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Isi Buku dalam Satu Kalimat

Drive adalah sebuah buku yang akan membuka mata Anda untuk melihat 
hal-hal yang menarik sekaligus mengejutkan dari sebuah motivasi, bagaimana  
“hadiah atau hukuman” tidak selamanya berbanding lurus dengan tumbuhnya 
sebuah motivasi dalam diri seseorang, serta konsep-konsep terkini tentang 
motivasi yang perlu Anda ketahui.



“Manusia memiliki dorongan batin sedari lahir untuk 
mandiri, menentukan nasib sendiri, dan terhubung satu 

sama lain. Dan ketika dorongan itu dilepaskan, 
orang-orang  akan mencapai lebih banyak hal dan 

menjalani kehidupan yang lebih berwarna.”
-Daniel H. Pink-



Manusia telah ada sejak lama, namun motivasi nampaknya belum dianggap 
sebagai hal yang penting. Motivasi utama kita sejauh ini adalah untuk bertahan 
hidup dan tidak mati, kecuali Anda superhero yang punya kekuatan super 
hebat.

Motivasi perjuangan yang awalnya hanya melawan kematian telah berkembang 
menjadi bentuk motivasi lain, bisa berupa hukuman atau hadiah dari pihak lain.



Di dalam buku ini, Daniel H. Pink memaparkan cara-cara baru untuk 
memotivasi atau meningkatkan motivasi seseorang. Alih-alih dengan 
hadiah/insentif dari luar, Daniel menawarkan untuk menggantinya dengan 
motivasi intrinsik (dari dalam diri).



Pelajaran 1: 
Gunakan motivasi intrinsik



Ada banyak cara untuk menjelaskan bagaimana kepemilikan dan 
menemukan pekerjaan yang memuaskan dapat menjadi motivasi terbaik 
bagi Anda. 

Namun, untuk melakukannya dengan cepat, mari kita bandingkan 
kompetisi dua platform informasi yang paling berpengaruh: Wikipedia dan 
Microsoft Encarta.



Jika 20 tahun yang lalu Anda diberitahu bahwa akan ada dua ensiklopedia 
berbasis internet; yang satu dimiliki oleh Microsoft dan yang lainnya bergantung 
pada sukarelawan, kemungkinan besar Anda akan memilih yang pertama. 
Namun, Encarta dilibas beberapa tahun yang lalu, sementara Wikipedia adalah 
salah satu situs web paling terkenal yang pernah dibuat. Mengapa?

Para sukarelawan yang berkontribusi pada Wikipedia merasa puas dan 
termotivasi untuk terus melakukannya karena mereka menikmati apa yang 
mereka lakukan.



Pelajaran II: 
Pendekatan Tongkat (Hukuman) 

dan Wortel (Hadiah) memiliki 
konsekuensi berbahaya.



Motivasi sering dilakukan melalui pendekatan tongkat (hukuman) atau wortel 
(hadiah). Namun, dalam kebanyakan kasus, hal ini tidak berhasil.

Misalnya saja seorang mekanik, jika mereka mendapatkan hadiah karena telah 
mencapai sejumlah perbaikan dalam sebulan, mereka mungkin akan mencari 
perbaikan-perbaikan yang tidak perlu bagi pelanggan. Hal ini akan 
menyebabkan pelanggan marah dan kinerja para mekanik menjadi buruk.



Di sisi lain, memberikan hadiah secara berlebihan dapat menjadi beban bagi 
karyawan, mengaburkan penilaian mereka, dan menghambat kreativitas.

Kecuali untuk pola kerja yang mendasar dan rutin dilakukan, pendekatan 
hukuman dan hadiah tidak cocok digunakan.



Pelajaran III:
 Dorongan untuk mencapai 

kesempurnaan akan mengarah 
pada semangat (passion).



Alasan mengapa para pemain bola basket ingin berlatih dengan timnya setiap 
hari adalah alasan yang sama mengapa seorang fotografer tidak pernah 
berhenti mengambil gambar, atau seorang pemain golf yang selalu mencari cara 
untuk menjadi lebih baik.

Dorongan batin untuk mencapai kesempurnaan adalah pendorong terhebat 
untuk menjadi lebih baik secara konsisten.



Jika kita menyukai apa yang kita lakukan maka secara otomatis kita ingin terus 
mencoba agar menjadi lebih baik.

Jika sudah tidak ada lagi kreativitas dan ruang untuk belajar, artinya tidak ada 
lagi kesempatan untuk berkembang dan bersemangat. 

Dalam bisnis, penting untuk mengetahui apa yang memotivasi orang lain atau 
karyawan. Faktor pendorong motivasi dari dalam seperti ini harus menjadi 
bagian dalam dunia bisnis.



Lakukan hal ini!

Berikan karyawan kesempatan untuk berbicara! Dengan melibatkan dalam 
proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa memiliki terhadap apa 
yang mereka kerjakan. Selain itu, temukan apa yang membuat tim bersemangat 
dan biarkan mereka memasukkannya ke dalam tugas mereka.



Buku ini direkomendasikan untuk 
siapa?

Pemilik bisnis, pemimpin atau seseorang yang 
sedang berusaha meningkatkan motivasi 
untuk mendapatkan hidup yang lebih baik.



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. Begitu pun yang 
terjadi di abad ke-15 yang mengawali Renaisans 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 #1

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya bisa 
dinikmati oleh golongan privilese. Selain karena pelatihan 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 nonprofit 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 : Jln. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan
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