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Tentang Project MBS! 
 
 

Project MBS! adalah sebuah proyek yang dicanangkan untuk menjadi 
sarana saling berbagi semangat. Karena itulah dia disebut MBS!, yaitu singkatan 
dari Mari Berbagi Semangat! Tujuan project ini sesederhana namanya, yaitu; 
mengajak siapa saja untuk berbagi semangat yang dimilikinya kepada orang 
lain. Semangat tidak akan pernah habis jika dibagi-bagikan, bukan? Oleh 
karenanya, kita tidak perlu takut kehabisan semangat hanya karena 
membagikannya kepada orang lain. Bahkan, boleh jadi orang yang pernah kita 
beri semangat suatu saat nanti berganti membagi kita semangat yang mereka 
miliki. Sehingga, sepanjang waktu semangat kita semua selalu terjaga dan 
terpelihara. 

Untuk mewujudkan tujuan itu, saya sudah memulainya sejak tanggal 13 
April 2007 dengan peluncuran www.dadangkadarusman.com dimana saya 
berbagi pemikiran melalui artikel mingguan disana. Terimakasih kepada 
pembaca yang setia berkunjung selama ini.  

Buku ini merupakan kelanjutan dari program MBS! dimana setelah saya 
mendapatkan kembali hak penerbitannya, saya mendedikasikannya kepada 
project MBS! untuk bisa dibaca oleh siapa saja tanpa harus membelinya.  

Saya memiliki impian untuk memperkaya project ini dengan program lain 
yang lebih berkualitas dikemudian hari. Perlahan tapi pasti, kita tengah 
melangkah kearah itu.  Doakan saja…..   
 
Mari Berbagi Semangat! 
Dadang Kadarusman  
Jakarta, 19 May 2009 
www.bukudadang.com  

http://www.dadangkadarusman.com/
http://www.bukudadang.com/
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Pendahuluan 
 

Buku ini untuk Ayah dan Ibu saya, karena tanpa nilai-nilai yang 
ditanamkannya kepada saya di masa kecil dulu, saya tidak akan bisa 
menemukan apa yang harus saya tulis disini. Buku ini juga untuk Kakek-Nenek 
dan Eyang-Buyut saya, karena dengan kisah-kisahnya di masa kecil dulu, 
mereka menyisakan warisan yang sangat berharga bagi saya sehingga bisa saya 
bagikan kepada orang-orang di sekitar saya. 

Buku ini untuk Istri dan Anak-anak saya juga, karena bersama mereka 
saya diperbolehkan untuk bereksperimen, dan menemukan pelajaran dari setiap 
tahapan perjalanan kehidupan saya hingga kini. Bersama mereka saya boleh 
melakukan kesalahan, dan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Yang meski 
sulit, tetapi secara perlahan, hari demi hari saya menjadi semakin baik. 

Buku ini juga untuk seluruh pembaca dan siapapun yang ingin ikut 
menikmati project MBS!. 

Dalam buku ini, saya banyak menggunakan analogi dan pengertian yang 
diperoleh dari peristiwa-peristiwa alam. Mengapa mesti begitu, karena dengan 
analogi dan perumpamaan, kita menjadi semakin mudah untuk memahami 
sesuatu. Dan melalui peristiwa-peristiwa alam, kita bisa menarik pelajaran yang 
sangat berarti untuk mencapai sebuah keseimbangan di dalam hidup kita. 

Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama akan membahas 
tentang  Menjadi Seorang Pribadi yang Unggul. Mengapa kita harus menjadi 
pribadi yang unggul? Karena hanya dengan keunggulan yang kita miliki itulah 
kita bisa memberikan nilai tambah kepada diri sendiri maupun orang lain. 
Disamping itu, kehidupan kita semakin bertambah kompetitif saja dari hari ke 
hari. Hanya dengan menjadi pribadi yang unggul saja kita bisa bertahan di 
dalam setiap kompetisi.  

Bagian Kedua  tentang Hubungan dan Interaksi kita dengan orang lain. 
Mengapa hal itu menjadi penting? Karena kita tidak pernah bisa hidup 
sendirian. Hubungan dengan orang lain bisa memberi arti positif, tetapi juga 
bisa negatif. Tetapi, siapa yang mau mendapatkan sesuatu yang negatif? Kita 
menginginkan agar hubungan dan interaksi dengan orang lain memberi dampak 
yang positif bagi kedua belah pihak. Jika kita bisa sepakat untuk saling 
menguntungkan satu sama lain, maka hubungan dan interaksi kita dengan 
orang lain, tidak akan memberikan dampak apapun selain kebaikan saja. 

Bagian Ketiga, membahas tentang Kehidupan Karir kita sehari-hari. 

Entah apapun alasannya, kesibukan kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
di dalam kehidupan kita. Namun, jika bekerja itu hanya menjadikan seseorang 
kelelahan saja tanpa imbalan yang layak, nampaknya, itu bukanlah cara bekerja 
yang diinginkannya. Dan jika bekerja itu hanya untuk menjadi orang yang tidak 
berdaya, maka itu juga bukan angan-angan kita. Siapapun kita, pastilah 
menginginkan kehidupan kerja yang baik. Yang memberi kita kedudukan dan 
pendapatan yang baik.   
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Bagian keempat,  Menjadikan Tuhan sebagai pemandu. Buku ini 
diperuntukkan bagi orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan bisa memandu 
mereka. Jika Anda tidak meyakini hal itu, maka buku ini sesungguhnya tidak 
cocok bagi Anda. Sebab saya khawatir Anda tidak berhasil menemukan apa 
yang Anda cari di dalamnya. Namun, jika Anda memang menginginkan untuk 
tetap membacanya, tentu saja saya akan dengan senang hati menerima Anda.  

