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Kegagalan dan kekecewaan itu bukan untuk di- 
tangisi, mereka berdua adalah bahan bakar. Bukan 
untuk membuktikan kepada orang lain, tapi untuk 
membuktikan kepada diri kita sendiri, apakah kita 
benar seperti itu adanya ataukah tidak. Karena ke-
hidupan ini kita yang menjalani, bukan orang lain. 
Biarkan oranglain mengomentari, mengecewakan, 
merendahkan dan mengkritik, itu semua karena 
mereka merasa peduli. Mana mungkin ada orang 
yang cuek meluangkan waktunya berjam-jam, ber-
hari-hari memikirkan kehidupan kita. Mereka orang 
yang baik. Pun demikian, kita harus  lebih berse-
mangat dan lebih baik lagi untuk memikirkan ke-
hidupan kita menjadi lebih baik, lebih peduli, lebih 
penyayang, lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih 
sukses ke depannya. “Success is the ongoing pro-
cess of striving to become more”. Bukan selesai pada 
satu titik, diperoleh kemudian kita berhenti. Jalan 
sukses itu selalu dalam keadaan ‘underconstruction’. 
Sebuah jalan yang perbaikannya berlangsung terus-
menerus.
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K
ata Pengantar

Kata Pengantar
Pertama-tama kami bersyukur kepada Allah Taala 

untuk semua nikmat yang telah diberikan-Nya. Salawat 
serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah shalallahu 
alaihi wasallam.

Kalau nak, maka seribu cara. Kalau tak nak, maka 
seribu dalih. Begitu pepatah melayu mengatakan. 
Menggambarkan orang-orang yang terlalu banyak 
beralasan, biasanya karena mereka tidak menginginkan 
sesuatu tersebut. Andaikata ia mau, maka akan ada 
seribu cara dan solusi yang bisa ditempuh. 

Begitu pula mereka yang katanya ingin bisa A, ingin 
pandai B, ingin mahir C, tanpa disertai dengan aksi 
nyata maka itu hanyalah wacana dan pemanis bahasa. 
Basa basi tak mendatangkan apa-apa. Sebagaimana 
Allah Taala (QS. Ar-Ra’d:11) mengatakan, “Allah 
tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka 
sendiri yang mengubah keadaannya sendiri”

Untuk berhasil dalam apapun yang kita inginkan 
demikian juga prinsipnya: tidak akan terwujud 
kecuali kita berusaha mewujudkannya. Dalam rangka 
mengembangkan keadaan diri jadi lebih baik, maka 
hendaknya kita belajar melalui proses, pendekatan 
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dan strategi yang efektif. Sehingga pendekatan yang 
efektif tersebut dapat mengurangi durasi waktu yang 
kita butuhkan dalam belajar. 

Melalui serangkaian pengalaman, hasil diskusi, 
membaca buku, dan mengikuti forum-forum 
pengembangan diri, maka kami mencoba untuk 
menuliskannya kembali dalam buku ini, tentunya dengan 
sudut pandang dan keterbatasan yang kami miliki.  
Semoga ada masukan dan komentar yang membangun 
dari pembaca sekalian agar buku ini menjadi lebih kaya 
dari sisi isi dan manfaatnya.

Terimakasih telah membaca.
Semoga bermanfaat 

   Yogyakarta, 28 Januari 2020

   Penulis
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Prolog

Prolog
Tahun 2001, saya melihat suatu pemandangan 

indah sekali. Bukan karena alamnya yang menawan, 
bukan karena megahnya bangunan, buka pula karena 
begitu artistiknya tatanan. Melainkan suatu keindahan 
pandangan yang datang dari pancaran semangat: aku 
ingin sekolah.

Jalanan setapak yang tidak rata membuat bocah itu 
terbanting-banting di atas keranjang motor. Belum ada 
aspal dikala itu. Hanya tanah kuning yang saat diguyur 
hujan, seketika berubah menjadi rute off road, becek 
dan berlumpur. Jika sudah terjebak dalam kubangan 
tanah yang menjadi bubur itu, menjeritlah dinamo 
motor-motor made in japan itu melewati rute yang tak 
main menantangnya. Tapi untung sekarang lagi musim 
kemarau. Tanah itu kering bergelombang. Erat sekali 
bocah itu memeluk wanita paruh baya di depannya. 
Setiap hari, motor tua yang dilengkapi keranjang rotan 
itu akan membawa mangkok, gelas-gelas, jerigen air, 
sapu lidi, kompor, dan minyak tanah, tak ketinggalan 
juga periuk untuk berjualan menyambung hidup 
keluarga mereka.  

Sudah hampir setahun wanita itu berhenti menjadi 
babu dirumah majikannya. Katanya: ia ingin lebih 
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banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan 
mendidik anaknya, yang kini telah mulai bersekolah 
kelas 1 SD. SD tempatnya bersekolah tersebut tak 
besar, hanya punya 6 kelas, plus satu ruang guru terletak 
pas sekali ditepi jalan. Di seberangnya, wanita paruh 
baya itu menggelar jaganya. Bocah itu, bersemangat 
sekali setiap hari, setiap berangkat sekolah. Pagi datang 
lebih pagi dan pulang nanti lebih belakangan. Pagi dia 
datang bersama wanita paruh baya itu saat sekolahan 
dan jalanan masih lengang, membantu apa yang bisa 
dibantu, menyapu dedaunan, menurunkan barang, 
mengutip sampah-sampah plastik, atau menata jualan 
ibunya tersebut. Kiri kanan belakang kedai itu adalah 
semak, jadilah mereka berdua seakan bulan-bulanan 
nyamuk. 

Bocah itu pendiam sekali. Tak banyak kata yang 
keluar dari mulutnya. Bisa dihitung pakai jari. Setiap 
kali bunyi dentangan lonceng yang dipukul tongkat 
besi itu, seketika itu pula dia akan bersegera keluar 
kelas dan menuju kedai. Disiapkannya nampan berisi 
mangkuk-mangkuk soto untuk diantar pada pelanggan. 
Pelanggannya orang tua murid, guru-guru dan temannya 
sendiri.

Tak banyak yang menghiraukan bocah kaliang1 
pendiam itu. Teman-temannya sibuk menyepak-nyepak 

1 - Berkulit sawo matang
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Prologbotol bekas dihalaman sekolah—sebagai ganti bola 
sepak yang agak mahal harganya—plus di masing-
masing poros ada dua batu bata yang disusun berjarak 
sebagai gawang. Salah-salah sepak, maka bisa bolong 
ujung jempol sepatu, karena beradu balak dengan tanah 
keras yang kering itu. Ia tidak peduli, jika belum selesai 
dengan antar-mengantar pesanan itu, maka tak ada 
waktunya bermain.

Semester satu kelas 1 berjalan cepat, murid-
murid mengambil rapor. Kedai Buk Ap itu menjadi 
tongkrongan para wali murid yang mayoritas mamak-
mamak. Duduklah mereka disana, sebagian ada yang 
berusaha mendengar sambutan Pak Kepala Sekolah, 
sebagiannya lagi asyik sekali dengan obrolan dan 
gosipnya ala ala mamak. Mulai dari ujung timur sampai 
ujung barat kampung, menjadi bahan gosip paling 
menarik, tak tertinggal pula intrik-intrik sirik2, “Si Anu 
itu udah buat rumah pulak ya dia, dari mana pula dia 
dapat uang... suami tukang bangunan cuman..”  penting 
sekali mengurusi rumah tangga oranglain bagi mereka, 
padahal cuciannya udah tiga hari numpuk terlintas pun 
tidak dipikiran. Mungkin karena itupula entertainment 
gosip di TV-TV menduduki rating tertinggi dikalangan 
mamak-mamak.

2 - Sirik = iri
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Memang tidak juara, tapi setidaknya tidak 
ditemukannya angka merah dirapor itu sudah cukup 
menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi bocah kaliang 
yang baru kali pertama menerima buku rapor. Baginya 
keren sekali buku itu. Terlihat angka-angka hasil 
belajarnya satu semester. Seakan menceritakan aku 
suka pelajaran ini, aku benci pelajaran itu, aku senang 
diajar ibuk bapak itu. Saat perasaan bangga itu bagai 
kabut yang menutupi dadanya, maka terdengarlah 
gemuruh dari seorang wanita kepala lima, rapi sekali 
pakaianya tapi berantakan lisannya “Baa kok bongak 
bana waang, apo yang nio dibanggan, kalo rancak nilai 
itu maka dapek rangkiang, kalo indak rangkiang, bongak 
namonyo...” (Kenapa kok bodoh sekali kamu, apa yang 
bisa dibanggakan, kalau nilainya bagus pasti dapat juara, 
kalo ga dapat juara, berarti goblok namanya)

Gemuruh seakan menghapus semua kabut bahagia 
itu, plus hujan menghilangkannya sama sekali. Rintik 
hujan itu jatuh cepat menggenangi mata bocah itu, 
bersembunyilah dia balik kursi tamu, tepat dipojok 
ruangan. Seakan palugada baru saja menghantam  
sebongkah batuan tambang berkeping-keping. Meski 
kecewa, raut wajah bocah itu seakan bersinar lagi. Aku 
bukan bodoh. Aku pintar. Akan aku perlihatkan kalau aku 
bisa. Hatinya berguman, sembari menyeka air mata.
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PrologSeperti biasa, ia hanya belajar sendiri. Ayah bekerja, 
ibu jualan. Sibuk. Bahkan sesekali waktu belajarnya 
terpakai untuk membantu ibu memotong atau mengupas 
ubi singkong untuk diolah jadi krupuk. Tapi ingatan 
tentang aku bukan orang bodoh  itu terngiang-ngiang 
dibenaknya. Muncul keinginan besar dihatinya untuk 
nanti mengatakan pada wanita itu, dia bukan anak 
bodoh. 

Kagum saya mendengar cerita bocah kaliang itu. 
Sisa-sisa semester hingga kelas enam, ia mengubah 
semangatnya. Mengubah cara belajarnya. Mengubah 
rasa khawatirnya. Pada akhirnya, dia bisa mengatakan 
kepada wanita tua itu dia bukanlah anak yang bodoh. 
Tidak hanya itu, bangga sekali wanita paruh baya yang 
tiap pagi memboncengi dirinya itu. Tiap pembagian 
rapor, tidak ada nama lain yang layak dicalonkan 
menjadi juara 1 kecuali dirinya. Anak pedagang soto 
depan sekolah yang juga bintang kelas. Setelah dipikir-
pikir, ternyata saya bisa ya! Batinnya. 

Kehidupan keluarga mereka belum membaik. 
Berulang kali bapak ibuknya mengatakan tidak dan 
berdiskusi lagi soal niatnya  untuk masuk SMP favorit. 
Kata mereka mahal sekali biayanya. Tapi niat itu tak 
bisa dihalangi ditambah lagi setelah pengumuman 
bahwasanya ia diterima disana. Bismillah. Mengela 
nafas panjang, mereka tahu selepas ini pengluaran itu akan 
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semakin besar. Bocah itu sepertinya sadar. Setiap malam 
tiba, maka tahan dia duduk berlama-lama mengulang 
pelajaran, mengerjakan PR, dan menghafal materi-
materi yang disampaikan bapak ibu guru. Apresiasi dari 
sekolah terhadap siswanya yang juara 1 dari masing-
masing kelas akan dibebaskan biaya SPP, membuatnya 
tidak bisa tidur. Bebas biaya SPP tiap bulan itu menjadi 
target barunya. Usaha tak mendustakan hasil. Tiga 
tahun SMP, bocah itu mendapatkannya SPPnya gratis. 
Perasaan Aku ingin sekolah, telah menjadikan waktu-
waktu bersama buku itu menjadi rekan terbaik sepanjang 
umurnya.

Tak ada kata berhenti untuk sekolah. Di saat teman-
temannya, jangankan untuk mencari sekolah SMA 
favorit, sekolah aja sudah malas dan memilih bekerja, 
bocah yang mulai tumbuh remaja ini, memutuskan 
berlari tiap sorenya sejauh 15 km lebih kurang demi 
persiapan tes masuk SMA favorit katanya. Otak dan 
ototnya diuji saat seleksi sekolah milik pemerintah 
propinsi itu. Plus, medical check up. Tak ada kata 
tidak diterima baginya, melihat upaya yang setengah 
mati itu, jangankan dites, kalau sekiranya reviewer itu 
tahu bagaimana upayanya, mungkin tak kan sampai 
hati menolaknya bersekolah di sana. Anak-anak 
semua kabupaten berkumpul tapi hanya 100 orang 
saja tiap tahunnya yang akan belajar disana, dilengkapi 
dengan fasilitas belajar, asrama, baju, buku, makan, dan 
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Prologdisiapkan pula uang saku. Semuanya Gratis. Belajar 
disekolah yang bagus dengan gratis adalah harapannya.

Waktu berjalan cepat sekali, wanita paruh baya 
yang dulu sangat mengkhawatirkan soal biaya sekolah 
untuk anak-anaknya merasa semakin yakin, bahwa 
Allah-lah yang menyiapakn rejeki buat anak-anaknya. 
Sementara ia hanya melakukan tugas, bekerja dan 
mencari nafkah sebisanya. Tiga tahun berlalu di SMA 
favorit itu dengan beasiswa full. Kata-kata Aku bukan 
anak yang bodoh, aku pasti bisa mengantarkanya menjadi 
siswa berprestasi pada masa itu, tidak cukup disana, 
bocah kaliang yang pendiam itu juga pemuda berprestasi, 
penerima beasiswa unggulan, dan berbagai penghargaan 
dari Bapak Gubernur.

Lulus SMA, bocah yang dulu tak dianggap itu, mulai 
semakin tampak dewasa. Pemikirannya berjalan pula 
beriringan karena dipaksa kondisi untuk mengasah otot 
dan otak setiap hari, membuatnya tebiasa untuk berpijak 
pada kakinya sendiri. Tidak bergantung para oranglain. 
Sekalipun kepada dua orang tua, karena permintaan 
tak bisa dipaksa, bantuan tak bisa tersampaikan, dan 
tidak ada tersisa cara kecuali menyempurnakan upaya. 

Kini ungkapan aku bukan anak bodoh itu, membuat 
matanya tertuju pada Universitas terbaik di negerinya. 
Tak banyak upaya ril yang bisa dilakukan selain belajar 
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sendiri, disaat rekan-rekan satu SMAnya difasilitasi 
orangtua mereka untuk ke Bandung, Jakarta, Yogya, 
mengikuti program intensif masuk PTN Favorit. 
Baginya, jangankan buat daftar bimbel yang berpuluh-
puluh juta itu, tasnya saja tak berganti, yang robek-robek 
hanya dijahit atau ditambal. Padahal berapalah harga 
tas, 100ribu?, 200ribu?, tapi itu menjadi tak penting lagi 
baginya. Lewat jalur Undangan, ia diterima dikampus 
terbaik berada dikota yang dikenal sebagai kota pelajar, 
dimana suara hatinya selalu berkata Aku ingin sekolah. 
Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. 4 tahun 
remaja yang mulai dewasa itu menyelesaikan kuliahnya 
dengan beasiswa. Kerja nyupir, ngurir, jualan, sampai 
menjadi asisten dosen dilakukan untuk menutupi biaya-
biayanya. Ia tidak mengeluh. Ia tidak pataharang, apalagi 
putus asa. Berkali-kali kecewa, sedih, sulit membuatnya 
semakin kuat. Tidak hanya itu, bocah kecil itu kini 
akan melanjutkan sekolahnya di luar negeri, dikampus 
terbaik negeri kangguru. Dan yang mengharukan dari 
kisah anak lelaki yang ingin sekolah itu adalah ternyata 
ia adalah diri saya sendiri.

Semoga Allah menjaganya di jalan keistiqomahan

Di bagian pendahuluan ini saya ingin mengulang-
ulang kembali suatu prinsip dasar dalam menjalani 
lika-liku kehidupan yang tidak pernah pastinya ini 
–kapan sedih, kapan bahagia, kapan tersenyum, kapan 
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Prologmenangis—, sebagaimana yang tertuang dalam suatu 
buku kecil Syaikhul Islam Muhammad at-Tamimi-
rahimahullah- berjudul Qawaidul Arba’ yang berbunyi,

َر 
َ
ف

ْ
نَب اْسَتغ

َ
ا أذ

َ
، َوِإذ َ ا اْبُتِليَ َص�بَ

َ
َر، َوِإذ

َ
ك

َ
َ ش ْعِطي

ُ
ا أ

َ
ِإذ

َعاَدِة  السَّ
ُ

 ُعْنَوان
َ

الث
َّ
الِء الث

ُ
 َهؤ

َّ
ِإن

َ
ف

“Jika diberi sesuatu dia bersyukur, jika ditimba cobaan 
dia bersabar, dan jika bersalah dia beristighfar (minta 
ampun). Ketiga hal tersebut merupakan kunci kebahagiaan.”

Dibalik berbagai lika-liku tersebut, seseorang yang 
paling bahagia  pada akhirnya bukanlah mereka yang 
paling kaya, bukan mereka yang jabatannya paling 
tinggi, bukan mereka yang parasnya paling tampan, 
bukan pula mereka yang punya segalanya. Melainkan 
yang paling bahagia adalah mereka yang senantiasa 
memegang 3 hal ini yaitu beryukur, bersabar, dan 
beristighfar. Bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan. 
Dan bukan sebaliknya menjadi kufur, sombong dan 
merendahkan orang lain. Bersabar tatkala ditimba suatu 
ujian, cobaan, dan musibah. Bukan sebaliknya menjadi 
putus asa dan hilang harapan. Kemudian, beristighfar 
tatkala melakukan dosa dan kesalahan. Bukan sebaliknya 
cuek, larut dan menikmati kekhilafan. 
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Ada ribuan bahkan jutaan kisah kecewa dan 
gagal lainnya diluar sana, disamping sepotong kisah 
dipendahuluan ini. Sepotong kue kehidupan yang 
menghadirkan energi tambahan bagi pemiliknya untuk 
lebih bersemangat menjalani kehidupannya. Pada 
saat yang bersamaan, ada mereka juga tengah sedih, 
patah arah, dan menyerah dengan kekecewaan dan 
kegagalan tersebut. Atas fakta itu, saya berharap tulisan 
ini membawa manfaat sebagai bahan renungan dan 
trigger untuk membuka wawasan, ternyata keberhasilan 
itu merupakan tabungan kesulitan-kesulitan yang dilalui 
dengan semangat dan sabar.

 Paragraf demi paragraf yang ada dalam buku ini 
saya dapatkan dari apa yang saya amati, saya baca, saya 
dengar, dan saya simak dari beragam referensi. Tulisan 
ini sekaligus sebagai bentuk upaya pribadi saya dalam 
rangka memahamkan diri saya sendiri perihal semua 
proses belajar yang saya dapatkan. Tidak sampai disitu, 
semoga manfaat tulisan ini bisa melebar pula kepada 
setiap orang yang membaca dan menceritakan isinya. 

���
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Banyak tahu, nol aksi

Banyak tahu, nol aksi
“The great end of life is not knowledge but 

action.”

3  Thomas Henry Huxley

Standar kesuksesan seseorang tidak bisa dinilai dari 
kesuksesan orang lain. Membandingkan satu dengan 
yang lain merupakan komparasi terburuk untuk menaruh 
hormat atas kesuksesan. Orang-orang yang memegang 
prinsip ini adalah orang-orang dengan landasan berpijak 
yang sangat buruk pula. Bertemu dengan tokoh besar 
dia hormat, saat berpapasan dengan orang rendahan dia 
menghina. Ujungnya seperti ini. Seperti dirinya yang 
tidak suka untuk dihina, direndahkan, dianggap remeh, 
begitu juga oranglain. Tidak ada yang suka mendapat 
perlakuan ini. Diskriminatif status sosial! Sukses terlalu 
sempit jika hanya ditempelkan pada siapa dia, apa 
jabatannya, dan apa yang dia punya. Padahal disaat 
yang bersamaan, sukses sama sekali tidak berbicara 
tentang siapa yang terkenal, setinggi apa posisi dan 
jabatan yang diraih, sebanyak dan semewah apa aset 
yang dimiliki. Sukses sama sekali bukan tentang itu. 

Saat berada ditengah keluarga, berada dalam suatu 
komunitas, atau berada di tengah-tengah rekan, kita 
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mendapatkan hadiah dan kado berupa dianggap rendah, 
dipandang tak layak, dipandang gagal, dan dianggap 
mengecewakan. Tersenyumlah, itu adalah hadiah terbaik 
yang kita terima. Biasanya hadiah seperti itu akan 
awet lama. Lebi baik dari sekedar satu pack kue, yang 
hitungan hari akan habis disantap. Lebih baik dari 
kemeja, yang hitungan bulan akan usang dikenakan. 
Atau bahkan sejumlah uang yang bakal habis karena 
dibelanjakan. 

Jika kita sedih menerima hadiah tersebut. Maka 
yang salah sejatinya diri kita sendiri. Menempatkan 
sesuatu bukan pada tempatnya. Hadiah seperti itu tidak 
boleh disimpan di dalam hati, sehingga membuat kita 
baper. Malas makan. Malas kuliah. Gak bersemangat. 
Lesu. Pegal linu (minum oskadon**, hehe). Tapi hadiah 
itu harus diletakkan pada tempatnya yaitu akal. Sehingga 
bisa diolah menjadi suatu semangat baru. Menjadi suatu 
dorongan untuk lebih teguh. Menjadi suatu reminder 
untuk menjadi lebih baik. 

Sekali lagi, tidak ada yang salah dari itu semua, saat 
kita masih dikaruniakan akal yang jernih. Tidak baper. 
Tidak mentok. Tidak brehenti. Agak sakit memang. 
Tapi obat itu jarang yang manis. Kekecewaan itu adalah 
bahan bakar. Bukan untuk membuktikan kepada orang 
lain, tapi untuk membuktikan kepada diri kita sendiri, 
apakah kita benar seperti yang diberitakan ataukah 
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tidak. Karena kehidupan ini kita yang menjalani, 
bukan orang lain. Biarkan oranglain mengomentari, 
mengecewakan, merendahkan dan mengkritik, itu 
semua karena mereka merasa peduli. Mana mungkin 
ada orang yang cuek meluangkan waktunya berjam-jam, 
berhari-hari memikirkan kehidupan kita. Mereka orang 
yang baik. Pun demikian, kita harus lebih bersemangat 
dan lebih baik lagi untuk memikirkan kehidupan kita 
menjadi lebih baik, lebih peduli, lebih penyayang, lebih 
sabar, lebih bersyukur, dan lebih sukses ke depannya.

“Success is the ongoing process of striving to 
become more”

Bukan stop pada suatu titik, melainkan sukses 
adalah proses yang terus berjalan. Proses dan fase 
untuk terus bertumbuh. Perjalanan waktu untuk menjadi 
lebih baik apakah itu dari sisi emosional, agama, sosial, 
spiritual, psikologi, intelektual, dan finansial. Dari semua 
perbaikan itu diharapakan membawa manfaat tidak 
hanya untuk diri sendiri juga orang lain. Orang lain 
tersenyum bahagia karena anda, itupun suatu bentuk 
sukses. Sesederhana itu.

Jalan sukses  itu  selalu dalam keadaan 
‘underconstruction’. Sebuah jalan yang perbaikannya 
berlangsung terus-menerus. Sebagaimana jalan lintas 
sumatera yang selalu dalam proses perbaikan, berlubang, 
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diperbaiki, berlubang lagi, diperbaiki lagi. Bukan seperti 
lintasan maraton 10 kilometer yang memiliki titik akhir. 
Dimana pesertanya berlomba-lomba mencapai garis 
finis. Saling duluan. Saling pacu. Saling sikut. Bukan, 
sama sekali bukan. Sukses itu suatu proses.  

Semuanya tentang proses. Kita lihat, Steve Jobs 
misalnya. Seorang anak ingusan kaosan dengan celana 
jeans birunya, hidup tanpa uang tapi mau berproses. 
Steve kemudian berinisiatif untuk membuat sebuah 
home computer. Ia hanya menjalankan suatu proses. 
Tanpa menyangka bahwa kemudian prosesnya itu 
mengantarkannya menjadi a fortune 500 company yang 
berkembang paling cepat sepanjang sejarah. Lihat 
juga Ted Turner, anak muda yang bersabar untuk 
berproses. Dengan inisiatifnya ia kemudian menciptakan 
Cable Television. Layanan media yang tidak pernah ada 
sebelumnya. Hingga saat ini, kita masih menyaksikan 
TV hampir menjadi barang wajib untuk setiap rumah. 
Ingat juga Tirto Utomo, yang berinisiatif menjual air 
putih, bahkan lebih mahal dari bensin, padahal air putih 
bisa didapat dengan gratis dimana-mana. Tapi proses 
yang dijalani dengan sabar itu membawa air putih Pak 
Tirto, yaitu Aqua, jadi produk yang sangat dibutuhkan 
sampai hari ini.

Orang-orang ini mungkin terlihat sangat luar 
biasa hari ini. Tapi saat mereka memulai, siapa yang 
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melihat mereka sebagai orang hebat? Tidak ada! Mereka 
hanyalah orang-orang yang menjalani prosesnya masing-
masing. Mereka berjalan di jalan sukses itu bukan untuk 
mencapai garis finish, tapi untuk menikmati perjalanan 
itu sendiri. Meski realitanya perjalan itu tidak selalu 
nikmat, tapi mereka juga melewati berbagai susah, 
sulit, tantangan, dan masalah dengan penuh kesabaran, 
penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Itu semua tidak 
mungkin dilakukan jika mereka tidak punya satu faktor 
ini, yaitu power! seutas kata yang membuat mereka 
terbedakan dari yang lainnya. 

Power merupakan kata yang sangat emosional. 
Kata yang terdengar sangat dalam maknanya. Respon 
yang dihadirkan orang-orang untuk memaknai kata 
power sangat beragam. Sangat bervariasi. Bagi sebagian 
orang power sering dikaitkan dengan konotasi yang 
negatif. Karena yang terbayang dibalik kata power 
adalah kediktatoran, rezim, penghakiman, pembunuhan, 
kerusakan, peperangan, dan berbagai hal yang terasa 
menyakitkan. 

Katanya power  membuat orang lupa diri. Menggiring 
orang untuk jadi semena-mena terhadap yang lain. 
Mengartikan demikian sih sah-sah saja, sebagai contoh 
dari ragam persepsi tentang power. Karena memang 
persepsi tentang power itu dibentuk oleh serangkaian 
gambar, tayangan, kilasan, dan peristiwa yang ditangkap 
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masing-masing orang. Pengalaman membentuk sudut 
pandang.

Sudut pandang yang positif tentang power akan 
mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa power adalah 
bahan bakar yang dibutuhkan untuk memproduksi 
apapun. Seperti halnya mesin, untuk menghasilkan 
sesuatu ia membutukan bahan bakar. Soal hasil 
produksinya adalah besi, kue, pakaian, buku, ataukah 
piring, itu semua tergantung proses produksinya. Namun 
bahan bakar mutlak dibutuhkan.

Nah sekarang kita bertanya pada diri, seberapa 
besar supply power yang kita punya? dan seberapa 
banyak produk yang ingin kita kembangkan? dan satu 
pertanyaan pendahuluan, seberapa penting power itu 
bagi diri kita? 

Jangan berpikir power hanya soal menaklukkan orang 
lain. Jangan berpikir juga bahwa power adalah definisi 
suatu cara untuk mendikte orang lain. Jangan terstigma 
seperti itu, seperti yang kita sampaikan sebelumnya. 
Power itu semuanya positif, cara menggunakan power 
itulah yang bisa jadi negatif ataupun positif.

Kita perlu menyadari pula bahwa power itu 
jarang berubah. Bahkan sifatnya konstan di dunia ini 
(sebagaimana perubahan, sesuatu yang tidak berubah di 



29    

Banyak tahu, nol aksi

dunia adalah perubahan itu sendiri). Power yang melekat 
pada seseorang itu hanya seputar apakah semakin tajam, 
ataukah semakin tumpul. Saat ia semakin tajam, ia 
akan memberikan pengaruh pada orang lain. Saat ia 
semakin tumpul (berarti power orang lain makin tajam) 
maka ia akan terpengaruh oleh power yang lain. Kita 
melakukan apa yang ingin kita lakukan atau kita 
melakukan apa yang orang lain ingin lakukan 
(alias: melakukan apa yang direncanakan orang lain) 

Yang kita harapakan, power yang kita miliki tersebut 
melahirkan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu 
yang memang kita inginkan dan hal itu bernilai bagi 
orang lain.

Selama proses tersebut power adalah 

“ability to change our life, to save our 
perception, To make things work for us and 

not against us”

Power yang benar-benar power, (baca aja real 
power) itu bukan suatu yang sifatnya diarahkan 
apalagi dipaksakan. Real power itu dibagikan. Adanya 
kemampuan untuk mendefinisikan apa yang orang lain 
butuhkan. Kemudian berusaha menghadirkan solusi 
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dari apa yang dibutuhkan tersebut. Baik kebutuhan itu 
kebutuhan pribadi atau orang lain. 

Sepanjang waktu, bagaimana power itu mengontrol 
dan mengatur hidup manusia bentuk dan polanya 
berbeda-beda. Bahkan saling berkontradiksi. Dulu 
power secara sederhana merupakan hasil dari mereka 
yang punya kekuasaan. Mereka yang paling cepat 
dan paling kuat segera menjadi rujukan. Menjadi 
pemegang kekuasaan untuk mempengaruhi orang-
orang disekitarnya. 

Peradaban berkembang, power lalu dihasilkan dari 
kebudayaan, simbol-simbol dan bukti-bukti. Yang 
berkuasa mengelilingi dan menghiasi dirinya dengan 
atribut dan simbol yang melambangkan kekuasaannya. 

Kemudian, periode pun terus berlanjut. Dalam 
era industri, modal adalah menjadi power terbesar. 
Mereka yang punya modal, uang dan sebagainya, dapat 
mengakses dan mendominasi proses industri. Mereka 
yang punya fisik kuat, selama mereka tidak punya 
kapital, mereka bukan siapa-siapa. Hari ini kita bisa 
melihat sumber power terbesar dan terluas adalah ilmu 
pengetahuan dan keahlian.

Hari ini, dimana kita hidup di era teknologi 
informasi. Kita tidak lagi bergantung pada kultur 
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industri. Melainkan bergantung besar dengan kultur 
komunikasi. Kita hidup di masa ide dan pergerakan, 
konsep dan gagasan dengan sangat cepat berkembang 
disetiap tempat.

Informasi yang masif menjadi suatu karakter 
yang dari tumbuh kembangnya dunia modern hari 
ini.  Tidak terbayangkan sebelumnya bagaimana data 
dapat bergerak dengan sangat cepat. Informasi dan 
pengetahuan seakan menjadi suatu komoditi pokok yang 
kita tidak bisa hidup tanpanya. Beragam buku, film, 
komputer, dan berbagai electronic sources menyajikan 
informasi-informasi penting yang dahulu kala harus 
dibayar dengan harga mahal. Bagi mereka yang sadar, 
informasi dan data tersebut menjadi suatu sumber 
kekuatan yang tidak terbatas. 

John kenneth Galbraith mengatakan,  

“money is what fueled the industrial society 
but in the Information Society the fuel the 
power is knowledge one has now come to see a 
new class structure divided by those who have 
information and those who must function out 
of ignorance this class has its power not from 
money not from land but from knowledge”
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Dan hal yang paling menarik, perlu kita catat, 
kunci untuk mendapatkan Power hari ini, tersedia 
dengan sangat mudah bagi kita semua. Jika anda 
bukan penguasa ketika abad pertengahan, maka susah 
bagi anda untuk mendapatkan power dan jika anda 
bukan pemilik capital di era era awal industri revolusi 
industri maka susah bagi anda untuk punya bagian dari 
perubahan tersebut. Namun sekarang anak-anak, bocah 
SD, siapapun itu, punya kesempatan yang sama untuk 
(((mengubah))) dunia. 

Di dunia modern, informasi adalah rajanya 
komoditas. Dengan informasi tersebut kita akhirnya 
dapat mengakses ilmu pengetahuan yang spesifik, 
mencapai keahlian tertentu, yang akhirnya memperbaiki 
kondisi diri kita sendiri, masyarakat, rekan atau bahkan 
seluruh dunia.

Sekarang kita meninggalkan sebuah pertanyaan 
yang pasti: apakah keahlian khusus dibutuhkan untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan yang sekarang sudah 
ada? Ya, sekedar informasi tidaklah cukup. Ada sebuah 
kebenaran yang perlu dijamin. Ada jutaan informasi 
yang kita terima, dan sebagiannya sesat-menyesatkan. 
Kita butuh memfilter yang benar dari yang salah.  

