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Apa Alasannya?
Mengapa kita bangun pagi di pagi hari?

Apa alasannya?
Apa yang membuat kita tertarik dan bersemangat?

Apa tujuan hidup kita?
Dan…

Bagaimana cara mencapainya?



3 Pelajaran 
Penting

1.

2.

3.

Terkadang, kita membutuhkan 
bantuan untuk menemukan 
‘Mengapa’

‘Bagaimana’ akan membuat 
‘Mengapa’ lebih hidup

Bagikan ‘Mengapa’ Anda kepada 
orang lain 



Terkadang, Kita Membutuhkan 
Bantuan untuk Menemukan ‘Mengapa’

Jika Anda tidak suka setiap detik dari pekerjaan Anda, 
kemungkinan besar Anda tidak bekerja untuk mencapai 
target ‘Mengapa’ Anda. 

Hal yang dapat dilakukan untuk menjadi tertarik dan 
bersemangat dalam bekerja adalah menyelaraskan ketiga 
hal ini:

• ‘Apa’ yang dilakukan
• ‘Bagaimana’ melakukannya
• ‘Mengapa’ melakukan hal tersebut



Terkadang, Kita Membutuhkan 
Bantuan untuk Menemukan ‘Mengapa’
Anda dapat pula meminta bantuan orang lain untuk menemukan 
‘Mengapa’. Sebagai contoh, di dalam buku disebutkan seorang 
bernama Todd.

Todd menyebutkan 3 kejadian:
• Gagal mendapatkan beasiswa olahraga karena perilaku 

adiktifnya
• Merasa tidak berguna bekerja sebagai pramutama bar
• Membantu seorang gadis mendirikan stand minuman 

limun (dan merasa berguna)

Dengan pertanyaan lanjutan, disimpulkan bahwa ‘Mengapa’ yang 
sesuai untuk Todd adalah membantu orang lain.



Selain dalam bentuk membantu orang 
lain seperti yang Todd lakukan, 
‘Mengapa’ dapat berupa hal berikut ini:

• Berteman dan berhubungan baik 
dengan sesama

• Menciptakan lingkungan yang aman
• Menjadi satu dengan alam 

(melestarikan alam)
• Meningkatkan kesehatan

‘Bagaimana’ Akan Membuat 
‘Mengapa’ Lebih Hidup



Semua ‘Mengapa’ perlu dilakukan, tidak 
hanya sekadar direncanakan. ‘Bagaimana’ 
melakukannya dapat disesuaikan dengan 
kelebihan dan kekurangan diri Anda 
masing-masing.

Anda dapat mempertimbangkan apa yang 
Anda kuasai dan senang untuk Anda 
lakukan lalu temukan ‘Bagaimana’ untuk 
menjalankan ‘Mengapa’. 

‘Bagaimana’ Akan Membuat 
‘Mengapa’ Lebih Hidup



Setelah mengetahui ‘Mengapa’, sebaiknya Anda 
membagikannya kepada orang lain. Salah satu caranya 
adalah dengan menjelaskan ‘Mengapa’ Anda ketika ada 
seseorang yang bertanya apa yang Anda telah lakukan dan 
bukan menjawab dengan jabatan yang Anda duduki. 

Dengan membagikannya kepada orang lain, Anda akan 
menjadi lebih sadar akan apa yang masih perlu diperbaiki, 
menjadi lebih semangat mencari kesempatan untuk 
melakukan ‘Mengapa’, dan akan menjadi suatu naluri 
setelah berkali-kali Anda mengucapkannya.

Bagikan ‘Mengapa’ Anda Kepada 
Orang Lain 



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:
● Find Your Why (Simon Sinek)
● https://booksummaryclub.com/find-your-why-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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