Dan, sebelum Anda mulai membacanya; ijinkan saya untuk mengatakan 
bahwa saya bukanlah seorang guru, karena saya tidak memiliki cukup ilmu 
yang bisa diajarkan kepada orang lain. Saya bukan seorang motivator, karena 
selain saya sendiri masih membutuhkan motivasi, saya juga yakin bahwa 
motivasi terbaik datang dari dalam diri sendiri. Pun, saya bukanlah seorang 
pelatih, karena sama sekali tidak tahu; harus melatih apa kepada orang lain.   

Saya tidak lebih dari seseorang seperti halnya kebanyakan orang di 
sekitar Anda. Orang yang bersedia untuk menemukan palajaran yang 
tersembunyi di balik setiap peristiwa yang dialami hari demi hari. Dan bertekad 
untuk menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, serta berkomitmen untuk 
menjadikan hari-hari yang akan datang sedikit lebih baik lagi, dan kemudian 
sedikit lebih baik lagi. Lalu sedikit lebih baik lagi. Terus menerus setiap hari. 
Kalau  Anda  mencari orang seperti itu, maka saya adalah orangnya.  

Ijinkan saya berterimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 
kepada buku ini. Saya tidak akan menyebut nama mereka satu demi satu disini,  
agar kemurnian nama mereka tetap terjaga. Namun, saya sungguh lega karena 
kini telah mendapatkan kembali hak penerbitan versi Bahasa Indonesia dari 
buku ini. Sehingga sekarang, saya bisa membuatnya dalam bentuk ebook, dan 
siapapun bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma. Dengan begitu, saya 
berharap agar semakin banyak orang yang membacanya, dan mendapatkan 
manfaat darinya.  
 
Mari Berbagi Semangat! 
Dadang Kadarusman 
www.bukudadang.com  
 
 

http://www.bukudadang.com/


KELUARGA BERKULTUR  AGRARIS 
 

 
Saya lahir dan dibesarkan di daerah  pertanian disebelah selatan kota Bandung. 
Ayah saya, adalah seorang petani. Demikian pula halnya dengan Kakek-Nenek  
dan Eyang-Buyut kami. Semua leluhur kami berprofesi sebagai petani.  

Namun, Ayah saya berbeda. Karena, selain menjadi seorang petani seperti 
kakek, dia juga menjadi Guru Sekolah Dasar di kampung kami. Biasanya, jika 
seseorang berprofesi sebagai guru, maka dia tidak menjadi petani. Tetapi, Ayah 
saya berbeda dari guru-guru yang lainnya.  

Setiap hari dia bangun pagi-pagi sekali. Kemudian meskipun hari belum 
terang, dia segera memanggul cangkulnya, lalu pergi ke ladang pertanian kami. 
Kira-kira jam setengah tujuh pagi, dia kembali ke rumah, lantas membersihkan 
diri dan kemudian berangkatlah dia ke sekolah dengan menggunakan sepeda 
seperti kisah Iwan Fals tentang Pak Oemar Bakrie.  Jam satu siang dia sudah tiba 
di rumah lagi. Setelah beristirahat sejenak, kemudian Ayah saya mengenakan 
baju khususnya, lalu berangkat lagi ke ladang. Dia tidak kembali sebelum beduk 
magrib berbunyi. 

Sejak kecil, saya sudah diperkenalkan kepada cara-cara bercocok tanam 
beragam macam tanaman. Sehingga meskipun tidak menjadi ahli, namun saya 
mengetahui bagaimana caranya menanam padi. Saya juga tahu bagaimana 
membuat persemaian benih cabai merah, atau pun buah tomat, dan tanaman-
tanaman lainnya yang biasa kami tanam.   

Ketika saya sudah memasuki usia sekolah dasar, saya diijinkan oleh Ayah 
untuk „meng-klaim‟ sebidang tanah, agar hasil panen dari tanah itu bisa saya 
miliki sendiri. Namun, Ayah saya mengajukan sebuah syarat; saya harus mau 
bekerja bersamanya untuk menanami tanah itu, dan merawatnya setiap hari. 
Saya juga berhak untuk mendapatkan seekor anak domba jika untuk induknya 
saya mau mencarikan rumput segar setiap hari.  

Tentu saja hal itu merupakan sebuah kontrak kerjasama yang sangat 
menguntungkan bagi saya. Karena saya hanya perlu bekerja membantunya, dan 
kemudian saya berhak untuk mengklaim hasil bumi yang diperoleh dari tanah 
itu, ditambah dengan sejumlah anak domba dari induk-induknya yang saya beri 
makan rumput. Dari hasilnya saya bisa mempunyai uang jajan jika pergi ke 
sekolah dan membeli beragam macam mainan.  

Saya masih ingat ketika tubuh kecil ini memanggul sekarung kecil hasil 
panen kacang buncis dari ladang untuk dibawa ke rumah pertanian kami. 
Kemudian kacang buncis itu ditimbang dan dibawa ke pasar dengan 
menggunakan delman sewaan. Pergi ke pasar bersama Ayah untuk menjual 
hasil bumi itu merupakan sebuah pengalaman yang sungguh mengesankan. 
Disamping hal itu bisa menjadi acara pelesiran rutin kami, sepulang dari pasar 
saya juga bisa mempunyai mainan baru, atau uang dalam jumlah yang cukup 
banyak. Sepeda pertama yang saya miliki juga didapat dari jerih payah kami 
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bersama-sama di ladang. Ayah saya bilang bahwa saya tidak akan dibelikannya 
sepeda. Jadi, jika saya menginginkan sepeda itu, maka saya harus lebih giat lagi 
bekerja di ladang.  

