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Buku yang mengajarkan kita bagaimana cara 
menerapkan sebuah sistem untuk mencatat dan 
memantau setiap usaha-usaha dan perkembangan 
usaha kita dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita 
kita baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam 
lingkup  perusahaan.



“Sebuah sistem penetapan tujuan yang efektif dimulai 
dengan pemikiran yang disiplin, dengan pemimpin yang 
menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk memilih 
apa yang paling penting.”  

John Doerr



Buku ini diawali dengan cerita penulis saat menjadi 
seorang misionaris dari Agustus 2008 hingga Agustus 
2010. Di dalam pekerjaan sulit itu, penulis belajar dan 
bertumbuh dengan baik dibanding tahun-tahun 
sebelumnya. Ia menemukan suatu teknik yang masih 
digunakannya hingga saat ini, yang dinamakan 
indikator kunci.

Inti dari indikator kunci yaitu: 
Penulis menetapkan serangkaian tujuan dan 
menjalankannya setiap hari. Di malam hari, ia akan 
mencatat bagaimana aktivitas yang dilakukan pada hari 
ini dan membuat rencana untuk hari berikutnya. 
Hingga hari ini, penulis masih melakukan hal yang 
sama untuk semua tujuannya, mulai dari 
hubungan-hubungan yang ia miliki sampai dengan 
keuangan dan kesehatan. 



Hal ini membantu penulis tetap berpegang teguh pada 
aspirasi terbesarnya selama sepuluh tahun terakhir. Ia 
mampu mencapai banyak hal karena kejelasan dan 
konsistensi yang diberikan sistem ini kepadanya. 



Buku ini mengajarkan perusahaan dan kita sebagai individu bagaimana 
menerapkan proses serupa dengan nama yang berbeda. Mereka 
menyebutnya tujuan dan hasil utama, atau singkatnya OKR (Objectives 
and Key Results). 

Sistem yang kuat ini akan mengubah semua yang kita ketahui tentang 
produktivitas. 

Tiga pelajaran utama mengenai penetapan tujuan yang didapatkan 
dalam buku ini:
1. Gunakan tujuan dan hasil utama (OKR) untuk tetap berada di 

jalur yang benar dalam mencapai tujuanmu.
2. Hitung dan catat setiap usaha-usahamu dalam sistem 

pemantauan secara konsisten untuk membantumu tetap berada 
di jalur yang benar.

3. Untuk mencapai kesuksesan besar, beranikan dirimu untuk 
menetapkan tujuan-tujuan yang besar 



Pelajaran I :
Gunakan tujuan dan hasil utama (OKR) untuk tetap 
berada di jalur yang benar dalam mencapai 
tujuanmu

Perlu diketahui, bahwa buku ini utamanya mengajarkan 
keterampilan berbisnis. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa 
menerapkan pelajaran-pelajaran di buku ini dalam 
kehidupan pribadimu.

Sebelum itu, kita harus memahami apa itu OKR terlebih 
dahulu. 

Pertama, tetapkan tujuanmu, atau tujuan jangka 
panjangmu. Contohnya Intel, mereka memiliki tujuan 
untuk menjadi yang terbaik di industri mereka. Seperti 
yang kamu lihat, tujuan ini tidaklah terlalu jelas. Kamu 
dapat memikirkannya lebih seperti visi dimana kamu akan 
berakhir. 



Bagian kedua dari OKR adalah hasil utama, atau 
KR (Key Results). 
Sebagai contoh, salah satu KR Intel adalah 
menjadikan salah satu prosesor mereka digunakan 
sebanyak sepuluh kali dalam produk perusahaan lain. 
Hal ini merupakan ringkasan sempurna yang lebih 
konkret dalam OKR. Dengan kata lain seperti 
rencana-rencana bagaimana kamu akan mencapai 
tujuanmu.

Sistem ini hampir serupa seperti yang tertulis dalam 
buku The 12-Week Year. Dalam buku ini, penulis 
merujuk pada indikator utama, yaitu hal yang kamu 
pantau, dan indikator-indikator yang terakhir, yang 
merupakan tujuan akhir kamu.