Tidak sekedar dapat informasi yang valid, tapi aksi 
menjadi jauh lebih penting. Adanya tindakan. Adanya 
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perilaku. Adanya respon terhadap informasi-informasi 
tersebut. Aksi inilah yang akhirnya mampu menuliskan 
kisah suksesnya. Hanya aksilah yang mendatangkan 
hasil. Knowledge atau pengetahuan, hanya dan 
akan tetap menjadi potensi jika tak dibarengi 
dengan aksi. Pengetahuan tidak akan memberikan 
apa-apa sampai akhirnya ia menemukan tangan dan 
orang yang tepat, seseorang yang mengerti bagaimana 
mengelola pengetahuan tersebut menjadi aksi yang 
efektif. Sehingga tidak dapat kita nafikan bahwa power 
sejatinya adalah sebuah kata yang mengandung definisi, 
“the ability to act.”

Apa yang kita inginkan dalam hidup ini sejatinya 
ditentukan oleh bagaimana cara kita berkomunikasi, 
berbicara, dan melakukan obrolan dengan diri kita 
sendiri. Dalam dunia modern saat ini kita bisa 
mengatakan bahwa quality of life is the quality of 
communication. Tanpa komunikasi, kita tidak akan 
saling mengerti. Tidak saling mengerti, kita tidak akan 
saling mencintai. Begitu katanya. Ya, diri sendiri adalah 
orang pertama-pertama yang harus kita ajak bicara, 
sebelum orang yang lainnya. Kenapa? Karena dialah 
yang memainan perannya. Berperan sebagai penyebab 
masalah, atau pencair masalah. 
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Apa yang kita gambarkan, apa yang kita katakan 
kepada diri kita, bagaimana kita melakukan aktivitas, 
dan menggunakan anggota tubuh kita, termasuk ekspresi 
wajah, akan menentukan seberapa banyak yang dapat 
kita tahu, dan sejauh mana itu bisa kita gunakan.

Kita sering pula terjebak dengan apa yang kita sebut 
dengan ‘mental trap’ dimana tatkala menyaksikan sosok 
yang luar biasa sukses kita berpikir dan mengatakan 
mereka itu bisa seperti itu karena mereka memiliki 
special gift. Padahal jika kita melihat lebih dalam dan 
lebih jauh, anugerah terbaik yang menjadikan mereka 
mampu mencapai puncak kesuksesan mereka, lebih 
bersinar dari manusia rata-rata, adalah kemampuan 
mereka untuk memastikan diri mereka untuk terus 
berusaha. Melakukan aksi. Mengambil tindakan 
nyata. 

���

Ternyata beda antara mimpi 

dan kenyataan itu hanya 

pada satu hal: action!
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“Barang siapa yang beriman kepada Allah 
dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata 

baik atau hendaklah ia diam.” 

3  Muttafaq ‘alaih

Kita semua menghasilkan dua bentuk komunikasi, 
yaitu:

Pertama, kita melakukan komunikasi internal.  
Benda-benda yang kita lihat, ucapkan, rasakan bersama 
dalam diri kita. Kedua. Kita mendapatkan komunikasi 
eksternal. Kata-kata, nada, ekspresi wajah, gesture 
tubuh, dan berbagai bentuk aktivitas fisik yang digunakan 
untuk berkomunikasi keluar. 

Setiap komunikasi yang kita lakukan merupakan 
sebuah aksi. Komunikasi itu akan memberikan 
efek khusus bagi diri kita sendiri dan pada orang 
lain. Kemampuan mengkomunikasikan ini juga  power. 
Mereka yang mampu mengendalikan kekuatan ini 
dengan efektif, maka ia dapat mengubah experience 
yang dialaminya, atau bahkan mengubah apa yang 
akan dialami oleh (((dunia))). Terdengar lebay. Tapi itu 
benar. Di dalam komunikasi tersebutlah akan terbentuk 



36

R
ad

ik
al 

Yu
da

T
ur

n 
th

e P
ai

n 
In

to
 P

ow
er

berbagai perilaku dan perasaan. Orang-orang yang kita 
rasakan memberikan pengaruh pada cara pandang, 
perasaan, dan tindakan kita pada dasarnya adalah mereka 
yang tahu dengan sangat baik bagaimana menggunakan 
kekuatan tersebut. 

Coba renungi beberapa nama besar yang telah 
mengubah kehidupan manusia saat ini, Nabi Muhammad 
Shalallahu alaihi wasallam, John F. Kennedy, Martin 
Luther King, Jr., Mahatma Gandhi. Apa yang telah 
mereka lakukan secara mendasar telah menunjukkan 
betapa mereka menguasai kemampuan berkomunikasi 
dengan sangat baik, bagaimana menyampaikan dan 
mengkomunikasi sesuatu. Mereka berhasil mencapai 
visi mereka, itu semua karena kekuatan komunikasi 
yang mereka punya.

Sejauh mana level kemampuan anda dalam 
berkomunikasi ke dunia luar akan menentukan setinggi 
apa level kesuksesan yang bakal anda capai. Baik 
itu secara emosional, personal, sosial dan finansial. 
Sementara, di sisi yang lain, dan bahkan bisa jadi lebih 
penting, komunikasi akan menentukan level kesuksesan 
yang anda rasakan secara internal berupa kebahagiaan, 
ketenangan, cinta, ketulusan, atau apapun yang ingin 
anda dapatkan dalam hidup ini. 
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Dalam berbagai kisah yang kita simak, mereka 
yang sukses memperlihatkan bahwa kualitas hidup 
seseorang bukan ditentukan oleh apa yang terjadi 
dalam hidupnya, melainkan bagaimana orang tersebut 
merespon, menanggapi, memproses ulang kejadian-
kejadian yang dialaminya.

Kita semua adalah decision maker, kita yang 
menentukan mau bersikap seperti apa, mau bertindak 
bagaimana. Semuanya sesuai dengan cara yang kita 
pilih dalam menerima kehidupan ini, dalam menjalani 
rentetan perjalanan, bisa jadi kita sukai atau kita benci.

Makna dibalik suatu peristiwa itu menjadi sangat 
berharga. Sangat positif. Sangat penting. Sangat 
powerful. Sesuai dengan makna yang kita ciptakan untuk 
melihat peristiwa tersebut. Ia tidak muncul sendiri. 
Kita yang memberikan makna dibalik setiap peristiwa. 
Saat kita ditolak dalam lamaran suatu pekerjaan. Kita 
punya pilihan untuk mengartikan itu sebagai suatu 
akhir dari segalanya atau itu sebagai sinyal pendorong 
untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri. 
Kita dibebaskan untuk memilih makna apa untuknya.

��� 
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Obrolan 5 menit bisa 

membuat suasana lebih 

cair, menghilangkan, 

menjauhkan 

kesalahpahaman, dan 

membuatnya kehidupan 

jadi lebih hangat.
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5 nasihat menjadi great!
Ada lima hal pokok yang tidak boleh kita tinggalkan 

dalam melakukan serangkain aktivitas sehari-hari. Hal 
pokok yang akan membantu kita melakukan tanggung 
jawab dengan lebih baik. Yuk, simak

1 - Temukan Passion

“Allow your Passion to become your purpose, 
and it will one day become your profession.”

3  Anynomous

Mereka yang kita saksikan telah mencapai satu 
tangga keberhasilannya, mereka tampak seakan telah 
menemukan sebuah alasan, tenaga, kekuatan yang 
membuat obsesi mereka itu bergelora hebat dalam 
mengerjakan tanggung jawab mereka. Alasan tersebut 
menggerakan mereka untuk terus berbuat, bertindak, 
bertumbuh, dan terus belajar. Obsesi itu seakan 
memberikan mereka bahan bakar bagi kereta api cepat, 
atau pesawat terbang yang mereka tunggangi.

Passion telah membuat seorang ilmuwan angkasa 
bertahun-tahun bergelut dengan beragam uji coba. 
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Hidup lama dalam suatu laboratorium demi mewujudkan 
sejenis penemuan hebat yang membuat manusia bisa 
berkelana keluar angkasa, dan kemudian kembali lagi 
ke bumi. 

Passion-lah yang membuat seseorang mampu 
begadang, bekerja keras, kemudian bangun lagi pagi-
pagi.  Tanpa mengenal lelah. Punya daya tahan. Tahan 
banting. Mampu bersabar dalam kesusahan. Mampu 
tersenyum dalam keadaan sakit. Ada semacam kekuatan 
yang muncul karena Passion tersebut. Yang mengubah 
sesuatu dari yang awalnya biasa-biasa saja menjadi luar 
biasa.  Semuanya diraih dengan Passion

2 - Jagalah, BELIEF!

Tingkatan belief telah membedakan siapa yang 
akhirnya sukses dan siapa yang gagal. Seorang yang 
bercita-cita besar, dan sukses dalam suatu target besar 
mereka tersebut secara mendasar punya belief yang jauh 
lebih besar. 

Rasa yakin itu seluruhnya tentang memahami 
siapa diri kita, dan apa diinginkan diri itu secara 
detail di kemudian hari. Meskipun secara kalkulasi 
hal tersebut tidak mungkin diwujudkan. Tapi hidup 
ini, seringkali seperti suatu keajaiban. Ada tangan-
tangan yang akhirnya membuat mimpi-mimpi itu 



41    

5 nasihat m
enjadi great!

terwujudkan satu per satu, yaitu Allah. Sebaliknya jika 
kita mempersempit hidup ini dengan selalu mematahkan 
impian-impian tersebut, “Ah tidak mungkin. Ah, 
tidak realistis” maka itu sebabnya kita tidak pernah 
mencapai suatu sukses besar karena kita membuat 
batasan sendiri untuk hidup kita. Untuk apa yang 
ingin kita dapatkan. Untuk apa yang ingin cita-
citakan.

“What we believe to be true, what we believe 
is possible, becomes what’s true,become what’s 

possible.” 

Orang yang punya Passion itu sejatinya banyak. Tapi 
Passion itu tak membuat perubah signifikan dalam hidup 
mereka karena punya masalah pada ‘rasa yakin’, mereka 
mengekang belief nya, “Jangan mengharapkan itu lagi, 
itu mustahil”, “cita-cita terlalu tinggi, nanti biasa gila! 
Jadi orang itu biasa-biasa saja…”, “kamu itu anak orang 
miskin, jadi jangan banyak khayal deh, nanti nyusahin 
orang aja..”. Seringkali begitu. Membatasi karena 
merasa tidak mungkin. Tidak sanggup. Tidak mampu. 
Padahal mereka belum sama sekali melakukan action 
yang membuat mereka sampai pada cita-cita tersebut. 
Orang yang berhasil tahu apa yang mereka inginkan 
dan punya rasa yakin mereka mampu mendapatkannya.
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Passion dan belief merupakan ramuan mujarab, atau 
seperti tenaga penggerak untuk menjadi excellence. 
Namun, tenaga penggerak saja tidak cukup. Ibarat 
sebuah roket jet yang diterbangkan ke bulan, bahan bakar 
memang sudah cukup untuk sekedar menerbangkan, 
tapi ia akan terbang tanpa arah. Untuk membuatnya 
terarah diperlukan intelligent sense untuk melakukan 
perkembangan yang logis. Terukur. Terarah. Rasional.

3 - Lakukan dengan STRATEGY!

Resource yang tersedia akan sia-sia tanpa tata 
kelola yang baik. Dibutuhkan cara, langkah, dan 
siasat yang dimaknai sebagai strategi dalam mengelola 
resource tersebut sehingga menjadi suatu hal yang 
bermanfaat. Begitu juga mobil mewah, handphone 
canggih, atau mesin terbaru, tanpa tenaga operator 
yang baik dan handal menggunakannya, maka tak akan 
maksimal manfaat yang bisa diekstrak dari resource 
tersebut. Apalah guna punya MacBook ya gak, kalo 
yang dipake cuman buat ngetik, powerpoint, dan muter 
video. Padahal fiturnya jauh lebih banyak, dan lebih 
banyak kegunaan yang bisa diperoleh jika mengerti cara 
makenya. Sama kayak cari guru les membaca anak kita 
usia 4 tahun, gak perlu nyari guru yang doktor, sayang 
ilmunya gak kepake. Resource saja gak, cukup harus 
mengerti juga tata kelola yang baik.
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Ketika Steven Spielberg memutuskan untuk menjadi 
seorang film maker, dia awal-awal memetakan dulu course 
apa saja yang perlu dikuasainya. Dipelajari. Ditekuni. 
Sehingga mengantarkannya menjadi pemain terbaik 
dibidangnya. Lihatlah langkah awalnya. Beliau ini 
menemukan dulu, apa yang ingin dipelajarinya, siapa 
yang perlu dia kenal, dan apa yang yang perlu ia lakukan. 
Dia sudah punya Passion. Sudah punya belief. Dan 
sekarang ia harus punya strategi bagaimana hal tersebut 
mengantarkannya menjadi yang terbaik.  Potensi yang 
ada teralokasikan dengan sangat baik. Optimal dan 
maksimal. 

“A strategy is a recognition that the best talents 
and ambitions also need to find the right 

evenue”

Seperti saat kita ingin membuka pintu. Ada pilihan 
untuk membuka pintu tersebut dengan mendobraknya. 
Atau kita juga bisa mendapatkan kunci, sehingga ia 
terbuka dengan mudah. Banyak cara memang untuk 
meraih sesuatu, oleh karena itu dibutuhkan strategi 
untuk melakukan yang mana agar target kita didapatkan 
dengan cara lebih cantik, lebih cepat, lebih elegan, dan 
lebih inspiratif.
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4 - Berikan values!

Bagi kita anak bangsa yang mencintai negeri ini, kita 
sangat bangga karena bangsa ini terkenal sebagai bangsa 
yang bermoral, pekerja keras, agamis, menjunjung 
tinggi persatuan, dan punya integritas. Hal ini adalah 
values, dasar, etik, moral, dan practical judgement 
yang dibuat untuk menjawab pertanyaan, apa yang 
sejatinya penting?! What really matters. Maka, moralitas, 
hardwork, agama, persatuan, dan integritas merupakan 
sesuatu yang penting dari kacamata bangsa Indonesia. 
Dari sekian banyak nilai positif lainnya, maka lima 
itulah yang di set sebagai nilai yang paling penting. 
Nilai-nilai ini menjadi suatu system tentang mana yang 
benar, mana yang salah dalam tata kehidupan.

Value juga menjadi ‘penghakiman’ yang kita buat 
untuk membuat hidup ini menjadi lebih layak dijalani. 
Banyak orang tidak mengerti, bahkan tidak punya 
pengetahuan yang jelas, hal apa yang sejatinya penting 
bagi hidup mereka. Seringkali orang melakukan sesuatu, 
namun selepas itu ia menjadi tidak bahagia. 

Mereka yang sukses tahu dan paham secara mendasar 
hal apa yang benar-benar penting untuk mereka. Mereka 
tahu yang mereka inginkan. Tahu prioritas yang hendak 
dilakukan dan diselesaikan.  Misalnya kita lihat, tokoh-
tokoh dunia yang berhasil dalam bidang mereka masing-
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masing, Soekarno, Ronald Reagan, John F. Kennedy, 
Martin Luther King, Jr., Zakir Naik, Steve Jobs, Jack 
Ma, dan sebagainya. Visi mereka semua berbeda. Tapi 
fondasi moral mereka sama: a sense who they are and 
why they do what they do. Memahami nilai-nilai ini 
menjadi satu pokok yang sangat krusial dan menantang. 
Sekali jadi, maka langkah untuk menuju excellence itu 
lebih terang. 

Passion, belief, strategi, semua hal ini saling 
berinteraksi satu dengan yang lain. Tidak berdiri 
sendiri. Tidak independen. Passion mempengaruhi 
belief. Semakin kita yakin, semakin besar power kita 
untuk mencapai sesuatu. Semakin kita yakin mampu 
melakukannya, semakin kita bersedia dengan lapang 
data berinvestasi untuk mencapainya. 

5 - Bangun ENERGY!

Bisa dipastikan mencapai titik excellence akan 
melewati jalan yang terjal. Tidak mudah. Tidak 
gampang. Excellence people terus mencari peluang-
peluang yang dapat membantu mereka berkembang. 
Mereka hidup dengan obsesi tiap harinya dan merasa 
waktunya selalu kurang untuk mengerjakan sesuatu. 

Jumlah mereka yang punya Passion dan yakin dengan 
apa yang akan dicapainya cukup banyak. Mereka pun 
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tahu strategi apa yang harus diambil, dan punya values 
yang sejalan dengan itu. NAMUN, mereka tidak punya 
daya fisik yang cukup untuk TAKE ACTION. Mereka 
tahu. Mereka sadar. Tapi tenaganya tidak mendukung. 

���
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“Perumpamaan kaum Mukminin dalam 
cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan 
bahu-membahu, seperti satu tubuh. Jika 
salah satu anggota tubuhnya sakit, maka 
seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut 
merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur 

dan demam.”

3  Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam 
(HR. Bukhari no. 6011, Muslim no. 2586)

Kalau kita jeli mengobservasi tokoh yang berhasil 
dibidangnya, hampir keseluruhan, mereka punya 
persamaan, sama-sama punya kemampuan untuk 
membangun ikatan dengan orang lain. Kemampuan 
untuk bisa membangun keterkaitan, koneksi, hubungan, 
dan kedekatan dengan ragam manusia yang punya 
ragam latar belakang.  

Memang tetap ada yang berhasil karena expertise 
pribadinya, menginvestasikan waktu menjadi ahli dalam 
menciptakan sesuatu. Namun sebagian besar yang lain 
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hampir semuanya punya kemampuan untuk menyatu, 
berbaur, beradaptasi dengan jutaan orang diluar sana. 
Kesuksesan yang ril, tidak sekedar soal materi. Jauh lebih 
dalam, setiap orang membutuhkan hubungan, kasih 
sayang, dan rasa cinta dari orang lain. Tanpa itu semua, 
excellence yang diperoleh akan bersifat semu. Karena tak 
membawa manfaat kepada yang lain. 

Kemampuan untuk membangun relasi dengan baik 
merupakan salah jenis kecerdasan. Sebagaimana yang 
disampaikan oleh Dr. Howard Gardner, dalam bukunya 
Frames of Mind, ia menyebutnya dengan istilah inter-
personal intelligence, yaitu kemampuan to communicate, 
negotiate, interact, persuade, and influence other people. 
Kemampuan untuk membangun komunikasi yang 
baik, bernegosiasi yang benar, berinteraksi dengan erat, 
dan mengajak serta mempengaruhi orang lain dalam 
suatu hal. 

Hubungan dan relasi yang kuat berdiri di atas 
beberapa prinsip, sebagaimana yang dijelaskan oleh 
Brian Tracy, seorang trainer top sales dan telah menulis 
lebih dari 60 buku seputar personal development and 
business success, yaitu

Amanah (trust). Untuk membangun hubungan yang 
kuat, kita haruslah menjaga setiap perilaku kita sesuai 
dengan apa yang kita katakan. Menjaga komitmen dan 
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bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang menjadi 
tanggung jawab kita. 

Menghargai orang lain (Respect). Poin kedua adalah 
menjadikan seseorang merasa dihargai dan dianggap 
penting keberadaannya. Tidak cuek apalagi menganggap 
remeh orang lain. Dengan menunjukkan respek kita 
kepada seseorang akan menguatkan kualitas hubungan 
antara keduanya.

Peduli (caring). Pemberian terbaik yang dapat 
kita hadiahkan kepada orang lain, bukan semata yang 
benda tangible, sesuatu yang ada fisiknya. Caring 
atau kepedulian merupakan salah satu pemberian 
yang lebih penting bagi seseorang. Suatu hadiah yang 
diberikan tanpa ada harap kembali atau balasan. Bahkan 
kepedulian ini lebih jitu untuk membantu seseorang jadi 
lebih baik, ketimbang memberikan kritik dan masukan.  

Penghargaan dan apresiasi. Poin selanjutnya yang 
membuat ikatan pertemanan dan jaringan itu kuat 
adalah melalui penghargaan dan apresiasi. Upaya kita 
untuk senantiasa mengapresiasi kebaikan orang lain, 
sekecil apapun itu, akan melahirkan perasaan yang 
dekat dan hangat.

���
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Belajarlah untuk mengapresiasi 

oranglain sekecil dan sesederhana 

apapun kebaikan yang dilakukan. 

Bisa jadi kebaikan kecil itu dilakukan 

dengan upaya yang tidak mudah dan 

penuh ketulusan.
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Sepotong kata yang perlu ditekankan dalam benak 
kita adalah: producing results. Mari kita sama-sama 
berpikir untuk dua kata ini. Mungkin saja, banyak di 
antara kita yang membawa keinginan untuk mengubah 
cara pandangnya terhadap dunia, atau bahkan cara 
pandangnya untuk dirinya sendiri. 

Mungkin saja ada yang yang membawa keinginan 
agar bisa menjadi pembicara yang baik. Dan begitu 
banyak keinginan yang lain seperti ingin memperbaiki 
hubungan menjadi lebih baik, terus belajar hal baru 
dengan lebih efektif, terus menjaga kualitas kesehatan 
baik fisik dan mental, atau bahkan berusaha untuk 
mencapai level pendapatan yang lebih tinggi.  

Pada dasarnya, semua poin tersebut berangkat 
dari usaha.  Seperti hukum aksi reaksi. Dimana reaksi 
merupakan hasil dari adanya aksi berupa upaya yang 
dilakukan. 

Namun, sebelum akhirnya kita bisa mengatakan, 
“Aku sudah menghasilkan sesuatu” sejatinya kita juga 
sudah menghasilkan sesuatu, hanya saja hasilnya 
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tersebut belum sesuai dengan apa yang kita 
ekspektasikan. 

Sebagian besar kita, mayoritasnya, meyakini 
mentalitas dan cara pikir, merupakan aspek yang terjadi 
diluar kontrol kita. Namun yang benar sebaliknya, 
setiap kita mengontrol sendiri mentalitas yang ingin 
kita bangun dan cara berpikir ke arah yang ingin kita 
dapatkan. 

Hal penting yang perlu kita catat dan garis bawahi, 
aktivitas mental semisal depresi, tidak terjadi begitu saja 
pada diri seseorang. Depresi itu tidak pernah kita terima 
sebagai hasil pemberian. Melainkan kita sendirilah yang 
menciptakannya. Termasuk juga setiap yang hal yang 
kita terima sebagai hasil dari hidup ini. 

Orang-orang yang mencapai titik ‘keberhasilan’ 
mereka adalah mereka yang mengikuti pola-pola sukses 
dengan konsisten. Hal pertama dari pola tersebut 
adalah kita harus mengetahui hasil seperti apa yang 
kita harapkan. Kemudian yang kedua, take action. 
Meskipun beberapa keinginan tersebut tetap akan jadi 
sebuah mimpi, kita tetap harus mengambil langkah, satu 
demi satu, menuntaskan satu demi satu, hal-hal kecil 
yang mengantarkan kita pada hasil yang kita inginkan. 
Sekali lagi meskipun hasil dari hal kecil tersebut tidak 
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sesuai, kita tetap harus lakukan, dan melihat apa respon 
dan bagaimana hasil dari aksi kecil yang kita dilakukan. 

Kita harus tahu, tatkala melakukan sesuatu, apa 
yang kita dapatkan dari sana. Kemudian, segera catat 
hal itu apakah hasilnya membuat kita semakin dekat 
atau jauh dari tujuan utama. Kita harus tahu impact 
dari aksi yang kita lakukan, tidak muluk-muluk, mulai 
dari hal-hal kecil seperti obrolan-obrolan dan kebiasaan 
sehari-hari.

Ketika hasil itu tidak sesuai, maka disanalah proses 
kita belajar. Menjadi pengalaman. Menjadi catatan. 
Menjadi evaluasi untuk langkah-langkah selanjutnya. 
Simple: jika sesuai maka itu mewujudkan impian anda. 
Jika gagal hal tersebut menjadi pengalaman dan bagian 
dari proses belajar. Tidak ada kerugian sama sekali. 

Pola simple ini penting. Selalu dimulai dari 
targetnya apa. Karena kita tidak akan mencapai apa-
apa jika memang tidak ada apa-apa yang ingin dicapai. 
Setelah tahu target apa yang hendak dicapai, kemudian 
lakukan tindakan konkrit. Karena sekedar tahu saja 
tidak ada artinya. 

Mereka ini tahan untuk terus belajar dan memahami 
respon yang didapatkan. Jika begitu jika begini maka 
begini dan begitu, mereka ini terus beradaptasi dari 
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pengalaman-pengalaman tersebut. Menyesuaikan 
diri. Melakukan perubahan. Sampai pada satu titik 
menemukan apa yang benar-benar cocok dan pas.

���

Ketergesaan tidak akan membawa 

hasil yang lebih baik. Apapun hasil 

yang diperoleh hari ini merupakan 

proses yang perlu kita hargai. 

Bersabarlah dengan proses.
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Belajarlah untuk 
BERKOMUNIKASI

 Bagian ini merupakan salah satu bagian paling 
pokok yang harus digaris bawahi. Yaitu bagaimana 
kita berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana 
kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kedua hal 
tersebut menentukan kualitas hidup kita. Kita harus 
belajar bagaimana mengatasi masalah, menghadapi 
tantangan, kemudian menyampaikan pesan-pesan 
dari pengalaman tersebut pada diri kita. Cara ini telah 
membuat tokoh-tokoh besar berhasil mengubah dan 
memperbaiki banyak hal dalam hidup mereka. Orang-
orang yang gagal mengambil pelajaran dari hidup, 
akhirnya menyerah dengan mengatakan semua itu 
sebagai keterbatasan. Orang yang berhasil hadir di 
pikiran kita, menginspirasi, menjadi dikenang oleh 
alam bawah sadar kita merupakan contoh sederhana, 
bagaimana mereka berhasil berkomunikasi dengan kita. 
Sehingga sosoknya selalu ada dibenak kita. 

Mampu berkomunikasi dengan baik, telah 
melahirkan orang tua yang hebat, artis yang hebat, atau 
guru yang luar biasa. Bagaimana menyampaikan pesan 
kepada orang lain, bagaimana menghilangkan gap yang 
ada, membangun pola komunikasi dan koneksi yang 
baru, serta berbagi ide-ide dan visi-visi baru. 
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Bunker Hunt, the Texas Oil billionaire. Suatu ketika 
ditanya tentang pesan yang dapat ia berikan bagi mereka 
yang ingin sukses dalam hidupnya. Lalu ia mengatakan 
sukses itu sederhana. Pertama, anda putuskan dulu apa 
yang ingin anda dapatkan. Kedua, lakukan ‘pembayaran’ 
untuk mendapatkannya. Jika anda tidak melakukan 
tahapan kedua, maka itu hanya jadi suatu wacana. 
Basa-basi.

 Peter Drucker, bukunya innovation and 
entrepreneurship yang menjadi salah satu buku best 
seller, dia meng-outline aksi konkret yang dapat diambil 
seseorang untuk menjadi seorang entrepreneur dan 
inovator yang efektif. Secara eksplisit ia mengatakan 
bahwa inovasi itu merupakan suatu proses yang spesial 
dan terus berlangsung. Tidak ada hal yang misteri 
dan aneh terkait dibalik suksesnya para entrepreneur. 
Entrepreneur bukan hasil dari genetic makeup atau garis 
keturunan, melainkan ia adalah hasil dari kedisiplinan 
dan ketekunan yang bisa dipelajari. 

Salah satu aspek fundamental dalam proses belajar 
atau membangun kesuksesan adalah belajar dari apa yang 
telah dibangun oleh orang lain. Sebagaimana rekan-
rekan kita yang di bidang teknologi, setiap temuan di 
bidang engineering atau computer design, secara natural, 
berangkat dan berpijak dari temuan dan breakthroughs 
sebelumnya. Begitu juga dalam bisnis, perusahaan tidak 
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belajar dari tahap nol, tapi belajar dari data terupdate dan 
terbaru yang telah dilakukan oleh perusahaan yang lain. 

Begitu juga alam human behavior. Kebanyakan 
kita masih berangkat dari model-model abad 19 untuk 
mempelajari bagaimana pikiran bekerja dan bagaimana 
perilaku itu terjadi. Sementara kita bisa menggunakan 
teknologi yang semakin berkembang untuk menciptakan 
kualitas hidup yang kita inginkan. 

Ada tiga hal mendasar yang mesti diduplikasi 
untuk menghasilkan kemajuan seseorang. Tiga hal ini 
secara mental dan fisik berkaitan dengan hasil yang 
kita inginkan.  

Poin pertama ini merepresentasikan person’s 
belief system. Apa yang diyakini seseorang dalam 
hidupnya, apakah ia berpikir itu sesuatu yang possible 
atau impossible untuk diwujudkan. Sebuah pepatah 
mengatakan,

“Whether you believe you can do something 
or you believe you can’t, you’re right”

Pada satu kondisi ini bisa benar, ketika kita tidak 
percaya bisa melakukan sesuatu, maka ketidakpercayaan 
itu akan mengirimkan pesan yang konsisten kepada 
pikiran kita, efeknya? Itu akhirnya membatasi dan 
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mengurangi kemampuan yang kita miliki. Sebaliknya 
ketika kita terus-menerus mengirimkan pesan bahwa 
kita bisa melakukan sesuatu, kemudian sinyal akan 
diteruskan ke otak, secara tidak langsung proses itu 
menstimulasi diri kita untuk menghasilkan sesuatu 
yang kita inginkan. 

Poin kedua yang harus dilakukan adalah membuka 
person’s mental syntax. Ini sih, bahasanya Anthony 
Robbin. Dalam bahasa sederhana, kita kenal dengan 
kondisi kejiwaan seseorang. Mental syntax ini merupakan 
cara seseorang tersebut meng-organize pikirannya. 
Syntax seperti halnya sebuah code. Saat kita melihat 12 
digit angka dalam kontak handphone kita, itu tidak serta 
merta bisa menghubungi orang lain. Namun kita harus 
mengurutkan atau men-setting angka yang benar agar 
terhubung dengan orang yang kita inginkan. Hal yang 
sama terjadi pada sistem kerja otak kita. Seseorang harus 
mengelola pikiran dan kejiwaannya sehingga dengan 
sangat efektif membantunya mendapatkan target dan 
goals yang disasar. 

Poin ketiga yaitu physiology. Pikiran dan tubuh itu 
saling terkait secara penuh. Terkait utuh. Gimana kita 
menggunakan fisiologis kita. Sederhananya tentang 
cara kita bernafas, mengelola tubuh, postur, ekspresi 
wajah, pola gerakan-- akan mempengaruhi gimana 
kondisi. Expresi wajah yang jutek tatkala anda melakukan 
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interview perusahaan jasa, maka kemungkinan besar 
anda akan ditolak. 

Setiap saat, pada dasarnya kita melakukan duplikasi. 
Sebagaimana duplikasi yang dilakukan seorang bayi, 
bagaimana ia belajar berbicara? Bagaimana seorang 
atlit muda belajar dari yang lebih senior? Bagaimana 
seorang pebisnis memutuskan untuk menstrukturisasi 
perusahaannya? Mereka ini semuanya akan melakukan, 
sesuai dengan apa yang pernah mereka lihat. 

Kita hidup dalam sebuah pola yang kondisinya 
cukup konsisten. Ketika di satu daerah pola itu bisa 
diterima, maka sangat besar kemungkinan ia juga akan 
diterima di tempat lainnya. Jika seorang pengusaha 
berhasil menjual chocolate chip cookies pada sebuah mall di 
Jakarta, kesempatan berhasil itu juga akan sama ketika 
dilakukan di Pekanbaru. 

Hampir semua yang merasa berhasil dalam 
melakukan bisnisnya di satu kota, ia akan duplikasi 
sistem tersebut untuk diaplikasikan di kota yang 
berbeda. Sehingga sederhananya, hal yang perlu kita 
lakukan adalah membuktikan suatu sistem itu benar-
benar bekerja ataukah tidak. Saat suatu sistem itu 
terbukti berjalan dan bekerja, kita kemudian hanya 
perlu membuat duplikasinya. Bahkan hasil duplikasi 
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tersebut bisa lebih baik, seiring dengan perbaikan-
perbaikan yang dilakukan. 

Salah satu negara dengan model ATM (Amati, 
Tiru, Modifikasi) paling baik adalah China.  Apa sih 
yang membuat ekonomi China cukup kuat? Apakah 
karena inovasi brilian yang mereka lakukan? Terkadang 
sih iya. Namun jika anda melihat sejarah industri China 
dua dekade ke belakang, sangat jarang produk baru atau 
temuan teknologi baru bermula dari China. Orang-
orang China secara sederhana hanya mengambil ide 
dan produk yang sudah ada, mengamati system yang 
terbukti bekerja, lalu dibuatkan duplikasinya. Bahkan 
hampir segala jenis produk, ada duplikasinya di China. 

Dalam beberapa daerah istilah belief ini dianggap 
suatu mitos atau doktrin. Tersebar dan dipercayai. 
Dianggap sakral dan tak main-main. Secara esensi, belief 
ini merupakan prinsip apapun yang berfungsi sebagai 
guidance, memberikan arah, dan petunjuk. Urgensi belief 
itu hadir sebelum suatu misi dibawa. Mengorganisir 
persepsi-persepsi yang melintasi pikiran seseorang. Bisa 
jadi persepsi itu dikombinasi, difilter atau dieliminasi. 
Atau bahkan karena sejalan dengan belief, persepsi 
eksternal tersebut menyatu dalam semangat dan belief 
seseorang. 



