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THE ORDER OF TIME 
 

Sebuah gagasan dari Marco Rovelli mengenai tahapan dalam mempelajari 
waktu, relativitas, mekanika kuantum dan hal lain yang berkaitan dengan 

Urutan Waktu untuk lebih memahami bagaimana waktu bekerja dan 
pengaruhnya bagi alam semesta.  



Pelajaran No. 1 
Waktu Bergerak dengan 
Kecepatan Berbeda di 
Tempat yang Berbeda 



Albert Einstein mencetuskan dan membuktikan 

teori relativitas yang merupakan kunci dari 

fenomena tersebut. 

 

Teori tersebut dapat dibuktikan dengan 

eksperimen sederhana. Jika seseorang meletakkan 

sebuah jam pada puncak gunung dan orang lainnya 

meletakkan sebuah jam di tengah laut, maka kita 

dapat melihat bahwa jam menunjukkan waktu 

berjalan “lebih cepat” di puncak gunung. 

 



Pelajaran No. 2 

Alam Semesta Tidak Terdiri 

Dari Benda-benda 

Melainkan Kumpulan 

Peristiwa 
 



Para fisikawan menganggap bahwa planet 
di alam semesta terbentuk dari kumpulan 
peristiwa bukan dari benda, teori 
tersebut didukung oleh  waktu. 

Berapa lama benda atau kejadian bisa 
bertahan melawan waktu? Itulah yang 
membedakan keduanya. 

Contohnya, sebuah batu kita anggap 
sebagai benda, batu tidak akan bertahan 
melawan waktu dan berubah menjadi 
debu. 

 



Pelajaran No. 3 
Tidak Ada Sejarah 

Manusia Tanpa 
Matahari 



Sejarah adalah tentang perubahan, bagaimana 
masa lalu kita berubah menjadi masa kini dan 
masa kini kita berubah ke masa depan kita. 
Perubahan itu disebabkan oleh peningkatan 
entropi. 
Jadi jika entropi harus meningkat untuk 
menghasilkan perubahan, maka langkah 
pertama sejarah manusia diawali dengan 
entropi rendah. Lalu apa yang memberi 
entropi ke bumi? Singkatnya, matahari. 
Bintang panas yang sangat besar itu adalah 
sumber entropi rendah yang dengan 
beberapa proses akhirnya akan berubah 
menjadi entropi tinggi. 
 



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: 

● Carlo Rovelli: The Order of Time 
● https://booksummaryclub.com/order-of-time-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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Tara Shinta Ticola adalah seorang pencinta  dunia anak-anak.  
Tara merupakan lulusan Binus University tahun 2019 dan saat ini 
bekerja sebagai Sekretaris pada sebuah perusahaan swasta di Jakarta. 
Tara tergabung dalam organisasi Indorelawan dan Lead The Fest 
merupakan salah satu dari sekian kegiatan relawan yang pernah diikuti.  