Saya masih ingat ketika tanaman padi kami sudah siap untuk dipanen. 
Selain memperoleh hasil dari sebidang tanah yang boleh saya klaim hasilnya itu, 
saya juga dihadiahi Ayah dengan setengah dari hasil panen dari satu petak 
sawah lainnya, sebagai imbalan dari semakin giatnya saya bekerja membantunya 
di ladang. Dengan hasil panen itulah pada akhirnya uang yang saya miliki 
mencukupi untuk membeli sepeda pertama itu. Hingga saya kuliah, saya masih 
melihat kerangka sepeda itu tersimpan di dalam gudang dibelakang rumah 
kami.  

Saya tahu benar bahwa sesungguhnya Ayah tidak sedang bertransaksi 
dengan saya. Siapa sih yang berharap banyak dari seorang anak kecil yang 
belum bisa melakukan apa-apa? Namun, karena tindakan Ayah itulah, saya 
memperoleh sebuah kekayaan lain selain hasil panen dan domba-domba itu, 
yaitu sebuah perasaan dihargai.  

Dengan apa yang Ayah saya lakukan, saya secara tidak langsung sudah 
diangkat kepada derajat yang tinggi sebagai orang yang dihargai keberadaannya 
oleh orang dewasa. Karenanya, saya menjadi tahu bahwa sesungguhnya saya ini 
cukup bernilai.   

Semua cerita tentang Ayah tidak akan pernah cukup jika saya tidak 
bercerita tentang Ibu saya. Saya memanggilnya „Mama‟. Sungguh aneh, ketika 
pada masa itu anak-anak dikampung kami  memanggil ibunya dengan sebutan 
„Emak‟, saya memanggil Ibu saya dengan sebutan keren bergaya perkotaan itu. 
Mama.  

Didalam penilaian saya, Mama adalah Ibu yang paling tepat untuk saya. 
Bayangkan saja, dengan pendidikan formal  yang hanya tamat Sekolah Dasar 
saja, Ibu saya sudah bisa dan terbiasa bergaul dengan pejabat-pejabat 
pemerintahan tingkat kecamatan. Bahkan Ibu saya tidak gentar untuk berpidato 
didepan Bupati sekalipun. Beberapa waktu sebelum saya menulis buku ini, saya 
mendengar Ibu diminta warga untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan 
kepala desa di kampung kami.  

Mungkin Anda pernah juga mendengar orang mengatakan: Ayah 
mewariskan karakter, sedangkan seorang ibu memberikan kecerdasannya 
untuk anak-anaknya. Seandainya saya memiliki kecerdasan ini, maka 
sesungguhnya kecerdasan Ibu sayalah yang menjadi bahan bakunya.  

Dengan kecerdasan Ibu, saya bisa menemukan pelajaran dari peristiwa-
peristiwa alam yang terjadi di tanah ladang pertanian kami. Dan dengan 
kecerdasan yang saya warisi dari Ibu itulah, pada akhirnya saya bisa 
mempelajari banyak hal dari fenomena-fenomena alam, sehingga hal itu bisa 
saya rangkum didalam buku ini.  
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BAGIAN PERTAMA 

“SUKSES PRIBADI” 
 

MENJADI SEORANG PRIBADI YANG UNGGUL  

 
 

 

 Pelajaran Dari Kokok Ayam Jantan   

 Menjadi Diri Kita Yang Seutuhnya 

 Benih-benih Hari  

 Makanan Dari Kata-kata  

 Melampaui Tuntutan Kolektif 

 Falsafah Hidup Sebatang Pohon Pisang  

 Alah Bisa Karena Biasa   

 Hade Gogog Hade Tagog   

 Rahasia Si Kulit Telur  

 Keranjang Buah Tomat Yang Baik 

 Kesaktian Si Lidah Buaya  

 Senandung Rumpun Bambu  

 Turus-turus Pikiran  

 Si Bunga Terompet   

 Dorman 
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PELAJARAN DARI KOKOK AYAM JANTAN 
 
 
Coba pusatkan  pendengaran Anda kepada suara ini: 

Kukuruyuuuuuuuuuuuuk............, 
Kukuruyuuuuuuuuuuuuk............, 
Kukuruyuuuuuuuuuuuuk............, 
 
Pasti Anda pernah mendengarnya bukan? Biasanya suara itu terdengar 

saat dinihari bersamaan dengan bergeliat bangkitnya sang surya dari 
peraduannya. Ya, itulah suara kokok ayam jantan. 

 Ketika saya masih kecil dulu, saya memahami bahwa tugas si ayam 
jantan adalah membangunkan Pak Tani agar segera bergegas beranjak dari 
tempat tidurnya, dan kemudian berangkat ke ladang. Setidak-tidaknya, itulah 
yang saya dapati dari keseharian Pak Tani. Seperti ritual hipnotik saja, ketika 
ayam jantan itu berkokok, Pak Tani begitu patuh kepada kokoknya.  Bangun. 
Dan berangkat ke ladangnya. 

Ketika dongeng masih menjadi pengantar pesan para sepuh dan  nenek 
moyang kita kepada anak cucu dan cicit-cicitya, diceritakanlah sebuah kisah 
tentang dimulainya dunia ini. Pada awalnya, dunia ini begitu gelapnya, karena 
tidak secercah cahayapun yang meneranginya. Maka, peri binatang meminta 
matahari untuk memberikan sebagian sinarnya kepada dunia. Sayangnya, 
matahari lebih suka tidur daripada memenuhi permintaan si peri.  

Namun, kegigihan peri binatang, akhirnya membuat hati si matahari 
luluh juga, dan kemudian mengabulkan permintaannya.  Matahari pun sepakat 
untuk membagi waktunya menjadi dua bagian. Satu bagian untuk dirinya 
sendiri, yang seperti biasanya akan digunakan untuk tidur. Dan yang 
setengahnya lagi, diberikannya kepada peri binatang, agar cahayanya bisa 
membebaskan dunia dari kegelapan. Sang peri binatang pun menerimanya 
dengan suka cita. 