61    

Belajarlah untuk BE
R

K
O

M
U

N
IK

A
SI

John Stuart Mill suatu ketika pernah menulis, 

“One person with a belief is equal to a force 
of ninety-nine who have only interests”

Jika kita mengunakan istilah yang dipake Anthony 
Robbin, maka di sinilah letak rasa yakin. Ia langsung 
memberikan perintah kepada ‘saraf berpikir’ seseorang. 
Sehingga itulah yang menjadi esensial bagi terwujudnya 
excellence dalam capaian-capaian tersebut. 

Yang perlu kita ketahui adalah rasa yakin itu 
bukan sesuatu yang statis. Artinya, rasa yakin kita 
akan sesuatu bukan suatu hal yang tetap, begitu-begitu 
terus sepanjang waktu. Jika ada yang berpikiran seperti 
ini, maka ini suatu pandangan yang salah.  Rasa yakin 
juga bukan intellectual concept, dimana yang orang 
yang punya IQ tinggi, akan punya rasa yakin yang 
bagus, yang kuat. Tidak sama sekali. Rasa yakin juga 
bukan suatu pemahaman yang dipaksakan karena suatu 
tindakan atau suatu hasil yang tampak. Tidak ada yang 
dapat memaksa seseorang untuk punya keyakinan A, 
sekalipun berbagai upaya tindakan dilakukan. Karena 
rasa yakin atau belief bukan paksaan dari suatu tindakan. 
Belief itu adalah jalan yang mengantarkan kita dengan 
tepat untuk bertindak. Berfikir. Berucap. Dan tidak 
ada satu hal pun yang dapat memaksana belief itu akan 
jadi seperti apa. 
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Rasa yakin yang benar sangat menentukan 
seberapa banyak potensi yang kita punya bisa disentuh. 
Dikembangkan. Diwujudkan. Dimanfaatkan. Rasa yakin 
itu bisa jadi menghadirkan suatu gairah, atau malah 
sebaliknya, mematikan semangat untuk melakukan 
suatu tindakan. Saat kita percaya bahwa usaha untuk 
mendapatkan A itu akan sia-saa, tidak ada harapan 
lagi, maka semangat kita untuk meneruskan usaha 
tersebut mengerucut sedimikian rupa. Sebaliknya, hal 
yang tampak mustahil, namun bila kita percaya 
hal tersebut bisa dicapai, yakinlah, itu tinggal 
menunggu masanya saja. Ibarat seseorang yang 
akan pergi ke suatu kota. Mau dia jalan. Mau dia pake 
motor. Apalagi pakai pesawat. Selama dia terus berjalan, 
maka tinggal menunggu waktunya ia akan sampai. 
Cepat atau lambat. Langkahnya akan berpijak pada 
kota yang dituju. 

“They can because they think they can.”

3  Virgil
 

���
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Menguatkan rasa yakin 
diri sendiri

Anthony Robbin menyampaikan,

“Beliefs are preformed, preorganized 
approaches to perception that filter our 
communication to ourselves in a consistent 

manner”

Kemudian pertanyaannya, dari mana kita 
mendapatkan rasa yakin itu, dan kenapa rasa yakin yang 
mengantarkan sebagian orang jadi sukses dan sebagian 
lagi tidak. Jika kita ingin mencoba untuk mendapatkan 
bagaimana rasa yakin atau belief yang dapat membantu 
dan mempercepat kita mencapai excellence, hal pertama 
yang perlu kita perhatikan adalah mencari lingkungan 
yang tepat. 

Lingkungan merupakan wilayah dimana lingkaran 
kesuksesan itu berada dan terus menelurkan kesuksesan. 
Sekali lingkungan yang kita tempati adalah lingkungan 
yang ‘gagal’ juga akan mengantarkan kita pada kegagalan. 
Lingkungan tersebut tidak memberikan kita ruang dan 
pengalaman positif. Tidak memperlihatkan kepada kita 
perilaku dan aktivitas yang kondusif. Tidak mendukung 
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kita menjadi pribadi yang kreatif, pantang menyerah, 
dan saling menghargai. Sebaliknya, malah menghalangi, 
menghambat, dan menyulitkan kita untuk mencapai 
keberhasilan. 

Semisal lingkungan dengan peradaban yang acuh 
tak acuh dengan pendidikan, maka kita akan terkena 
imbasnya. Menganggap Pendidikan itu tidak penting. 
Pendidikan dianggap hanya buang-buang uang dan 
buang-buang waktu. Toh pada akhirnya nanti kerja juga. 
Tidak penting. “Carilah uang. Bekerja. Jangan sekolah 
terus. Habis-habiskan uang aja…” begitu komentar yang 
barangkali kita terima. Itu mungkin hal sederhana, dan 
masih bisa kita atasi. 

Hal terburuk yang tidak terbayangkan adalah ketika 
pelan-pelan peristiwa yang kita lihat terus-menerus 
tersebut tertanam sebagai cara pandang kita melihat 
dunia. Misalnya, setiap hari, setiap bulan, seringkali 
kali kita melihat kegagalan, kegagalan, dan kegagalan 
lagi. Kemudian, dikelilingi oleh orang-orang yang 
mudah menyerah dengan kegagalan. Lambat tapi 
pasti akan tercetaklah dalam gambaran bahwa hidup 
memang tentang kegagalan, dan kalau gagal tidak 
perlu mencoba kembali. Sifat dasar manusia itu 
gampang sekali mencontoh. Meniru. Menduplikasi 
apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialaminya. 
Kita harus ingat bahwa modelling is something we all do 
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consistently. Jika kita hidup dan tumbuh dilingkungan 
yang mengajarkan sopan santun. Maka mudah bagi 
kita untuk menjadi pribadi yang senada. Tatkala kita 
hidup dan tumbuh ditengah lingkungan yang kaya dan 
orang-orang sukses kita dengan mudah juga meniru 
dan menduplikasi sekeliling kita. 

���
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Ketika rasa yakin kita memudar, 

percaya diri kita kendur, dan 

rasa sabar mulai menipis, maka 

beristighfarlah.
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Salah kaprah menerima 
feedback

Tiap orang punya caranya sendiri untuk menerima 
feedback yang datang padanya. Sekalipun demikian, ada 
beberapa poin yang bisa saya katakan salah kaprah, 
salah cara pandang dalam menerima feedback tersebut

1. Menyerah dan memutuskan berhenti. 

Barangkali kita pernah menemukan seseorang 
yang ngambek dan memutuskan menyerah lantaran 
ia menerima feedback berupa kritik yang negatif. 
Atau orang itu adalah kita sendiri? Jiwa yang teguh 
dan tegar dalam menerima feedback itu tanda baik 
bahwa seseorang itu punya modal untuk menggapai 
kesuksesannya. Kenapa? Jiwa yang terlatih untuk 
menghadapi situasi yang menyenangkan ataupun 
tidak menyenangkan akan mengarahkannya menjadi 
seseorang yang punya daya tahan menghadapi 
berbagai tantangan dan rintangan. Feedback negatif 
itu bukanlah sesuatu yang buruk. Anggap saja feedback 
itu sebagai informasi, bukan suatu serangan. Anggap 
ia sebagai pedoman perbaikan, dan bukan kritikan. 
Sebagaimana sistem pesawat terbang yang akan 
terus-menerus memberitahukan kepada pilot bahwa 
pesawat berada pada kondisi terbang terlalu tinggi, 
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terlalu rendah, terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. 
Panduan itu membuat pesawat kembali terbang dengan 
arah yang baik berdasarkan feedback yang diterima. 
Tidak pernah pesawat langsung mendadak panik dan 
berhenti karena dikritik terus-menerus. Begitu juga 
diri kita. Menerima feedback itu adalah cara paling 
baik untuk mengarahkan kita pada tujuan disaat kita 
mulai membelok. Sehingga kita dipantau, dimonitor, 
dan diarahkan terus hingga bisa mencapainya jauh lebih 
cepat dan selamat. 

2. Emosi dan marah.

Coba hitung berapa banyak orang yang ada 
dilingkaran kita. Biss puluhan atau bahkan ratusan ribu. 
Tapi amatilah berapa dari mereka yang peduli dengan 
diri kita? Faktanya gak banyak. Feedback yang datang 
memperbaiki dan memperingatkan bahwa kita sedang 
salah jalan, sedang keluar jalur, menandakan mereka 
yang memberikan feedback adalah segelintir orang 
yang peduli dari sekian puluhan ribu dicircle tersebut. 
Merekalah yang sungguh-sungguh menaruh perhatian 
dan ingin kita berhasil dengan target dan impian-
impian kita. Sehingga suatu kesalahan besar tatkala 
kita meresponnya dengan emosi dan marah kepada 
pihak yang memberikan feedback. Parahnya lagi, jikalau 
akhirnya sumber feedback itu pergi, meninggalkan kita, 
maka kita harus khawatir siapa yang akan memberikan 



69    

Salah kaprah m
enerim

a feedback

feedback lagi tatkala terjadi kekeliruan. Feedback dan 
kritik itu sangat positif. Pastinya kritikus mengatakan 
punya kita jelek, karena sebelumnya ia telah melihat yang 
lebih baik. Ia mengatakan proses kita salah, karena ia 
telah melihat proses yang lebih efektif dan efisien. Pasti 
ada sesuatu yang menjadi pembandingnya. Bagaimana 
mungkin, orang sebaik itu, kita balas dengan emosi, 
hanya karena kita baperan merasa tak dihargai?!

3. Acuh tak acuh.

Bersikap cuek dan mengabaikan feedback bukan 
suatu bentuk reaksi positif. Itu sangat jarang dilakukan 
mereka yang punya semangat besar dalam mengejar 
impian mereka. Orang-orang besar akan menaruh respek 
yang tinggi terhadap orang lain, siapapun mereka itu. 
Kita mungkin pernah bersama atau mengenal orang 
yang mengabaikan sudut pandang oranglain dan hanya 
mengindahkan sudut pandangnya sendiri. Tidak 
tertarik pada pendapat orang lain. Tidak mendengar 
apapun yang dikatakan oranglain. Kondisi ini bukan 
suatu kondisi yang baik. Feedback padahal sangat bisa 
mengubah kehidupan mereka jika mereka mau sedikit 
saja mendengarkan. 

���
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Jangan hanya karena 

takut terlihat salah, kita 

menutup telinga dan mata 

untuk menerima saran dan 

masukan.
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Wajib Berhenti 
Mengeluh

Orang itu pada dasarnya hanya mengeluhkan hal-
hal yang bisa diperbaiki secara nalar. Sementara hal-hal 
yang diluar kemampuan, tak kan pernah dikeluhkan. 
Semisal, kondis alam, matahari, gaya tarik bumi, dan 
sebagainya. Tidak pernah ada yang mengeluhkan. Tapi 
yang memperdebatkan banyak (khususnya bumi datar 
vs bumi bulit, hehe)

Keadaan yang dikeluhkan jika dilihat-lihat adalah 
keadaan yang sejatinya bisa diubah. Namun kita tak 
memilih untuk melakukannya. Kita mengeluhkan dapat 
nilai 50, karena kita tahu seharusnya kita bisa dapat 90. 
Kita mengeluh karena hanya tidur bisa makan nasi telur, 
padahal seharusnya kita makan daging. Semua yang 
dikeluhkan itu sejatinya adalah sesuatu yang bisa 
dirubah dengan usaha, tapi kita tak memilihnya. 
Sehingga, menggerutu begitu tak ada artinya sama 
sekali. 

Nyatanya, kita bisa memperoleh pendidikan yang 
lebih baik, pekerjaan yang lebih layak, menemukan 
pasangan yang lebih penyayang, mencari nafkah yang 
lebih cukup, hidup dilingkungan yang lebih baik, 
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menyantap makanan yang lebih sehat. Semua itu 
tergantung kita, untuk memutuskan, untuk melakukan. 

Artinya sebenarnya kita bisa aja memilih untuk

• …belajar memasak makanan yang lebih 
sehat…
• Resign lalu mencari pekerjaan yang lebih 
baik
• Berusaha dan melanjutkan pendidikan 
untuk mengejar impian
• Pindah lingkungan dan mencari tetangga 
yang lebih ramah dan nyaman
• Berusaha untuk disiplin dan bekerja lebih 
baik mencari nafkah
• Meminta bantuan 
• Mengikuti sesi pengembangan diri dan 
belajar skill baru.

Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena ada 
risiko. Kita takut dengan risiko pengangguran. Risiko 
ditinggal, diejek, dicemooh atau dihakimi oleh orang 
lain. Kita takut risiko gagal. Takut salah. Takut rugi.

Takut risiko inilah yang membuat energi, pikirian, 
dan waktu kita jadi terkuras. Sehingga demi menghindari 
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semua perasaan dan pengalaman yang tidak enak 
tersebut, kita bertahan dengan kondsi yang lama dan 
MENGELUH!

Sesederhana itu soal mengeluh. Dibalik keluhan itu 
sejatinya kita punya deskripsi dan gambaran yang lebih 
baik, yang kita inginkan. Tapi, kita takut. Kita tidak 
berani mengambil risiko untuk meraihnya. Akhirnya 
tersisa dua pilihan: kita memilih tetap berada pada 
kondisi yang lama dan menerima kenyataan tersebut 
tanpa mengeluh lagi… ATAU kita mengambil sebuah 
pilihan untuk berubah, mengambil tanggung jawab 
untuk menciptakan kehidupan kita yang lebih baik. 

Nah, jika memang kita ingin beranjak menuju 
impian yang kita inginkan, maka tentu saja mengambil 
risiko adalah pilihannya.

���
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Semua yang dikeluhkan 

itu sejatinya adalah 

sesuatu yang bisa 

dirubah dengan usaha, 

tapi kita tak memilihnya
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Mengeluh kepada orang 
yang salah

Coba perhatikan sekeliling anda. Media sosial. 
Curhatan teman. Hampir keluhan mereka tersebut 
disampaikan pada orang yang salah. Mereka mengeluh 
pada orang yang ga bisa apa-apa untuk menyelesaikan 
keluhan tersebut. Ada yang pergi kuliah, lalu 
menyalahkan kos-kosannya kepada teman, lalu mereka 
pulang ke rumah kemudian mengeluhkan apa yang 
terjadi selama kuliah. 

Kenapa kita melakukan hal itu?  Karena hal itu lebih 
mudah kita lakukan. Risiko melakukannya lebih kecil. 
Dibutuhkan keberanian untuk memberi tahu dosen atau 
staff kampus bahwa kita tidak puas dengan perkuliahan. 
Dibutuhkan keberanian tatkala kita meminta perubahan 
perilaku dari orang-orang tersebut. Butuh keberanian 
juga untuk meminta bos, agar membuat perencanaan 
kerja yang lebih baik, sehingga sabtu minggu tidak 
perlu kerja. Omongkan pada orang yang tepat. Yang 
bisa mengubahnya. Jangan omongkan perkuliahan 
kepada teman. Karena yang bisa mengubahnya hanya 
dosen atau staff kampus. Bukan teman. Jangan pula 
keluhkan soal kerjaan kepada istri, karena yang punya 
wewenang soal kerjaan adalah bos anda. Sampaikan 
pada orang yang tepat.
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Nah, cukup mengeluhnya. Sekarang kita harus 
belajar mengganti keluhan tersebut dengan ‘meminta’ 
serta mengambil tindakan nyata agar apa yang kita 
inginkan terwujud. Itulah yang banyak mereka lakukan 
dalam keberhasilan mereka. Jika kita terpaksa harus 
menghadapi situasi yang tidak kita sukai, hanya 
tersisa dua pilihan untuk diambil: berusahalah 
memperbaikinya atau tinggalkan situasi tersebut. 
Lakukan tindakan untuk berusaha mengubahnya atau 
jika anda tidak mampu, keluarlah dari situasi tersebut. 
Bersepakatlah untuk terus memperbaiki pertemanan 
atau menjauhlah. Berupayalah untuk memperbaiki 
lingkungan kerja atau carilah pekerjaan yang lain. 
Dengan demikian, pilihan yang manapun diambil, kita 
akan mendapatkan perubahan. Muaranya pada diri kita, 
kitalah yang menentukan apakah akan melakukannya 
atau hanya diam, tidak berbuat apa-apa. Mengeluh 
atau tidak. Dunia ini tak menyesali anda dengan 
perubahan tersebut, melainkan ia akan berterimakasih 
dengan adanya orang-orang yang berani menyongsong 
perubahan, bukan keluhan. 

���



77    

M
em

ilih berkreasi atau tidak peduli

Memilih berkreasi atau 
tidak peduli

Setiap kita punya andil. Hanya saja sejauh mana 
andil tersebut mempengaruhi hidup kita dan hidup 
oranglain. Posisikan diri kita sebagai pihak yang 
menciptakan atau yang membiarkan. Contohnya gini, 
mungkin suatu ketika anda berjalan di trotoar jalan 
kemudian menghampiri seorang lelaki tegap yang tengah 
merokok. Berkepul-kepul asapnya. Kemudian anda 
menghardiknya, “Dasar tolol, bodoh. Jelas-jelas itu 
merusak tubuhmu!” kemudian lelaki ini pun mendekat 
dan memukul rahang anda, sehingga kemudian wajah 
anda memar dan terpaksa harus dibawa ke klinik 
terdekat. Apa yang anda dapatkan waktu itu bukan 
terjadi begitu saja, melainkan kerugian itu merupakan 
hasil kreasi anda sendiri. 

Contoh lain yang mungkin dapat membantu 
anda memahaminya. Begini. Anda seorang anggota 
organisasi. Diberikan tanggung jawab dan amanah 
yang harus dipenuhi. Yang anda lakukan tiap kali ada 
rapat dan pertemuan, anda mlipir, atau datang telat. Pas 
datang pun anda sibuk dengan urusan sendiri, bukan 
bersifat aktif dan partisipatif. Atau setiap kali anda 
harus membuat report, anda membuatnya asal-asalan. 
Atau bahkan molor dan mundur jauh dari deadline 
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yang diberikan. Sikap anda tersebut tidak berubah 
selama menjadi anggota organisasi tersebut. 5 tahun 
kemudian, ternyata anda tengah berada dalam kondisi 
butuh pekerjaan, atau butuh bantuan, kemudian anda 
mendapati tidak ada satupun yang respek pada anda. 
Kondisi itu semua tidak terjadi begitu saja, semuanya 
juga anda ciptakan! Itulah adalah panen dari bibit 
perilaku yang anda tanam pada waktu-waktu yang 
telah berlalu. 

Banyak hal yang menimpa kita saat ini adalah 
akumulasi-akumulasi tindakan dan sikap ‘tidak peduli’ 
yang kita lakukan.

 » Kita berbaik hati tidak memberikan hukuman 
kepada anak-anak kita, sehingga sekarang 
mereka menjadi anak-anak yang susah diatur 
dan suka melawan

 » Kita tidak mengajak pasangan kita ikut hadir 
dalam pengajian, konseling, diskusi parenting, 
sehingga kini pasangan kita selalu membuat kita 
kecewa, tidak setia, tidak peduli dengan rumah 
tangga, tidak care dengan anak-anak

 » Kita tidak mengikuti pelatihan marketing 
dan tidak meluangkan waktu untuk belajar 
kompetensi dan skill baru, sehingga kini bisnis 
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kita  anjlok, dan orang baru satu per satu 
melangkahi kita.

 » Kita tidak meluangkan waktu untuk men-service 
motor atau mobil kita, sehingga akhirnya hari 
ini kita harus berpeluh di tepi jalan karena 
kendaraan mogok

 » Kita tidak belajar dan kuliah dengan sebenar-
benarnya, sehingga akhirnya hari ini teman 
kitalah yang dipromosikan jabatannya.

 » Kita tidak menyisihkan gaji dan penghasilan, 
dan selalu menghabiskannya dengan bersenang-
senang, sehingga akhirnya sampai usia kita 40 
tahun, kita belum punya rumah, belumnya 
memiliki kendaraan.

Melihat kondisi ini. Sangat jelas kita bukanlah 
korban. Kita memang pelakunya sendiri. Kita tidak 
membiarkan semua terjadi. Kita hanya diam. Kita tidak 
memberikan perhatian, tidak mencoba sesuatu yang 
baru, dan sebagainya. Sekarang kalau kita mengatakan 
bahwa kita orang yang paling menderita hidupnya, 
maka jangan pernah salahkan siapa-siapa selain diri 
kita sendiri.

���
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Dulu saat kita ada waktu kita 

tidak membiasakan diri untuk 

sabar dalam belajar, sehingga 

hari ini kita harus sabar 

menghadapi kebodohan diri yang 

menyusahkan.
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Memang semua yang 
sederhana belum tentu 

gampang
Berpegang pada prinsip itu tampaknya memang 

sederhana, tapi tidak gampang diterapkan. Hal itu 
perlu kesadaran diri yang dalam, berdisiplin dengan 
berbagai benturan aktivitas, dan paling penting berani 
dan bersedia menerima risiko dibalik sikap tersebut. 
Berusaha untuk selalu memberikan perhatian terhadap 
apa yang kita kerjakan dan hasilkan. Tidak mengalahkan 
dan menomorduakan pekerjaan tersebut dengan 
pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa saja lebih menarik 
dan menggiurkan. 

Di tengah apa yang sedang dikerjakan, selalu minta 
feedback dan lakukan evaluasi terus-menerus. Apakah 
itu dengan diri sendiri, teman, keluarga, manajer, 
senior, guru, mentor, dan klien kita, “Apakah yang saya 
kerjakan ini sudah baik? Atau bisakah saya menghasilkan 
yang lebih baik dari ini? Apa yang bisa dilakukan tapi 
sekarang belum saya lakukan? Atau apakah ada dari 
sekian yang saya kerjakan sekarang harus dihentikan?” 
dan pertanyaan evaluatif semisal. Kita butuh masukan 
sehingga apa yang kita kerjakan menjadi lebih 
baik dari waktu ke waktu. Tidak berpuas diri 
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dengan apa yang ada sekarang dan merasa seolah 
semuanya sudah bagus, dan baik-baik saja. 

Ada hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan terus-
menerus, terlepas apapun yang tengah kita upayakan. 

Pertama. Jangan takut bertanya. Kebanyakan orang 
hanya ingin mendengar apa yang ingin di dengarnya. 
Bukan apa yang butuh untuk didengar. Begitu juga 
tatkala orang takut untuk meminta masukan dan saran 
tentang pencapaian mereka, semua itu terjadi karena 
merasa takut tentang apa-apa yang akan mereka dengar. 
Padahal untuk maju, kita harus mendengar mana 
yang benarnya. Benar ya benar. Tidak ada yang mesti 
dikhawatirkan. Lebih baik kita tahu sekarang, daripada 
nanti-nanti saat semuanya telah terlambat. Banyak 
bertanya ini merupakan jalan pintas untuk improvisasi. 
Dua mata kita terlalu terbatas untuk melihat semua 
pekerjaan kita secara keseluruhan, banyak kekeliruan 
dan kesalahan yang luput pastinya. Sehingga kita butuh 
mata-mata yang lain untuk melihatnya. 

Kedua. Pelankan sedikit kecepatan kita dan sejenak 
merenung. Kehidupan ini akan selalu memberikan 
respon, meskipun kita tidak memintanya. Akan ada 
respon terhadap perilaku, terhadap tindakan, terhadap 
ucapan, atau bahkan sebuah ekspresi datar tanpa makna. 
Ketika kita mendapati target-target tidak tercapai, 
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ketika hasil UAS kuliah jatuh, disaat jiwa jadi lemah dan 
malas, jika merasa kecewa dan tidak bahagia, itu semua 
merupakan feedback untuk kita. Semua hal tersebut 
seakan hendak mengatakan, ada sesuatu yang tidak baik-
baik saja dalam hidup ini. Saat-saat seperti inilah waktu 
untuk mulai memperhatikan dan merenungkan apa yang 
sedang terjadi. Dengan mengurangi sejenak kecepatan 
kita, kita akan mampu melihat banyak pelajaran atau 
renungan yang mencharging kembali semangat dan 
kejernihan berpikir kita. 

���
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Biasakanlah bertanya

“Apakah yang saya kerjakan ini 

sudah baik? Atau bisakah saya 

menghasilkan yang lebih baik dari 

ini? Apa yang bisa dikerjakan tapi 

sekarang belum saya lakukan?”

dari sanalah kita akan terus 

belajar. 
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Temukan alasan kenapa 
kita melakukan sesuatu
Tiap orang saya yakin telah men-set hal apa yang 

diinginkannya. Meski realitanya berkata lain, yang 
diinginkan terjadi malah jauh dari harapan. Namun dari 
mereka yang mendapatkan apa yang diinginkannya kita 
belajar bagaimana mengetahui, mengakui, menyadari 
dan menghormati keinginan kita tersebut dengan 
cara mengelilinginya dengan semua aktivitas yang 
mengarah ke sana. Inilah hal terpentingnya. Poin 
yang membuat sebagian yang lain berbeda. Mereka 
meluangkan waktunya. Memberikan tenaga dan 
pikiranya untuk memahami apa tujuan yang hendak 
dicapai, kemudian menekuninya dengan penuh 
semangat dan kesabaran.

Pokok mendasar yang harus kita pahami adalah, 
hidup yang tidak ada tujuan dan rencana adalah 
kehidupan yang tidak layak dijalani. Seseorang 
yang hidup tanpa tujuan, perhatiannya akan mudah 
sekali teralihkan. Gampang menyimpang dan hanyut 
tanpa arah. Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak pula 
mendapatakan apa-apa. 

Sebaliknya hidup dengan tujuan membuat hidup 
itu akan penuh dengan rencana-rencana. Penuh 
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dengan target-target. Hidup sesuai tujuan tersebut 
akan mengantarkan kita untuk akhirnya melakukan 
apa yang kita sukai, mengerjakan sesuatu yang sesuai 
keahlian, dan mencapai apa yang penting bagi diri kita.  
Ketika kita punya tujuan, posisi kita ibarat sebuah 
magnet yang akan menarik orang-orang, sumber daya, 
dan peluang yang ada mendekat dan menghampiri. 
Tidak berhenti sampai di sana. Sekeliling anda juga 
turut mendapatkan manfaatnya, karena jika kita berjalan 
sesuai tujuan tersbut, dengan sendirinya usaha tersebut 
juga berguna bagi orang lain. Dan uniknya, manusia 
biasanya akan ikut dan berjalan dengan rasa percaya 
dibelakang mereka yang jelas tujuannya. 

���

Seseorang yang hidup tanpa tujuan, 

perhatiannya akan mudah sekali 

teralihkan. Gampang menyimpang 

dan hanyut tanpa arah. Tidak 

menghasilkan apa-apa. Tidak pula 

mendapatakan apa-apa
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Pantang surut karena 
penolakan

“Kita akan tetap mencoba lagi, lebih kuat, 
tidak lemah, karena kita tak sekalipun 
mengizinkan penolakan mengalahkan kita. 
Penolakan hanya akan meneguhkan tekad 

kita. Untuk sukses tidak ada cara lain.”  

3  Earl G. Graves
(Founder of Black Enterprise Magazine)

Pernah ditolak? 

Merasa sedih? Kecewa? 

Kita harus menyadari dengan baik bahwa penolakan 
itu sejatinya tidak ada. Istilah Jack Canfield dalam 
bukunya The Success Principles mengatakan bahwa 
penolakan itu hanyalah mitos.

Jika ingin berhasil, kita harus mengerti esensi 
dari ‘ditolak’ ini. Ditolak merupakan hal paling alami 
dalam kehidupan. Kita ditolak untuk jadi anggota tim, 
ditolak untuk masuk perguruan tinggi favorit, ditolak 
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dalam lamaran pekerjaan, tidak mendapat kenaikan 
gaji, tidak mendapatkan izin yang kita minta, tidak 
mendapatkan janji untuk bertemu seseorang, konsep 
dan usulan kita ditolak, atau ditolak dalam melamar 
seorang gadis. Begitu banyak penolakan yang terjadi, 
penolakan yang kita dapatkan. Sehingga kita harus 
mampu mengatasinya.

Merasa ditolak itu hanya suatu sikap yang terwujud 
dalam pikiran. Tidak benar-benar ril terjadi. Tatkala 
kita menyusun proposal pendanaan, saldo awal kita 
misalnya Rp 0, lalu kita mengajukan pada pihak A. 
Ditolak. Sehingga anda tidak mendapatkan apa-apa. 
Kondisinya tetap sama aja kan? Sebelum mengajukan 
saldonya nol, setelah mengajukan juga saldonya nol. 
Kondisinya tidak lebih buruk. Tetap sama. 

Atau misalnya, kita mendaftarkan diri dan 
ikut seleksi penerimaan mahasiswa baru di UGM. 
Pendaftaran anda tidak diterima. Anda tidak kuliah di 
UGM sebelum mendaftar, dan tidak kuliah di UGM 
setelah mendaftar. Sekali lagi, kehidupan kita tidak jadi 
lebih buruk. Kehidupan akan tetap sama. Kita tidak 
benar-benar kehilangan sesuatu. 

���
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“Oke! Yang berikutnya”
Biasakan diri menghadapi banyak penolakan 

sepanjang jalan ini. Jalan menuju impian kita. 
Penolakan itu obat. Membuat daya tahan tubuh 
kita semakin baik. Semakin tegar. Semakin 
mengerti dan semakin banyak belajar. Rahasianya: 
terus dan jangan menyerah. Ketika oleh A anda di 
tolak, ngobrol aja dengan diri kita sendiri, “Ok fine. 
Tidak masalah. Berikutnya…”

Teruslah mencoba. Teruslah meminta. Teruslah 
bekerja. Sebagimana kisahnya Kolonel Harlan Sanders 
tatkala ia meninggalkan rumah dengan membawa panci 
presto dan resep khususnya untuk membuat ayam 
goreng, ia mendapatkan lebih dari 1000 penolakan 
sebelum akhirnya menemukan orang yang percaya pada 
dirinya. Dia yang dulu ditolak lebih dari 1000 kali, kini 
berdiri 18.875 restoran KFC di 118 negara. Termasuk 
di kota manapun kita tinggal, kita akan jumpai KFC, 
salah satu restoran yang ramai dikunjungi. 

Jangan putus impian kita hanya karena satu dua 
orang yang meremehkan dan menolak impian kita. 
Saat kita tidak mendapatkan kata ‘ya’ dari seseorang, 
segera cari orang yang lain untuk mendapatkan ‘ya’. 
Bumi tempat kita berpijak ini hari ini menampung 
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lebih dari 5 miliar orang. Pasti ada. Seseorang, disuatu 
tempat, disuatu waktu, akan menerima anda. Akan 
menerima usulan dan percaya pada impian anda. Jangan 
mentok pada kekecewaan. Jangan takut dan tetap 
santuy. Segera cari orang lain. Cari peluang lain. Ini 
hanya sekedar ujian kesabaran. Karena jawabannya 
ya itu, pasti ada. 

“Sukses terdiri atas satu kegagalan ke 
kegagalan lain tanpa kehilangan semangat.”

3  Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris

Beberapa penolakan yang telah mengantarkan 
orangnya jadi sosok yang luar biasa. Mereka yang berada 
dipuncak-puncak sudah mengalami penolakan. Tidak 
sekali dua kali. Bahkan berpuluh atau bahkan ratusan 
kali penolakan. Sekedar contoh yang dapat kita ambil 
pelajaran

• Buku Harry Potter pertama, “Harry Potter and 
the Philosopher’s Stone,” ditolak oleh 12 penerbit 
sebelum menemukan tempatnya. Karena tak 
menyerah, JK Rowling hari ini menjadi salah 
satu orang terkaya di Inggris, dengan nominal 
yang mendekati 1 miliar US dolar. 
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• Tahun 1998. Sergey Brin dan Larry Page, 
menawarkan kepada Yahoo! Untuk me-merger 
Google kala itu. Tapi Yahoo! Menolaknya 
meskipun sangat mudah bagi Yahoo! Untuk 
membeli Google. Yang terjadi 5 tahun 
kemudian, Google punya kapitalisasi pasar $20 
juta. Sekarang nilai kapitalisasi pasarnya sudah 
lebih dari $250 juta.

• Jack Ma, Founder dari Marketplace terbesar hari 
ini Alibaba.com pernah mendaftar di Harvard 
10 kali di tolak. Daftar ke KFC, dari 24 orang, 
23 diterima, sementara dia satu-satunya yang 
ditolak. Hari ini dia menjadi sosok yang paling 
dihargai dalam bisnis global.

• Penulis novel Stephen King hampir melakukan 
kesalahan senilai jutaan dolar tatkala ia 
membuang naskah Carrie-nya dalam keranjang 
sampah karena lelah setelah 30 kali penolakan. 
Beruntung istrinya memungut naskah tersebut 
dan Carrie akhirnya diterbitkan oleh penerbit 
lain hingga terjual lebih dari 4 juta eksemplar, 
dan bahkan difilmkan

���
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Penolakan itu obat. Membuat daya 

tahan tubuh kita semakin baik. 

Semakin tegar. Semakin mengerti 

dan semakin banyak belajar. 