Untuk memanfaatkan sistem ini sebaik-baiknya, catat 
kemajuanmu di KR sesering mungkin. Kemudian 
sesekali tinjaulah bagaimana kemajuan-kemajuan 
tersebut membantumu lebih dekat dalam mencapai 
tujuan. Dengan cara ini kamu akan terus-menerus 
memiliki informasi tentang perkembangan kamu sambil 
mempertahankan kemampuan untuk menyesuaikan 
tujuan jangka panjangmu



Penulis menggunakan sistem pemantauan pribadi untuk melihat 
perkembangan tujuannya setiap tiga bulan sekali dan Key Result 
setiap hari. Terkadang dalam tiga bulan tersebut ia perlu 
melakukan beberapa penyesuaian. Hal ini mudah dilakukan 
karena cara pengaturan pemantauan yang baik, yang juga 
merupakan manfaat utama dari OKR.

Penulis memeriksa kemajuan Key Result setiap hari, tetapi jika 
kamu menjalankan sebuah perusahaan, mungkin caranya sedikit 
berbeda. Google, misalnya, bertemu dengan karyawannya 
setiap bulan untuk meninjau perkembangan tujuan triwulanan 
mereka. Dalam sesi ini, mereka dapat meninjau kemajuan, 
mengidentifikasi hambatan, dan membuat pembaruan.

Pelajaran 2:
Hitung dan catat setiap usaha-usahamu secara 
konsisten untuk membantumu tetap berada di 
jalur yang benar.



Terdapat empat cara mengubah OKR jika dibutuhkan 
penyesuaian:
• Lanjutkan
• Perbarui
• Mulai
• Berhenti

Lanjutkan adalah hasil paling umum dari peninjauan. Pilihan ini 
masuk akal ketika tujuanmu berjalan dengan lancar dan kamu 
masih ingin mencapai tujuanmu.

Tetapi terkadang faktor eksternal menyulitkanmu untuk 
mencapai tujuan dan cita-cita. Misalnya, saat ini pandemi 
COVID-19 sangat mengganggu produktivitas. Sehingga pada 
tinjauan mingguan, penulis mungkin akan memperbarui 
standar, dengan sedikit menurunkannya.

Dalam beberapa kasus, kamu dapat menyelesaikan satu tujuan 
dan ingin memulai tujuan yang lain, dan hal ini sah-sah saja. Jika 
kamu menyadari bahwa rencanamu tidak berhasil dan tidak akan 
pernah berhasil, jangan takut untuk menghentikan OKR yang 
sedang dijalankan.



Pelajaran 3: 
Untuk mencapai kesuksesan besar, beranikan 
dirimu untuk menetapkan tujuan-tujuan yang 
besar 

Mendarat di bulan pada tahun 1969 hampir seperti sepotong 
sejarah yang sangat lampau. Tapi tahukah kamu bahwa tujuan 
ambisius inilah yang mendorong NASA melampaui limitnya? 
Bayangkan saja apa yang akan terjadi seandainya mereka tidak 
melakukan tugas yang tampak menakutkan itu!

Hal ini menunjukkan seberapa kuatnya dampak meninggikan 
tujuan-tujuanmu baik secara individu maupun perusahaan. 
Penelitian bahkan menunjukkan bahwa karyawan yang 
bertujuan tinggi memiliki motivasi, keterlibatan, dan 
produktivitas yang lebih baik.

Bermimpi setinggi-tingginya mungkin tampak menakutkan pada 
awalnya, tetapi dengan sistem OKR-mu yang berjalan dengan 
lancar, kamu kemungkinan besar akan berhasil!



Satu pesan lagi sebelum kamu mempraktikkannya. 
Terdapat beberapa hasil yang harus terus dijaga untuk 
membuat dirimu atau perusahaanmu tetap kuat. Pastikan 
kamu berkomitmen untuk ini dan juga berikan waktu 
untuk impianmu yang lebih ambisius. Google, misalnya, 
membagi tujuan mereka menjadi dua jenis.

Mereka menggunakan tujuan wajib untuk tugas-tugas 
yang harus memiliki penyelesaian 100% untuk kelancaran 
operasi perusahaan. Contohnya adalah kegiatan 
operasional sehari-hari seperti mempekerjakan pegawai 
dan penjualan produk. 

Tujuan fleksibel digunakan untuk cita-cita terbesarnya. 
Sekitar 40% proyek ambisius biasanya mengalami 
kegagalan. Tetapi komitmen mereka terhadap tujuan 
wajib memungkinkan Google untuk tetap berjalan lancar 
bahkan jika percobaan mereka gagal.



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:
● Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock 

the World with OKRs (John Doerr)
● https://fourminutebooks.com/measure-what-matters-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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