“Tetapi, “ kata matahari, “kamu harus selalu membangunkan aku, agar 
tidurku tidak kebablasan,” katanya.  

Peri binatang menyanggupi persyaratannya. Dan kemudian dimintanya si 
ayam jantan untuk mengemban tugas mulia  itu, yaitu:  Mambangunkan Sang 
matahari.  

Saat itu, seekor ular bertanya : “Wahai peri binatang, mengapa engkau 
memberikan kepercayaan itu kepada si Ayam jantan? Bukankah dia tidak 
memiliki bisa seperti aku, dan tidak bertaring seperti singa?”.  

Sang peri pun menjawab : “Sebab dengan kokoknya, si Ayam jantan bisa 
membangunkan matahari ……”   

Karena memang hanya ayam jantan yang bisa berkokok, maka semua 
binatang pun akhirnya menerima keputusan itu.  Dan sejak saat itulah, ayam 
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jantan, dengan setia membangunkan matahari setiap pagi, sehingga semua 
binatang bisa mencari makanan yang mereka perlukan dihari itu. 

Sungguh sebuah dongeng yang menurut „pikiran‟ orang dewasa seperti 
Anda, sangat menggelikan. Mana bisa seekor ayam membangunkan matahari! 
Sekalipun Anda tidak keberatan untuk menceritakan kisah itu kepada putra 
putri Anda, tetapi Anda tetap menganggap itu sebagai sekedar dongeng belaka.  

Namun, bagi saya dan kanak-kanak yang lainnya, seekor ayam jantan 
bukanlah sekedar tokoh dongeng utusan pilihan peri binatang untuk 
membangunkan matahari, dan kemudian memberi daya dorong kepada mahluk 
hidup di bumi ini untuk memulai karyanya. Melainkan merupakan utusan 
titisan Dzat Yang Maha Tinggi untuk membangunkan „sifat kemataharian‟ di 
dalam jiwa kita. Jiwa setiap umat manusia. Penyuluh gelora semangat dan 
optimisme, yang akan menerangi dan memberi arah, kemana pada hari itu dia 
akan melangkah. Tanpa kokok ayam jantan itu, saya dan semua kanak-kanak 
lainnya akan terus tertidur pulas, dan bermalas-malasan di peraduan. Selama-
lamanya. 

Pak Tani mengajarkan  kepada saya, melalui sebuah kalimat sederhana : 
“Jangan keduluan ayam jantan”. Dan ketika saya bertanya apa maknanya, Pak Tani 
meminta saya untuk melihat; apa yang dilakukan oleh seekor ayam jantan ketika 
matahari bergeliat dari peraduannya.  

Saya katakan: dia berteriak – teriak sehingga orang sekampung terganggu 
dari tidurnya! 

“Ada  pesan yang lebih bernilai dari sekedar berteriak, Nak,” kata Pak 
Tani. Ayam jantan itu sedang berkata kepada dunia: “Aaaaku siaaap 
menghadapi hari yang baru iniiiiiii!   Aaaaku siaaap menghadapi hari yang baru 
iniiiiiii! Aaaaku siaaap menghadapi hari yang baru iniiiiiii!” 

Mana mungkin Pak Tani mengerti apa yang sesungguhnya dikatakan si 
ayam jantan. Aku  masih meragukannya!  Lagi pula, kalau pun benar begitu, 
mengapa ayam jantan itu harus berteriak-teriak segala? Bukankah lebih baik, jika  
dia melakukan saja apa yang menurut pikirannya harus dia lakukan itu, tanpa 
perlu membuat kegaduhan semacam itu! 

“Nah, disitulah letak pelajarannya, Nak!” Begitu Pak Tani mengatakan.  
Kemudian dia membantu saya untuk memahami pelajaran itu.  

Rupanya, ada TIGA FILOSOFI ketika ayam jantan berkokok.  
Pertama, ayam jantan itu sedang membuat komitmen pada dirinya 

sendiri, bahwa dia tidak akan melewati hari itu, kecuali dengan sepenuh 
semangat, dan tekat untuk menjadi yang terdepan, menjadi yang tercepat, dan 
menjadi yang terunggul. Itulah yang sedang dikatakan si Ayam jantan kepada 
dunia.  

Di dalam manajemen bisnis modern, kita menyebutnya sebagai  public 
commitment. Komitmen yang kita ucapkan di hadapan orang-orang agar mereka 
menjadi saksi dan motivasi bagi kita untuk memenuhi komitmen itu.  Dan inilah 
sesungguhnya komitmen sang ayam jantan kepada dirinya sendiri. 
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Kedua, si ayam jantan mengajarkan kepada kita tentang kepemimpinan. 
Tentang pioneering. Bagaimana tidak? Ketika semua  mahluk siang – terutama 
sekali manusia – masih tertidur pulas, dan semua mahluk malam malah mulai 
menggelar tempat tidurnya;  ayam jantan mengambil arah yang berbeda. Dia 
BANGUN!  Inilah karakter yang di dunia bisnis modern kita dikenal sebagai 
komponen utama dari daya saing.  

Selanjutnya, ayam jantan itu juga menabuh genderang tanda waktu 
aktivitas kehidupan mulai digulirkan kembali.  Seolah dia hendak  mengatakan:  

“Bangun wahai orang-orang!  
“Hari baru sudah tiba.“ 
“Bangun!” 
“Dan mulailah dengan karya besarmu  di hari baru  ini.” 
Kalau ada orang yang berani mengatakan kepada Anda : “Bangun! Hayo 

bangun! Dan mulailah bekerja!” Apakah orang itu menduduki hirarki yang lebih 
rendah atau lebih tinggi dari Anda? Bukankah karakter seperti itulah yang selalu 
kita sebut sebagai Leadership?  Dan inilah sesungguhnya komitmen sang ayam 
jantan kepada lingkungannya. 

