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Cara termudah untuk mencapai
kebahagiaan adalah dengan mulai
menghargai hal-hal kecil yang kita

miliki

-William B. Irvine



Sebuah cara untuk mencapai
kebahagiaan hidup melalui filosofi

kuno “Stoicism”



3 Kunci untuk Mencapai 
Hidup yang Bermakna

1. Kebajikan dan ketenangan.

2. Belajar menginginkan apa yang

sudah dimiliki.

3. Menerima hal-hal yang berada di luar

kendali dan fokus pada apa yang

dapat kita lakukan.



1. Kebajikan dan 
ketenangan

Kebajikan pada umumnya diartikan sebagai
seseorang dengan nilai moral yang tinggi. Untuk
mencapai hidup yang lebih baik, kebajikan tidak perlu
diartikan muluk-muluk, namun cukup hidup selaras
dengan nilai-nilai yang ada pada diri sendiri maupun
di lingkungan masyarakat. Sedangkan ketenangan
disini memiliki makna menghilangkan emosi negatif
yang ada pada dalam diri.



2. Belajar menginginkan apa yang

sudah dimiliki

Belajar untuk menghargai sesuatu yang sudah
dimiliki bukan perkara yang mudah. Kita dapat
memulainya dengan visualisasi negatif dengan
membayangkan sesuatu yang kita anggap remeh
tiba-tiba menghilang begitu saja. Dengan begitu,
kita dapat dengan mudah menghargai apapun yang
kita miliki.



3. Menerima hal-hal yang berada di luar

kendali dan fokus pada apa yang 

dapat kita lakukan

Untuk mencapai tujuan ini, seseorang perlu menyadari bahwa tidak semua hal dapat
kita kendalikan. Ketika kita sudah sadar bahwa memang terdapat suatu hal yang di
luar kontrol, maka hal yang perlu dilakukan adalah tidak perlu mengkhawatirkannya
barang sedetikpun dan lebih baik berfokus untuk memaksimalkan kemampuan yang
kita miliki.



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 Jepang 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
bacaanya pun berbahasa inggris dan tidak bisa didapatkan
dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 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.

IG : @pemimpin.indonesia

Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:

● A Guide To The Good Life (William B. Irvine)
● https://fourminutebooks.com/a-guide-to-the-good-life-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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