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RINGKASAN

Payoff mengungkap konstruksi kompleks dari 
motivasi manusia dan menunjukkan kepada kita 

bagaimana nilai tersebut terdiri dari banyak bagian 
selain uang dan pengakuan, namun juga makna, 

upaya dan kepemilikan. Hal ini kemudian 
berdampak pada dorongan untuk memotivasi diri 
sendiri bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk 

memotivasi kita setiap hari



Kutipan Favorit dari Penulis Buku 
“Ketika kita sedang tenggelam dalam pekerjaan, kita akan cenderung fokus 

pada rasa sukacita yang timbul dari proses yang ada. Namun, ketika kita 
memikirkan tugas yang sama sebelumnya, kita menjadi terlalu fokus pada 

komponen motivator ekstrinsik, seperti gaji dan bonus yang akan kita 
dapatkan.”

Dan Ariely
dc



Dan Ariely sangat peduli dengan kesalahan 
dalam pemikiran manusia, seperti bagaimana 
kita dapat menghindari membuat kesalahan 

irasional, bagaimana menggunakan pemikiran 
untuk keuntungan kita atau apa yang 

menyebabkan kita berbohong.

Payoff, buku yang diterbitkan Dan Ariely pada 
November 2016, menjelaskan tentang 

bagaimana tetap termotivasi tidak sesederhana 
yang kita bayangkan seperti promosi dan 

kenaikan gaji yang kita dapatkan tahun demi 
tahun. 



3 Pelajaran yang Dapat Kita Petik



1. Selama pekerjaan kamu bermakna, 
tidak masalah jika pekerjaan kamu 
kadang-kadang terasa tidak 
menyenangkan.

2. Kamu dapat memberi arti 
pekerjaanmu dengan melakukan 
lebih banyak usaha.

3. Motivator eksternal, seperti uang, 
tidak akan bekerja dalam jangka 
panjang.

Zig Ziglar pernah berkata jika motivasi tidak 
bertahan lama, maka motivasi tersebut pada 
akhirya tidak membuatnya berbeda dengan 
mandi di mana kamu harus melakukannya 
setiap hari. Jadi, inilah dosis kamu untuk hari 
ini dan untuk hari-hari selanjutnya!



Pelajaran 1: Pekerjaan yang bermakna bisa jadi 
merupakan pekerjaan yang tidak menyenangkan 
dan membuatmu kesusahan, namun tetap akan 

membuatmu bahagia



Apakah kita benar-benar menyukai pekerjaan kita saat ini? 
Coba bayangkan kita berada di dalam posisi di mana gaji kita 
dipotong setengah, apakah kita masih akan melakukan 
pekerjaanmu?

Dan mengatakan, mengurangi motivasi diri kita untuk uang dan 
status adalah sebuah kesalahan besar. Ini adalah konstruksi 
yang kompleks, dengan variabel-variabel seperti kebahagiaan, 
prestasi, kebanggaan, pemenuhan, dan banyak hal tidak 
berwujud lainnya yang dimasukkan ke dalam sebuah 
persamaan.

Namun, faktor nomor satu adalah makna.

Jika kita menemukan bahwa pekerjaan kita memiliki makna 
yang begitu dalam, walau pekerjaan tersebut membuat kita 
kesusahan, kita akan tetap dengan senang hati melakukannya. 
Mengapa hal itu terjadi? Hal ini dikarenakan makna dan 
kebahagiaan bukanlah hal yang sama.



Coba kita pikirkan tentang karir, yang mencakup pekerjaan 
yang sangat menyiksa, baik itu fisik (seperti pelari maraton, 
pemahat, koki dapur) atau mental (penulis, terapis, pemain 
poker). Orang-orang ini tidak menikmati beban pekerjaan itu 
sendiri lebih dari orang lain, tetapi, mereka mendapatkan lebih 
banyak makna dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Bagi kebanyakan orang, cara terbaik untuk mendapatkan makna 
yang besar dari pekerjaan mereka adalah bagaimana pekerjaan 
mereka memberikan kontribusi pada sebuah misi yang lebih 
besar.

Ya tentunya, menyesap pina coladas sepanjang hari di pantai 
akan menyenangkan untuk sementara waktu, tetapi 
kebahagiaan dari kegiatan bersenang-senang seperti itu akan 
selalu berumur pendek dimana kegiatan tersebut tidak akan 
pernah mungkin bersaing dengan prospek makna yang tepat.



Pelajaran 2: Usaha akan menimbulkan sebuah 
makna



Asumsi Dan selanjutnya memberikan kredibilitas lebih lanjut: 
Usaha akan menimbulkan sebuah makna. Semakin 
banyak usaha yang kamu kerahkan pada sesuatu, maka akan 
semakin berarti  pekerjaan tersebut bagi dirimu. Prinsip ini 
membonceng salah satu bias terkuat pada manusia: sunk cost 
fallacy, sebuah konsep di mana kita sulit untuk merelakan 
sesuatu yang sudah kita perjuangkan mati-matian berdasarkan 
pada berapa banyak waktu atau uang yang telah kita 
investasikan.