Filosofi kokok ayam jantan yang ketiga adalah tentang komitmennya 
untuk Menjadikan Tuhan Sebagai Pemandu. Pak Tani mengatakan bahwa ayam 
adalah salah satu binatang yang secara rutin melakukan ritual pemujaan kepada 
tuhannya.  

Ketika saya menunjukkan keheranan yang dalam atas apa yang 
dikatakannya, Pak Tani melanjutkan pelajaran ini dengan mengatakan bahwa; 
apa yang dilakukan ayam jantan dengan kokoknya di setiap pagi buta adalah 
sebuah kontrak yang disepakati bersama antara Tuhan dengan mahluknya. 
Sebuah doa yang dipanjatkan sang hamba kepada sang khalik, penciptanya. 
Inilah sikap yang di dalam bisnis modern kita, biasa disebut sebagai moral atau 
professional ethic.  

Jauh sebelum para ahli manajemen di jaman kita membahas dan 
membedah tentang etika profesi, tentang tanggung jawab moral pengusaha atas 
praktek bisnisnya, seorang Pak Tani telah menemukan filosofinya dari seekor 
ayam jantan. Yaitu, ayam jantan yang bulunya berwarna merah dengan guratan 
warna biru mengkilap pada bulu lehernya yang menjuntai indah, serta 
jenggernya yang tegak bak mahkota seorang raja itu. Dan inilah sesungguhnya 
komitmen sang ayam jantan kepada Tuhannya. 

 Kesimpulannya, ada tiga filosofi penting yang diajarkan oleh kokok ayam 
jantan kepada Pak Tani:  

 Pertama, komitmennya kepada diri sendiri 

 Kedua, komitmentnya kepada lingkungan, dan 

 Ketiga, kepatuhannya kepada nilai-nilai etika dan moral 
ketuhanan. 
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Tuhan telah melepaskan seekor ayam jantan 

didalam dada setiap orang. Ayam jantan itu 

akan membangkitkan semangat kita setiap 

hari. Yang perlu engkau lakukan adalah 

memastikan agar ayam jantan itu tetap 

hidup didalam dadamu, dan setia 

medengarkan kokoknya……… 
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Ngomong-ngomong, apakah Anda pernah mendengar kokok ayam jantan 

ditengah kehidupan bisnis perkotaan dijaman ini?  Bagaimana bunyi kokok 
ayam jantan itu terdengar di telinga Anda ? 

“Kongkorongoooooooooooooook…….?” 
Oh, bukan ?  
“Kukuruyuuuuuuuk….?” 
Lantas, mengapa  di telinga orang kampung seperti saya, suara kokok 

semua ayam jantan jelas sekali  terdengar sebagai “kongkorongooooooooook…….” ?. 
Telinga lahir kita bisa saja  menangkap bunyi yang berbeda, sehingga boleh jadi 
ucapan yang sama bisa kita dengar dengan cara dan irama serta nada yang 
berbeda.  Sekalipun demikian, menurut Pak Tani; Jika kita bisa menggunakan 
telinga batin untuk memahaminya; kita bisa mendapatkan pelajaran berharga 
darinya. Terlepas dari bagaimana telinga lahir kita mendengarnya. 

Apakah Anda masih bisa mendengar suara kokok ayam jantan dijaman 
modern ini? Sekalipun Anda sudah sulit menemukan ayam jantan, Anda tidak 
perlu khawatir. Sebab, seperti yang dikatakan oleh Pak Tani kepada saya, 
bahwa; Tuhan telah melepaskan seekor ayam jantan di dalam dada setiap orang. 
Ayam jantan yang sudah built in di dalam diri kita, yang di setiap hari yang baru 
tiba, akan dengan setia melakukan ritual itu dan berkokok: Kukuruyuuuuuuuk...!   

Hal sederhana yang perlu kita lakukan untuk menemukannya adalah 
dengan memberi ayam jantan di dalam dada kita itu kandang untuk tinggal, dan 
makanan dari bekatul bermutu tinggi agar tetap hidup sehat. Serta  mengijinkan 
telinga batin kita untuk mendengarkan kokoknya. Kalau kita berhasil melakukan 
hal itu, maka kita akan bisa mewarisi ketiga filosofi si  ayam jantan itu.  

Dan ketika kita menguasai filosofi itu, semoga semangat kita menjadi 
semakin membara. Dan antusiasme kita semakin menyala. Sehingga dengan itu 
kita akan mendapati betapa besarnya perubahan yang terjadi dalam diri kita. 
Karena kita akan menjelma menjadi orang yang memiliki komitmen yang tinggi 
kepada pencapaian-pencapain dan kinerja pribadi kita. Dan kita juga akan 
menjadi orang yang semakin peduli kepada lingkungan dan orang-orang di 
sekitar kita. Entah orang itu bawahan yang harus kita pimpin, atau orang-orang 
lainnya yang berinteraksi dengan kita. Kehadiran kita akan menjadi anugrah 
bagi mereka.  

Selain itu, filosofi ayam jantan itu akan membantu kita untuk menjadi 
orang yang mampu mengusung tinggi nilai-nilai etika, dan menjujung tinggi 
moralitas. Karena dengan filosofi itu, kita menjadi semakin yakin, bahwa segala 
sesuatu yang kita lakukan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan; 
kelak ketika kita kembali kepadanya.  
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MENJADI DIRI KITA YANG SEUTUHNYA 
 

 
Anda pasti pernah mendengar peribahasa ini : 

Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau……… 
 

Di areal pertanian tempat saya tumbuh bersama Pak Tani, tidaklah terlalu 
sulit untuk menemukan visualisasi dari peribahasa itu. Saya sempat bertanya 
kepada Pak Tani: “Mengapa tanaman padi milik orang lain terlihat lebih 
menghijau dibandingkan padi di ladang kita sendiri?” 

