inovasi tidak secara 

langsung menyebabkan perubahan, 
tetapi membuat lingkungan yang tepat 

untuk hal tersebut



Abad Renaisans adalah salah satu periode paling inovatif dalam sejarah. 
Berlangsung dari sekitar abad ke-14 hingga abad ke-17, jumlah inovasi dan teknologi 
yang memungkinkan masyarakat untuk maju sangat besar dibandingkan 300 tahun 
setelahnya.

Bubuk mesiu, kacamata, mesin cetak, toilet, mikroskop, teleskop, kapal selam, korek 
api, itu hanya sebagian kecil dari pencapaiannya.

Satu hal yang mungkin tidak akan kamu pikirkan sebagai inovasi penting di era ini 
adalah cermin. Tanpa cermin, kita mungkin tidak akan memiliki abad Renaisans.
Sebelum ada cermin, orang-orang tidak bisa melihat diri mereka sendiri. 

Bayangkan perasaanmu jika kamu melihat dirimu di cermin pertama kali saat 
berusia 21 tahun.



Abad Renaisans adalah periode introspeksi dan kesadaran diri. Orang-orang mulai 
berpikir dan melihat ke dalam. Potret diri pertama kali muncul, seperti halnya novel 
yang ditulis dengan sudut pandang orang pertama.

Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa orang yang dapat melihat diri 
mereka sendiri dan mulai merenung.

Dengan cara ini, cermin tidak benar-benar menyebabkan abad Renaisans, tetapi 
mustahil untuk membayangkan tanpa hal tersebut – karena cermin menciptakan 
lingkungan yang tepat untuk perubahan ini.



Pelajaran II:
Inovasi dapat mengarah pada inovasi lain 

yang tidak terduga, bahkan dapat 
menyebabkan suatu undang-undang berubah



Terkadang, suatu inovasi tentu saja secara langsung bertanggung jawab atas 
perubahan besar. Seperti bola lampu, misalnya. Sebelum terdapat cahaya buatan, 
hanya ada lilin. Tapi lampu mahal untuk dibuat. Tebak terbuat dari apakah benda ini.

Benda-benda yang ada di kepala paus sperma. Benda itu disebut spermaceti 
dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya, bisa kamu tebak, berburu dan 
membunuh ikan paus, yang merupakan upaya mengerikan dan mahal. Untungnya, 
Thomas Edison muncul sebelum mereka punah, dan memberi orang cahaya yang 
berkelanjutan kapanpun mereka menginginkannya.



Bola lampu bertindak sebagai batu loncatan untuk inovasi besar yang lebih 
jauh, yang dibangun berdasarkan hal itu. Flash pada fotografi, contohnya. Pertama 
kali diuji oleh Charles Smyth pada akhir 1800-an dengan menciptakan ledakan kecil 
untuk menerangi kamar raja di dalam Piramida Giza dan mengambil foto, hal 
tersebut kemudian digunakan oleh Jacob Riis untuk mendokumentasikan kondisi 
kehidupan yang mengerikan di lingkungan New York yang disebut dengan Five 
Points.

Divisualisasikan untuk pertama kalinya, gambar-gambar itu mengumpulkan dukungan 
besar agar undang-undang baru disahkan, yang sangat efektif dalam menghilangkan 
kondisi-kondisi tersebut dan berperan besar dalam memperbaiki situasi.

Dan itulah bagaimana satu inovasi dapat mengarah ke yang lain, dan yang lain, dan 
yang lain, dan akhirnya bahkan mengubah hal-hal di tingkat pemerintahan!



Pelajaran III:
Tidak semua inovasi berdasarkan 

kepentingan yang harus ada, beberapa 
hal bahkan sangat pribadi



Dalam hal bola lampu, sebenarnya kita tidak terlalu yakin dalam menganggap Thomas 
Edison sebagai penemu. Sekitar 20 orang muncul dengan konsep yang sangat mirip 
dan mengerjakan prototipe-nya pada waktu yang hampir bersamaan, Edison adalah 
satu-satunya orang yang mempopulerkan hal itu dengan cepat.

Itu berarti yang pertama, keinginan untuk mengganti lilin itu mendunia, bukan 
hanya lokal dan yang kedua, tingkat pengetahuan di seluruh dunia bergantung dengan 
tantangan dalam pembuatan sesuatu yang bekerja dan berhasil.



Inovasi semacam ini berbeda dari inovasi yang tampaknya muncul tiba-tiba dan 
benar-benar merupakan upaya dari seseorang. Seperti ketika Ada Lovelace 
menulis algoritma komputer pertama – pada tahun 1840-an. Ditugasi tugas 
menerjemahkan makalah dari Bahasa Prancis ke Bahasa Inggris, ia menambahkan 
catatan pada hal itu, menghasilkan suatu program langkah demi langkah untuk 
menghitung angka Bernoulli, dengan demikian ia menulis karya pertama dari 
“perangkat lunak” yang pernah ada.

Berbeda dengan bola lampu, ini bukan masalah yang mendesak dan tidak ada 
yang mengerjakan hal ini. Itu lebih cenderung merupakan hasil dia melihat 
matematika dari sudut pandang puitis, karena dia telah dididik di kedua bidang dan 
dengan demikian secara pribadi sangat mempengaruhi inovasi.



Apa lagi hal yang bisa dipelajari dari buku ini?
• Mengapa evolusi tidak selalu menjadi sebuah kompetisi.
• Bagaimana burung kolibri bisa melayang di udara.
• Apa itu long-zoom dan bagaimana hal itu dapat membuatmu memahami 

sejarah.
• Bagaimana ikan beku mengubah cara kita dalam melakukan keluarga berencana.
• Mengapa inovasi kadang-kadang menjadi hal buruk.



Siapa yang direkomendasikan 
untuk membaca ringkasan dari 

buku ini?
• Anak 15 tahun, yang mainan favoritnya adalah 

LEGO.
• Fotografer berusia 32 tahun, yang memiliki 

hasrat terhadap keahliannya namun belum 
terlalu banyak mempelajari sejarahnya.

• Dan siapa pun yang merasa bahwa mereka 
tidak dapat mengubah dunia dengan diri 
mereka 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:

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.

● How We Got To Now (Steven Johnson)
● https://fourminutebooks.com/how-we-got-to-now-summary/
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