Rahasianya: terus dan jangan 

menyerah
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Bijaksanalah menerima 
feedback

Kehidupan ini selalu berpasang-pasangan. Ada yang 
baik, buruk pun ada. Menjalani hidup artinya kita harus 
bijak menerima keduanya. Feedback yang kita terima 
pun, selalu dua sisi jika tidak negatif maka positif. Jika 
tidak positif maka negatif. 

Hampir setiap kita cenderung suka dengan 
feedback yang positif yakni adanya hasil, uang, pujian, 
promosi, teman baru, penghargaan, pujian, keakraban, 
sanjungan, ketentraman. Hal tersebut terasa lebih baik 
dan menyenangkan. Saat menerimanya, kita merasa 
tengah berada pada jalur yang benar, berada pada arah 
yang tepat. 

Sebaliknya, kita cenderung menjauhi dan tidak 
menyukai feedback negatif berupa tidak adanya hasil, 
tidak dapat uang, kritik, penilaian buruk, keluhan, 
ketidakbahagiaan, konflik, kesepian, penderitaan. 
Padahal, manfaat dari feedback negatif itu tidak kalah 
baiknya ketimbang feedback positif. Ia memberi 
peringatan pada kita bahwa kita keluar jalur, berjalan 
ke arah yang salah, melakukan kekeliruan. Hal-hal 
demikian juga informasi yang sangat berharga.
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Dalam banyak situasi feedback negatif ini bahkan 
lebih kita perlukan untuk terus meningkatkan diri. 
Memperbaiki berbagai kekurangan. Menambah bagian-
bagian yang kurang. Menambal bagian yang bolong. 
Dari sanalah kita bisa belajar untuk memperbaiki 
perilaku, ucapan, tindakan, keputusan, dan rencana-
rencana. 

Untuk merangkul sukses kita harus open dengan 
semua bentuk feedback yang diterima. Tidak hanya 
yang positif. Namun juga negatif. Semua yang datang 
kepada kita, mari diolah jadi input yang baik. 

���

Menerima feedback negative itu 

ibarat mendapatkan sepotong 

puzzle yang hilang, sehingga 

kekosongan dan kekurangan bisa 

dilengkapi.
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Mintalah masukan, 
jangan sungkan

“Tidak ada yang mampu mengubah masa 
lalu kita, tapi kita semua bisa mengubah 

masa depan kita.”

3  Colin Powell (Mantan Menteri Luar Negeri US)

Sebagian orang takut minta masukan karena mereka 
takut dengan apa yang mungkn mereka dengar. Tapi 
sejatinya itu jauh lebih baik ketimbang tidak tahu. 
Dengan mengetahui, kita bisa melakukan sesuatu untuk 
memperbaiki. Kita tidak bisa melakukan perbaikan 
apa-apa jika kita tidak tahu mana yang rusak atau mana 
yang tidak beres. 

Oleh karena pentingya masukan ini bagi kemajuan 
kita. Maka terkadang kita harus memintanya dengan 
sengaja. Karena mayoritas orang tidak akan dengan 
sukarela memberikan masukan, sekalipun yang tengah 
kita kerjakan tersebut salah total. 

Mayoritas orang tidak suka konfrontasi. Mereka 
tidak ingin melukai perasaan kita. Mereka takut kalau 
kita kecewa. Mereka takut jikalau ada risiko yang harus 
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ditanggung. Sehingga kita perlu membuka diri dan 
meminta masukan. Lakukanlah dengan hati yang jujur. 
Itu akan memberikan suatu jaminan rasa aman, agar 
seseorang tersebut berkenan memberikan masukan. 

Bertanyalah dengan sopan dan katakan padanya, 
“menurutmu kira-kira apa yang saya lakukan sudah 
benar belum ya?” atau “Aku minta masukanmu ya, kira-
kira apa yang perlu aku benahi?” kalimat sederhana ini 
mungkin bagi sebagian orang sulit untuk diucapkan, 
karena ego itu terkadang memaksa seseorang untuk 
enggan untuk menjadi rendah hati, dan sedikit 
membuka diri. Merasa apa yang dikerjakannya, 
itulah yang benar. Sementara orang lain itu salah. 
Dengan menyampaikan kalimat semisal tadi, itu seolah 
memberikan kesan kita adalah orang yang terbuka 
dengan masukan. Bagi kebanyakan orang informasi 
seperti itu merupakan hal berharga yang diberitahukan 
kepada mereka. Dengan tahu begitu, mereka akan 
lebih plong memberikan masukan. Perasaan dihormati 
dengan dimintai pendapatnya, akan menghilangkan 
batasan mereka untuk menyampaikan lebih apa adanya 
dan efektif. 

Rasa takut harus mendengar apa yang tidak ingin 
kita dengar, takut menghadapi fakta bahwa yang kita 
lakukan selama ini keliru, takut mengetahui realitas 
sesungguhnya, telah menghalangi seseorang untuk 
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meminta masukan dan meminta pandangan. Orang lain 
pun akhirnya juga tidak enak memberikan masukan. 
Karena tampak kita seolah bukan sosok yang terbuka 
akan hal itu. Akibatnya buruk sekali, kita akan kehilangan 
sesuatu yang paling kita butuhkan untuk memperbaiki 
diri kita jadi lebih baik, hubungan, system penjualan, 
cara belajar, produk, menajemen, dan pola piker dan 
cara-cara kita dalam bertindak.  Kita harus melakukan 
poin yang satu ini. Mintalah masukan. Mintalah 
Saran. Coba tanya teman kita, orang tua, pelanggan, 
murid, guru, dosen, tetangga, atasan atau karyawan kita. 
Setelah kita meminta sampaikanlah terimakasih. Jangan 
tersinggung dengan apapun yang mereka sampaikan. 
Katakan pada mereka, “Terimakasih Jazakumullahu 
khayran, sudah peduli dengan memberikan masukan 
untukku.” Catatan tersebut adalah modal untuk 
terus mengimprovisasi diri. Sehingga harus bagi kita 
berterimakasih. 

Kemudian pertanyaannya, apakah semua feedback 
itu tepat?

Tidak. Tidak semua feedback itu tepat, berguna dan 
benar. Pertama kita harus pertimbangkan sumbernya. 
Beberapa feedback yang kita terima, terkotori oleh 
psikologis pemberi feedback yang bisa saja sedang 
tidak stabil. Misalnya, teman anda yang sedang marah 
besar dengan istrinya, lagi gondok, lagi naik emosinya, 
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kemudian bicara kepada anda, “Bisnismu itu ga ada 
gunanya, cuman sampah!” maka jelas itu bukan feedback 
yang baik. Selain kondisi psikologisnya, kita juga harus 
temukan supporting clue atau bukti pendukung yang 
menunjukkan bahwa feedback itu benar ataukah tidak. 
Misalnya, jika satu orang bilang anda keras kepala, 
mungkin itu karena ia pernah ada masalah personal 
dengan anda. Kemudian jika 3 orang bilang anda keras 
kepala, masih ada kemungkinan terjadi tukar pendapat, 
dan kesan yang tertukar antara mereka. Jika 10 orang 
bilang, anda itu keras kepala, maka itulah saatnya harus 
mengevaluasi diri dan lebih outgoing dan open-minded. 

���

Mayoritas orang tidak suka konfrontasi. 

Mereka tidak ingin melukai perasaan kita. 

Mereka takut kalau kita kecewa. Mereka 

takut jikalau ada risiko yang harus 

ditanggung. Sehingga kita perlu membuka diri 

dan meminta masukan secara langsung.
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Teruslah bersemangat
“Semangat adalah suatu mesin terkuat 
kesuksesan. Ketika anda melakukan sesuatu, 
lakukanlah sekuat tenaga. Curahkan jiwamu 
seluruhnya. Tandai dengan dirimu sendiri. 
Jadilah sosok yang aktif, energik, penuh 
semangat, dan setia, kau akan mendapatkan 
tujuanmu. Tidak ada hal besar yang bisa 

dicapai, kecuali dengan semangat.”

3  Ralph Waldo Emerson

Gairah tidak seperti dorongan yang terasa karena 
ada pihak luar yang memberikan efek. Melainkan 
gairah lebih kepada sesuatu yang sifatnya spiritual. Ia 
berasal dari dalam. Gairah itu kadang menampakkan 
dirinya dengan cara yang beragam. Terkadang seperti 
seorang atlit lari yang energik dan cepat, kadang seperti 
seorang penasihat presiden yang tampak lebih kalem dan 
berwibawa, atau seperti petani yang bertahan dengan 
terik mentari yang menyengat di tengah sawah, atau 
bisa seperti lelaki paruh baya buta bersama seorang 
Ibu cacat yang berjualan kue ditengah terik panas, 
berkeliling disekitaran kampus tercinta UGM, tanpa 
lelah. Itulah gairah.
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Disekitar kita, akan kita temui mereka yang bergairah 
dalam menjalani kehidupan mereka. Bersemangat dalam 
kuliahnya. Penuh gairah dalam bekerja. Semangat 
dalam mengikuti lomba. Bergairah dalam berkreasi dan 
melakukan penelitiannya. Atau juga beberapa rekan 
sepermainan yang bisa tidak tidur dua hari karena gairah 
bermain game pointblank, game of throne, atau sejenisnya. 
Mereka dipenuhi impian dan tujuan mereka secara 
total, dan menaruh komitmen yang besar pada diri. 
Simpelnya, gairah dan semangat itu merupakan 
bukti sederhana bahwa kita menaruh kepedulian 
terhadap apa yang kita lakukan. Jika kita mencintai 
suatu pekerjaan, kita akan menikmatinya, dan akan 
mudah mencapai titik keberhasilan dalam pekerjaan 
tersebut.

Saya masih ingat tahun 2011-2012, tatkala saya 
sedang berada dalam puncak-puncaknya semangat 
mengikuti kompetisi kepenulisan. Refleksi semangat dan 
gairah tampak sekali pada diri dan guru pembimbing 
saya waktu itu, Bu Yasniar. Dalam mengerjakan karya 
tulis itu, jam itu berlalu sangat cepat sekali. Hingga detak 
jam dinding itu menyentuh angka dua pagi. Subuh. 
Tangan dan jemari beliau masih tak-tik tak-tik di atas 
laptopnya. Ia mencintai sekali apa yang dikerjakannya.  
Baginya tidak ada lelah saat mengerjakan apa yang ia 
cintai. Saya merasa terpanggil hebat dengan gairah 
beliau yang mencolok sekali itu, saya pun mendapatkan 
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feel-nya beberapa bulan kemudian. Mengerjakan karya 
tulis merupakan sebuah keasyikan tersendiri bagi saya, 
saat itu. Hasil pekerjaan yang perlahan dicintai itu 
menunjukkan tanda-tanda yang positif, karya tulis saya 
dinobatkan menjadi yang terbaik dibanyak pertandingan 
dan dibanyak kota. 

Sebagian besar orang-orang sukses bahkan paling 
sukses begitu menyukai apa yang mereka lakukan. 
Bahkan saking cintanya, mereka akan melakukannya 
walau tanpa mendapatkan bayaran. Rela melakukan 
suatu pekerjaan dengan cuma-cuma. Seperti halnya 
al-Ustadz Aris Munandar -hafizhahullahu ta’ala- beliau 
ini merasa sakit kalau berhenti mengajar. Meskipun 
sibuk dengan aktivitas mengajar di Pondok, setiap hari, 
bahkan dalam sehari itu bisa lebih dari dua kajian (diluar 
aktivitas normal). Suatu hari, dalam sebuah perjalanan, 
dari hidung beliau keluar darah yang cukup deras, beliau 
mimisan, jelas sekali tergambar dari wajahnya beliau itu 
sungguh-sungguh lelah, karena begitu padatnya jadwal 
mengajar. Tapi yang beliau katakan saat ditawarkan 
untuk beristirahat, “Silahkan Ustadz sebaiknya untuk 
kajian ini kita istirahat dulu saja...” tak mengindahkan 
tawaran tersebut beliau malah segera menghapus darah 
dihidungnya dengan tisu, dan berkata, “ayuk, ndak 
apa-apa, mari kita belajar...”. Beliau begitu mencintai 
apa yang dikerjakannya. Sehingga sejauh yang saya 
ikuti, tidak ada bahan dan rekaman belajar paling 
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banyak membahas kitab-kitab Ulama di negeri  ini 
tuntas kecuali beliau Hafizahullahuta’ala. Anda bisa 
mendapatkan pelajarannya secara gratis di jogjamengaji.
com, radiomuslim.com atau berbagai rekaman youtube. 

Nah, jika kita merasa bahwa kita belum terlalu 
menguasai apa yang sedang kita lakukan, cobalah untuk 
meluangkan waktu untuk mendidik dan mengasah 
keterampilan dibidang tersebut supaya bertemu antara 
kecintaan dan profesionalitas.

Bersemangat. Bergairah. Merupakan sarana terbaik 
untuk berhasil dalam aktivitas apapun. Sehingga 
semangat tersebut harus dikelola dengan baik. Gairah 
akan membuat hari-hari kita menjadi lebih menarik. 
Waktu lebih cepat berjalan, sehingga membantu kita 
menyelesaikan masalah lebih banyak dalam waktu 
lebih pendek. Dan hal itu akan membantu kita untuk 
menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kecintaan 
yang membawa profesionalitas itu tidak mentok pada 
diri kita saja, tapi juga akan menarik oranglain untuk 
mendekat. Ingin tahu dan kemudian mengikuti apa 
yang kita kerjakan.

Untuk menjaga gairah, kita harus lebih banyak 
melakukan apa yang kita sukai. Mengurangi aktivitas 
yang tidak kita senangi. Caranya dengan sering-sering 
merehat diri untuk memikirkan apa yang menjadi tujuan 
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utama kita, memahami apa sejatinya yang benar-benar 
kita inginkan, dan kita percaya kita bisa mencapai dan 
melakukannya, dan fokus mengejar apa yang menjadi 
poin utama, kemudian mendelegasikan sebanyak 
mungkin bagian yang bukan keahlian inti kepada 
orang lain. Terakhir, lakukan. Ambil langkah konkrit. 
Bukan wacana dan sekedar rencana. 

Misalnya tatkala kita harus terpaksa mengantar 
rekan kita ke rumah sakit. Menungguinya. Duduk 
bersamanya. Terkadang terlintas dalam pikiran, begitu 
banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Ada 
PR. Ada ingin ini dan ingin itu. Dalam kondisi tersebut, 
kita harus berfikir lebih dalam, dan melihat sesuatu 
dibalik perasaan tersebut. Bukankah kita ingin teman 
baik kita ini segera sehat dan pulih? Tanyakan diri 
kita sendiri. Jawabannya hanya ada di sana. Kenapa 
anda harus menemaninya berobat. Jika anda temukan 
alasannya, maka anda akan rasakan hal tersebut sebagai 
sesuatu yang ringan untuk dilaksanakan. 

Poin yang bagus untuk kita renungi. Apapun yang 
bagi kita ‘wajib dikerjakan’ itu tetaplah sebuah pilihan.  
Pilihan yang kita ambil untuk tujuan yang lebih mulia. 
Kita bisa memilih berjualan dekat rumah ketimbang 
bekerja jauh ke luar pulau, karena ada orang tua yang 
mesti kita rawat. Kita bisa memilih untuk berusaha lebih 
keras demi menghadirkan jaminan bagi masa depan 
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kita. Memilih untuk tidak melakukan kejahatan atau 
sesuatu yang menganggu orang lain. Memilih untuk 
berolahraga demi menjaga kesehatan raga, sehingga kita 
punya modal untuk terus membahagiakan orang-orang 
terdekat. Semua yang wajib dilakukan pada dasarnya 
tetaplah sebuah pilihan. Semuanya kita yang buat. Saat 
harus melakukan pilihan itu, itupun juga sebuah pilihan. 
Sebuah pilihan untuk bersikap. Contohnya, semisal naik 
Trans Jogja, kemudian di tengah jalan, ban mobilnya 
kempes, sehingga kita harus menunggu sejenak. Sikap 
kita tergantung pilihan. Apakah kita habiskan waktu 
itu dengan keluhan. Atau kita memilih untuk saling 
berkenalan dengan penumpang yang lain. Kemudian 
menjalin networking baru. Yang mana tahu, suatu saat 
nanti ternyata dari momen itulah kesuksesan-kesuksesan 
kita terlahir. 

Kita selalu punya pilihan untuk menjaga semangat 
dan gairah dalam menjalani hidup ini. Apakah mau 
diambil ataukah tidak. Itu pilihan. 

Secara natural. Saat seseorang itu punya gairah 
dan semangat. Biasanya ia akan menjadi magnet bagi 
yang lainnya. Energinya yang lebih besar akan menarik 
orang-orang disekitarnya untuk antusias mendekat. 
Mereka ingin tahu. Ingin bekerja denganya. Mendukung 
impian dan tujuan dari orang tersebut. Sehingga pada 
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akhirnya, impian seseorang tersebut terealisasi dengan 
lebih cepat. 

���

Simpelnya, gairah dan semangat 

itu merupakan bukti sederhana 

bahwa kita menaruh kepedulian 

terhadap apa yang kita lakukan
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Bereskan hidup kita 
dulu.

Kita semua punya banyak agenda. Target. Rencana. 
Tanyakan selalu pada diri kita sendiri, apa yang kita 
butuhkan agar kerjaan-kerjaan ini bisa tuntas. Kemudian, 
mungkin kita bisa mulai dengan membuat list, membuat 
arsip mana yang sudah dan yang belum, melaporkan 
kepada penanggung jawabnya, atau siapapun yang kita 
percayai untuk sharing, bahwa kita sudah menyelesaikan 
target-target kita. Kita semua perlu catat, dan ini juga 
jadi poin penting bagi diri saya sendiri, pada realitanya, 
20 kerjaan yang tuntas, lebih berguna daripada 100 
kerjaan yang separuh tuntas. Contohnya, satu buku 
yang sudah selesai jauh lebih manfaat, bisa dibaca dan 
tersebar untuk menginspirasi oranglain, ketimbang 15 
buku yang semuanya dalam proses penulisan. Setengah 
jadi.  3 proyek yang selesai jauh lebih baik ketimbang 
20 proyek tapi semuanya masih simpang siur. Besar 
memang beritanya, wah punya 20 proyek. Tapi tidak 
tuntas-tuntas. Lebih baik punya 2, atau 3 kerjaan, 
tapi semuanya selesai. Tuntas. Tersebar dan terasa 
menfaatnya. Ketimbang gaya punya 20 kerjaan, ujung-
ujungnya wacana. Tidak selesai. 
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Ketidaktuntasan pekerjaan itu sejatinya tidak datang 
begitu saja. Ada kebiaasan panjang yang membuat 
ketidaktuntaasan itu menjadi sah-sah saja dalam hidup 
kita. Sehingga tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa 
gelisah, tidak ada beban meskipun ternyata kita punya 
seubrek tanggung jawab yang harus segera diselesaikan. 
Ini yang menjadi salah kaprah,

• Kebiasaan menunda... 

• Kebiasaan tidak disiplin... 

• Kebiasaan telat...

• Kebiasaan masa bodoh...

• Kebiasaan omong besar... 

• Kebiasaan tidak amanah... 

• Kebiasaan buang-buang waktu...

Kebiasaan-kebiasaan itu tetap melekat kemanapun 
dibawa. Dibawa sebagai karyawan. Dibawa sebagai 
siswa. Dibawa sebagai seorang suami. Dibawa sebagai 
seorang dosen. Pada awalnya itu sih memang kelihatan 
seperti anak kucing yang imut-imut, tapi setelah berlalu 
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waktu ia menjadi seekor singa yang menerkam diri kita 
sendiri.

Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah 
selalu ambil keputusan tatkala menghadapi suatu 
pilihan: Lakukan, delegasikan, tunda, atau 
tinggalkan. Semisalnya, kita mendapatkan satu botol 
bekas. Segera putuskan, apakah barang itu akan anda 
perlukan dan akan anda gunakan. Jika tidak, buang. 
Jangan nanti setelah menjadi sampah dikamar. Atau 
misalnya, ada harus membeli tiket, jika dapat anda 
lakukan dalam wkatu 10 menit, segera selesaikan. Jangan 
ditunda. Namun jika anda pikir itu akan mengabiskan 
waktu, tundalah dengan memberikan pengingat bahwa 
itu akan anda kerjakan nanti. Atau anda bisa delegasikan. 
Cari orang yang anda percaya untuk melakukannya. 
Pastikan nanti dia melaporkan kembali pada anda 
bahwa permintaan kita sudah dikerjakan.

Masih soal kebiasaan. Saat kita mendapatkan botol 
bekas. Apakah kita benar-benar memerlukannya? 
sejatinya tidak. Sebagian orang tapi tetap saja 
mengambilnya. Menyimpan. Tapi entah kapan 
digunakan lagi. Bahkan sampai ada yang lupa. 
Dibelakang rumahnya sudah jadi sebuah Gudang 
barang-barang bekas. Benda-benda pribadi yang 
terlupakan. Benda-benda kuno, rusak, dan tak 
diperlukan. Secara psikologis, bagaimana seseorang 
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memperlakukan benda-benda tuanya yang tak berguna 
memperlihatkan bagaimana benda-benda tersebut 
menarik perhatiannya. Padahal ia bisa memilih untuk 
mengeluarkan benda-benda tersebut dari rumah. 
Apakah dijual. Apakah didonasikan. Sesuai kebutuhan. 
Namun ia tampak tidak mau melepaskan. Contoh lain, 
lemari pakaian misalnya, berapa banyak pakaian lama 
yang tidak pernah lagi digunakan, sementara yang 
baru hasil shopping di shopee, lazada, tokopedia, atau 
di Mall terus saja bertambah. Sortirlah. Itu yang perlu 
dilakukan. Keluarkan mereka. 

Senada dengan berbagai benda usang itu, begitu 
juga dengan mental kita. Keluarkan semua masa lalu 
yang usang dan itu menghantui kita, menghambat, 
membuat kita cemas. Karena saat kita membuang yang 
lama, artinya kita memberi ruang untuk sesuatu yang 
baru. Seperti halnya gelas. Tatkala hendak mengisinya 
dengan air yang baru, keluarkan dulu air yang lama. 
Melepaskan hal-hal lama, membuat kita mejadi lebih 
jernih berfikir. Lebih percaya diri melangkah. Seperti 
halnya air yang mengalir itu jauh lebih jernih, lebih 
sejuk, dan lebih sehat ketimbang air yang tergenang 
lama. 

Sebelum ke sana, selesaikan semua hal yang pernah 
kita tangani dan belum selesai, segera buat list-nya:
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1. Bisnis yang pernah kita mulai

2. Janji yang dulu tidak ditepati

3. Utang atau pinjaman yang belum kita kembalikan

4. Lemari yang penuh ‘sampah’ dan tidak 
digunakan lagi

5. Kertas-kertas yang berserakan di pojok kamar, 
dan tidak diperlukan. 

6. Meja belajar yang penuh dengan barang, dan 
berantakan

7. Baju-baju kotor yang belum dicuci, dan pakaian 
yang belum disetrika

8. Rencana servis motor yang belum terealisasi. 

9. Hubungan pribadi dengan teman, ketidaksukaan 
yang perlu diselesaikan, penghargaan yang belum 
disampaikan.

10. Draft paper yang tidak kunjung dirampungkan

Hal-hal di atas jika tidak kita selesaikan satu 
per satu akan terus mengganggu pikiran kita. Menarik 
perhatian kita terlalu banyak. 



!!!!!
Yuk selesaikan satu 

per satu kegiatan yang 
pernah kita tangani namun 
belum selesai. Anda bisa 
potong lembar di samping, 
kemudian tulis dan tempel 
di tempat yang setiap hari 
anda bisa melihatnya.

        p



Hal yang harus segera 
diselesaikan:
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Halaman ini untuk dipotong
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Bersahabatlah dengan 
perubahan

Perubahan merupakan suatu kepastian. Mereka 
yang hanya melihat masa lalu dan hari ini pasti 
akan kehilangan masa depan. Satu hal yang tidak 
berubah adalah perubahan sendiri. Sama sekali tidak 
bisa dihindari. Perekonomian. Teknologi. Bisnis. 
Komunikasi. Kehidupan. Transportasi. Metode 
pembayaran. Tagihan listrik. Harga komoditas. Bahkan 
diri kita sendiri terus berubah. Sel-sel lama mati, 
kemudian digantikan sel baru. Kulit mulai keriput. 
Pikiran mulai pikun dan lupa. Mata tidak lagi secerah 
dulu. Semuanya berubah. Setiap kita harus berteman 
dengan perubahan ini. Merangkulnya. Menungganginya 
dan mengambil manfaat darinya. 

Setiap kita punya pilihan. Menolak atau menerima 
kehadiran yang satu ini. Mereka yang mau maju 
dan berkembang tidak akan memilih diam. Mereka 
akan mengikuti perubahan. Belajar bagaimana cara 
memanfaatkannya. Belajar bagaimana menggunakannya. 
Belajar untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, 
jadi lebih produktif, hidup menjadi lebih mudah, lebih 
sejahtera, dan tentu saja menjadi lebih bermanfaat. 
Menjadikan perubahan sebagai pijakan untuk bertumbuh 
dan mendapatkan pengalaman baru. 
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Perubahan itu jika kita perhatikan setidaknya 
ada dua tipe. Tipe pertama perubahan yang sifatnya 
temporer dan kedua perubahan yang sifatnya radikal 
(seperti radikal yuda, #kidding). Perubahan temporer 
ini seperti yang saya rasakan pada bulan ini (September) 
saat menulis chapter ini, dimana musim hujan terjadi. 
Sebelumnya musim kemarau. Dan perubahan itu 
berulang. Perubahan tipe ini secara alami kemudian 
dianggap sebagai sesuatu yang normal di tengah-tengah 
kita. 

Sementara perubahan radikal, seperti terciptanya 
computer, digitalisasi disegala sektor, sehingga 
memaksana kita untuk mengubah cara berfikir, pola 
hidup, dan mengubah bagaimana kita beraktivitas 
serta menjalani kehidupan. Semuanya kena dampak. 
Jika dulu tiap pagi satu bundle koran menjadi sumber 
untuk mendapatkan berita, hari ini hal itu mulai 
ditinggalkan. Koran cetak digantikan oleh koran digital. 
Semuanya serba digital dan electronic. Bisa diselesaikan 
hanya sekali duduk, satu device, satu waktu, singkat. 
Sehingga perubahab-perubahan yang radikal ini perlu 
kita antisipasi dan persiapkan. Bila kita belum mampu 
mempersiapkan perubahannya, maka siapkanlah diri 
kita untuk menerima dampak dari perubahan yang 
diciptakan orang lain. Sementara untu perubahan 
temporer, semester 1 musim hujan, semester 2 kemarau, 
begitu lagi, berulang, itu semua suatu perubahan yang 
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bisa kita prediksi. Sehingga antisipasinya lebih mudah 
dan lebih terstruktur. 

���

Perubahan tidak mungkin kita 

tahan, yang perlu dilakukan 

hanyalah mempersiapkan diri, 

terus belajar, menyesuaikan, 

dan manfaatkan
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Pikirkan apa yang kita 
‘pikirkan’

Apa yang kita pikirkan itu membawa pengaruh 
terhadap apa yang kita lakukan. Berpengaruh juga 
pada sikap, pembawaan diri, perasaan, dan kondisi 
emosional. Perilaku-perilaku negatif seperti gugup, 
nerveous, gagal fokus, berkeringat dingin, merasa cemas, 
takut itu sejatinya efek dari apa yang kita pikirkan. 
Semisal gugup, itu terjadi karena kita mendoktrin diri 
kita secara tidak langsung bahwa penampilan kita buruk, 
perasaan adanya ejekan dari orang-orang, audiensnya 
jauh lebih layak dari pada kita, dan seterusnya. Salah 
mengelola pikiran ini memberikan dampak yang sangat 
buruk bagi kehidupan seseorang. 

Glen Van Ekeren, dalam bukunya The Speaker’s 
Sourcebook, menghadirkan suatu kisah bagaimana 
fatalnya efek dari pikiran negatif bagi tubuh kita. 
Kisahnya dari seorang pekerja rel kereta api bernama 
Nick Sitzman. Nick merupakan seorang pekerja yang 
masih muda, energik, semangat dan kuat. Dikalangan 
temannya ia dikenal sosok yang baik dan pekerja keras, 
istri dan dua anaknya juga begitu menyayanginya. 

Singkat cerita, pada satu hari di musim panas, para 
pekerja rel kereta diberikan kompensasi pulang lebih 
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awal. Bersamaan dengan perayaan ulang tahun mandor 
mereka. Apesnya, tatkala melakukan pengecekan 
terakhir pada gerbong kereta, Nick tanpa sengaja 
terkunci di dalam sebuah gerbong pendingin. Para 
pekerja yang lainnya sudah pulang. Kondisi tersebut 
membuat Nick semakin panik. Digedor-gedornya pintu 
tersebut namun tak bergeming sama sekali. Teriakannya 
juga seakan angin kosong yang tidak terdengar oleh 
siapapun. Suaranya mulai serak. Nick memperkirakan 
suhu di ruangan tersebut nol derajat. Sehingga yang 
ada dipikirannya, jika ia tidak bisa keluar dari sana ia 
akan mati kedinginan. Ia ingin anak istrinya tahu apa 
yang persis terjadi padanya, sehingga ia menggoreskan 
di lantai gerbong suatu kalimat dengan pisau, “Dingin 
sekali. Badanku mulai mati rasa. Kalau saja aku bisa 
tidur. Ini mungkin pesan terakhirku”

Keesokan harinya, para kru membuka pintu tebal 
gerbong pendingin itu dan melihat Nick sudah tewas. 
Hasi autopsy memperlihatkan tanda fisik tubuhnya 
menunjukkan ia mati kedinginan. Padahal, unit gerbong 
pendingin tersebut tidak berfungsi, dan suhu di dalam 
hanya 12 derajat Celsius. Hal ini memperlihatkan 
kepada kita, bagaimana Nick berpikir telah membunuh 
dirinya sendiri. 

Peristiwa mengerikan ini sejatinya bisa saja terjadi 
pada diri kita sendiri. Pikiran negatif, tidak sehat, 
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dan berpikir sempit, pelan-pelan juga akhirnya dapat 
membunuh. Setidaknya mematikan kemampuan dan 
peluang-peluang yang sejatinya bisa kita capai dengan 
pikiran yang positif. 

Mobil yang mogok, bisa ditangani oleh mekanik. 
Rumah yang rusak bisa diperbaiki oleh tukang. Buku 
yang robek bisa dilem dan perbaiki kembali. Namun 
pikiran, hanya kita sendiri yang dapat memperbaikinya. 
Kita sendiri yang memutuskan untuk mendengarkan 
atau mengiyakan semua lintasan-lintasan yang ada 
di pikiran. Lintasan tersebut tidak selalu benar. Kita 
harus memilih dan memilah. Mana yang membuat 
kita lebih baik. 

Contohnya ketika melihat teman memenangkan 
suatu kompetisi kita bisa memilih untuk merasa 
cemburu, sakit hati karena dikalahkan olehnya, atau 
memilih untuk bersikap bahagia, mengapresiasi, dan 
ikut merayakan kebahagiaan tersebut. Atau ketika 
melihat gadis yang kita incar-incar menikah dengan 
lelaki yang lain, kita bisa memilih untuk bersedih dan 
merasa kecewa, atau sebaliknya kita bisa memilih untuk 
menyambutnya dengan positif, dan mendoakannya. 
Semuanya tergantung kita. Pilihan positif akan selalu 
membuat kita jadi lebih baik. Tidak dengan sebaliknya. 
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Ada beberapa cara pandang yang kurang baik dan 
banyak terjadi disekitar kita. Pertama, mendapatkan 
100% atau tidak sama sekali. Kedua, membayangkan 
hasil yang tidak akan sesuai harapan. Ketiga, focus 
pada hal-hal negatif. Keempat, mengaitkan peristiwa 
dengan aspek personal. 

• Mendapatkan 100 persen atau tidak sama sekali

Jika kita inginnya hyperbola seperti ini, maka sulit 
bagi kita untuk meraih target-target. Karena pada 
kenyataan sedikit sekali pilihan untuk “semuanya” atau 
“tidak sama sekali”, atau “selalu atau tidak pernah”, 
“dapat semuanya atau kehilangan semuanya”, orang 
yang mengejar target seperti ini keras kepala Namanya.  
Bedakan antara keras kepala dengan teguh berusaha. 
Kata-kata semua, selalu, merupakan sifat egois yang 
mengantarkan kita pada kegagalan. Udah gagal sekalian 
di awal. Kehidupan itu bukan hitungan-hitungan yang 
angkanya pasti. Dimana satu tambah satu hasilnya dua. 
Bukan. Gantilah dengan prinsip, jika memang tidak 
bisa untung 100 persen, 75 persen pun jadi. Atau 50 
persen masih tidak apa. 
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• Membayangkan hasil yang tidak akan sesuai 
harapan

Siap siaga dan antisipasi itu boleh. Malah sesuatu 
yang sangat positif. Namun ada batasnya. Yang salah 
adalah menaruh scenario buruk tersebut sebagai suatu 
hal yang pasti terjadi. Memang tidak jadi, tapi sikap kita 
menganggap itu sekolah pasti pasti terjadi mengambil 
dan menyita energi yang cukup besar. Padahal energi 
tersebut bisa dialokasikan kepada yang lain. “Kayaknya 
lamaran ku bakal di tolak deh, soalnya bla.. bla.. bla..”, 
“Tes IELTS ku kali ini kayaknya bakal lebih jelek dari 
yang kemarin…”, “Penjualan bulan ini sepertinya akan 
lebih buruk daripada bulan lalu” dan lain lain. Was-was 
seperti ini membawa efek buruk, secara tidak langsung 
membawa efek langsung yang membuat kita akhirnya 
jadi malas duluan, tidak percaya diri lagi, berpikiran 
sempit sehingga semua peluang tampak gelap, jadi putus 
asa. Sikap ini salah total. Terlebih jika kita akhirnya quit 
dan mendahului takdir bahwa kita tidak akan pernah 
begitu begini. Kita hanya butuh yakin. Optimalkan 
upaya. Dan lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. 
Mereka yang sukses besar juga tidak pernah sebelumnya 
membayangkan perusahaan mereka jadi segede gajah 
seperti sekarang. Mereka hanya melakukan hal kecil 
dan focus di tiap harinya. Mengambil keputusan: terus 
dan terus. 
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• Fokus pada hal-hal negatif

Dengan mata terbuka kita akui begitu banyak hal 
negatif disekeliling, atau bahkan pada diri kita sendiri. 
Namun, hal-hal positif jauh dan sangat jauh lebih 
banyak. Andikan kita tak enggan melihat dan membuka 
diri. Semuanya yang tampak negative sejatinya datang 
dari kaca mata hitam yang tidak pernah kita lepaskan. 
Semuanya negative aja. Salah saja. Bawaannya pesimis 
aja. Masalah memang. Mengganti focus kita kepada hal-
hal positif akan membuat kita merasa lebih baik. Seperti 
tatkala salah seorang diantara kita punya anak-anak 
les 5 orang. 4 orang faham, 1 orang bingung. Kondisi 
1 orang ini menariknya pada penilaian yang negative, 
bahwa proses pembelajarannya belum berhasil alih-alih 
focus kepada 4 orang yang mengerti dengan baik. 

Begitu juga dalam membuat target dan rencana. 
Arahkan cara berfikir kita dengan kalimat-kalimat 
yang positif. “Aku tidak akan berbohong…”, “Aku 
tidak akan gagal lagi..”, kalimat negatif tersebut bisa 
kita ganti dengan kalimat yang lebih bernuansa positif, 
“Aku akan menjaga amanah dan kepercayaan yang 
telah diberikan,” “Aku akan terus berusaha sehingga 
kesuksesan itu bisa ku raih”
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Begitu juga dengan asumsi-asumsi negative yang 
dekat sekali dengan lisan kita. Kata-kata seperti,

“Aku tidak akan pernah sesukses dia.”

“Teman-temanku tidak mempercayaiku lagi.”

“Tidak ada yang memberikan dukungan padaku.”

“Aku tidak kan pernah bisa mencapai titik itu.”

Kata-kata tersebut bisa kita perbaiki dengan 
mengatakan, aku telah berusaha sejauh ini dan berhasil 
sampai pada titik ini. Teman-temanku sedang sibuk 
dengan pekerjaan mereka sehingga akupun harus focus 
menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabku. Aku 
bersyukur masih diberikan anggota tubuh yang sehat dan 
lengkap, meskipun saat ini aku harus mengerjakannya 
sendirian. Akan tiba masanya titik itu akan ku capai, 
sekarang waktunya untuk terus berusaha. 

Itu lebih baik.

• Mengaitkan peristiwa dengan aspek personal

Diri kita bukan seorang penjahat. sehingga tidak 
perlu kita mengatakan, “Fitra tidak mengiyakan dua kali 
undanganku, pasti dia sedang marah”, “tim kita gagal 
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menjadi juara di kesempatan ini. Ini salahku. Harusnya 
aku lebih focus mempersiapkan diri”. Menyudutkan diri 
itu bukan hal yang baik. Ia menggerus kepercayaan diri. 
Padahal kita bisa bangkit lagi dan menjalani hari-hari 
setelahnya dengan lebih baik. lebih siap. Lebih matang. 
Toh, kenyataannya juga terlalu banyak determinan yang 
menjadi suatu peristiwa terjadi. Itu semua hanyalah 
refleksi dari pikiran kita yang negative. Bisa saja Fitra 
sedang sibuk menyelesaikan thesisnya karena dikejar 
dosen bulan depan. Kita tidak perlu menjadi sok tahu 
atas tindakan orang lain. 

Mengevaluasi diri itu penting. Tapi bukan dengan 
cara menyalah-nyalahkan. Sebaliknya, mencatat berbagai 
kekurangan saat ini untuk segera diperbaiki. Sehinga 
kita bisa lebih sukses lagi. Lebih baik lagi.

���
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Mulailah tanpa harus 
melihat keseluruhan 

Lakukan saja langkah pertama dengan rasa 
yakin. Kau tidak perlu melihat keseluruhan 

tangga. Lakukan saja langkah pertama 

3  Martin Luther King Jr. 

Membebani diri dengan menggambarkan 
keseluruhan rencana, jalan, pencapaian dimasa depan 
tak selalu dapat dibenarkan. Rasa khawatir kemudian 
muncul karena merasa hal tersebut seumpama misi yang 
sangat besar dan kelihatan sulit dicapai. Efeknya, jadi 
takut memulai. Takut berkomitmen. Takutnya nanti 
hasilnya setengah-setengah. Tidak sesuai harapan. 
Malah jadi buang-buang waktu karena nanti tidak 
menghasilkan. 

Langkah paling logis adalah lakukan saja. 
Ambil hal terkecil yang bisa kita lakukan. Tidak 
perlu memastikan akhirnya demikian, hasilnya demikian, 
idealnya demikian. Bila kita yakin, akan selalu ada 
jalan-jalan baru yang terbuka. Padahal sebelumnya 
tidak pernah direncanakan. Bertemu dengan investor 
saat makan siang. Berpapasan dan tak sengaja ngobrol, 
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eh ternyata supplier bahan produksi. Seperti tahun 
2017 suatu ketika saya makan di foodcourt gelanggang 
mahasiswa UGM. Saya pesan sup buah. Favorit saya jika 
sudah makan di sana. Di depan saya duduk pula lelaki 
muda usia sekitar 30-an tahun. Obrolan itu semakin 
seru aja. Karena sepertinya kita sama-sama sedang 
menunggu pesanan datang. 

“Yuda, Mas!” saya coba mengenalkan diri.

“Todi,” balasnya senyum. 

Obrolan itu sederhana saja. tanpa rencana apa-
apa. Kerja dimana. Kemudian saya tanya kuliah 
dimana. Kegiatan sekarang apa. Ternyata beliau dulu 
S1 UGM, kemudian S2 di Australia. Cukup punya 
kesibukan dengan programming. Obrolan tersebut 
akhirnya mengantarkan saya pada satu kemungkinan 
solusi untuk Yayasan Muslim Plus yang masih 
saya kelola untuk membuat suatu platform belajar 
Islam secara online. Ternyata Mas Todi itu sendiri 
merupakan pemilik perusahaan developer website dan 
aplikasi digital. Perusahaannya tonjoo.com, anda bisa 
cek sendiri (saya bukan promosi lho, ya). Perusahaan 
yang juga mengerjakan tampilan baru website UGM. 
Juga beberapa perusahaan seperti Astra International, 
Hipwee, Unilever dan lainnya.
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Seringkali dalam menyelesaikan masalah tidak 
kita yang menemukan. Tapi kita dipertemukan. 
Asalkan kita tidak kehilangan semangat dan tetap 
yakin bahwa setiap masalah itu membawa solusinya 
dan jalan keluargnya masing-masing. Tidak ada jalan 
buntu sejatinya, karena kita melangkah beriringan 
dengan takdir kita sendiri. 

���
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Bukan berarti karena mata 

kita tidak dapat melihat 

ujung jalan raya antara 

Jakarta-Jogja kita tidak jadi 

berangkat. Untuk sampai 

ditujuan cuman satu caranya, 

ya udah, mulai aja berjalan.
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Kelola kebiasaan baik
Sepanjang hari ini pekan pertama Januari 2020, 

hujan seakan mulai malu mendekat ke bumi Jogja. 
Langit mendung memang, tapi tak menitikkan air. 
Hujan itu terkepung dalam buntalan-buntalan awan. 
Kelihatan berat, namun tak jatuh. Selepas setengah 
hari di Perpustakaan, saya beranjak ke luar. Bengkel 
dan Bank, ini tujuan saya berikutnya. Hingga malam, 
mengganjal perut saya dengan mie rebus, saya menikmati 
tulisan dari Darious Foroux, soal habits.

Meski saya telah mencoba untuk menuangkan dan 
menajamkan bagaimana mengelola kebiasaan dalam 
23 Bad Habits, buku yang saya tulis tahun 2018 akhir, 
tetap saja habits menjadi suatu masalah pokok yang 
tidak bisa saya anggap sebelah mata. Tiap hari, saya pun 
harus berjuang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan 
baik yang coba saya bentuk, dan meninggalkan secara 
total kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. 

Bad habits tidak masalah satu dua orang saja. 
Hampir setiap orang berhadapan dengan bad habits 
nya masing-masing tanpa terkecuali. Saya mencoba 
untuk menempuh banyak cara bagaimana mengatasi bad 
habits yang bercokol tersebut. Bahkan barangkali banyak 
dari kita melakukan hal-hal aneh, hanya demi dealing 
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dengan kebiasaan diri yang buruk. Dan kita, yang seakan 
kalap menghadapi problematika ini, menerima begitu 
saja setiap nasihat yang lewat di telinga, atau melintasi 
dipandangan. 

Salah satu diantara nasihat umum yang kita dengar: 
gantilah kebiasaan buruk anda dengan kebiasaan baik. 
Sebagaimana yang dikatakan Foroux, statement itu 
salah. Itu nonsense. Itu tidak akan membawa kita 
berpindah ke titik yang lebih baik. 

Saya sendiri, banyak mencoba jalan untuk 
memperbaiki kebiasaan, yang kata orang sih efektif, tapi 
buat saya belum tentu.  Hal ini sangat esensial, kenapa? 
Karena kita hanya akan bisa mengubah kehidupan 
kita dengan satu jalan, mengubah kebiasaan yang 
kita miliki. 

Kebiasaan buruk itu kalo mau kita maknai 
merupakan setiap hal dalam hidup ini yang tidak 
membawa hasil yang baik. Jika anda merasakan 
malas yang ga ketulungan saat bangun dari kasur, 
membersihkan rumah, atau enggan berolahraga; tak 
usah bersedih dengan mengatakan anda bukan sosok 
yang berharga. Anda hanya perlu menyadari bahwa 
anda sedang tidak baik-baik saja, dan punya kebiasaan 
buruk yang perlu dibenahi
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Setiap orang punya cara tersendiri untuk memaknai 
kehidupan mereka, tapi yang lebih esensi adalah kita 
meyakini maksud dari kehidupan kita ini, dan itu sangat 
berguna untuk membantu kita tetap konsisten berjalan 
pada arah terwujudnya target dan tujuan tersebut. 

Kebiasaan buruk, sederhananya adalah saat ada 
sesuatu yang menghalangi kita untuk menjadi lebih 
berguna atau membawa manfaat dalam kehidupan kita. 
Maka kita sebut itu dengan kebiasan buruk. Sekarang 
muncul pertanyaan mendasar dibenak kita, ya gak? 
Bagaimana cara paling baik untuk menghilangkan suatu 
kebiasaan buruk? Jika kita buka handphone, browsing 
how to break your bad habits, maka kita akan temukan 
begitu banyak sumber, artikel, dan bacaan.

Dari sekian banyak tips tersebut, kita akan temukan 
satu poin penting untuk menghilangkan kebiasaan buruk 
adalah FOKUS. Anda focus pada satu habit pada satu 
waktu. Tentukan kebiasaan dari sisi kehidupan kita yang 
mana ingin kita benahi. Misalnya sisi pekerjaan, kuliah, 
pertemanan, keluarga, dan kesehatan. Maka, tetapkan 
satu kebiasaan buruk yang perlu anda hilangkan, 
dan pikirkan segera gantinya. Sebagai contoh dalam 
pekerjaan, selalu pulang ke rumah bawa pekerjaan 
kantor, sekarang anda ingin menggantinya dengan 
selesaikan semua pekerjaan kantor di kantor. Contoh 
lain, anda ingin membentuk kebiasaan olahraga 1 jam 
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3 kali sepekan. Maka segera jadwalkan. Dan yang perlu 
diingat adalah kesempatan anda berhasil dalam proses 
tersebut akan semakin kecil tatkala anda melakukan 
banyak hal sekaligus. Sebaliknya anda akan berhasil, 
jika fokus dan energi anda hanya tercurahkan pada satu 
hal saja dalam satu waktu.  

���

Mempertahankan kebiasaan 

buruk itu berarti membiarkan 

diri kita untuk tidak jadi 

lebih berguna, tidak lebih 

bermanfaat, tidak lebih 

disayangi, dan tidak lebih 

dicintai oleh/untuk banyak 

orang. Tentunya, semakin tidak 

dicintai oleh ar-Rahman pula.
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Semua yang kita dapatkan sejatinya dimulai dari 

diri kita dahulu. Setingan mindset yang kita bawa 
mengarahkan kemana kita akan berjalan. Apa yang 
kita pikirkan akan menggiring kita menuju sesuatu 
yang dipikirkan tersebut. Seseorang pun akhirnya akan 
hidup di lingkungan yang dia pilih. Sadar ataukah tidak. 
Jika kita pilih berada dilingkungan yang baik, saling 
menghormati, saling menjaga, shalih/shalihah, maka 
itulah yang akan kita dapat dan mewarnai kehidupan 
kita. Jika yang kita pikirkan adalah hidup di tengah 
lingkungan yang individualis, kotor, tidak bersahabat, 
maka itu pula yang akan kita dapatkan pada akhirnya. 

Rasa yakin yang besar merupakan fondasi 
terwujudnya suatu impian seseorang. Rasa yakin 
ini sejalan dengan terbangunnya persepsi pada diri. 
Keyakinan membawa persepsi seseorang untuk 
menggunakan kaca mata apa dalam melihat 
kehidupannya. Juga turut merangsang bagaimana 
otak kita berfikir dan mengolah setiap informasi yang 
diterima. Sehingga mau tidak mau, jika seseorang ingin 
impiannya tercapai, segera temukan dan tancapkan 
keyakinan. Ia akan menggiring kita untuk terus bergerak 
menuju hasil yang kita idamkan.



136

R
ad

ik
al 

Yu
da

T
ur

n 
th

e P
ai

n 
In

to
 P

ow
er

Pola keberhasilan itu hanya empat: kita tahu apa 
yang ingin kita dapatkan, lakukan langkah-langkah 
ril, menyadari hasil yang kita dapatkan sekarang, dan 
berusaha fleksibel menghadapi tantangan hingga 
impian itu terwujud.

Pola itu harus terkemas dalam rasa yakin yang 
sejalan. Keyakinan itu berada pada posisi yang 
menguatkan tindakan. Membawa kita kemana kita 
akan berjalan. Nah, saat kita melakukan A, namun 
rasa yakin yang kita punya tidak mengatakan A, maka 
sebaiknya tinggalkan. Atau pelajari kembali tujuan 
yang dimiliki agar terbentuk lagi rasa yakin tersebut. 

Sebagaimana ungkapan,

“Seseorang yang terus berjalan menuju satu 
tujuan, cepat atau lambat, pasti akan sampai”

Yang perlu kita pastikan adalah terus melangkah. 
Berjalan dengan membawa keyakinan apa yang kita 
impikan akan tercapai. Banyak orang-orang gagal di 
titik ini. Selangkah lagi padahal ia akan sampai, namun 
karena jenuh, berat, kecewa ia menyerah. Kita harus 
akui terlalu banyak aspek kehidupan yang tidak bisa 
kita kontrol. Selalu ada kemungkinan, akhirnya kita 
menghadapi tantangan yang tidak disangka. Entah 
dijalan ban motor kita bocor. Entah kemudian hari 
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hujan lebat. Entah saat ujian, soal yang keluar dibagian 
yang tidak kita pelajari. Entah mendapatkan supervisor 
yang tidak bersahabat. Entah kemudian menghadapi 
suatu bencana atau cobaan. Kita tidak tahu. Kita tidak 
tahu bagaimana peristiwa-peristiwa itu akan terjadi. 
Yang kita tahu, dan harus kita tanamkan adalah itu 
semua terjadi karena Kehendak Allah. Sebagai seorang 
yang tidak bisa mengatur itu semua, kita hanya perlu 
mengatur diri kita sendiri. Mempersiapkan kematangan 
diri, mempersiapkan kesabaran hati, dan memantapkan 
kerelaan jiwa saat semua yang diharapkan tidak terjadi.

Pada poin ini kita harus katakan, bahwa hanya 
kepada Allah kita meminta pertolongan dan 
kepada-Nya kita menggantungkan harapan. 

Mekanisme sukses itu sesederhana ini: kita berusaha 
sekuat semampu untuk melakukan hal yang dibutuhkan 
agar terwujudnya tujuan, kemudian kita serahkan dan 
gantungkan harapan kepada Allah Taala. 

Sebelum kita melangkah lebih jauh. Ada beberapa 
prinsip dasar yang harus kita yakini. 

• Prinsip 1: semua terjadi karena suatu alasan 
dan tujuan
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• Prinsip 2: kegagalan tidak ada. Yang ada 
hanyalah suatu hasil.

• Prinsip 3: Apapun yang terjadi wajib jadi pribadi 
yang penuh tanggung jawab

• Prinsip 4: kita tidak harus selalu mengerti detail 
dulu sebelum mengerjakan sesuatu

• Prinsip 5: sumberdaya terbaik adalah manusia

• Prinsip 6: bekerja itu hanyalah suatu bentuk 
lain dari permainan

• Prinsip 7: tidak akan pernah ada kesuksesan 
tanpa adanya komitmen.

***

p Prinsip 1: semua yang terjadi itu karena suatu 
alasan dan tujuan

Tidak ubah sebagaimana yang Allah Taala katakan, 
(apakah kalian mengira diciptakan dengan kesia-siaan?) 
maka setiap yang terjadi di sekeliling kita ada maksudnya. 
Apakah mau membuka diri, atau melewatkannya begitu 
saja itu tergantung kita masing-masing.
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Kita mengira cobaan yang dihadapi sebagai tanda 
buruk agar kita berhenti mengejar impian, padahal tidak. 
Berbalik arah dan menyerah ini yang membedakan orang 
sukses dan orang bermulut besar. Mereka yang berhasil, 
selalu punya kematangan diri untuk melihat ujian itu 
dengan kacamata yang lebih positif. Mereka punya daya 
tahan dan juang untuk meyakinkan bahwa disetiap 
kesulitan itu ada kemudahan. Seperti pendidikan di 
sekolah formal, mereka hanya akan naik kelas selepas 
melewati ujian. Pendidikan hidup juga demikian, tak 
berbeda, sama sekali! Setiap ujian yang kita lewati 
adalah anak tangga untuk naik kelas. Jadi lebih 
sabar. Jadi lebih kuat. Jadi lebih matang. Jadi lebih 
bijaksana. Jadi lebih rendah hati. Dapatkan ujian itu 
kita katakan sebagai sesuatu yang buruk? Bagi mereka 
yang takut pusing, malas belajar, enggan berusaha, ujian 
adalah momok. Mereka tidak ingin maju. Tidak ingin 
berhasil, sekalipun mengatakan. “Aku ingin jadi orang 
sukses” tapi perilaku dan sikapnya mengatakan dengan 
lebih jujur, dia bukanlah orang sukses. Sama sekali!

Polanya tidak berbeda. Setiap mereka yang berhasil 
mencapai tujuanya, selalu punya cara sendiri untuk 
tetap fokus melihat hal peluang dan kesempatan 
belajar dalam berbagai keadaan. Tidak peduli seberapa 
tajam lisan orang akan menikam, seberapa sinis 
pandangan manusia tertuju. “Peduli apa kata orang”. 
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Begitu yang mereka lakukan. Manusia akan selalu 
begitu adanya, komentator tidak pernah menetukan 
skor pertandingan. Tugas mereka hanya berteriak, 
berbicara, berkomentar, memberi kritik, saran, atau 
bahkan cemoohan.

Selalu ada cara untuk semakin yakin disetiap 
kesulitan itu mengandung bibit-bibit manfaat yang 
setara dengan perjuangan, atau bahkan lebih baik. Jalan 
menurun biasanya diawali dulu dengan jalan mendaki. 
Seperti halnya juga petarung hebat, tidak pernah lahir 
dari latihan yang leha-leha penuh manja, sebaliknya 
mereka harus melewati beratnya proses, terluka, terjatuh, 
menangis, dan tersakiti. Beban 10 Kg itu hanya berat 
bagi mereka yang biasa latihan beban 5 kg. Bagi yang 
tiap hari ditempat beban 100 kg, berat 10 kg tidak akan 
pernah berarti apa-apa. Cincay lah! Kata orang.

Bisa dipastikan. Sosok yang mencapai titik luarbiasa, 
sangat mengerti hal ini.

Selepas seterang ini gambaran yang kita saksikan, 
sekarang kita perlu merefleksikan diri berpikir: 
bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita kecewa 
sekedar karena janji yang dilupakan teman?! Take it easy. 
Diluar sana kita akan temukan lebih banyak kekecewaan. 
Jangan bebankan pikiran dengan satu masalah yang 
sebenarnya bisa kita maafkan. 
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Ada banyak pilihan sikap yang bisa kita ajukan dalam 
merespon setiap situasi. Katakanlah mungkin anda, 
seorang pebisnis tengah dihadapkan pada kekecewaan 
gagalnya kontrak yang telah anda rencanakan, padahal itu 
sudah hampir pasti didapatkan. Sebagian kita mungkin 
saja, jadi frustasi, marah, kecewa berat. Mungkin saja 
yang lain akhirnya mengurung diri dirumah, kemudian 
melampiaskan kekecewaan tersebut dengan mabuk, 
rokok, dan hal buruk lainnya. Atau bahkan menyalahkan 
pemegang kontrak, atau pemberi kontrak, atau malah 
kita menyalahkan karyawan dan orang-orang sekitar 
kita. 

Sikap negative seperti itu mungkin terlihat 
mengalirkan kekecewaan internal yang dibawah, tapi 
itu sama sekali tidak membantu. Tidak sama sekali 
mendekatkan kita pada target. Melatih diri, itu yang 
perlu kita lakukan. Disiplin untuk mengevaluasi langkah, 
menarik pelajaran, dan melihat peluang baru dari hal 
tersebut. 

p Prinsip 2: kegagalan itu tidak ada. Yang ada 
hanyalah suatu hasil.

Poin kedua ini masih sejalan dengan poin pertama. 
Sama-sama pentingnya untuk dipahami. Mayoritas 
orang-orang disekitar kita, atau bahkan kita sendiri 
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dipengaruhi oleh suatu budaya yang terprogram dengan 
halus untuk takut pada satu hal: Kegagalan.

Tatkala memimpikan satu hal, kita akan berpikir 
seratus atau seribu kali. Takut kecewa, takut gagal 
mencapai hal tersebut. Daripada gagal, lebih baik 
tidak terjun sama sekali. Akhirnya kita benar-benar 
tidak mendapatkan. Gagal menghadapi rintangan, 
dan kemudian merasa jadi korban dari suatu peristiwa. 
Di sinilah bedanya, saat kita memandangnya sebagai 
kegagalan, ada orang lain yang melihatnya sebagai suatu 
hasil. Hasilnya itu dipelajari, dievaluasi, dan kemudian 
meng-highlight step itu agar tidak jatuh kedua kalinya. 
Terjerembab pada lobang yang sama.

Setiap orang barang tentu akan mendapatkan hasil 
yang ia kerjakan. Sehingga tidak benar saat seseorang 
berusaha melakukan sesuatu, tapi ia tidak memperoleh 
apa yang diinginkan, tak berarti dia mendapatkan nol 
besar. Dia mendapatkan hasil berupa pengalaman. 
Pengalaman adalah barang mahal. Siapapun butuh 
pelajaran dari pengalaman untuk kembali mencoba 
sesuatu yang lain. Mencoba cara yang lain dan 
mendapatkan hasil yang lain pula. Karena kata orang, 
pengalaman merupakan guru terbaik. Semakin banyak 
gagal, semakin banyak pengalaman, harus semakin 
baik kita. 
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Pengalaman menjadi salah satu modal yang tidak 
bisa hilang karena dicuri orang. Pengalaman akan 
memberikan gambaran pada diri, kemungkinan apa 
yang tidak berhasil sebelumnya, dan kemungkinan 
berhasil dipercobaan selanjutnya. 

Terlalu banyak kisah orang sukses yang dimulai dari 
kegagalan. Anda bisa searching sendiri ya. Bahkan hampir 
semua. Sukses adalah hasil dari rentetan kegagalan-
kegagalan yang dijalani tanpa patah semangat. Dan 
ternyata, itu bukanlah kegagalan. Itu hanya sebuah 
pelajaran. Jadi makin pinter. Makin paham. Makin 
percaya diri. Makin bijak. Dan akhirnya sukses.

Ketika Thomas Edison ditanya selepas mencoba 
9.999 kali dalam menyempurnakan bola lampunya, “Are 
you going to have ten thousand failures?” Dia menjawab, 
“I didn’t fail. I just discovered another way not to invent 
the electric light bulb”

Saat usaha kita belum menemui hasilnya, jadikan ia 
feedback. Gunakan informasi tersebut untuk menciptakan 
perbedaan yang lebih baik. Kita tak mesti semata belajar 
dari pengalaman pribadi, dari pengalaman orang pun 
kita bisa belajar. Yang bodoh itu saat kita tahu, cara 
tertentu tidak berhasil, kita malah melakukan yang 
sama berulang kali. Tentu saja hasilnya sama. 



144

R
ad

ik
al 

Yu
da

T
ur

n 
th

e P
ai

n 
In

to
 P

ow
er

Jangan kungkung pikiran kita dengan bayang-
bayang gagal. Bayangan tersebut menular. Menular ke 
psikologi, pikiran, dan keadaan hati. Jadi lemah mental. 
Jadi lemah semangat. Saat yakin kita tidak akan gagal, 
hal itu memberikan semangat yang lebih. Memunculkan 
gairah yang lebih besar untuk menekuni langkah yang 
kita tuju. Yakinlah pasti ada hasilnya. Semua kondisinya 
untung, saat belum dapat, sabar itu jadi pelajaran. 
Saat berhasil, syukur, itu yang memang diharapkan.

p Prinsip 3: Apapun yang terjadi, jadilah pribadi 
yang penuh tanggung jawab

Fitur lain yang melekat pada seorang pemimpin yang 
baik adalah adanya kemampuan untuk mentranformasi 
ide-ide yang diyakininya menjadi satu rentetan 
perjalanan menuju apa yang mereka inginkan di 
dunia ini. Selalu muncul ucapan dari lisan mereka, 
“Saya yang bertanggung jawab, dan saya yang akan 
menyelesaikannya”

Tidak hanya kebetulan. Cara pandang itu akan 
selalu anda dengar dari mereka. Selalu begitu. Tidak 
peduli apapun masalahnya, apapun yang terjadi, apakah 
menyenangkan atau menyakitkan, mereka berdiri dengan 
gagah mengambil tanggung jawab. Dalam kondisi 
sempitpun, saat memang tidak ada jalan untuk terlibat 
secara fisik, mereka berusaha untuk berkontribusi, jika 
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tidak bisa dengan support materi, dengan pikiran dan 
ide-ide yang dimiliki. 

Bertanggung jawab merupakan sepotong kata 
yang mewakili masa depan. Tanpa keberanian 
mengambil tanggung jawab, tanpa dorongan untuk 
mengambil inisiatif, banyak kesempatan emas yang bakal 
dilewatkan. Jangan sempitkan dunia ini karena terlalu 
fokus pada diri kita, tapi fokuslah pada peluang. Dengan 
mengambil tanggung jawab, artinya kita belajar lebih 
cepat dan lebih banyak untuk mengenal masalah dan 
menghasilkan solusinya. Tidak hanya itu, hadir dengan 
inisiatif, merupakan cara sederhana untuk menempatkan 
diri lebih elegan di tengah banyaknya bintang kejora. 
Orang-orang sekarang semakin bijak, gelar, posisi, 
dan jabatan ditengah pergaulan tidak menjadi begitu 
bermakna, tanpa menghadirkan keterlibatan diri. Siapa 
yang peduli. Orang-orang hanya peduli pada mereka 
yang peduli. Yang tidak peduli akan ditinggalkan, tak 
ada yang memperdulikan. 

Prinsip yang sama juga tidak boleh ditinggalkan 
pada diri sendiri. Banyak dari kita telah mengalami 
banyak hal, dan mencoba untuk selalu bersikap positif 
kepada orang lain, kita mencoba untuk menghormati 
orang lain, memahami masalahnya, mengerti keluh 
kesahnya, tapi terhadap diri sendiri kita nol. Bersamaan 
kita memperbaiki cara bicara kita kepada orang lain, 
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pun kita harus memperbaiki cara bicara kita kepada 
diri sendiri. Bagaimana berkomunikasi dengan diri 
sendiri, memahami apa yang sedang terjadi pada diri, 
dan sebagainya. Jangan menjadi pribadi lilin, orang lain 
dibuat terang, setelah itu ia habis sendiri. 

p Prinsip 4: kita tidak harus selalu mengerti detail 
dulu, sebelum mengerjakan sesuatu

Banyak mereka yang berhasil dengan melakukan 
prinsip satu ini. Mereka tidak percaya bahwa untuk 
melakukan sesuatu kita harus mengerti dan menguasainya 
dulu. Dengan waktu yang terbatas, keterampilan yang 
sekedar ngepas, plus sumberdaya lain yang tak begitu 
berkelas kita tidak akan bisa menguasai banyak hal 
secara detail. Cukup pahami hal dasarnya, tanpa harus 
masuk sampai ke detail-detailnya. Apa yang kita lihat 
dari mereka yang punya power, mayoritas mereka tahu 
tentang banyak hal, tapi jarang yang benar-benar ahli. 
Mereka hebatnya pada satu bidang, sementara bidang 
yang lain diserahkan pada ahlinya masing-masing.

Diantara satu langkah jitu, yang pernah kita 
singgung sebelumnya, untuk sukses dalam mencapai 
apa yang kita impikan adalah mengambil satu model 
yang kita pandang sangat layak. Menjadi ahli di 
bidang tersebut. Yang paling baik pencapaiannnya. 
Dengan cara menduplikasi apa yang ia lakukan dalam 
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mencapai kesuksesannya adalah salah cara paling jitu 
untuk menghemat resource yang kita punya: WAKTU. 
Dengan cara seperti ini kita tidak harus menjalani 
semuanya, kita bisa ambil bagian mana yang OK, dan 
mana yang tidak. Sehingga waktu terbatas yang kita 
punya bisa dialokasikan untuk hal-hal krusial yang 
penting untuk pahami secara detail dan mendalam. 

Tidak perlu jadi ahli disemua hal. Kita hanya perlu 
fokus pada satu target saja. Sisanya, lakukan saja sebisa 
yang kita mampu tanpa harus punya keahlian mendetail 
dahulu. Mereka yang berhasil, tahu dengan baik mana 
yang perlu dipelajari betul-betul, mana yang cukup 
sekedar jadi wawasan. 

Begitu juga pimpinan dalam suatu kantor, ia tidak 
harus detail pada semua lini. Ahli di bidang keuangan. 
Ahli di bidang marketing. Ahli di bidang produksi. 
Itu suatu hal yang tidak mungkin. Yang dia lakukan 
hanyalah melihat, mengecek, dan mengevaluasi 
indikator-indikatornya apakah suatu bagian berjalan 
dengan baik ataukah tidak.

Setiap kita akan selalu punya pilihan mempelajari 
akar pohon, atau belajar memetik buahnya. Tidak 
selalu orang yang paling informatif dan paling pintar 
itu dibutuhkan, dan menjadi jaminan untuk meraih 
sukses. Ada segudang ahli, scientists, dan engineer di 
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Harvard atau Stanford yang bisa jadi lebih jago komputer 
ketimbang Steve Jobs, atau Mark Zuckemberg, tapi 
mereka yang lebih berhasil. Kenapa? Karena mereka 
menggunakan resourcenya dengan sangat efektif. Fokus 
mengembangkan sisi yang mendatangkan hasil paling 
besar bagi mereka. 

p Prinsip 5: sumberdaya terbaik adalah manusia

Kalau kita amati dengan dekat sosok-sosok yang 
bisa dikatakan berhasil dalam karir, belajar, atau rumah 
tangganya, berada pada pencapaian yang cemerlang, 
hampir semua mereka punya sikap ini: respek dan 
menghargai orang lain. Ada sikap ingin maju bersama 
dalam dirinya, punya sense kerja tim yang baik, dan 
mampu menggerakkan dan menyatukan yang lain.

Tidak ada sukses yang benar-benar sukses tanpa 
engage dengan manusia dengan baik. kita butuh orang 
lain, karena kita lemah, kita bodoh, dan kita banyak 
kurangnya. Engage dengan orang lain adalah awal 
untuk melakukan sesuatu lebih baik. Bekerjasama. 
Berkolaborasi. Saling mengisi. Saling melengkapi. 
Kita bukan single fighter. Kita adalah tim yang harus 
bekerja bersama-sama. Sebelum belajar sukses, maka 
pelajari dulu bagaimana membentuk ikatan psikologis 
dan emosional yang baik dengan manusia. Manusia 
bukan robot, sehingga tidak ada kode, sandi, atau cara 
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yang mutlak benar. Hanya dengan proses, mengajarkan 
langsung gimana aksi and feedback itu saling transfer 
antara kita dengan yang lain.

Banyak cerita sukses diluar sana. Organisasi yang 
sukses, selalu punya cara untuk memperlakukan orang-
orangnya dengan penuh respek dan empati. Perusahaan 
yang melihat orang-orang mereka sebagai partner, bukan 
sebagai perkakas atau alat. Bukan pertanyaan-pertanyaan 
seperti, “Apa yang bisa anda hasilkan? Bagaimana agar 
anda bisa melakukannya lebih baik? gimana anda bisa 
memperbaikinya? Bukan. Tapi lebih dengan bentuk 
pertanyaan, “Bagaimana kita bisa menghasilkan ini 
lebih baik? bagaimana kita dapat mewujudkannya jadi 
lebih efektif? Bagaimana kita mampu memperbaikinya?”

Sederhana sekali ubahan kata itu. Namun esensial 
untuk memperlihatkan bahwa perusahaan ini bergerak 
bersama tim, ada masalah maka itu menjadi masalah 
tim, bukan pribadi. Seseorang mungkin saja sangat 
ahli dengan pekerjaannya, tapi selama ia tidak mampu 
berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, sulit 
bagi dirinya, dan organisasi untuk jadi lebih sukses. 

p Prinsip 6: bekerja itu hanyalah suatu bentuk 
lain dari seru-seruan
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Sulit bagi kita membayangkan orang yang sukses 
dalam pekerjaan yang tidak dia sukai. Apalagi sampai 
anti dengan jenis pekerjaan tersebut. Ga lucu tatkala 
ada orang takut darah, lalu jadi dokter, ngoperasi orang. 
Sebelum pasiennya pingsan, dia pingsan duluan (hehe). 

Sebaliknya tatkala suatu hal itu disukai, dicintai, 
digemari, saat tidak ada perintah akan dilakukan dengan 
hati ceria, penuh kebanggaan dan kepuasan. Bahkan 
kata orang, kerja itu jadi ‘istri kedua’ nya. Karena saking 
cintanya, dan begitu banyaknya waktu yang terhabiskan 
bersama.

Ada ungkapan gini, 

“the secret of success is making your vocation 
your vacation”

Belakangan ini kita juga sering dengar soal 
workaholics. Sebagiannya memang ada yang dinilai bukan 
suatu kebiasaan yang baik.  Kurang istirahat. Makan 
cepat saji. Kegemukan. Tidak ingat keluarga. Lupa 
segalanya. Bukan sisi ini yang ingin kita sorot. Tapi lihat 
dari sisi bagaimana mereka tampak ‘maniak’ melakukan 
pekerjaannya, kenapa? Karena mereka suka. Mereka 
cinta. Bagi mereka bekerja sepanjang hari itu serasa 
main game yang minta ampun serunya. Menyenangkan. 
Bikin ketagihan. Bagi mereka itu cara untuk olahraga, 
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mempelajari hal baru, dan mengeksplorasi berbagai 
tempat-tempat dan kemampuan baru. 

p Prinsip 7: tidak ada kesuksesan tanpa komitmen.

Teguhnya komitmen menjadi poin selanjutnya yang 
membuat kita terbedakan. Adanya rasa yakin bahwa kita 
akan ‘sampai’ menjadi pijakan untuk menaruh komitmen 
untuk terus berusaha. Semakin besar komitmen, semakin 
besar keberhasilan yang diperoleh. 

Siapapun yang kita amati menjadi ahli disuatu 
bidang. Lihatlah, mereka itu bukanlah seorang yang 
paling pintar, paling brilian, paling cepat, ataupun 
yang paling kuat. Mereka adalah orang yang paling 
komitmen dengan dirinya. 

Komitmen untuk terus melakukan suatu hal terus-
menerus. Meski itu bukanlah hal besar. Karena kualitas 
komitmen itu bukan seberapa besar ukuran progress 
pada satu titik waktu, tapi seberapa konsisten progress 
tersebut dalam suatu kurun waktu. Ingat, bukan satu, 
tapi kurun waktu. Seseorang mungkin saja melahap satu 
buku grammar tebal dalam satu atau dua hari. Namun 
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bukan itu komitmen yang benar. Bisa dipastikan, tak 
banyak yang dapat diserap dari proses yang instan 
tersebut. Plus, biasanya selepas itu akan diiringi dengan 
kebosanan, tidak ada proses yang berkelanjutan. Tidak 
perlu banyak-banyak, satu hari 1 sub-topik. Besok satu 
lagi. Terus begitu hingga selesai. Terserapnya lebih 
optimal. Dan disanalah ujiannya. Harus menyisihkan 
waktu tiap hari, mengesampingkan yang lain dulu karena 
harus belajar. Itu dia komitmen. Proses itu yang menjadi 
tantangan dalam sebuah komitmen. Karena setiap hari 
berganti, diikuti oleh kondisi hati yang berbeda, level 
moody yang tak sama, bahkan tantangan kesibukan 
yang tak terkira. Dalam grafik situasi yang fluktuatif 
tersebut akan memperlihatkan siapa yang komitmen, 
dan mana yang tidak. 

���

Keyakinan melahirkan persepsi 

seseorang terhadap kaca mata apa yang 

dipakainya dalam melihat dunia.
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Ambil strategi orang lain
Jangan pernah mau jadi pribadi yang stagnan. 

Berhenti belajar. Berhenti mencari tahu. Berhenti 
bertanya. Berhenti untuk maju. Enggan memperbaiki 
dan menjadi lebih baik. Itu semua merupakan musibah 
terburuk yang dihadapi seseorang. 

Salah satu strategi belajar yang baik adalah ambil 
step-by-step dan strategi yang telah ditempuh orang 
lain. Kita harus terus mencari apa yang belum pernah 
kita lihat sebelumnya. Menyimak apa yang belum pernah 
kita dengar. Merasakan apa yang belum pernah kita 
dapatkan. Bertanya sesuai yang belum kita ketahui 
sebelumnya. 

Langka itu jika dapat kita selesaikan dengan cara 
yang elegan dan cantik, kita bisa untung lebih banyak. 
Salah satu cara yang bukan elegan, adalah mengemis 
atau memaksa. Buatlah orang tersebut dapat terbuka 
dalam berbagi ilmunya pada kita. Starting point 
yang bisa dilakukan adalah kita belajar untuk lebih 
banyak memberi. Lebih banyak membantu. Lebih 
memposisikan diri sebagai orang yang care dan helpful 
bagi sekitar. Kita bisa tawarkan berupa bantuan, jika 
memang sasaran kita tak pernah membutuhkan kita. 
Dan mayoritas begitu. Mereka yang oke punya, jarang 
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menggantungkan dirinya pada orang lain. Saat situasi 
ini, tawarkanlah bantuan. Kita dapat melakukan hal 
sederhana, memberikan informasi-informasi berharga 
untuknya. Mengajarkan hal-hal kecil yang itu esensial 
bagi keperluannya. 

Yakinlah satu hal: saat kita ingin dapat banyak, 
maka memberilah lebih banyak. Itu prinsip dasar yang 
tertanam dalam benak setiap manusia, ia ingin agar 
memperlakukan orang lain sebagaimana ia diperlakukan.

Untuk menggali seseorang, pertama kita harus 
tahu dulu apa yang benar-benar kita ingin dapatkan 
darinya. Memahami sinyal-sinyal diri orang tersebut 
yang menjelaskan bahwa ‘ia gugup’, ‘ia sedang merasa 
tidak nyaman, ‘ia menikmati’ dan seterusnya. Siapkan 
semacam small talks untuk anda bawa dalam obrolan. 
Seperti seorang negosiator, dalam mewujudkan misinya, 
pembicaraan tidak akan pernah langsung to the point. 
Small talks inilah yang menghadirkan keakraban. Anda 
tahu latar belakangnya. Tahu hobi dan aktivitasnya. 
Mengerti bagaiman sikap dan hal-hal menarik yang dia 
punya. Membaca dan tahu informasi-informasi yang 
dia sering baca. Tahu arah ketertarikannya. That’s all. 

���
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Menjaga upaya dan 
bertahan

Melangkah itu butuh energi. Berpikir itu butuh 
energi. Aktivitas apapun butuh energi. Dan energi itu 
letaknya bukan pada otot. Pusatnya bukan pada fisik. 
Melainkan markas besarnya ada pada mentalitas. Hati. 
Jiwa.

Seseorang boleh saja tercukupi badannya dengan 
makanan bernutrisi. Namun itu tak menjadi suatu 
‘energi’ jika tidak membawa manfaat dan menggiringnya 
melakukan langkah lurus menuju target. Apalah daya 
makan banyak, akhirnya jadi tukang tidur. Percuma 
badan kekar, six-pack tapi ngapa-ngapain malas. 
Sebaliknya, seseorang itu bisa saja kekurangan makanan, 
keterbatasan nutrisi yang dapat dikonsumsi, tapi ia tidak 
pernah kehilangan semangat.

Sehingga kita lihat, mereka yang tak punya tangan, 
tak punya kaki, buta, dan memiliki kekurangan fisik, 
itu semua tak melunturkan semangatnya. Bahkan ia 
tampak lebih bertenaga melakukan suatu hal. Itu karena 
energinya ada pada jiwa. Bukan pada fisik. Kita katakan 
demikian, bukan berarti untuk mengesampingkan peran 
nutrisi pada raga. Itu diperlukan. juga bagian dari aspek 
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pokok dasar manusia. Kata orang: dalam tubuh yang 
sehat ada jiwa yang kuat. 

Orang kalau gak makan 3 hari, bisa dijamin susah 
mikir. Ga bertenaga. Jiwanya ikut lesu. Karena keduanya, 
jiwa dan raga saling bertautan. Sehingga selain perhatian 
utama pada mentalitas jiwa, pikiran dan hati. Kita perlu 
menyusun rangkaian kebiasaan untuk menyiapkan raga 
yang prima. 

Pertama. Bangun kebiasaan hidup sehat dengan 
langkah pertama, mengatur pernafasan.

Kedua. Mengkonsumsi makanan yang kaya kadar 
air. 

Ketiga. Pilihan kombinasi makanan yang sehat. 

Keempat. Mengatur pola konsumsi. 

Kelima. Biasakan mengkonsumsi buah-buahan.

Keenam. Konsumsi makanan-makanan yang 
berkadar protein.

���
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Saat ada hambatan 
dalam berkomunikasi

Kata orang, hidupmu itu digambarkan dengan sejauh 
mana kualitas komunikasimu. Tidak hanya kualitas 
berkomunikasi dengan orang lain, tapi juga dengan 
diri sendiri. 

Kita perlu membuat road map dari strategi kita, 
kemana kita hendak pergi dan hal apa saja yang dapat 
membantu kita mewujudkannya. 

Sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, 
belajar cara belajar yang baik adalah langkah awal yang 
perlu kita siapkan. Dengan cara belajar yang buruk, 
10 tahun bisa jadi tak berarti apa-apa. Namun dengan 
cara belajar yang baik, setahun cukup untuk melakukan 
suatu gebrakan yang besar. Salah satu cara belajar yang 
dilakukan orang-orang besar adalah mereka belajar 
untuk menirukan. 

Saat kita temukan satu orang sukses, maka kita pasti 
bisa jadi seperti dirinya. Caranya? Tirukan apa yang 
ada padanya. Tiru sampai ke detail-detailnya. Ketika 
anda melihat seorang pebisnis sukses, saat menyaksikan 
seorang dosen canggih, saat anda melihat seorang guru 
yang menginspirasi, anda juga bisa demikian. Tirukan 
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semua proses yang ia lakukan. Termasuk dari mentalitas 
yang ia bawa. Bangunan semangat yang menggelora. 
Sampai kepada hal-hal teknis bin fisik yang konkrit 
untuk dijalani. 

Barangkali contoh nyata yang kita alami dalam 
keseharian adalah teman kita yang sukses kuliahnya 
cumlaude, bagus track record organisasinya, tidak hanya 
itu bahkan bisnis yang ia kelola berjalan dengan sangat 
baik. Anda cemburu? Tentu saja! 

Langkahnya: jangan cemburu itu menjauhkan anda 
dari dia. Merasa iri, apalagi dengki. Ini contoh orang-
orang kecil, yang punya perilaku bodoh seperti ini. 
Datangi dia, ajukan pertanyaan, bangun diskusi, dan 
jaga komunikasi. Dapatkan clue-nya. Telaah caranya. 
Ambil semangatnya. Duplikasi step-step-nya. Saat anda 
dapatkan informasi yang detail. Anda tinggal menunggu 
menjadi sepertinya, atau lebih baik. kenapa? Anda 
bisa menghindari lubang-lubang dimana ia terjatuh 
sebelumnya. 

Selain itu, kita telah bahas juga soal belief. Rasa 
yakin yang ada pada diri. Rasa yakin itu adalah awal 
dari setiap kegagalan atau kesuksesan. Berbicara soal 
keberhasilan dan kegagalan, itu merupakan suatu cerita 
yang teramat panjang. Saat hari ini, anda mendapatkan 
kegagalan. Maka sejatinya kegagalan itu bukan karena 
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hari ini. Melainkan anda telah mengangsur kegagalan 
tersebut selama bertahun-tahun. Berbagai kemalasan. 
Berbagai ketidakdisiplinan. Berbagai ketidaktahuan. 
Berbagai kelemahan. Berbagai kelalaian yang anda 
lakukan selama bertahun-tahun itulah yang akarnya. 
Buahnya anda tuai hari ini. Seperti tatkala alarm pagi 
anda berdering, anda matikan dan tidur lagi. Seperti 
tatkala anda harus berangkat jam 8 pagi ke perpustakaan, 
tapi anda tunda hingga jam 9 pagi. Semua bentuk 
ketidakdisiplinan itu ada bentuk angsuran yang anda 
lakukan demi terwujudnya kegagalan anda hari ini. Jadi 
berterimakasihlah pada diri anda sendiri.

Jangan salah sangka soal itu semua. Mereka yang 
berhasil hari ini, semata bukan apa yang mereka kerjakan 
hari ini. Melainkan hari demi hari, bulan demi bulan, 
tahun demi tahun yang mereka lalui dengan penuh 
komitmen dan konsistensi. Yang mereka tuai hari ini 
adalah buah dari akar dan batang yang telah tumbuh 
membesar sepanjang tahun. 

Terwujudnya kemalasan itu banyak faktornya. 
Salah satunya adalah goal yang kita bangun tidak 
‘menggigit’. Target anda tidak menantang. Target 
anda tidak memberikan ruang dan efek ‘perjuangan’ 
bagi hidup anda. Target tersebut tidak terasa penting, 
tidak menginspirasi anda untuk jadi lebih baik. Tidak 
mendorong anda jadi lebih disiplin, jadi lebih bergairah 
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melakukan hari-hari. Bisa jadi di sana letak masalahnya. 
Sehingga tidak ada faktor yang menggerakkan anda, 
kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kenapa harus 
bangun pagi. Kenapa harus tepat waktu ke perpustakaan. 
Kenapa harus menyelesaikan paper pekan ini. Kenapa 
harus membaca dua halaman satu hari, dan lain-lain. 

Kalau Anthony Robbin, bilangnya gini, 

“People are not lazy. They simply have 
impotent goals—that is, goals that do not 

inspire them” 

Cara terbaik untuk terus mengkomunikasikan 
target kita kepada diri sendiri adalah dengan terus-
menerus memikirkannya. Ibarat orang jatuh cinta yang 
pikirannya tak lepas dari yang dicinta. Begitu juga 
soal cita-cita dan target ini, buat ia selalu jadi bahan 
gosip untuk dipikirkan. Semakin kita memikirkannya, 
semakin terdorong kita bisa meraihnya. Agar ia semakin 
lekat dipikiran, buat semua target tersebut tertulis. 
Bukan dalam bayang-bayang tapi tuliskan dengan 
jelas, dan gampang di baca. Tidak cukup disitu, kalo 
bisa buat ia dalam format yang bisa di bawa kemana-
mana. Gampang dilihat dan gampang dibaca saat luang 
ataupun saat sibuk. 
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Saat anda temukan, ada yang ngomong, “Ah, 
muluk-muluk sekali dirimu, boi! Cita-cita itu jangan 
tinggi-tinggi, kalo jatuh nanti sakit, atau nanti jadi gila 
kau boi…”

Langsung saja, lempar senyum padanya. Tidak perlu 
direspon. Komentator sedang mengerjakan jobdesc-nya. 
Anda sebagai pemain, lakukan jobdesc anda sendiri. 
jangan kecolongan untuk hal-hal bodoh seperti ini, 
apalagi sampai baper kalo dijatuhin orang seperti itu.

Ingat-ingat,

Winning starts with beginning and 
persistence…

Yang perlu anda taklukkan bukanlah komentator. 
Yang perlu anda taklukkan adalah sejumlah list 
yang telah anda klaim sebagai target hidup anda. 
Menuntaskan hari demi hari, mencoret setiap to-do-list 
yang tuntas anda kerjakan. Dengan punya target, anda 
tahu sejauh mana perkembangan anda. Sebaliknya, anda 
tidak akan pernah mencapai target, kalo anda sendiri 
tidak punya target (kalo saya bilang, anda orangnya lucu. 
Kalo hidup ga punya target… imut-imut deh. Maaf, gatel 
aja mau nulis begini, hehe)
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Agar target anda bisa lebih mantap dan nancep, 
ada beberapa tips yang ingin saya share

1. Buat ia dalam kalimat yang positif. 

2. Buat target itu spesifik mungkin. 

3. Pastikan target itu bisa capai dengan prosedur-
prosedur yang logis.

4. Hitung-hitung apakah target tersebut bisa anda 
control.

5. Evaluasi apakah target anda itu membawa 
manfaat bagi anda dan orang lain.

Anda bisa jabarkan hal itu sendiri, namun jika anda 
bingung, anda bisa email saya di yudautama123@gmail.
com. Yang jelas jangan sampai anda katakan begini, 
target saya adalah: 

1. Jadi lebih Bahagia

2. Punya lebih banyak uang

3. Jadi lebih dicintai

Itu namanya juga lucu. Ga ada indikator yang 
bisa diukur. Kira-kira dapat clue-nya ya?
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Cara meraih apapun 
yang kita inginkan

“Bertanyalah kepada orang-orang yang 
punya ilmu, jika kamu tidak tahu.”

3  QS. An-Nahl:43

Bertanya itu bukan sembarang bertanya. 
Sebagaimana juga terlalu banyak bertanya, menjadi 
suatu hal yang terlarang dalam syariat. Ada adab-adab 
dan trik yang harus diikuti, sehingga apa yang kita 
tanyakan tersebut mendatangkan manfaat sesuai dengan 
yang kita harapkan. Setidaknya ada empat hal yang 
ingin saya share kepada anda sekalian

1. Bertanyalah dengan detail, bukan general

2. Bertanyalah kepada orang yang tepat, yang bisa 
membantu anda

3. Berikan manfaat bagi orang yang jadi tempat 
anda bertanya

4. Bertanyalah dengan benar, fokus dan keyakinan 
yang tulus
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5. Bertanyalah hingga anda mendapatkan apa 
yang diinginkan

Gimana maksudnya, begini, mari simak ya..

Bertanyalah dengan detail. Anda harus mampu 
menjelaskan dengan baik apa yang anda inginkan. 
Baik menjelaskan untuk diri anda dan oranglain. 
Berlatihlah terlebih dahulu. “Seberapa banyak, seberapa 
jauh, seberapa tinggi, seberapa berat, dimana, kapan, 
bagaimana, dengan siapa, harus bagaimana, apa langkah 
pertama, dan seterusnya”

Bertanyalah kepada orang dapat membantu anda. 
Bertanya dengan detail tidak cukup, bahkan tidak akan 
berdampak signifikan bagi diri anda. Kapan? Saat tempat 
anda bertanya bukan pada tempat yang tepat. Anda 
harus pandai memilih kepada siapa anda bertanya. Yang 
ditanya harus sosok yang punya ‘sumberdaya’, apakah 
itu wawasan, modal, sensitifitas, pengalaman bisnis, 
atau keahlian tertentu. Jika anda punya masalah dengan 
kuliah anda, lalu anda bertanya ke A yang kuliahnya 
morat-marit, apakah itu akan memperbaiki anda? Tentu 
saja tidak. Itu namanya BERBAHAYA.

Berikan manfaat bagi yang ditanya. Jangan sekedar 
datang dan bertanya dengan penuh egois ke orang yang 
anda kira akan memberikan anda sesuatu. Cara yang 
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elegan adalah temukan titik dimana hal itu juga akan 
mendatangkan manfaat bagi orangnya. Jika anda tengah 
mengembangkan suatu ide bisnis, dan anda butuh 
modal untuk mengembangkannya. Maka sekedar bilang, 
“Mas aku pinjam uang 100 juta untuk mengembangkan 
produk, bisa engga?” namanya bego, kecuali yang anda 
tuju, orang yang sangat baik hati. Mungkin dia akan 
bilang, “Ada banyak orang serupa denganmu, dik!”. Tapi 
anda harus dapat menyampaikan pesan apa dibalik 
ide itu, misalkan, anda bilang, “Saya butuh dukungan 
dana Mas, untuk mengubah keadaan orang-orang 
miskin di daerah A,” mungkin si Mas, akan berpikir dua 
kali, dan mulai tertarik. Kemudian saat anda mampu 
menjelaskan dengan baik, bagaimana masalah yang anda 
temukan, bagaimana ide tersebut akan membantu dan 
membawa dampak yang luas, maka mungkin mas itu 
akan membantu anda, karena ia pun melihat sebuah 
manfaat dan nilai yang akan ia dapatkan.

Bertanyalah dengan sikap antusias dan penuh 
rasa yakin. Satu cara paling gampang untuk sampai 
pada kegagalan adalah anda mengikuti langkah anda 
dengan penuh keraguan. Jika anda sendiri tidak yakin 
dengan apa yang anda tanyakan? Bagaimana orang 
lain akan menjawabnya?! Maka bertanyalah dengan 
penuh meyakinkan. Tidak ragu-ragu. Tampakkan 
antusias anda melalui ekspresi wajah dan pembawaan 
diri. Ketika anda dapat memperlihatkan bahwa anda 
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sungguh-sungguh dengan apa yang anda tanyakan, anda 
akan bisa dapat manfaat lebih, tidak sekedar jawaban, 
tapi juga hal-hal lain yang cukup bernilai. 

Teruslah bertanya hingga anda mendapatkan 
apa yang diinginkan. Anda mungkin perlu bertanya 
kepada ahli yang lain, atau bertanya dengan metode 
yang lain, atau anda bertanya pada momentum yang 
berbeda, yaitu ketika anda bertanya, lalu jawabannya 
belum memuaskan. Maka langkah yang dilakukan, 
adalah perbaiki caranya, perhalus omongannya, dan 
jangan berhenti. Itu yang orang-orang keren lakukan. 
Mereka terus bertanya. Terus mencoba. Terus berusaha. 
Terus lebih baik. Kenapa? Karena mereka tahu, cepat 
atau lambat mereka akan menemukan seseorang yang 
dapat memuaskan apa yang sejatinya mereka inginkan. 

���

Tidak 10 kunci, tidak 10 tips, tidak pula 10 

triks, untuk menggapai apa yang kita inginkan. 

Kunci utamanya hanya satu: bertanyalah 

kawan, jangan sungkan.
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Membangun rasa klik
Rasa klik merupakan pintu yang semakin 

mendekatkan seseorang dengan apa yang dia inginkan. 
Kok bisa? Pertama-tama, kita harus ngerti rasa klik 
dalam konteks ini. Maksudnya adalah kemampuan 
untuk masuk ke dalam dunia orang lain, membuat 
seseorang merasa bahwa kita dapat memahaminya, 
dapat merasakan apa yang dialaminya, sehingga anda 
punya ikatan emosional yang kuat dengannya.

Rasa klik ini merupakan alat mahal untuk 
menghasilkan sesuatu bersama orang lain. Membangun 
rasa klik ini bisa dikatakan skill paling penting yang harus 
dimiliki seseorang. Ketika kita mampu membangun 
rasa klik dengan orang lain, maka kita akan mampu 
membuat tugas yang rumit jadi lebih sederhana, jadi 
lebih gampang, lebih menyenangkan. Ketika seseorang 
dapat menyatukan orang-orang, maka ia memiliki 
banyak partner dalam melakukan banyak tugas. 

 Tapi apakah secara umum orang-orang itu akan 
klik, tatkala mereka merasa punya kesamaan? Ketika 
seseorang merasa nyaman dengan seseorang, maka 
biasanya mereka akan mirip satu dengan yang lain. 
Karena burung-burung hanya akan berkumpul dengan 
kawanan mereka. Elang tidak akan berkumpul dengan 
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perkutut. Begitu juga kuda tidak akan berkumpul dengan 
kambing. 

 Tapi sebagai seorang manusia, bukankah kita 
akan selalu ingin bersama oranglain yang memiliki 
hal berbeda dengan kita, sehingga kita bisa saling 
melengkapi. Saling menutupi kekurangan. Bahkan 
sebagian kita sama sekali tidak senang, ketika rekan kita 
plek sama dengan diri kita. Tidak ada yang berbeda. 
Bukankah dalam suatu tim akan jadi luar biasa tatkala 
diisi oleh orang-orang yang punya keahlian berbeda. 

 Rasa klik, pada akhirnya bukan pada seberapa 
banyak perbedaan atau persamaan yang ada. Tapi 
bagaimana kita mengambil satu bagian yang membuat 
kita klik dengan orang lain. Satu bagian itu akan jadi 
jembatan yang mengkoneksikan jaringan kita dengan 
jaringan orang lain. Meskipun printer, CPU, layar, LCD 
proyektor itu tidak sama, tapi mereka bisa klik dengan 
adanya kabel yang menghubungkan. Menjalankan 
fungsinya masing-masing, dan saling melengkapi. 

���

Jika ada masalah, maka bicarakanlah 

teman. Jangan dibawa dendam.
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Memahami sekitar
“Allah memberikan kebijaksanaan (hikmah) 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
barangsiapa yang diberi kebijaksanaan) 
hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang 
banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil 
pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.”

3  QS. al-Baqarah:269

Membaca teori tak kan mampu memberikan gambar 
nyata untuk memahami sekitar. Cara terbaik untuk 
membangun kesadaran dan meningkatkan sensitifitas 
terhadap beragam tipe manusia hanya dapat dilakukan 
dengan komunikasi. Bicaralah dengan beragam manusia. 
Bangunlah diskusi dengan berbagai kalangan. Berdialog 
untuk mengilangkan berbagai kecurigaan. 

Buktinya sesederhana yang kita alami dalam 
keseharian, saat kita membagikan suatu kisah inspirasi, 
seseorang ada yang termotivasi, ada yang juga yang 
menangis, tapi ada juga yang merasa bosan. Saat kita 
berbagi canda, seseorang mungkin saja tertawa terbahak-
bahak, tapi mungkin juga ada yang merasa gerah, 
“Aaaah, basi!”. Setiap orang punya bahasa psikologisnya 
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masing-masing. Itulah kenapa orang-orang itu berbeda-
beda dalam menerima suatu pesan. 

Karena adanya variasi yang begitu banyak 
tersebut, memahami orang lain jadi suatu bagian yang 
tidak boleh kita abaikan. Tatkala kita dapat ‘kunci 
inggris’ nya bagaimana berinteraksi dengan suatu 
tipe manusia, kita bisa lakukan apapun setelahnya. 
Sebaliknya, semenyentuh apapun kisahnya, sedalam 
apapun pesannya, atau seberharga apapun inspirasinya, 
jika semuanya itu tidak dipahami dan tidak diterima 
psikologisnya, maka itu akan jadi meaningless, tak 
bermakna. Tidak berarti banyak. Tak menyentuh. 
Tak meresap pada dirinya.

Kondisi itu tidak berbeda dengan komputer. Tatkala 
kita menggunakannya, kita harus mengerti bagaimana 
fungsi-fungsi software-nya. Begitu juga dengan manusia, 
untuk dapat bergaul dengan efektif, kita harus terlebih 
mengerti gimana kepribadiannya. 

Setiap manusia itu punya pola perilaku. Dengan 
pola itulah ia akan mengelola berbagai input yang 
datang, apakah melalui pikiran, mata, telinga, ataupun 
perasaannya. 

Untuk memahami orang, kita harus lebih banyak 
memanfaatkan telinga, ketimbang memanfaatkan mulut. 
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Sehingga, mengetahui ‘arah’ dan gimana seseorang 
itu berpikir memberikan kesempatan bagi kita masuk 
dengan langkah yang benar. Melihat lebih lanjut, 
tiap orang itu berbeda dari kadar motifnya dalam 
menuntaskan sesuatu. Kita bisa sebut itu dengan, 
internal driven atau external driven. Apapun sebutannya, 
maksudnya begini.

Anda mungkin saja suatu ketika mengerjakan suatu 
proyek dengan sangat rapi dan tuntas. Bos anda bilang 
gini, “Kerjaanmu bagus sekali Mas Radikal. Apresiasi yang 
besar untuk itu…” sambil memberikan sesuatu sebagai 
bentuk reward dari perusahaan. Teman-teman yang 
lain pun demikian, tak ketinggalan rekan dan bahagia 
senyum mereka karena proyek tersebut. Jika saat kondisi 
itu anda merasakan semacam ‘pengakuan eksternal’ dan 
anda tahu bahwa pekerjaan anda ternyata bagus, itulah 
yang disebut dengan external driven. 

Bagi sebagian yang lain, kondisnya bisa saja berbeda. 
Tidak perlu ada pengakuan dari luar untuk menyadari 
apa yang dilakukannya suatu yang hal bagus. Mereka 
sudah cukup benar dengan rasa yakin dalam dirinya 
bahwa yang mereka lakukan sudah baik. Itu biasanya 
berangkat dari serangkaian pengalaman dan ekspertis 
pribadi yang terbangun dengan baik. 
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Sesekali cobalah untuk mengajak teman kita ikut 
suatu acara. Misalkan menghadiri suatu workshop. 
Anda bisa ngomong, “bro, kamu harus ikut acaranya. 
Serius! Materinya bagus banget. Aku pernah ikut 
acaranya bulan kemarin bareng beberapa teman kampus. 
Mereka juga bilang acaranya recommended-lah pokoknya 
dan membantu banget memperbaiki mindset dan 
produktivitas diri…” bila anda ngomong ke teman 
yang dirinya itu external driven, maka statement anda 
tadi mungkin sangat kena bagi dia. Ketika semua atau 
mayoritas orang bilang acara bagus, maka asumsi yang 
ia bangun juga demikian: acaranya pasti bagus. 

Namun jika sosok yang ada di depan anda orang 
internal driven, kita akan sulit meyakinkannya dengan 
cara seperti itu. Itu gak ngaruh apa-apa padanya. Ga 
bakal jalan. Caranya? Orang-orang yang kuat internal 
driven-nya, hanya bisa kita yakinkan dengan cara kita 
menjadi seseorang yang tahu tentang dirinya. Misalnya, 
kita bisa bilang begini, 

“Bro, kamu masih ingat kuliah yang disampaikan 
oleh bapak A, semester yang lalu? Ingat ga kalo kamu 
bilang itu pengalaman kuliah paling inspiratif yang 
pernah kamu rasakan? Gini, aku tahu satu hal yang 
lebih kurang seperti itu, atau lebih baik malahan. Aku 
ikut workshop ini sebulan yang lalu. Kamu mungkin 
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perlu mencobanya. Ada suatu pengalaman yang berbeda 
di sana” 

Gimana dengan cara seperti ini? Tentu saja teman 
anda akan mempertimbangkan lebih dalam, dan 
mengikuti ajakan anda. Kenapa? Karena kita berbicara 
dengan bahasa dirinya sendiri. 