Pak Tani menjawab: “Kalau engkau bisa membuat padi di ladangmu 
sendiri menjadi padi yang paling baik dari segala jenis padi yang kau tanam, 
maka engkau tidak perlu lagi untuk merisaukan apakah padi di ladang orang 
lain itu lebih hijau dari padi di ladangmu atau tidak,” 

Bila Anda mendengar seseorang berkata kepada Anda : “kalau kamu bisa 
membuat dirimu sendiri menjadi orang yang paling baik dari keutuhan dirimu 
yang sesungguhnya, maka kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan apakah 
orang lain lebih baik dari kamu atau tidak,“ Apakah hal itu terdengar masuk 
akal di telinga Anda? 

Bagi saya, kalimat itu jauh lebih berisi dibanding seribu buku yang 
membahas tentang personal excellence atau self improvement guidance manapun 
yang menawarkan beragam gagasan tentang bagaimana menciptakan pribadi-
pribadi yang unggul.  

Juga bukan tandingan beragam program pelatihan tentang bagaimana 
membangkitkan Kekuatan Sesungguhnya di dalam diri seseorang. Kalimat itu, 
sudah mewakili semua hal yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk 
mencapai puncak kemumpunian pribadinya.  Sebab, kalau Anda bisa membuat 
diri Anda sendiri menjadi orang yang utuh, (hingga ke puncak dari segala 
potensi kebaikan diri Anda sendiri), maka Anda tidak perlu lagi 
mengkhawatirkan apakah orang lain lebih baik dari Anda atau tidak. 

Sayangnya, kadang kita dikaburkan oleh anggapan bahwa kita harus 
terlebih dahulu mengenali diri kita supaya kita menjadi pribadi yang seutuhnya 
itu. Orang bilang, kita tidak akan pernah tahu, apakah sudah  menjadi diri kita 
yang seutuhnya atau belum sebelum kita mengetahui tentang siapa 
sesungguhnya diri kita ini. “Kenalilah dirimu secara utuh terlebih dahulu”. 
Begitulah bunyi nasihat yang kita dengar.    

Namun demikian, saya memilih untuk berpikir dengan cara yang 
berbeda. Sehingga saya berpendapat  bahwa;  kita tidak harus mengetahui 
terlebih dahulu siapakah sesungguhnya „kita  yang seutuhnya‟ itu. Karena boleh 
jadi  bahwa, kita ini adalah sesuatu yang nyaris tiada berbatas.  Bagaimana kita 
bisa tahu tentang sesuatu yang nyaris tidak ada batasnya?  Jadi, mengetahui diri 
kita secara utuh itu ternyata tidaklah terlampau penting lagi.   
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Dan saya meyakini bahwa Tuhan telah memberi kita potensi yang sangat besar 
sehingga tidak ada sedikitpun petunjuk bagi kita tentang;  kapan, dan dimana 
harus berhenti. Jadi, daripada saya harus menghabiskan waktu untuk mencari-
cari tahu dan menginventarisir, siapa diri saya yang seutuhnya itu; saya lebih 
tertarik untuk mencari cara agar bisa memastikan apapun yang saya bisa 
lakukan benar-benar saya lakukan dalam kapasitas yang semaksimal mungkin. 
Entah pada akhirnya sampai kepada „pengenalan pada diri seutuhnya‟ itu atau 
tidak, saya tidak terlalu menghiraukannya lagi.  

Baiklah, saya akan memberikan kepada Anda sebuah ilustrasi. Apakah 
saya bisa naik pohon kelapa? Tidak tahu. Saya akan mengetahui bahwa ternyata 
diri saya ini bisa memanjat pohon kelapa dengan mudah, „jika dan hanya jika‟ 
saya pernah mencoba melakukan dan membuktikan hal itu. Dengan demikian, 
semua yang harus saya lakukan adalah: memanjat pohon kelapa itu. Bagaimana 
kalau ternyata saya tidak bisa memanjatnya? Maka saya bisa belajar bagaimana 
cara melakukan hal itu. Dan bagaimana jika saya bisa memanjatnya? Maka 
kemudian saya menjadi tahu, bahwa ternyata saya memang bisa memanjat 
pohon kelapa itu.  

Mengetahui potensi diri, tiada lain adalah sebuah upaya untuk „menjadi 
bisa‟ melakukan sesuatu. Meskipun sebelumnya kita tidak bisa melakukan hal 
itu. Inilah hal yang paling mendasar dari konsep: menjadi diri kita yang 
seutuhnya itu. Saya tidak terlalu peduli akan ‟siapa saya sesungguhnya‟. Saya 
hanya peduli pada ‟apa yang bisa saya lakukan‟ didalam hidup saya.  Meskipun 
„siapa sebenarnya saya‟ itu penting, akan tetapi hal itu juga akan dengan 
sendirinya bisa terjawab, ketika saya berhasil untuk mengoptimalkan potensi 
yang telah Tuhan berikan kepada saya, dengan cara memastikan bahwa saya 
menggunakan semua potensi itu untuk menjadikan kehidupan saya menjadi 
lebih baik dan lebih baik lagi. 

Menurut pendapat Anda, apakah hal ini juga berlaku bagi Anda? Saya 
kira ya. Anda akan tahu siapa sesungguhnya diri Anda itu, jika Anda telah 
berhasil menguras segala daya upaya dan kemampuan yang Anda miliki secara 
maksimal. Dan semua itu tidak Anda lakukan dengan cara menginvetarisir 
kemampuan-kemampuan Anda. Melainkan dengan menguji kemampuan-
kemampuan itu melalui perbuatan, atau tindakan nyata. 

Bila Anda termasuk orang yang lebih suka untuk mengenali diri Anda  
seutuhnya terlebih dahulu, silakan saja. Itu baik bagi Anda. Tetapi, jika Anda 
berkenan untuk mencoba menempuh  jalan terbalik saya, maka ketika Anda  
berhasil menemukan satu saja jalan yang ternyata bisa menjadikan Anda  lebih 
baik, atau lebih produktif. Atau mungkin lebih kreatif. Atau lebih tentram, atau 
lebih tenang, atau lebih mampu mengendalikan hawa nafsu. Sesungguhnya hal 
itu membantu Anda  juga untuk mengenali „siapa sesungguhnya‟ diri Anda  itu, 
bukan ?  
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Engkau tidak perlu membanding-

bandingkan dirimu dengan orang lain. Sebab 

engkau adalah pribadi yang sepenuhnya unik. 

Hanya satu hal yang harus engkau lakukan, 

yaitu: BERIKAN KESEMPATAN KEPADA 

DIRIMU SENDIRI UNTUK MENJADI PRIBADI 

YANG  UTUH SEPENUHNYA 

 ……… 
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Kalaupun hingga akhir hayat kita tidak berhasil menemukan secara utuh 
dan sempurna, siapa sesungguhnya kita, ya tidak masalah. Karena kita sudah 
berkesempatan untuk menjalani sepanjang hidup kita dengan „temuan demi 
temuan‟ kecil tentang diri kita yang telah kita rasakan manfaatnya secara 
optimal.  

Diri kita yang seutuhnya itu, menurut hemat saya, hanya akan bisa 
disingkap seluruhnya, kalau kita  menemukan sedikit demi sedikit tambahan 
perbaikan dalam diri kita. Bukannya menemukan informasi atau data lengkap 
yang berisi daftar tentang keutuhan dari seluruh kebaikan dan kesempurnaan 
potensi yang Tuhan cadangkan untuk kita identifikasi terlebih dahulu.  

Kadang-kadang kita juga dikejutkan oleh jargon yang mengatakan  
bahwa perubahan itu harus dilakukan besar-besaran. Bisa ya, bisa tidak.  Tetapi,   
perbaikan diri yang dilakukan secara perlahan-lahan dan bertahap serta 
konsisten; sama sekali bukanlah gagasan yang buruk. Kalaupun kemudian Anda  
berpendapat bahwa perubahan yang bisa Anda lakukan itu bersifat masif, 
radikal, dan dalam waktu yang singkat atau revolusioner, maka mungkin itu 
baik buat Anda; jika Anda  sanggup untuk melakukannya. Tetapi, perubahan 
dan perbaikan diri tidak selalu harus begitu. Jika Anda tertarik untuk melakukan 
perubahan dan perbaikan sedikit demi sedikit secara kontinyu dan konsisten 
sepanjang hayat, maka itu lebih baik bagi Anda. Pada saatnya nanti, pastilah 
Anda  mendapati diri Anda jauh lebih baik daripada hari ini.  

Lagipula, bukankah ukuran besar dan kecil itu bersifat relatif? Demikian 
pula halnya dengan „cepat‟ atau „lambat‟. Pokoknya, lakukan saja perbaikan-
perbaikan itu, dan Anda  akan sampai ke tempat tujuan yang Anda inginkan. 
  Ketika mencoba membangun diri yang seutuhnya itu, mungkin saja kita 
mendapati sebuah kenyataan bahwa: ternyata kita tidak kunjung mencapai 
ukuran yang sama dengan orang lain. Anda pasti sudah pernah mendengar 
seseorang berkeluh kesah : ”Mengapa aku tidak seperti dia, ya ?‟   

Atau berkata: “Aku bukanlah orang sehebat mereka”  
Padahal, tidak ada yang mengharuskan kita  untuk menjadi orang yang 

sama dengan orang lain.  Dengan Ayah yang memberikan kromosomnya untuk 
menciptakan tubuh saya sekalipun saya tidak mungkin sama dengan Ayah saya. 
Kita memang tidak dibuat dalam satu cetakan yang sama untuk menjadi pribadi-
pribadi yang seragam, bukan? Jadi, mengapa kita harus merasa risau kalau 
ternyata tidak kunjung menjelma menjadi orang yang sama dengan orang lain? 

Seperti yang pernah dikatakan Pak Tani, kepada saya: “Engkau tidak 
perlu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Sebab engkau adalah 
pribadi yang sepenuhnya unik. Maka, hanya satu hal yang harus engkau 
lakukan, yaitu: BERIKAN KESEMPATAN KEPADA DIRIMU SENDIRI UNTUK 
MENJADI PRIBADI YANG  UTUH SEPENUHNYA. Maka engkau akan 
menjelma seperti sebatang padi yang paling menghijau di tengah 
pesawahan…..”   
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BENIH-BENIH HARI   
 
 
Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang wajahnya berbinar cerah? 
Mungkin di kantor, atau dipasar. Atau di dalam bis kota. Kalau Anda mengikuti 
orang itu hingga petang menjelang, Anda akan mendapati bahwa sampai sore 
hari, orang itu tetap kelihatan gembira, bersemangat. Dan penuh dengan 
sukacita.  

Sebaliknya, jika Anda bertemu dengan orang yang mukanya murung, 
tidak bersemangat, dan kelihatan tertekan memasuki kantor Anda, cobalah 
Anda perhatikan dia dengan seksama. Sejak Anda bertemu dengan orang itu, 
hingga Anda berpisah dengannya, dia akan tetap saja seperti itu. Murung, 
kusam, dan tertekan. Dan malang! 

Apa yang membedakan kedua orang itu? Apakah orang pertama lebih 
banyak uang dari orang yang kedua tadi? Apakah beban hidup si periang lebih 
ringan dibandingkan dengan si pemurung itu? Dan apakah pekerjaan si 
pemurung lebih berat daripada si periang itu? Belum tentu.  

