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RANGKUMAN 

Antifragile mengungkapkan bagaimana beberapa sistem akan berkembang ketika 
berada dalam guncangan, tekanan, dan ketidakpastian daripada hanya lari dari 
hal-hal tersebut dan bagaimana kamu dapat mengadaptasi lebih banyak sifat tahan 
banting untuk berkembang di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kacau 
ini. 
Berikut adalah 3 pelajaran yang akan menunjukan kepadamu apa artinya menjadi  
antifragile: 
1. Benda yang rapuh akan hancur dalam tekanan, sebaliknya benda antifragile akan 

terbentuk lebih baik ketika berada dalam tekanan.
2. Untuk memiliki sistem yang tahan banting, banyak bagian yang harus rapuh. 
3. Sistem antifragile dapat bekerja karena sistem itu membangun ruang ekstra 

ketika berada dalam tekanan. 
  



“Tiga hal candu yang paling berbahaya adalah heroin, 

karbohidrat, dan gaji bulanan.” 

Nassim Nicholas Taleb



Pelajaran 1: Benda yang rapuh 
akan hancur di bawah tekanan. 
Benda yang antifragile (tahan 

banting) akan terbentuk lebih baik 
ketika di bawah tekanan.  



Kita semua tahu jika kotak/dus yang didalamnya terdapat benda seperti kaca akan 
diberikan stiker/label "Barang Pecah Belah – harap berhati-hati ketika 
membawanya", dan dapat dilihat dalam banyak adegan film dimana seseorang 
melempar dus dengan stiker/label tersebut maka akan menghasilkan suara kaca 
pecah. 
 



Kamu tahu bahwa benda-benda yang rapuh akan pecah jika diguncangkan dan 

dilempar. 

Tetapi jika kamu pikirkan, tidak ada kata yang dapat menggambarkan hal-hal yang 

sebaliknya. Kita mungkin berbicara tentang sesuatu yang kuat atau tahan lama, 

tetapi hanya memiliki arti dapat menahan guncangan dan tekanan lebih baik 

dibanding benda yang rapuh – Tetapi tidak ada arti lain dari kata-kata tersebut.

  

Kamu tetap memberi label pada dus yang dikirimkan dengan tulisan "Harap 

berhati-hati ketika membawanya" bukan dengan  label "Tolong dibawa dengan 

kasar".



Nassim Taleb kemudian menangani dilema ini dengan memberi kata yang dapat 

menggambarkan kebalikan dari kata rapuh, yaitu antifragile alias tahan banting.

Antifragile menggambarkan benda yang dapat menghasilkan manfaat dari guncangan 

dan membuatnya berkembang ketika berada dalam lingkungan yang bergejolak, 

karena ketika benda tersebut berada di bawah tekanan, mereka akan 

terbentuk menjadi lebih baik, bukan lebih buruk.



Dapatkah kamu memikirkan contoh dari kata-kata tadi? Sulit bukan? 

Berikut salah satu contohnya: 

Ketika Hercules berkelahi dengan Hydra, setiap kali Hercules memotong salah satu 

dari kepala Hydra, maka akan tumbuh kembali dua kepala. 

Jadi setiap kali Hydra terluka, ia sebenarnya menjadi lebih kuat. Itulah contoh 

menjadi antifragile. 



Pelajaran 2: Sistem 
antifragile biasanya terdiri 
dari banyak bagian yang 

rapuh 



Terdapat beberapa contoh sistem antifragile yang bagus, salah satunya adalah 

proses  evolusi manusia. 

Evolusi tersebut merupakan hal yang sangat antifragile – Kita telah berevolusi dari 

nenek moyang kita berdasarkan bentuk genetik dan sifat-sifat yang membantu kita 

untuk mampu bertahan hidup dan berhasil. 

Namun, hal tersebut juga berarti banyak manusia sebelum kita harus meninggal.  



Setiap individu dari suatu spesies biasanya rapuh, maksudnya 

adalah setiap manusia atau hewan dapat mati dengan mudah. 

Tetapi, karena sistem dapat menggunakan hidup dan mati sebagai indikator 

keberhasilan dan kegagalan, evolusi spesies itu sendiri bersifat antifragile. 



Misalnya, dahulu kala tangan kita tidak selalu dapat dipakai untuk mengoperasikan 
alat-alat tertentu dengan baik.  Melalui evolusi, semakin berkembang pula 
kemampuan tangan kita, dan kode genetik yang ada perlahan berubah sehingga 
semakin lama kita dapat bertahan dan menghasilkan bentuk tangan yang kita punya 
sekarang. 

Jadi agar sistem antifragile dapat berfungsi, bagian-bagiannya harus 
rapuh karena keberhasilan dan kegagalan dari setiap bagian ini berfungsi sebagai 
umpan balik yang penting bagi sistem, dan memungkinkan untuk menjadi lebih baik 
lagi jika dalam keadaan yang tidak dapat dikendalikan. 



Pelajaran 3: Sistem antifragile 
dapat berhasil karena sistem 

tersebut membuat ruang ekstra 
ketika berada dalam tekanan   



Tetapi bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Kenapa sifat antifragile 

dapat berhasil menghasilkan ruang ekstra ketika dalam tekanan?

Sebenarnya kamu sendiri sudah pernah mengalaminya jika kamu berolahraga dengan rutin.

Ketika kamu pergi ke pusat kebugaran dan mengangkat beban yang sangat berat, dan 
ketika kamu merasa terpacu untuk melakukannya, kamu akan mendorong beban tersebut 
sekali lagi, saat itulah pertumbuhan terjadi. 

Bagian rapuh yaitu jaringan otot mu akan mengalami kejutan karena dorongan itu dan 
mengirim sinyal ke sistem. Untuk memastikan keberhasilan mengangkat beban 
yang lebih berat nantinya, tubuh kamu sekarang mulai berkompromi 
terhadap guncangan/kejutan saat ini dengan membagun kapasitas ekstra. 



Pada saat malam hari ketika kamu tidur dan beristirahat, ototmu akan terbentuk 
dan mereka akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 

Biasanya tubuh manusia bekerja dengan sangat efisien, dan tidak ingin kelebihan 
kapasitas ketika “hanya berbaring”. Tetapi dalam kasus antifragile, tubuhmu akan 
membangun ruang ekstra untuk bersiap menghadapi situasi dan keadaan darurat di 
masa depan. 

Oleh sebab itu tekanan yang kamu hadapi sekarang dan membangun ruang ekstra 
akan mempersiapkan tubuhmu untuk menghadapi tekanan yang lebih besar, maka 
dapat disimpulkan mengapa menjadi antifragile sangat membantu untuk 
berkembang dalam situasi yang kritis. 



Untuk Siapa?
Buku ini cocok dibaca untuk mereka yang berusia 17 tahun, yang belum yakin 

untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi diperintahkan oleh orangtuanya 

sebagai “cara yang aman”; seorang politikus berusia 35 tahun yang bertugas 

membuat kebijakan ekonomi; serta bagi siapa saja yang pernah melakukan 

sesuatu dalam kondisi darurat/emergency. 



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
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