Untuk seorang leader, manakah yang lebih baik? 
Kebanyakan leader yang punya keefektifan dalam 
kepemimpinannya, punya internal driven yang lebih 
dominan. Dia sosok yang tidak mudah terbang terbawa 
angin. Angin ke kanan, ia ke kanan. Angin ke kiri, ia ke 
kiri. Bergerak berdasarkan apa kata orang. Tidak. Dan 
seorang leader tidak mungkin juga harus selalu bertanya 
dan minta testimoni orang-orang dulu, sebelum ia 
mengambil suatu keputusan. Tapi sebaliknya, ia juga 
tidak boleh jadi sosok yang otoriter dan keras kepala. 
Terlalu kaku dengan pendapat sendiri. Yang benar, 
pemimpin yang baik, punya internal driven yang baik, 
tapi juga teliti dalam mengumpulkan informasi eksternal. 
Jika salah satu dari dua sikap ini hilang, kepemimpinan 
akan jadi suatu momen yang menyedihkan. 

Sampai di sini kita bisa melihat bahwasanya, 
interaksi dengan manusia itu hanya soal bagaimana 
mengenal sosok personalnya lebih baik, memahami 
orang lain, sehingga kita dapat mengintegrasikan dua 
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kepentingan: kita dan dia. Tanpa perlu ada salah satu 
yang merasa tersakiti. Kita tidak mungkin menjalani 
kehidupan ini untuk terus memaksakan apa yang kita 
inginkan, karena saat itulah kita jadi pribadi egois. 
Suatu sikap yang sangat jauh dari kata baik. Kita juga 
tidak boleh terus-terusan mengalah dan mengikuti apa 
yang diinginkan orang lain, karena pada akhirnya kita 
akan menjadi kacung. 

���

Pertemanan, lingkungan, 

tetangga, dan keluarga 

bukanlah seumpama mesin 

yang punya runtutan cara 

dan prosedur agar fungsinya 

dapat berjalan, namun melalui kesadaran 

dan sensitifitas diri sehingga kita saling 

memahami dan mengerti.
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Orang yang tepat
“Bukanlah dikatakan sebagai orang yang 
cerdas jika hanya tahu (membedakan) baik 
dan buruk saja, tetapi wajib mengetahui 
mana yang terbaik dari dua kebaikan 
dan mengetahui yang terburuk dari dua 

keburukan.”

3  Ibnu Taimiyyah 

Saat kita harus memilih karyawan, tentu saja kita 
harus tahu sejauh mana kandidat tersebut cocok dengan 
kriteria yang kita inginkan. Dalam suatu pengalaman 
perusahaan maskapai penerbangan, mereka mengatakan 
bahwa 95 persen komplain yang mereka dapatkan berasal 
dari 5 persen karyawannya. 5 persen karyawan ini punya 
dorongan internal yang kuat. Mereka condong melihat 
dengan cara mereka sendiri, bukan dengan apa yang 
dilakukan orang lain.  Tapi apakah dengan demikian, 
mereka adalah karyawan yang buruk karena keseringan 
komplain? Bisa jadi iya, bisa jadi sama sekali tidak.  Bisa 
jadi mereka merasa berada dalam satu pekerjaan yang 
buruk, dan tidak memuaskan diri mereka. Itu karena 
bisa jadi mereka karyawan yang pintar, pekerja keras, 
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dan menginginkan standar yang lebih tinggi. Mereka 
sebenarnya orang yang tepat tapi pada slot pekerjaan 
yang salah.

Yang dilakukan oleh maskapai tersebut adalah 
dengan mengganti karyawan tersebut dengan kandidat 
yang lain, yaitu kandidat yang ditentukan oleh karyawan 
yang lain. Melakukan interview pada kandidat tersebut 
dan mencari motif dan perspektif yang dibawanya 
untuk bekerja dalam perusahaan tersebut. Biasanya, 
mereka yang mengikuti interview dengan antusias 
yang tinggi, ada kontak mata yang terjadi, senyum, dan 
sejalan dengan orang yang ada dihadapannya, cenderung 
diterima. Sementara kandidat yang rendah antusiasnya, 
tidak menunjukkan perhatian yang lebih, dan ia tampak 
tetap berada pada perspektif pribadinya, berada pada 
dunianya sendiri, cenderung tidak direkrut sebagai 
karyawan maskapai tersebut. Dengan cara seperti ini, 
akhirnya rasio komplain turun sebesar 80 persen. Dari 
satu contoh ini, kita bisa lihat bagaimana pentingnya 
mengetahui faktor apa yang mendorong seseorang 
itu bertindak. Bagaimana mengetahui motivasi yang 
dibawanya. Mengetahui dan mengevaluasi ketersediaan 
slot kerja dengan manusia yang pas untuk mengisinya. 
Bagaimana kebutuhan skill untuk pekerjaan tersebut, 
dorongan internal kandidat untuk belajar, dan daya 
juang yang dimilikinya. 
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Pada bisnis jasa khususnya, mereka yang direkrut 
tentunya harus diselaras dengan karyawan yang lain. 
Sebaliknya jika mungkin yang direkrut adalah auditor, 
maka ‘penerimaan’ dari karyawan yang lain mungkin 
tidak terlalu dibutuhkan. Yang direkrut menyesuaikan 
dengan kebutuhan pekerjaan. Tidak harus selalu yang 
pintar, yang cerdas, yang ahli untuk ditarik jadi anggota 
organisasi, karena kecocokan, kesamaan visi dan misi 
menjadi jauh lebih penting untuk kemajuan bersama. 

���
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Daya tahan di tengah 
masalah

“Dan orang-orang yang bersabar dalam 
kesempitan, penderitaan, dan dalam 
peperangan mereka itulah orang-orang yang 
benar, dan mereka itulah orang-orang yang 

bertakwa.”

3  QS.al-Baqarah:177

Dalam bergaul dengan manusia, kita tidak bisa 
langsung klik. Terkadang ada trial dan error yang 
mesti kita alami. Kita tidak bisa mengarahkan perilaku 
orang lain begitu saja, memastikan respon apa yang 
diberikannya, dan mengontrol hasil yang kita inginkan 
semaunya. Namun mereka yang sukses, bukan berarti 
tidak pernah keliru bagaimana memperlakukan 
orang lain, melainkan mampu belajar lebih baik, dan 
mempercepat proses pembelajaran tersebut. Terus 
belajar bagaimana membangun interaksi yang supel 
dengan orang lain. Memahami jiwa orang lain, dan 
belajar bagaimana mewujudkan keinginan kita dengan 
mengakomodasi keinginan orang lain. 
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Setelah poin paling penting dalam mencapai 
kesuksesan: Meniru orang-orang sukses dengan 
detail, maka poin terpenting lainnya adalah memiliki 
fleksibilitas dalam belajar. Bagaimana terus mengikuti 
top person yang kita incar dan terus memperbaiki perilaku 
kita pribadi. Mengubah cara kita berkomunikasi secara 
verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang baik 
selalu dimulai dengan dua hal: berbicaralah 
dengan rendah hati dan kedua, adanya keinginan 
untuk belajar dan berubah. Tidak boleh memaksakan 
kehendak. Tidak juga boleh pukul rata bahwa setiap 
orang punya sudut pandang yang sama dengan apa 
yang kita bawa. Biasakan membangun dua arah, tidak 
monoton. Penuh hal-hal bernilai dan informasi baru. 
Mendengarkan dengan perhatian dan penuh simpati. 

“The best soldier does not attack. The superior 
fighter succeeds without violence. The greatest 
conqueror wins without a struggle. The most 

successful manager leads without dictating” 

3  Lao-Tzu

Saat kita berbicara dengan orang lain, jangan lupa 
bahwa setiap kata yang kita keluarkan itu penting. 
Kata-kata itu bisa menghasilkan suatu kebaikan, atau 
menghasilkan suatu masalah. Pribadi yang baik akan 



181    

D
aya tahan di tengah m

asalah

selalu perhatian secara detail, soal kata-kata yang 
ia tuturkan. Ia paham benar, apa dampaknya, apa 
akibatnya. 

Contoh kecil pemilihan kata dalam berdiskusi 
misalnya, seperti kata-kata tapi. Kata tapi secara umum 
dipahami sebagai konotasi negasi. Jika kita memberikan 
suatu tanggapan, tanggapan dengan kata tapi adalah 
suatu respon yang rasanya ‘mematahkan’. Apa yang 
mungkin kita rasakan, jika ada yang mengatakan begini, 

“Itu memang benar sih, tapiiii….” 

Kata tapi itu akan meniadakan kalimat yang 
disampaikan sebelumnya. Memang alamiahnya 
demikian, manusia itu enggan menerima penolakan. 
Namun secara mendasar, diskusi itu menjadi kurang 
mengalir, bisa jadi karena kita bukan seorang 
komunikator yang baik, kenapa kita tidak katakan 
saja, “apa yang kamu sampaikan itu benar, dan ini 
aku juga punya pandangan lain yang aku rasa juga 
benar…” atau kita katakan, “Ide anda itu bagus dan 
solutif menurut saya, dan ini juga ada ide lain yang 
bisa kita pertimbangkan…” 

Kita juga bisa mengawali setiap ucapan kita dengan 
“Terimakasih,” “Saya sangat menghargai…. “, “Saya 
setuju dan mengapresiasi…” itu memang cuman 
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sepotong atau dua potong kata, namun itu dengan sangat 
jelas memperlihatkan bagaimana kita bisa bersikap 
lebih rendah hati. 

Dengan tidak cepat-cepat menegasikan perasaan 
atau pandangan seseorang, kita bisa masuk lebih 
dalam dan membentuk ikatan emosional yang lebih 
baik dengannya. Adanya rasa perhatian. Adanya rasa 
kebersamaan. Ikatan itu memberikan anda pintu baru 
yang lebih baik dalam ‘mengarahkan kembali’ apa yang 
sebenarnya hendak anda negasikan di awal.

Banyak kondisi yang dapat kita manfaatkan untuk 
menerapkan cara-cara seperti ini. Seperti teman kita 
yang mungkin kecanduan game, kecanduan rokok 
dan minum alcohol, kita tidak perlu cepat-cepat, saat 
bertemu dengannya lalu ‘ngata-ngatain’ ini rusak, 
ini buruk, ini sialan, ini bla bla, terlebih lagi dengan 
nada dan intonasi yang membuatnya terasa semakin 
kerdil di hadapan kita. Apa yang terjadi? Tidak ada 
yang berubah lebih baik. Pada awalnya, ada punya 
pertemanan baik dengannya. Namun sekarang, sudah 
teman tetap tidak berubah, pertemanan anda berdua pun 
sekarang malah hancur berkeping. Pun anda mungkin 
saat ini merasa jadi orang yang paling benar dengan 
nyalahin-nyalahin. Hasilnya, teman anda masih negatif, 
pertemanan awalnya positif jadi negatif, anda awalnya 
positif pun sekarang jadi negatif. Cara yang salah, 
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memang tidak akan membawa kita pada tujuan yang 
disasar. Malah rugi lebih banyak. Sekarang, dengan 
pertemanan yang telah rusak tersebut, sulit bagi anda 
untuk datang kembali padanya, jangankan bicara, lihat 
wajah anda saja mungkin rasanya ia geli dan ingin 
muntah.

Contoh lainnya, seseorang mungkin mengatakan 
kepada kita, “Kamu kok goblok, kerjaanmu ini salah...” 
apa yang terjadi jika anda balas, “Tidak, aku ga salah, 
dasar BEGOK” (hehe), kelahi, konflik, itu mungkin 
yang terjadi, benar?

Pilihan kata kita saat itu sangat menentukan. Yang 
lebih baik, kita bisa katakan, “Terimakasih Bro, aku 
saya menghargai pandanganmu soal kasus ini, dan 
aku kira kalo kamu bisa mendengarkan alasanku 
mungkin perasaanmu akan berbeda...”

Masalah-masalah yang terjadi, kemungkinan besar 
karena pemicu yang kita ada-adakan sendiri. Sikap 
yang kurang menghargai oranglain, kurang teliti dalam 
memilih kata-kata, atau kurang santun dalam menjalin 
pertemanan dan sebagainya. Sehingga orang lain pun 
merasa kurang dihargai, merasa kurang didengar, kurang 
mendapat perhatian, sehingga kekecewaan itu menjadi 
tumpahan rasa yang harus anda terima. 
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Ambillah jalan tengah. Setiap masalah itu pasti 
ada solusinya. Kata orang minang, jangan jadi pribadi 
yang “panyampik kalang...” artinya jangan berpikiran 
sempit. Sempit cara pandang. Sempit jiwa.  Kita bisa 
mencoba mundur satu langkah untuk melihat langit 
dengan lebih luas. Begitu juga masalah. Kita perlu 
melihat big picture-nya lebih dalam. Mentelaah ulang 
dimana akar masalah. 

Masyarakat kita saat pada umumnya adalah 
masyarakat dengan cara pandang kompetisi. Siapa yang 
menang, siapa yang kalah itu harus diperjelas. Padahal 
keduanya tidak harus saling mengalahkan, gimana kalo 
yang menang dua-duanya. Dengan komunikasi, kita 
bisa menemukan titik-titik temu yang menjadi kekuatan 
baru, bukan malah memperbesar api konflik. Dengan 
komunikasi kita juga belajar untuk mengarahkan 
dan memimpin, ketimbang untuk menjatuhkan dan 
menyudutkan. Yang tak kalah penting adalah harus 
selalu dimunculkan kesadaran secara konsisten bahwa 
kita harus belajar dan terus memperbaiki bagimana kita 
berkomunikasi dengan orang lain. 
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Lihatlah dengan mata 
jernih, bukan framing

Pengalaman itu memberikan dampak psikologis 
yang besar, tidak hanya psikologis, bahkan cara pandang, 
persepsi, dan cara kita menilai suatu hal terhantui oleh 
masa lalu. 

Coba bayangkan suatu ketika anda mendengar 
suara langkah kaki. Lalu saya tanya, “apa perasaan anda 
mendengar langkah kaki tersebut?” anda kemungkinan 
akan jawab, “Biasa aja… gak ada apa-apa…”. Tatkala 
anda ditengah keramaian, suara langkah kaki, bahkan 
saking banyaknya sehingga yang terdengar hanya ricuh, 
suara tersebut tidak berarti apapun bagi anda. 

Tapi bayangkan situasinya berbeda, anda sedang 
di rumah sendirian, tengah malam, terdengar langkah 
mendekat ke arah anda. Apakah anda mulai merasakan 
sesuatu? Tentu saja. Apa yang anda rasakan? Atau apa 
yang anda pikirkan? Jawabannya akan sangat beragam. 
Sinyal yang sama, suara langkah kaki, bisa dimaknai 
berbeda-beda tergantung pengalaman apa yang pernah 
didapatkan seseorang. Suara itu bisa jadi suatu hal yang 
membuat anda merasa tenang, atau membuat anda 
merasa ngeri dan takut. Anda mungkin akan berpikir 
suara itu adalah suara langkah suami, baru pulang kantor 
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sehabis lembur. Orang lain mungkin berpikir sebaliknya, 
itu suatu hal yang mencemaskan dan membuatnya 
semakin waspada. Begitulah arti yang kita letakkan 
pada setiap momen dari hidup ini. Tergantung pada 
frame yang mengelilingi hidup kita sehari-hari. 

Begitulah framing, tatkala kita menghadapi suatu 
hal pada konteks yang berbeda, maka perasaan dan 
arti sesuatu itu juga akan berbeda. Dampak framing itu 
menjadi peta yang ujung-ujungnya mendikte bagaimana 
kita harus berpikir, bagaimana kita harus berucap, 
berbuat, dan seterusnya.

Oleh karena itu, kita harus menjadi lebih objektif 
dengan apa yang tengah dihadapi. Pancaran-pancaran 
negatif yang ibarat menjadi ‘trauma’ bagi kehidupan 
harus segera dihapuskan. Tidak hanya dihilangkan, 
tapi diganti dengan framing baru yang positif. Positif 
dari sisi konteks dan juga kontennya. 

Pebisnis besar, pejabat karismatik, dan orang-orang 
sukses tahu bagaimana memperbaiki frame mereka dalam 
melakukan aktivitas dan memecahkan masalah. Contoh 
framing yang sangat bagus itu apa yang ditanamkan 
kepada kaum muslimin saat menghadapi perang. Di saat 
musuh menginginkan kemenangan, dan sangat takut 
akan terbunuh, malah kaum muslimin mengatakan, 
“kematian lebih kami cintai...” 



187    

Lihatlah dengan m
ata jernih, bukan fram

ing

Contoh framing lain yaitu tatkala hampir 
kebanyakan orang takut untuk gagal, merasa down 
karena mendapatkan musibah dan ujian, maka disaat 
itu framing dengan cara pandang terbalik, “Ujian yang 
datang bertubi-tubi, mengartikan Allah ingin kita naik 
kelas segera, karena tidak ada yang dapat naik kelas kecuali 
setelah lulus menyelesaikan ujian”

Membangun framing yang positif merupakan hal 
krusial dalam proses belajar seseorang, bagaimana ia 
dapat berkomunikasi pada dirinya sendiri dan juga 
orang lain. Pada konteks diri sendiri, itu bagian dari 
cara kita untuk memberikan suatu makna dan arti pada 
peristiwa yang kita alami. 

Dalam konteks yang lebih luas, memberikan 
makna pada peristiwa yang dirasakan banyak orang 
itu adalah komunikasi terbaik untuk melakukan suatu 
macam persuasi dan memberikan pengaruh positif pada 
oranglain. Itu semua dilakukan oleh leader, pendidik, 
pedagang, dosen, dan tokoh. Memberikan makna yang 
dapat menyentuh sisi emosional orang yang mendengar, 
membaca dan melihatnya.

Dari sudut pandang yang lain, diri kita pun sejatinya 
merupakan objek dari framing orang lain. Sehingga, 
framing itu mengubah cara reaksi kita pada suatu 
hal. Misalnya, tatkala kita ingin beli celana, kita akan 
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berpikir pada suatu brand A, saat kita hendak membeli 
tas maka kita tahu bahwa merk B adalah yang terbaik 
untuk kita, atau saat kita menilai penampilan seseorang, 
kita menggunakan standar C, untuk mengatakan si D, 
tidak lebih baik dari C, dan seterusnya. 

Salah satu framing yang cukup jelas di sekitar kita 
adalah soal produk mie instan, mayoritas masyarakat 
tatkala hendak membeli mie instan, mereka akan bilang, 
“saya ingin beli indomie dulu ya,” padahal yang dibawa 
pulang adalah merek lain. Begitu juga soal air mineral, 
komoditi air mineral seakan diganti oleh kata-kata 
Aqua, sehinga seseorang akan berkata, “Bentar ya, aku 
mau beli aqua dulu..” pada yang dibawa kembali adalah 
merek F, bukan Aqua. 

Untuk menjadi pribadi yang punya framing diri 
yang baik, kita memang harus lakukan latihan mulai 
dari hal-hal kecil setiap hari. Mem-framing hal-hal 
positif secara berkala pada akumulasinya sangat efektif 
menghilangkan persaaan negatif terhadap apapun. 

Framing-framing kecil itu dapat kita lakukan dengan 
melakukan obrolan dengan diri kita sendiri. Saat kita 
melihat suatu kekeliruan, hendak menegur, kita merasa 
sungkan dan segan, belajarlah untuk mem-framing 
dengan katakan pada diri kita sendiri, “Kamu harus bantu 
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Lihatlah dengan m
ata jernih, bukan fram

ing

dia, kasihan dia tidak menyadari yang dilakukannya itu 
suatu kekeliruan yang merugikan dirinya sendiri..”

���

Kawanku, sabarlah! Ujian yang 

datang bertubi-tubi, mengartikan 

Allah ingin kita naik kelas 

segera, tidak ada yang dapat 

naik kelas kecuali setelah lulus 

menyelesaikan ujian
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Penghakiman yang kita 
lakukan

Tidak ubahnya seperti komputer, kita bisa nyimpan 
program apapun yang kita inginkan. Tapi pada akhirnya, 
kita harus pastikan program tersebut bisa diterima 
ataukah tidak oleh komputer tersebut. 

Begitu juga diri kita, kita mungkin saja diterpa oleh 
pengaruh dan berbagai macam dorongan perubahan, 
tapi nilai-nilai yang kita pegang menentukan apakah 
hal itu bisa kita terima ataukah tidak. Nilai-nilai 
personal tersebut ibarat menjadi hakim tertinggi yang 
memberikan ‘penghakiman’ bahwa itu benar, ini salah, 
itu bagus, atau ini buruk. 

Nilai-nilai terbentuk seiringnya waktu. Tanpa kita 
sadari. Tanpa kita rasakan secara detail. Sehingga kita 
harus menyadari faktor kunci yang membentuk nilai-
nilai pada seseorang. Kita harus peduli pada faktor kunci 
ini. Sebagaimana halnya poin-poin sebelumnya yang 
pernah kita bahas seputar faktor pembentuk persepsi 
seseorang, faktor tersebut adalah lingkungan. 

Lingkungan mengambil peran sangat besar dalam 
membentuk nilai-nilai yang kita anut. Dimulai sejak kita 
dilahirkan. Orang tua, ayah, ibu, khususnya keluarga 
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memainkan peran penting bagi seseorang. Khususnya 
peran seorang Ibu, dimana Ibu menjadi madrasah 
pertama yang mengajarkan nilai-nilai tersebut. Dia 
mengajarkan dan memberi tahu kita, apa yang harus kita 
katakan dan apa yang tidak harus. Mana yang sikap yang 
benar dan tepat, dan mana yang tidak. Pembentukan 
nilai-nilai di fase-fase awal keluarga ini, tertanam 
cukup kuat. Karena keluarga bagi kita adalah orang-
orang yang paling kita percayai, sosok yang paling kita 
sayangi, dan (keyakinan kita) mereka tidak mungkin 
membawa kita pada sesuatu yang buruk. Atau bahkan, 
ditambah dengan pola asuh orang tua, dimana tatkala 
kita menerima apa yang mereka diajarkan, kita dapat 
reward. Sebaliknya tatkala kita bandel, menentang apa 
yang diajarkan, kita dapat hukuman. Maka mau tidak 
mau, nilai-nilai tersebut akhirnya membekas pada diri 
kita. Kita sadari ataupun tidak.

Tahun berjalan, kita pun tumbuh besar. Tetap saja, 
nilai-nilai tersebut ibarat suatu yang telah terprogram 
pada otak kita. Sayangnya, pola asuh punishment-
reward tadi seringkali membawa seseorang pada konflik. 
Mungkin saja, seseorang dengan nilai tertentu berjalan 
dan bertemu dengan orang lain yang punya nilai-nilai 
berbeda. Sehingga A memaksanakan B untuk menjadi 
sepertinya. Punya nilai-nilai dan keyakinan yang 
menurut A itulah yang baik dan benar. Si B mungkin 
saja, akhirnya atas paksakan tersebut membuatnya 
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merasa terintimidasi dan membalas hal tersebut dengan 
memukul anda, atau paling tidak, ia tidak menolak 
untuk bertemu orang seperti anda lagi. 

Nilai-nilai tersebut akan berubah jika kita merubah 
target hidup kita. Misalnya, anda menargetkan jadi 
karyawan terbaik tahun ini di kantor. Dengan itu 
anda (berekspektasi) akan mendapatkan kenaikan gaji 
dan bonus, dan anda menerima beragam harapan dari 
teman-teman anda yang lain. Otomatis, sejak seting 
target itu ditetapkan, anda akan meningkatkan nilai 
personal anda, mengubah upaya dan meningkatkan 
kerja. 

Hirarki nilai-nilai seseorang itu akan melambangkan 
prioritasnya. Mana yang dianggapnya penting, mana 
yang dianggap kurang penting, dan mana yang dinilainya 
tidak penting. Nilai personal tersebut sejalan dengan 
target yang diimpikan. Karena tanpa nilai-nilai target 
tidak akan pernah dicapai. 

Berinteraksi dengan orang lain begitu pula, kita 
perlu mengetahui mana yang penting baginya dan mana 
yang tidak. Banyak teman-teman saya yang menolak 
gaji tinggi, dengan alasan tidak mau jauh dari keluarga. 
Meskipun ia hanya menerima sepertiga dari gaji yang 
ditawarkan, tapi baginya itu tidak jadi persoalan utama. 
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Selama ia masih dapat dekat dengan keluarga, maka 
itu lebih penting. 

Ada juga yang diberikan kesempatan memperoleh 
pinjaman sampai puluhan Miliar, tapi malah ditolak 
mentah-mentah. Alasannya, ingin hidup lebih tenang 
tanpa hutang. Katanya, ingin lebih bersyukur dan 
menikmati apa yang ada sekarang. Begitulah setiap 
orang punya prioritasnya masing-masing. Mana yang 
dianggap penting, dan mana yang tidak. 

“Targe t  i tu  membutuhkan  n i la i -
nilai, dan nilai-nilai personal bagian 

dari target tersebut.”

Dengan demikian, kita semakin sadar, bahwa 
setiap orang pada akhirnya membawa nilai-nilainya 
sendiri. Itu terbentuk sesuai dengan lingkungan yang 
mengelilinginya. Adanya perbedaan tersebut harus 
dihargai. Saling menghargai, tanpa harus menghendaki 
seseorang berjalan sesuai cara berjalannya kita, bekerja 
sesuai dengan cara kerjanya kita, berbicara dengan 
style retorikanya kita. Tidak bisa. Setiap orang punya 
nilai-nilainya sendiri. Tentunya, itu juga memiliki 
aspek positif sendiri-sendiri. Jadi bukan hanya karena 
beda negara, nilai-nilainya jadi beda, melainkan dilevel 
individu juga beda, mereka memposisikan satu nilai 
lebih penting dari nilai yang lain. Sekali lagi, ada yang 
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menjaga sekali kejujuran, ada yang sangat menghormati 
pertemanan. Berbeda.

Bagian penting selanjutnya adalah mempelajari 
apakah nilai-nilai tersebut pada akhirnya dapat 
mendorong, menguatkan, mengarahkan, mempertegas, 
dan memotivasi kita untuk mencapai apa yang kita 
cita-citakan. Lihatlah nilai-nilai apa yang sangat kita 
pegang dengan teguh, persahabatan? Pekerjaan? Atau 
kebebasan? Ataukah keamanan?  Meski kemudian kita 
akan katakan, “kayaknya aku ingin semuanya deh….” 
Tapi tetap saja secara tidak sadar, kita memposisikannya 
pada level yang berbeda. Untuk mengetahuinya kita 
butuh menghadirkan konteks. Ini tidak berbeda dengan 
pepatah arab, 

“Tidak akan diketahui tiga hal kecuali dengan 
tiga hal, yaitu: keberanian ketika terjadi 
perang, kemuliaan ketika terjadi kesusahan, 

dan kesabaran dalam kemarahan”

���
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Hirarki nilai-nilai seseorang 

itu akan melambangkan 

prioritasnya. Mana yang 

dianggapnya penting dan 

mana yang tidak penting
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Saat kita yakin bisa, 
maka pasti bisa

Hal terburuk yang dimiliki seseorang adalah 
memiliki rasa pesimistis yang akut untuk mencapai 
sesuatu. Pesimis itu sejatinya penuh kezaliman. 
Membatasi keyakinan bahwa sejatinya kita bisa dan 
mampu melakukan sesuatu. Lemah keyakinan untuk 
berhasil, pesimis dengan proses yang dibayangkan 
seolah sangat berat. Ada juga yang terasuki oleh cerita-
cerita takhayul yang bilang ini bilang itulah, padahal 
gak ilmiah sedikitpun. Setiap kali ada rasa takut, maka 
jangan lari, tapi kenali dia. Kenali juga rasa pesimis 
tersebut. Copot dan ganti dengan cara pandang yang 
positif.

Seseorang tatkala menetapkan satu target, maka 
tiba-tiba langsung dia patahkan sendiri, “Ah, kayaknya 
ini terlalu tinggi, saya sadar kemampuan saya…”. Ada apa 
dengan cerita ini, padahal itulah cara yang benar untuk 
meningkatkan kapabilitas diri. Kita memang harus 
naikkan standar kita jika ingin lebih baik. Untuk maju, 
sepeda motor harus diangkat dulu standardnya. Baru 
gas pol. Kalau tidak begitu, pas belokan bisa insiden 
kecelakan, karena standarnya belum dinaikkan. 
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Begitu juga hidup. Tanpa adanya perbaikan standar, 
tentu hasilnya begitu-begitu saja. Jangan sampai berpikir, 
saat kita punya dorongan untuk menaikkan standar, itu 
dianggap sebagai suatu hal yang impossible. Padahal 
kan, I’m possible (yeaah!). Masalah besarnya bukan pada 
targetnya, masalah ada pada diri kita sendiri. Lah, wong 
semua indra, anggota tubuh lengkap bin sempurna. 
Kalah dong dengan Kaly, seorang penyandang disabilitas 
yang mendaki gunung Kilimanjaro. Kita berpikir terlalu 
sempit kalau dengan anggota tubuh yang lengkap ini, 
mendaki bukit belakang rumah aja, merasa ga sanggup. 

“Aku tidak bisa...” 

“Aku tidak sanggup melaksanakannya...” 

“Aku tidak tahu caranya...” 

“Tidak ada temannya...” 

“Tidak ada uangnya...” 

“Tidak ada pengalamannya...”,  

Daaan, “blab la bla…” sejuta alasan! 

Benar sih, kalo memang dasarnya gak mau itu, sejuta 
dalih. Ingat ya! Masalahnya bukan ga bisa, tapi ga mau.
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Selain faktor diri sendiri. Pengaruh stigma masa 
kecil, mungkin masih membekas serpihannya. 

“Jangan nak, itu terlalu berat untukmu. Biarkan Ibu 
bantu, kalo kamu sendirian pasti gak bakal kuat. Biarkan 
kami yang menyelesaikannya”  

Kalimat seperti ini memang tampaknya penuh kasih 
sayang. Tapi sejatinya kalimat ini jahat, karena secara 
tidak langsung membentuk karakter mudah nyerah 
dan manja pada diri anak. Anak itu kemudian tumbuh 
besar, dan menjadi diri kita sekarang.

Bukan berarti kenangan itu jadi permanen, 
membawa masa lalu itu sendiri sejatinya pilihan. Hal-
hal yang berbau negatif itu tinggalkan saja. Hapuskan. 
Tidak usah diungkit-ungkit lagi.  Katakan sesering 
mungkin pada diri kita, “Saya bisa melakukannya dengan 
baik. Saya mampu mewujudkannya. Saya pasti bisa, itu 
cuman hal biasa yang perlu latihan berulang.”

Banyak orang seperti ini, tidak percaya bahwa 
mereka lebih dari layak untuk melakukan sesuatu. 
Mereka layak dikenang dan dicintai. Cuman kurang 
dapat meyakinkan dirinya bahwa segala kesulitan itu 
akan terbayarkan. Bangun rasa kepercayaan yang baik 
terhadap diri kita sendiri. Itu kunci pentingnya. Kita bisa 
coba memulainya dengan beberapa langkah berikut ini
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1. Buat list semua rasa pesimis yang kita punya. 
Perasaan-perasaan yang membawa kita pada 
rasa minder, dan tidak pede dengan target kita. 

2. Tentukan efek rasa pesimis yang melingkupi 
diri tersebut. Misal target apa saja akhirnya yang 
kita hapus karena merasa itu terlalu berlebihan.

3. Tentukan segera, apa yang ingin kita capai, apa 
yang ingin dilakukan, dan apa yang ingin kita 
rasakan

4. Buatlah kata-kata berkebalikan dari setiap 
ungkapan pesimis yang lahir dari pikiran kita. 

Misalnya, pertama: A punya rasa pesimis untuk 
melibatkan orang lain dalam pencapaian targetnya. 
Apakah itu karena dia merasa bahwa targetnya tersebut 
sesuatu yang tidak asyik. Tidak menarik. Atau merasa 
bahwa ia tidak punya kemampuan yang baik bagaimana 
caranya mengkomunikasikan dan mendelegasikan 
pekerjaannya kepada orang lain. 

Kedua:  A t idak meminta bantuan yang 
mengakibatkan ia begitu kelelahan, bergadang, lupa 
makan, sehingga sempat drop beberapa hari. Kemudian 
dia berencana untuk merelakan targetnya tersebut, tanpa 
berniat untuk melanjutkannya kembali.  
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Ketiga: nah, jika kedua poin sebelumnya sudah 
dievaluasi, apa yang membuatnya pesimis, kemudian 
apa efek dari pesimistis tersebut. Sekarang waktunya, 
menseting kembali. Sejauh mana target itu ingin 
dicapai. Misal A targetnya adalah butuh 5 orang untuk 
mengerjakan 5 sub bagian yang berbeda dengan tenggat 
kerja waktu selama 1 bulan. Kemudian A ingin setiap 
orang yang membantunya mendapatkan kemampuan 
baru, dan mendapatkan benefit finansial dari apa yang 
dikerjakan. 

Kemudian terakhir, kelima, buat stigma terbalik 
dari pesimistis tersebut: Meminta dan mendelegasikan itu 
tidak masalah, bahkan dapat memberikan benefit kepada 
diri kita, dan juga kepada orang yang kita delegasikan. 

Itu sih contoh sederhana saja, pada intinya, segera 
evaluasi jika kita masih merasa bahwa kita tidak mampu. 
Kemudian berikan stigma terbalik. 

���
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Masalahnya

bukan ga bisa,

tapi ga mau
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Berkala, kembangkan 
beberapa kebiasaan 

baru yang positif
Tidak semua hal yang ingin kita lakukan, perlu 

difikirkan terlebih dahulu. Banyak bahkan mayoritas 
aktivitas kita dilakukan dengan ‘begitu saja’ karena ia 
telah jadi suatu kebiasaan. Psikolog mengatakan bahwa 
90 persen perilaku manusia itu sifatnya kebiasaan. 
Mulai dari bangun tidur, cara menggosok gigi, cara 
mencuci piring, memanaskan air, memanaskan motor, 
memasak makanan, bagaimana membaca buku, 
membersihkan pekarangan, dan seterusnya. Hampir 
semuanya dilakukan tanpa pikir panjang. Itu terjadi 
karena aktivitas tersebut dilakukan terus berulang-ulang, 
selama bertahun-tahun. 

Kebiasaan tersebut membuat pekerjaan menjadi 
lebih mudah karena ia bekerja secara otomatis tanpa 
menyerap energi besar untuk berpikir. Itu baiknya. 
Tapi sisi buruknya, ia menjadi comfort zone yang kadang 
membuat hidup kita mandek. Ga ada kemajuan. Ga 
ada perkembangan. Pola perilaku stagnan seperti ini 
berpotensi membatasi keberhasilan seseorang. Agar kita 
terus berkembang, dan tubuh terbiasa dengan tantangan, 
maka secara berkala kita harus menarget kebiasaan-
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kebiasaan baru untuk terus memperbaharui warna 
kehidupan kita. Sebagai konsekuensinya, terkadang 
kita harus menghilangakan kebiasaan lama untuk 
mendapatkan yang baru. Karena waktu itu 24 jam 
tidak lebih tidak kurang. Contohnya, seseorang harus 
mengurangi kebiasaan nonton televisinya dimalam 
hari, karena ia ingin waktu malam itu digunakan untuk 
belajar IELTS, misalnya. Contoh lain, seseorang harus 
menghilangkan kebiasan tidur paginya, karena selepas 
subuh harus mengikuti les bahasa arab, atau belajar 
tahsin Quran. Pergantian kebiasaan tersebut harus 
dilakukan perlahan dan konsisten. Biar tidak kaget, 
dan akhirnya bosan dan jenuh. Melakukan transisi 
kebiasaan buruk menjadi baik itu adalah metodenya 
orang-orang yang berhasil. Jangankan untuk melakukan 
hal-hal buruk, dosa, maksiat, melakukan kesia-siaan 
saja tidak dibenarkan. Harus positif. Harus manfaat. 
Begitu prinsip mereka. 

Kebiasaan menentukan hasil seseorang. 
Upaya anda untuk mengembangkan kebiasaan 
baik di hari ini akan menentukan bentuk masa 
depan anda. Kebiasaan buruk atau baik yang bergulir 
bertahun-tahun itu akan memperlihatkan hasilnya. Saat 
seseorang mengembangkan kebiasaan untuk belajar 
english atau bahasa arab pada suatu kondisi, maka bisa 
jadi 5 tahun lagi ia menjadi seorang delegasi bangsa, 
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atau menjadi konsulat Indonesia di US atau di Saudi 
Arabia. Bisa saja. Tanpa membiasakan belajar english 
misalnya, saat suatu ketika ada tawaran untuk bekerja 
di Luar Negeri, maka tidak mungkin orang ini bisa 
ikutan. Karena ia tidak mempersiapkan dirinya jauh-
jauh hari. Pesannya adalah, sejatinya kegagalan itu tidak 
terjadi begitu saja. Kegagalan itu sejatinya sudah kita 
rencanakan jauh-jauh hari, dengan mempertahankan 
kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak pernah kita 
perbaiki. 

���



206

R
ad

ik
al 

Yu
da

T
ur

n 
th

e P
ai

n 
In

to
 P

ow
er

Kebiasaan menentukan hasil 

seseorang. Upaya untuk 

mengembangkan kebiasaan 

baik di hari ini akan 

menentukan bagaimana nanti 

bentuk masa depan
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Banyakin belajar, 
kurangi ‘obral’

“The fear of being different prevents most 
people from seeking new ways to solve their 

problems.” 

3  Robert Kiyosaki

Orang yang punya informasi jauh lebih dibutuhkan 
dari mereka yang tidak. Tentu saja. Tidak hanya sekedar 
informasi. Keahlian dan keterampilan terlebih lagi, 
menjadi suatu modal besar bagi seseorang menjalani 
kehidupannya. Dengan keterampilan, keahlian dan 
informasi tersebut seseorang bisa memberikan manfaat 
yang lebih banyak kepada oranglain. 

Khususnya diwaktu muda, investasi waktu untuk 
belajar adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan. 
Kondisi pikiran masih fresh, badan masih kuat, dan 
waktu luang masih tersedia. Perilaku-perilaku sederhana, 
seperti membaca 1 jam sehari, atau menulis 1 paragraf 
satu hari merupakan tabungan investasi yang sangat 
bermanfaat dikemudian hari. Apalagi jika seseorang 
berupaya lebih banyak dan meluangkan waktu lebih 
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banyak. Plus di sertai dengan guru, mentor dan metode 
belajar yang efektif. 

Secara otomatis, jika waktu tidak diisi dengan belajar 
atau melakukan aktivitas manfaat, maka ia akan terisi 
dengan aktivitas tidak manfaat atau bahkan aktivitas 
yang merugikan. Coba bayangkan betapa usia yang 
hilang, jika seseorang punya kebiasaan main HP selama 
6 jam sehari. Maka saat usianya 60 tahun, 15 tahun 
waktunya terbuang dengan main HP. Tidak terasa 
memang hari ini, tapi dampaknya sangat terasa saat 
waktu dan kesempatan itu telah hilang. Tidak ada 
hasil, selain kesia-siaan. Caranya, secara angsur-angsur 
perbaiki kebiasan kurang manfaat tersebut, kurangi 
jadi 4 jam, kurangi lagi 3 jam, kurangi lagi 2 jam. Atau 
ganti dari sisi kontennya, ganti dengan mengelola bisnis 
dengan HP. Atau menjalin negosiasi, atau hal lainnya 
yang menggunakan HP. 

���
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Jadilah orang yang mau 
dan bisa diajari

John Dooner, CEO Interpublic, salah satu 
perusaahan periklanan terbesar di dunia mengatakan 
begini, 

“Dalam keadaan rendah hati, anda bisa 
belajar lebih baik. Saya tidak menemukan hal 
lain yang menggairahkan tentang kerendahan 

hati, tapi sedikitnya ada satu hal itu”

Salah seorang trainer untuk mengemudi 
kendaraan besar memberikan sebuah testimoni 
seiring pengalamannya, “Yang paham adalah mereka 
yang bisa diajari. Mereka terbuka terhadap proses 
pembelajarannya. Yang tidak bisa adalah mereka yang 
berpikir mereka sudah mengetahui semuanya. Kita 
tidak bisa mengajari mereka apapun”

Menjadi orang yang bisa diajari ini juga karakter 
penting yang harus ada pada diri kita. Satu hal yang pasti, 
kita tidak mungkin mengetahui apapun. Sebaliknya, 
banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami, tidak kita 
mengerti, tidak kita kuasai. Maka dari itu, kita perlu 
belajar dari oranglain. 
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Namun yang namanya gelas, yang bisa diisi adalah 
gelas yang kosong, bukan gelas yang berisi. Semakin 
kosong, semakin banyak hal baru yang bisa diisi. Ini 
bukan berarti otak kita kosong. Tapi ini soal sikap. Yang 
mau open-mind. Bukan merasa bisa dan tahu segalanya. 

Keengganan untuk diajari sejatinya banyak faktor. 
Di antaranya karena memang tidak suka objek ajarnya. 
Kondisi seperti harus dihilangkan, jika belajar itu 
jadi suatu keharusan. Tidak suka harus dikalahkan 
dengan belajar, karena memang kita membutuhkan 
ilmu tersebut. Kita mengambil apa yang kita butuhkan. 
Bukan sekedar apa yang kita inginkan. 

Kondisi lebih buruk yang membuat seseorang 
enggan untuk belajar adalah adanya perasaan aku sudah 
bisa. Sikap seperti sangat buruk dampaknya. Akan 
membuat orangnya jadi arogan dan angkuh. Tidak 
mau mendengar masukan dari yang lain. Perasaan 
sudah bisa dan tahu segalanya menghalanginya untuk 
mendapatkan manfaat yang lebih besar. 

Belajar lebih banyak membuat kita menjadi lebih 
siap. Khususnya saat momen-momen tertentu yang 
memaksa kita harus ambil tindakan. Tidak hanya itu, 
orang-orang yang telah menemukan kesuksesan mereka, 
dapat menjawab peluang yang datangnya seringkali 
tidak direncanakan. Saat peluang datang, kita tidak 
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perlu berpikir ulang seribu kali untuk menerimanya. 
Kenapa? Karena kita siap. Kita siap dengan berbagai 
bekal kemampuan dan kapasitas yang telah kita cicil 
pengembangannya. Saat kesiapan itu bertemu peluang, 
sesimpel itu keberhasilan akan diraih. 

Proses itu memang memakan waktu. Sehingga 
seseorang membutukan modal komitmen yang besar 
untuk terus berjalan. Meski hanya selangkah demi 
selangkah. Mereka yang banyak mengalami kegagalan 
adalah mereka yang berhenti ditengah jalan. Usahanya 
setengah-setengah. 

Terkadang kita merasa cemburu melihat sesorang, 
“Kok dia bisa seperti itu, punya kehidupan yang 
menyenangkan. Usianya masih muda tapi sudah duduk 
dijabatan yang tinggi. Sudah bisa mengumrahkan kedua 
tuan. Punya rumah juga untuk anak anak istrinya, dan bla 
bla bla...” lalu kita merasa minder sendiri. Padahal kita 
belum mencari tahu bagaimana proses dan perjuangan 
yang dia bangun bertahun-tahun. Berusaha. Bekerja. 
Bersabar. Disiplin. Belajar. Semua itu tidaklah mudah, 
setidakmudahnya anda untuk berdisiplin di hari ini 
mengerjakan semua to do list.

Seperti yang saya alami sedari kecil. Tumbuh dan 
berkembang di sebuah kampung kecil Erba, orang 
menyebutnya. Mayoritas teman-teman SD, SMP, 
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memilih untuk cepat-cepat berhenti sekolah dan 
bersegera untuk bekerja mencari uang. Tidak banyak 
yang perhatian untuk mengembangkan dirinya, 
melanjutkan sekolah, belajar lebih banyak, mendalami 
suatu keahlian. Tidak banyak yang peduli. Bahkan para 
orangtua pun demikian. Meski para orangtua ini sadar 
betul, betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan layak 
tanpa disokong oleh latar pendidikan yang cukup, hal itu 
tidak membuat mereka ‘jera’ dengan tetap membiarkan 
anak-anak mereka berada pada satu titik yang sama, 
atau bahkan lebih mengkhawatirkan dari diri mereka. 

Namun beruntungnya, nature dan budaya keluarga 
saya berusaha untuk keluar dari jebakan tersebut. Rumah 
menjadi markas untuk menanamkan pemahaman betapa 
pentingnya belajar dan pendidikan. Pendidikan tinggi 
itu bukan soal punya kemampuan kognitif atau tidak. 
Itu semuanya tentang keinginan dan cara pandang. 
Belajar itu ibarat tabungan yang bentuk fisiknya tidak 
terlihat. Mereka yang terus-menerus menabung hanya 
tinggal menunggu waktu saja. Mengkonversi nilai 
tabungan tersebut menjadi sesuatu yang ada bentuk 
fisiknya. Mengkonversi menjadi rumah, menjadi mobil, 
menjadi rumah sakit, menjadi supermarket, menjadi 
sekolah, menjadi gedung-gedung pencakar langit. 
Tergantung seberapa banyak tabungannya, dan belajar 
adalah tabungan terbaik. Mereka yang memilih untuk 
menyiapkan batu batanya sendiri, mengolah catnya 
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sendiri, membuat besi-besi dulu, mencari kayunya 
sendiri dan semennya diolah dulu dari tambang, 
meskipun mereka mulai lebih cepat. Tapi mereka yang 
punya ‘tabungan belajar’ bisa lebih baik dan lebih cepat, 
pada akhirnya.

Selain belajar hardskill-nya, berbarengan kita juga 
perlu untuk menghiasi diri kita dengan karakter-karakter 
berikut ini,

Karakter pertama yaitu, curious. Rasa ingin 
tahu. Seperti halnya seorang bayi, ia akan mencoba 
segalanya yang ia inginkan. Ingin tahu ini. Ingin tahu 
itu, meskipun kadang hal itu berbahaya baginya. Dengan 
karakter ini membantu kita untuk menjadi sosok yang 
lebih objektif. Tidak bermain pada hal-hal yang sifatnya 
asumsi, ‘kata orang begitu, kata orang begini’. Boleh 
saja kita memiliki asumsi awal, tapi itu sekedar menjadi 
pendorong kita untuk mencari lebih lanjut, bagaimana 
fakta senyatanya. 

Kedua, yaitu independent. Sikap kemandirian. 
Tanpa sikap mandiri, sulit bagi seseorang untuk 
jadi orang besar. Karena hidup ini penuh dengan 
begitu banyak kesulitan dan kesusahan, maka tanpa 
kemandirian seseorang akan jatuh, dan membuatnya 
banyak bergantung kepada oranglain. Pada saat yang 
bersamaan, bergantung pada orang lain adalah sumber 
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kekecewaan paling besar bagi seorang manusia. Untuk 
sukses, jangan bergantung pada oranglain, apalagi 
mudah terpengaruh orang lain. Kita memang harus 
mendengarkan oranglain, tapi keputusan dan arah hidup 
ini tetap berada pada tangan kita sendiri.

Karakter ketiga yaitu, respectful. Kepedulian. 
Orang besar tidak pernah merusak oranglain. Apakah itu 
dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sebaliknya orang 
besar itu membawa orang lain tumbuh bersamanya. 
Bukan menjatuhkannya dan membiarkannya hanyut 
menghilang. Begitu juga diri kita, banyak orang yang 
barangkali menginginkan kesuksesan kita hilang. 
Mereka ingin agar kita jatuh. Ya, yang otomatis dengan 
demikian mereka terlihat lebih hebat dari kita. Orang 
yang peduli, sama sekali tidak pernah berpikir picik 
demikian. Pikirannya lebih terfokus pada manfaat apa 
yang mungkin bisa ia dapatkan dan juga didapatkan 
oleh orang banyak. 

Poin keempat yaitu,  flexible. Artinya supel. Hidup 
ini penuh dengan kejutan. Penuh ketidak pastian. Penuh 
dengan masalah dan perubahan. Setiap waktu, kita 
harus mampu menyesuaikan diri ditengah berbagai 
goncangan tersebut. Mereka yang tidak siap berubah, 
tidak flexible, maka waktu akan menenggelamkannya 
pada arus kehidupan yang sangat deras. Mereka yang 
berhasil adalah mereka yang beradaptasi, dan bisa 
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mengalir. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. 
Jadi ya, lewati saja dengan hati gembira. 

Poin terakhir yaitu, optimistic. Yakin berhasil. 
Semua memang akan terlihat mustahil, sampai impian 
tersebut menjadi kenyataan. Sikap pantang menyerah 
merupakan awal dari keberhasilan seseorang. Rasa yakin 
bahwa ia akan berhasil akan membawanya bertemu orang 
yang tepat. Atau bertemu dengan kesempatan yang 
tepat. Atau mendapatkan tawaran yang tepat. Hanya 
menunggu waktu. Dengan sikap optimis, tantangan 
akan menjadi solusi. Bukan hambatan. Dengan sikap 
ini, kesulitan akan jadi jalan keluar. Bukan kebuntuan. 
Dengan sikap ini pula, masalah akan jadi suatu jawaban. 
Bukan ‘kematian’

���
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Jangan takut terlihat 
bodoh

Tidak ada yang salah jika kita bertanya. Jangan 
biarkan takut terlihat bodoh menjauhkan kita untuk 
bertanya, menjadi benar-benar paham. Takut terlihat 
bodoh bukan suatu hal yang bagus untuk dirawat. 
Banyak cita-cita tenggelam hanya takut terlihat bodoh. 
Sebaliknya rasa malu merupakan sejatinya dapat diolah 
menjadi bahan bakar utama dalam mencapai cita-
cita tersebut. Emang kenapa jika kita terlihat bodoh? 
Mereka yang melakukan penghakiman pada oranglain, 
bahwa orang itu bodoh, sejatinya hanya orang yang 
buruk kualifikasinya. Mereka menertawakan kehidupan 
oranglain. Itu cukup menjadi suatu sinyal bahwa ada 
yang tidak sehat dengan cara pandangnya terhadap 
orang lain.

Rasa malu, atau dipermalukan itu sejatinya bukan 
hal buruk. Banyak orang-orang besar akhirnya terbakar 
semangat karena mereka pernah mendapatkan rasa 
malu ini. Saya masih ingat masa kecil, tatkala Mak uwo 
saya memandang rendah diri saya dengan mengatakan 
saya anak yang bodoh. Ceritanya waktu itu saya pulang 
dengan membawa raport, hasilnya cukup bagus, saya 
berada pada urutan 5 dikelas. Kebanggaan itu membuat 
senyum saya tak putus-putus sepanjang perjalan dari 
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sekolah menuju rumah.  Sebelum sampai rumah, saya 
singgah dirumah nenek yang kebetulan ada Mak uwo 
saya disana, alih-alih memberikan selamat, malam 
beliau mengatakan, 

“Ah ba’a kok bongak bana wa’ang, apo yang mantap 
dari rangkiang limo tu, dan bla bla bla”

(kok bodoh sekali kamu,  apanya yang hebat kalo 
cuman cuman rangking 5, dan seterusnya)

Kata-kata itu seakan jadi petir waktu itu. 
Dipermalukan itu mendorong saya untuk berusaha 
lebih baik, sehingga sisa-sisa tahun saya di SD, SMP, 
dan SMA saya lalui dengan prestasi yang cukup baik. 
Suara yang terngiang-ngiang itu, memang awalnya jadi 
suara yang paling menyakitkan yang pernah saya terima, 
tapi selepas itu saya sangat berterimakasih kepada Mak 
Uwo, orang yang memilih untuk memotivasi belajar 
saya dengan cara ‘menjatuhkan’, bukan dengan jalan 
‘memberikan selamat’.

Setiap kita tidak boleh hidup dalam perasaan takut 
bodoh ini selamanya. Ceburkan aja diri anda, agar 
anda bisa merasakan bagaimana rasanya terlihat 
bodoh. Merasakan bagaimana rasanya ditertawakan. 
Lakukanlah apa yang ingin anda lakukan. Tulislah 
apapun yang ingin anda tulis. Tanpa harus risau 
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memikirkan bagaimana penilaian orang lain terhadap 
diri kita. 

Kita tidak pernah jadi lebih baik, jika tidak pernah 
terjatuh. Begitu juga kita tidak akan merasakan 
kebahagiaan yang lebih, jika kita tidak pernah kecewa. 
Semua dibalik pendakian itu akan ada penurunan. 
Begitu juga, tidur itu akan tarasa berkali-kali lipat lebih 
nikmat, jika tubuh tidur dalam keadaan lelah. 

“Bad things are fuel. You don’t just want 
fuel — you need it. You can’t go anywhere 

without it.” 

3  Ryan Holiday

���
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Terlihat bodoh itu lebih baik 

daripada berpura-pura pandai. 

Apalagi merasa pandai.
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Jangan sungkan 
berkata “tidak”

Dunia dimana kita tinggal ini merupakan tempat 
dimana banyak sekali kepentingan dan keinginan. A 
ingin mendapatkan itu. B ingin mendapatkan ini. Si 
C ingin sekali memperoleh ini dan itu. Orang-orang 
disekitar kita punya keinginannya masing-masing. 
Sebagaimana mereka itu berada pada lingkaran kita, 
kita juga menjadi lingkaran dari mereka. Sehingga, jika 
ada interaksi yang terjadi, maka pastilah kita dengan 
orang-orang disekitar kita. 

Interaksi itu seringkali melahirkan permintaan dan 
penawaran. Permintaan A agar kita melakukan sesuatu. 
Atau permintaan B untuk melakukan sesuatu yang lain 
lagi. Terlebih lagi dengan cepatnya akses komunikasi 
hari ini, kita kita akan menemukan begitu banyak ajakan, 
undangan, permintaan, pertanyaan, atau keinginan 
masuk melalui SMS, whatsapp, line, instagram, atau 
media sosial lainnya.

Bantulah secukupnya. Selepas itu buat batasan 
yang cukup, sehingga anda tetap punya waktu untuk 
mengejar target-target pribadi. Tentu banyak orang 
yang menginginkan sebagian waktu kita ada untuknya. 
Setiap orang akan mengalami hal tersebut. Yang perlu 
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kita lakukan adalah membuat prioritas mana yang 
menjadi tanggung jawab kita. Mana yang penting dan 
mendesak. Mana yang bisa kita arahkan ke orang lain. 
Dan juga mana yang harus kita tolak. Jangan sungkan. 
Jangan membuat orang berharap banyak pada anda, tapi 
anda sendiri tidak menganggapnya penting. 

Kita perlu ingat, sebagai seorang manusia, kita 
penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan kemampuan. 
Keterbatasan waktu. Keterbatasan modal. Sehingga 
tidak semua hal bisa kita handle dengan kedua tangan 
ini. Saat kita tidak mampu, maka jangan memaksakan. 
Mengatakan ‘tidak’ di awal itu jauh lebih baik dan 
terhormat, ketimbang kita menyakiti hati seseorang 
dan membuatnya kecewa. 

���

Dua tangan kita ini ada ambang batas 

kemampuannya, maka sortirlah mana yang 

perlu kita kerjakan.
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Kurangi sirkulasi untuk 
bertemu orang yang 

sama
Tidak sibuk dengan memberitakan isu personal 

dan kesibukan diri merupakan hal yang sangat positif 
untuk menjaga fokus dan meningkatkan penghargaan 
diri yang lebih nyata. Dalam bukunya 48 Laws of Power, 
Robert Green memberikan satu chapter dalam buku 
tersebut dengan, “Use Absence to Increase Respect and 
Honor”, ia mengatakan, 

“Too much circulation makes the price go 
down: the more you are seen and heard 
from, the more common you appear. If you 
are already established in a group, temporary 
withdrawal from it will make you more talked 
about, even more admired. You must learn 
when to leave. Create value through scarcity”

Meskipun kita tidak akan membicarakan 
bagaimana mencari penghargaan dari oranglain. Karena 
sebagai seorang muslim, kita bisa lebih dari itu, kita 
mengharapkan apa yang ada disisi Allah Ta’ala. Mau 
manusia memuji, menghina, atau mengejek, tidak 
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berpengaruh apa-apa bagi hidup kita. Begitulah 
seharusnya, setiap muslim berpijak dalam melakukan 
setiap aktivitasnya. Itu merupakan suatu fondasi yang 
sangat kokoh. Berbeda dengan fondasi yang dibangun 
di atas pujian manusia, kondisinya sangat rapuh. 

Namun cerita ini mungkin membantu kita untuk 
melihat bagaimana ‘lama tak berjumpa’ itu memberikan 
efek rindu yang makin besar. 

j j j

Pada abad pertengahan, bagian selatan Perancis, 
ada seorang penyanyi jalanan bernama Guillaume. Ber-
pindah dari satu castle ke castle yang lain, menyairkan 
puisi, dan bernyanyi. Di suatu castle ia jatuh cinta pada 
seorang gadis bangsawan bernama Madame Guillelma 
(namanya kok mirip ya, hati-hati ketuker). Mulailah dia 
bernyanyi, melantuntkan syair-syair terbaik yang dimi-
likinya. Hari berganti. Guillelma pelan-pelan merasa 
semakin nyaman dengan kehadiran Guillaume. Ada 
perasaan yang lebih dari gadis tersebut untuk pengamen 
jalanan tersebut. 

Bersamaan Guillaume punya teman bernama Sir 
Pierre de Barjac (panggil Pierre aja ya), yang dalam 
banyak momen melakukan perjalan bersama Guilllaume 
dari castle satu ke castle yang lain. Temannya, Pierre 
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ternyata juga tengah jatuh cinta dengan seorang wanita 
di kota yang sama Javiac. Gadis anggun, tapi sedikit 
emosional bernama Viernetta. 

Disuatu hari yang tidak pernah dibayangkan, Pierre 
dan Viernetta terlibat dalam pertengkaran hebat. Gadis 
itu akhirnya memutuskan untuk memutus cintanya. 
Pierre tak mampu berbuat apa-apa. Kepada Guillaume 
ia meminta tolong agar menjadi pihak ketiga yang 
menengahi pertikaian tersebut. Pierre jelas masih cinta 
dengan Viernetta. Guillaume tidak berbuat banyak, 
sebagaimana yang biasa mereka berdua lakukan, me-
reka pun meninggalkan kota tersebut dan melakukan 
perjalanan sebagaimana biasa, berpindah dari satu castle 
ke castle yang lain. Berpekan-pekan selepas mereka 
pergi, akhirnya suatu hari merekapun kembali. Hal 
yang aneh pun terjadi, Pierre dan Viernetta pun baik-
an. Lebih dari sedia kala. Pierre bahkan menyebutkan 
cinta mereka seakan terasa berkali-kali lipat selepas 
perpisahan sejenak itu.

Guillaume memberikan ucapan selamat atas mem-
baiknya hubungan mereka berdua. Sebagai seorang 
pengamen jalanan, itu adalah suatu hal yang sangat 
penting bagi mereka. Guillaume penasaran dengan 
lintasan psikologis yang terjadi antar Pierre dan Vier-
netta, ia ingin tahu lebih jauh dampak dari rekonsiliasi 
setelah ‘perang’. Ia pun memulai aksinya. Mulai men-
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coba untuk mencari hal-hal yang membuat Guillelma 
marah padanya. Ia tidak lagi mengirimkan puisi dan 
surat cinta untuk gadis tersebut. Tidak memberi salam. 
Tidak menyapa. Kemudian, ia pun pergi meninggalkan 
castle tersebut. Tidak menampakkan batang hidungnya 
meskipun disaat acara-acara dan festival penting di 
sana. Kondisi itu membuat Guillelma menjadi gelisah 
dan menjadi lebih ‘liar’

Gadis bangsawan itu mengirimi Guillaume pe-
san. Mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tapi 
ia membuang surat terebut. Dengan segala upaya, 
Guillaume membuat Guillelma agar marah padanya. 
Harapannya, akan ada suatu rekonsiliasi hebat, se-
bagaimana yang terjadi seperti Pierre dan Viernetta, 
teman dekatnya.

Ketidakmunculan lelaki itu bukan membuat Guil-
lelma semakin marah, hari berganti hari, malah mem-
buat cinta Guillelma semakin dalam dan besar kepada 
Guillaume. Kehilangan lelaki itu seolah jadi kehilangan 
paling besar yang pernah dihadapi Guillelma. 

Setelah beberapa bulan tidak terdengar berita soal 
Guillaume, Guillelma tampak seperti menyerah dengan 
segala upayanya. Gadis itu tidak lagi mengirimkan 
surat. Tidak lagi menitipkan pesan mencari dimana 
keberadaannya. Menyadari hal itu, Guillaume mulai 
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khawatir, Sambil berharap “apakah Guillelma marah?” 
dia berharap rencana ini berjalan seperti apa yang diha-
rapkannya. Dia berpikir, inilah waktu yang tepat untuk 
melakukan rekonsiliasi. Berdamai dengan perpisahan 
ini. Guillaume pun mengenakan pakaian terbaiknya, 
menggunakan helmet, dan mengendarai kudanya de-
ngan begitu gagah untuk kembali menuju castle dimana 
Guillelma berada.

Mendengar hal itu, Guillelma berlari keluar untuk 
melihat kepulangan lelaki yang ditunggu-tunggunya. 
Tanpa diminta, ia berlutut dihadapan Guillaume. Ia 
melepaskan penutup wajah, dan kemudian memeluk 
erat anak muda itu, sambil meminta maaf atas apapun 
yang membuatnya marah dan kecewa. Guillaume sedikit 
kikuk dan bingung, melihat peristiwa didepan matanya. 
Gadis itu tidak marah sama sekali. Kepergianya ber-
bulan-bulan tersebut tidak menimbulkan kemarahan 
Guillelma sedikitpun. Gadis itu hanya merasakan cinta 
yang semakin dalam. 

Guillaume masih bermain dengan triknya. Kon-
disinya tidak seperti yang diharapkan. Ia berharap 
agar gadis itu marah. Sehingga barulah bisa dilakukan 
rekonsiliasi. Guillaume memutuskan untuk mencoba-
nya sekali lagi. Ia pun berbalik pergi, dan menghardik 
Guillelma, serta mengancam dengan bahasa tubuhnya. 
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Hal itu, membuat Guillelma pergi. Sejak saat itu, ia 
bersumpah tidak akan sudi melihat Guillaume lagi. 

Guillaume menyesal dengan perlakuannya. Ia balik 
kembali. Tapi gadis sama sekali tidak sudi menemuinya. 
Dimintanya beberapa pengawal untuk menyampaikan 
pesan kepada Guillaelme. Tapi gadis itu sudah masih 
penuh dengan kekecewaan.

j j j

Salah satu cerita sejarah ini memperlihatkan 
bahwasanya terlalu banyak muncul itu mengurangi 
nilai seseorang. Seperti halnya suatu komoditas yang 
saat supplynya terlalu banyak, harganya akan turun. 
Namun saat komoditas tersebut sulit didapatkan maka 
harganya akan melambung naik. 

���

Terkadang cerita sederhana itu jadi 

mewah karena baru didengar. Sementara 

cerita hebat itu menjadi membosankan 

tatkala disampaikan berulang-ulang.
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Imam Hasan al-Bashri rahimahullah pernah 

mengatakan,

“Dunia itu hanya tiga hari saja, pertama 
hari kemarin yang sudah pergi dengan segala 
isinya (tidak bisa diulang lagi). Kedua 
hari esok yang mungkin saja engkau tidak 
menjumpainya (lantaran ajal menjemput). 
Dan ketiga, hari ini, itulah yang menjadi 
milik engkau, maka isilah dengan amalan.”

Tidak ada yang dapat memaksa setiap pilihan yang 
kita buat. Tidak pula ada orang lain yang merasakan 
akibat dari pilihan tersebut, kecuali diri kita sendiri. 
Hari-hari yang kita isi dengan kebaikan dan kebiasaan 
baik merupakan tabungan untuk kesuksesan kita dimasa 
depan. Sebaliknya, berbagai kelalaian, ketidakdisiplinan, 
serta kebiasaan buruk yang kita lakukan merupakan 
cicilan yang kita siapkan untuk kegagalan kita dimasa 
depan. Jangan pernah menyangka kegagalan dan 
penyesalan itu lahir begitu saja, namun ia merupakan 
hasil dari bibit yang kita tanam sepanjang waktu yang 
kita lalui. 
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Tidak ada kata untuk menunda untuk jadi lebih 
baik, kecuali sekarang juga! Karena kita tidak pernah 
tahu sampai kapan deadline kehidupan ini diberikan. 
Bisa jadi tersisa 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, satu bulan, 
atau bahkan tersisa hitungan jam saja. Sehingga isilah 
waktu tersebut dengan aktivitas yang bermanfaat, dan 
paling besar manfaatnya. 

Tentukan prioritas kita hari ini, dan segera ambil 
tindakan nyata. Bukan sekedar wacana dan basa basi 
belaka. Karena basa basi itu sudah jadi makanan basi. 

Sampaikan kesan dan pesan dari buku ini ke 
yudautama123@gmail.com. Semoga hal tersebut 
bernilai pahala buat pembaca, dan menjadi masukan 
bagi penulis.

���
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Kegagalan dan kekecewaan itu bukan untuk di- 
tangisi, mereka berdua adalah bahan bakar. Bukan 
untuk membuktikan kepada orang lain, tapi untuk 
membuktikan kepada diri kita sendiri, apakah kita 
benar seperti itu adanya ataukah tidak. Karena ke-
hidupan ini kita yang menjalani, bukan orang lain. 
Biarkan oranglain mengomentari, mengecewakan, 
merendahkan dan mengkritik, itu semua karena 
mereka merasa peduli. Mana mungkin ada orang 
yang cuek meluangkan waktunya berjam-jam, ber-
hari-hari memikirkan kehidupan kita. Mereka orang 
yang baik. Pun demikian, kita harus  lebih berse-
mangat dan lebih baik lagi untuk memikirkan ke-
hidupan kita menjadi lebih baik, lebih peduli, lebih 
penyayang, lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih 
sukses ke depannya. “Success is the ongoing pro-
cess of striving to become more”. Bukan selesai pada 
satu titik, diperoleh kemudian kita berhenti. Jalan 
sukses itu selalu dalam keadaan ‘underconstruction’. 
Sebuah jalan yang perbaikannya berlangsung terus-
menerus.




