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 Tujuan?

Apa kamu sudah mencapai 
tujuanmu?

Apa yang kamu lakukan 
pada tujuanmu?

Apa kamu punya 
tujuan dalam 
kepemimpinan?

Ataukah kamu tidak 
punya tujuan?



Kathi Snook mengemukakan tujuannya 
“untuk menjadi sukses yang lembut, di 
belakang layar, dan yang paling jitu,”- 
pengalaman yang dia lakukan bersama 
anaknya dan sepanjang karir militernya- dia 
memutuskan mencalonkan diri pada kursi 
komite sekolah yang diperjuangkan dengan 
sengit, dan menang.

Contoh:

Hal dasar mencari tujuan yaitu cari tahu pola dalam hidup 
Anda. Lalu, tentukan apa tujuan kepemimpinan pada diri 
Anda.

Process of find the purpose 
and put it work



Lakukan suatu action. Dimana anda harus 
mendorong lebih dalam diri anda. Setelah anda 
melukakan suatu rangkaian hal untuk mencapai 
tujuan anda, pada masa mendatang anda akan melihat 
perkembangan diri anda dan akan merasa bangga 
dengan hal hal yang andai capai. Dan sadarilah bahwa 
sampai sejauh itu anda sudah melakukan hal hebat. 
Sungguh luar biasa untuk menyaksikan transformasi 
pengalaman hidup anda sebagai pemimpin.

Ketika anda bisa melihat segala pengalaman 
pemimpinan anda lebih jelas dan itu semacam 
memberikan energi kembali.

Selanjutnya bagaimana?



KUNCI
Pikirkan konsep

Tentukan tujuan kepemimpinan 
Anda

Langkah aksi

Akui diri Anda dari kepercayaan 
orang sekitar untuk mendapat energi 
kembali

Melangkah ke masa depan dan 
arah yang jelas



CATATAN

Yang terpenting pada masa ini 
adalah, kembangkan kemampuan 
baru untuk berkembang bahkan di 
masa yang paling menantang.



“When you get it clear concise statement that really 
resonates with you, you can not only see yourself in the 
past more clearly but it gives you that-it gets you  stoked 
to move on into the future and a clear direction.”

-Scott  Snook



● Find Your Purpose and Put It to Work(web 
hbr.org)

● https://hbr.org/video/3472860554001/find-y
our-purpose-and-put-it-to-work

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.

Sumber:


