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"Sebuah konsep sederhana tetapi revolusioner…mustahil untuk memisahkan 
kehidupan dengan pekerjaan secara sepenuhnya”  

- I-Engage, Kata pengantar

Bob Kelleher adalah penulis buku terlaris, pembicara utama, dan pemikir terkemuka 
tentang keterlibatan karyawan, kepemimpinan, dan tren tenaga kerja saat ini. “Keterlibatan 
di tempat kerja” atau lebih spesifik, kekurangannya, baru-baru ini menjadi fokus bersama di 
antara para pakar manajemen — dan dengan alasan yang bagus. Khususnya, statistik 
umumnya menyatakan jumlah karyawan yang terlibat aktif sekitar 32%. Apa yang ditangkap 
Kelleher dalam buku inspirasionalnya, I-Engage, adalah esensi dari keterlibatan, tidak hanya 
dari sudut pandang kerja murni, tetapi juga dari sudut pandang individu, seperti nilai-nilai 
kehidupan, motivator intrinsik, dan tujuan, yang memberi baik individu dan manajer 
strategi yang lebih relevan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Buku ini dirancang 
bagi karyawan untuk mengakses pedoman dan pos pemeriksaan untuk menilai status 
keterlibatan mereka saat ini dan metode serta strategi untuk berkembang.



Motivator Intrinsik

“Tampaknya jelas bahwa kejujuran dan pencarian kesadaran tentang siapa diri 
kita dapat berfungsi sebagai kompas batin yang tak terpisahkan.”

- I-Engage, halaman 50

Keterlibatan adalah dinamika multifaktorial yang harus dipertimbangkan baik 
dalam diri kita maupun dalam manajemen. Sangat sedikit orang kehilangan 
pekerjaan karena kurangnya keterampilan atau pendidikan, biasanya 
kekurangan dalam perilaku, yang tidak berwujud, yang tidak konsisten dengan 
budaya perusahaanlah yang menjadi penyebabnya.



Memahami motivator intrinsik pribadi Anda bertindak sebagai kompas pribadi untuk 
menemukan dan mempertahankan pekerjaan ideal yang dapat memperbesar dan 
meningkatkan keterampilan, minat, dan bakat Anda. Memahami motivator intrinsik 
Anda adalah langkah penting untuk mencapai tingkat keterlibatan yang tinggi sebagai 
karyawan.

Tujuh motivator intrinsik adalah: 
1. Prestasi - keinginan yang melekat untuk sukses. 
2. Otoritas - keinginan yang melekat untuk memimpin dan meyakinkan. 
3. Persahabatan - keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. 
4. Kemandirian - keinginan yang melekat untuk kebebasan. 
5. Harga diri - keinginan yang melekat untuk pengakuan dan pujian. 
6. Keselamatan - keinginan untuk mendapatkan penghasilan dan manfaat, dan 

lingkungan kerja yang aman. 
7. Keadilan - berkaitan dengan sifat adil, membandingkan diri mereka dengan orang 

lain.



Saat latihan bersama tim Anda, minta mereka untuk menilai tujuh motivator ini dan 
memilih dua teratas. Mintalah setiap anggota tim untuk saling menebak dua 
motivator teratas satu sama lain dan menuliskannya sebelum mengungkapkannya. 
Bagaimanakah manajemen dapat bekerja dengan ini?
1. Prestasi - menantang dengan tugas kerja. 
2. Otoritas - memberikan tugas kerja yang menawarkan peluang untuk memimpin 

atau membuat keputusan. 
3. Persahabatan - melakukan interaksi dengan rekan tim proyek kerja, pertemuan 

kelompok, dll. 
4. Kemandirian - memberikan tugas yang memungkinkan mereka mengambil 

keputusan sendiri 
5. Harga diri - Memberikan umpan balik yang cukup 
6. Keselamatan - Pekerjaan yang dapat diprediksi dengan sedikit risiko atau 

ketidakpastian. 
7. Keadilan - menjaga keadilan karena persepsi ketidakadilan akan mematahkan 

semangat orang-orang ini.



Tujuan dari menjadi seorang karyawan adalah memosisikan diri Anda 
dalam pekerjaan di mana beberapa dari motivator intrinsik Anda 
terpenuhi: misalnya, menumpuk barang di rak-rak supermarket 
mungkin merupakan pekerjaan yang sangat sosial bagi Anda, perjalanan 
singkat dan asuransi kesehatan mungkin sesuai dengan seorang ibu 
yang kembali bekerja, dll. Saat mencari pekerjaan pertimbangkan 
beberapa hal berikut; apa yang dilakukan perusahaan, dan apakah ada 
nilainya? Apa tujuan mereka, apa yang menjadi pembeda mereka dari 
yang lain? Apakah nilai dan tujuan pribadi Anda selaras dengan 
nilai-nilai mereka?



Pelajaran #1



Perangkap yang harus dihindari

“Keterlibatan dapat berarti memiliki akses terbaik kepada diri kita yang paling 
baik, paling produktif dan kreatif, tetapi ada beberapa perangkap yang dapat 
menahan kita pada tingkatan rendah dalam hierarki Maslow.”

-I-Engage, halaman 171
Keterlibatan bukanlah hal yang statis, itu merupakan proses pengembangan 
dan setidaknya 50% dari keterlibatan berada di dalam diri kita sendiri. 
Mengurangi batas kebebasan Anda dapat mengurangi kesempatan Anda untuk 
mencapai keadaan keterlibatan yang sesungguhnya.



Perangkap yang pertama adalah “menganggap apa yang Anda ketahui sekarang 
sudah cukup.” Banyak di antara kita meninggalkan pendidikan dengan lebih 
percaya bahwa “itu sudah cukup untuk saya, saya tidak akan kembali belajar 
lagi.” Mengingat keadaan perubahan teknologi, kepercayaan seperti ini 
sangatlah membatasi diri.
Pendidikan kita seharusnya berada dalam keadaan yang terus mengalir: 
menentukan tujuan untuk pendidikan Anda dan mengejarnya dengan tujuan. 
Itu seharusnya menjadi proses yang kekal, pembelajaran tidak harus bersifat 
formal (internet membuat pendidikan formal menjadi lebih mudah), itu bisa 
dalam bentuk dari pembelajaran kerja, mentoring, job shadowing, rotasi 
pekerjaan, peregangan tugas. Akses menuju pengetahuan adalah apa yang 
merusak atau menciptakan karier. Jadilah seorang pelajar seumur hidup, ini 
akan merubah sudut pandang Anda.



Perangkap yang kedua adalah menjadi terlalu bergantung pada upah untuk 
bertahan hidup, Kelleher menyarankan pembuatan terhadap apa yang 
dimaksudnya sebagai dana “pilihan saya”. Jika Anda dilepas, maka pastikan 
Anda memiliki dana untuk bertahan hidup, pertimbangkan kembali secara 
serius keuangan Anda jika kekurangan uang (memiliki keuangan yang minim) 
dan simpan keuangan “pilihan saya”.

Perangkap yang ketiga adalah menjadi seseorang yang puas diri. Jika Anda 
dilepas maka jangan menganggap diri Anda korban dan menyalahkan bos, 
perusahaan ataupun situasi, Anda perlu mengambil tindakan untuk 
keterlibatan Anda sendiri. Perjelas situasi menghambat yang mungkin 
memengaruhi keterlibatan Anda dengan manajemen.



Pelajaran #2



"Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk membedakan dirimu dari pelamar 
pekerjaan berikutnya, saatnya untuk memperbaikinya. Beberapa akan datang 
dengan mudah kepadamu; beberapa memerlukan tujuan yang penuh arti, 
perubahan yang disengaja pada cara biasa Anda bereaksi terhadap keadaan.”

-I-Engage, halaman 123

Ketahui Pembeda Anda



Memiliki pekerjaan tidak hanya datang untuk bekerja dan melakukan 
pekerjaan Anda dengan baik, kualitas-kualitas lain yang sangat diinginkan oleh 
manajer mana pun akan membantu membedakan Anda dari orang lain dan 
memungkinkan Anda untuk memanjat tangga perusahaan. 
Tanyakan pada diri Anda apakah Anda memiliki potensi untuk menjadi:
• Manajerial. Bahkan jika Anda baru mulai dalam posisi rendah, ambil peran 

manajerial dalam pekerjaan Anda dan pastikan bahwa segala sesuatunya 
dilakukan sebagaimana seharusnya, pegang tanggung jawab orang lain, 
bahkan atasan Anda. Patuhi jadwal waktu dan tindak lanjuti dengan agenda. 
Perlakukan orang dengan hormat, jangan ”menjilat" atasan Anda dan jangan 
pernah menyerah. Ini termasuk mengelola diri sendiri: ketahui peran dan 
tanggung jawab Anda, tetapi juga tahu bagaimana meningkatkan dan 
mengambil pekerjaan di luar tanggung jawab Anda langsung.



• Mampu Mengelola ke Atas. Mengelola bos Anda dengan baik adalah sifat 
khusus yang akan selalu menguntungkan Anda. Pahami preferensi 
komunikasi mereka, antisipasi kebutuhan mereka, persiapkan mereka untuk 
hal-hal yang tidak terduga, dan jangan ganggu mereka dengan hal-hal tidak 
penting.

• Produktif/Terdorong. Karyawan yang hebat mengelola waktu mereka 
dengan baik, memiliki rencana aksi harian, dan tidak menunda-nunda 
terutama pada proyek-proyek kelompok. Sebagai seorang karyawan, 
pelajari manajemen waktu dengan baik dan selalu bekerja menuju efisiensi 
dan kualitas tinggi.

• Berorientasi pada Tujuan. Karyawan yang terlibat penuh akan melampaui 
yang biasa-biasa saja, mereka melampaui apa yang diharapkan, dan memiliki 
ekspektasi yang sangat kuat terhadap tujuan perusahaan dan bagaimana 
upaya mereka sendiri selaras dengan gambaran yang lebih besar.



• Positif. Seorang karyawan yang hebat bertanggung jawab atas penyelesaian 
masalah, mereka memiliki sikap optimis dan hanya mendekati manajemen 
dengan masalah setelah mereka menghabiskan waktu untuk mencari solusi 
yang potensial. Mereka tidak mengeluh dan tetap bertanggung jawab atas 
kesalahan mereka. 

• Sosial. Menumbuhkan hubungan yang kuat di seluruh departemen 
perusahaan adalah salah satu sifat paling penting untuk dikembangkan. Itu 
tidak berarti introvert tidak dinilai lebih, karena hal ini lebih tentang 
memahami apa yang diinginkan rekan kerja Anda dan bekerja dengan cara 
yang kolaboratif dan produktif untuk mencapainya.

Berapa banyak dari kualitas-kualitas ini yang Anda kuat atau lemah. Kenali apa 
saja, tuliskan, dan buat strategi untuk meningkatkannya. Cobalah untuk 
mengidentifikasi di mana terjadi kesalahan karena Anda kurang dalam 
beberapa sifat ini. Apa yang seharusnya bisa Anda lakukan secara berbeda?



Terlepas dari posisi Anda dalam organisasi Anda, Anda dapat bekerja untuk 
menjadi karyawan yang lebih terlibat dengan memahami motivator intrinsik 
Anda, menghindari perangkap Anda, dan memahami apa yang membedakan 
Anda sebagai karyawan. Dan jika semuanya gagal, Anda akan pintar memulai 

dengan dana "pilihan saya", sehingga Anda tidak terjebak dalam pekerjaan 
pelepasan.



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, kala benua Eropa 
sedang bangkit dari kegelapan. Dalam periode yang dikenal 
sebagai era Renaissance ini, ada penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia 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 privileged. 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. 
Harapannya, 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 pembuatan studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, pembuatan program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasis teknologi, dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia

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



Sumber:
● I-Engage (Bob Kelleher)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/i-engage/

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.

https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/i-engage/


Maura Rivalda | Mahasiswa Sastra Jerman

Valda adalah seorang mahasiswa semester 5 di Universitas 
Indonesia. Saat ini sedang aktif dalam organisasi Kesehatan Mental 
di Indonesia dan gemar mengikuti kegiatan volunteer.

Isi dengan foto pribadi