Pada hakikatnya, kita akan memegang sesuatu dengan semakin 
erat ketika telah mengorbankan banyak waktu dan segala upaya 
yang kita investasikan ke dalamnya. Namun, sebenarnya hal ini 
sering merugikan kita. Hal ini menyebabkan kita sulit 
melepaskan hal-hal yang pada akhirnya tidak berhasil kita 
dilakukan, tetapi ketika menyangkut motivasi, hal ini dapat 
menguntungkan.



Inilah cara Dan membuktikan gagasannya: dirinya mengambil 
dua kelompok individu dan memberi mereka tugas melipat 
kertas origami. Satu kelompok menerima instruksi dan gambar 
yang ditulis dengan baik dengan panah arah yang menuntun 
mereka langkah demi langkah. Sedangkan kelompok lain 
menerima instruksi yang minim, bahkan cenderung 
membingungkan.

Seperti yang sudah kita duga, kelompok yang menerima 
instruksi yang baik melakukan pekerjaannya dengan lebih baik 
pula. Tetapi ketika mereka ditanya berapa banyak uang yang 
mereka bersedia bayar untuk apa yang mereka buat, individu 
dari kelompok yang menerima instruksi minim dan membuat 
hasil karya origami mereka sendiri mengalahkan kelompok 
pertama. Dari pengalaman dua kelompok tersebut jelas sekali 
bahwa, mengerahkan segala usaha untuk sebuah 
pekerjaan membuat hasil pekerjaan mereka lebih 
bermakna bagi kita. 



Pelajaran 3: Motivator eksternal tidak akan 
bertahan lama



Dan menemukan bahwa motivator eksternal, seperti 
uang atau status sosial tidak akan hanya bekerja dalam 
jangka pendek, tetapi sebenarnya juga melukai 
motivasimu dalam jangka panjang.

Banyak penelitian telah dilakukan di bidang ini, di mana salah 
satunya Dan lakukan pada 2013 di pabrik semikonduktor Intel 
di Israel.

Dan berjanji akan memberikan bonus uang tunai kepada 
pekerja di pagi hari jika mereka dapat memenuhi kuota 
tertentu sehari sebelumnya. Banyak pekerja 
berbondong-bondong berusaha memenuhi kuota yang ada dan 
menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Namun yang menarik 
adalah produktivitas mereka turun tidak hanya kembali ke 
tingkat normal, tetapi bahkan di bawahnya pada bonus uang 
tunai kedua yang mereka dapatkan. Jadi sebelum menawarkan 
uang tunai ekstra, kita sebaiknya tidak memberikan insentif 
sama sekali.



Dan kemudian melakukan percobaan ini pada grup pizza dan 
grup ‘pujian’. Ternyata performa terbaik sepanjang minggu 
dapat diperoleh dengan baik berkat sebuah pujian sederhana 
dari atasan mereka di pagi hari melalui pesan singkat yang 
berbunyi “Kerja yang bagus!“.

Dari percobaan yang dilakukan Dan, maka kita mengetahui 
dengan pasti bahwa apa pun yang datang dari dalam diri 
kita jauh lebih kuat daripada sebuah iming-iming 
penghargaan seperti uang ataupun hukuman untuk 
mendorong perilaku yang diinginkan.



Ulasan dari Payoff

Singkat, to the point, menginspirasi, 
menyenangkan, dan menghibur. Tidak 
ada bumbu-bumbu pemanis, tidak ada 
kegaduhan di dalamnya. Payoff adalah 

segalanya yang harus dimiliki pada 
sebuah buku. Baru kemarin saya 

berjalan-jalan dan berpikir: "Hmm, 
sebenarnya tidak masalah apa yang telah 

saya lakukan dalam hidup sejauh ini, 
saya selalu senang melakukannya." 

Dugaan saya adalah bahwa jika kamu 
memberikan semua yang kamu miliki 
demi melakukan yang terbaik, kamu 

akan selalu menganggapnya pekerjaan 
yang kamu lakukan bermakna. Tentu 
sepertinya benar bagi saya. Hipotesis 

pun dapat dikonfirmasi!



Kepada Siapakah  Saya akan 
Merekomendasikan Ringkasan Payoff?

1.Mahasiswa berusia 23 tahun, yang terus mengeluh tentang materi 
yang harus dipelajari untuk kuliahnya.
2. Seorang developer berusia 37 tahun, yang tidak dapat memikirkan 
alasan lain untuk melakukan pekerjaannya selain demi uang.
3. Siapa pun yang tahu mereka bisa berusaha lebih keras lagi dalam 
melakukan pekerjaannya.



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:
● Payoff (Dan Ariely) 
● https://fourminutebooks.com/payoff-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.



Jasmine Floretta Vasthia Devi | A Feminist who 
seek some degree of gender equality in both the public 
and private sphere
Jasmine adalah seorang guru paruh waktu yang bekerja di tempat les 
yang diperuntukan khusus untuk anak-anak kurang mampu. Selain 
menjadi guru paruh waktu Jasmine sedang menjalankan studi S2nya 
yaitu Gender Studies di Universitas Indonesia. Dirinya juga memiliki 
pengalaman bekerja 2 ½ tahun di salah satu kantor konsultan hukum di 
Jakarta sebagai Foreign Trademark Staff Department untuk urusan 
Search dan Office Action merek dagang client Luar Negeri. 