Tidak sedikit orang yang memiliki uang banyak harus menghabiskan 
detik demi detik yang dilaluinya setiap hari dalam kecemasan, ketegangan. Dan 
kebosanan. Tidak sedikit pula, orang yang merasakan setiap hentakan jarum jam 
yang dialaminya sepanjang hari bagaikan musik yang mengalun indah, sehingga 
dia bisa menari meliuk-liuk di antara aktivitas yang mesti dilakukannya setiap 
hari; tanpa harus kehilangan kegembiraan. Dan kebahagiaan. Serta suka cita di 
dalam hatinya. 

Di dalam kehidupan nyata, Anda akan menemukan dua orang yang 
berbeda. Kedua orang itu bekerja di perusahaan yang sama. Memegang jabatan 
yang sama. Menghadapi tantangan yang sama. Dan mengalami batu ujian yang 
sama pula. Salah satu di antara kedua orang itu berwajah cerah, optimis, 
energetik. Dan penuh semangat. Yang sangat mengherankan adalah, Anda akan 
menemukan bahwa, entah sebanyak apapun pekerjaan yang Anda berikan 
kepada orang ini, dia selalu saja bisa menyelesaikannya dengan baik. Sekurang-
kurangnya, Anda tidak akan pernah mendengar orang seperti ini mengeluhkan 
pekerjaannya yang bertumpuk-tumpuk dan nyaris tiada habis-habisnya itu. 

Sementara itu, orang yang kedua akan terlihat tegang, bermuka kusam. 
Dan lemah. Dan sebentar lagi, dia akan mulai mengeluhkan tentang ini dan itu. 
Orang ini akan mulai mengeluhkan tentang badannya yang kurang sehat karena 
tidak bisa tidur nyenyak. Sekalipun pada kenyataannya orang seperti ini lebih 
banyak menghabiskan waktunya di atas tempat tidur, akan tetapi, dia akan 
selalu mengatakan bahwa dirinya kurang tidur.  

Berikutnya, dia akan mengatakan bahwa pekerjaanya terlalu banyak 
sehingga waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan 
baik. Sekalipun pada kenyataannya orang seperti ini lebih banyak menghabiskan 
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waktunya di depan pesawat  televisi, atau terjerat oleh situs tidak produktif di 
internet, dan diperbudak oleh games mainan anak-anak.  

Apapun yang terjadi, tetap saja dia akan mengeluhkan bahwa waktunya 
kurang banyak. Meskipun Anda melihat meja kerjanya penuh dengan tumpukan 
kertas yang terbuka disana-sini, Anda nyaris tidak akan pernah mendapatinya 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang Anda harapkan tanpa 
omelannya. Sebab, keluhan dan gerutuan sudah menjadi ucapan wajib baginya. 

Kalau Anda harus memilih, apakah Anda memutuskan untuk menjadi si 
orang pertama, atau yang kedua? Siapa sih yang mau menjadi orang yang 
tertekan? Tentu saja Anda ingin menjadi orang pertama. Apa enaknya bekerja di 
tengah ketegangan yang semakin menjadi-jadi, sehingga semua otot dan urat-
urat di sekujur tubuh Anda terasa sakit dan terkekang. Karena itu, Anda tidak 
perlu merasa ragu untuk bekerja sambil bersiul atau mendendangkan sebuah 
lagu. Karena dengan itu, Anda akan tetap ceria dan bahagia. Bagaimana bisa 
begitu?  

Pak Tani bertanya:“Dari mana engkau bisa mendapatkan buah tomat 
yang baik?” 

“Dari kebun tomat yang baik, Pak Tani” kata saya. 
“Dari mana engkau bisa memperoleh kebun tomat yang baik?” dia 

bertanya kembali. 
“Dari pohon-pohon tomat yang baik,” saya menjawab lagi. 
“Dan dari manakah pohon-pohon tomat yang baik dihasilkan?”  Pak Tani 

bertanya lagi. 
Dan saya katakan “dari bibit tomat yang baik” 
”Begitu pula dengan hari-hari di dalam hidupmu, Nak!” Tegasnya. 
Pak Tani mengajarkan, bahwa kita tidaklah mungkin mendapatkan buah 

tomat yang baik, apabila bibit tomat yang kita tanamkan bukan bibit tomat yang 
baik. Demikian pula halnya dengan setiap hari baru yang kita miliki. Kita hanya 
akan mendapatkan hari yang baik, jika kita menanam bibit hari yang baik pula.  
Persis seperti yang dikatakan oleh Pak Tani kepada saya :  

 
Buah yang baik, hanya akan dihasilkan dari biji yang baik.  

Menanam biji yang buruk, hanya akan menghasilkan buah yang juga buruk. 
 

Anda boleh mencobanya ketika bangun dipagi hari. Mulailah hari baru 
Anda dengan mengatakan kepada diri Anda sendiri: ”ini akan menjadi hari yang 
buruk bagiku!” Mulailah dengan pikiran yang buruk. Sikap negatif kepada 
dunia. Rasa curiga kepada orang lain, serta kebencian kepada pekerjaan yang 
harus Anda lakukan di kantor pada hari itu.  
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Kita hanya akan mendapatkan hari yang 

baik, jika kita menanam bibit hari yang 

baik pula. Mulailah pagi hari engkau 

dengan pikiran dan sikap positif. Maka 

hari itu, akan menjadi hari yang sangat 

baik bagimu……… 
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Maka, Anda akan segera manuai buahnya. Buah dari benih hari yang buruk. 
Hari itu, akan menjadi hari yang sangat buruk bagi Anda. Mungkin, mobil Anda 
menyerempet pintu garasi ketika mengeluarkannya. Kemudian kemacetan 
membuat darah Anda mengalir semuanya hingga keubun-ubun. 

Sesampainya di kantor, Anda mendapati memo dari atasan yang meminta 
laporan segera diselesaikan pada hari itu juga. Siang harinya Anda tidak bisa 
makan siang karena pekerjaan yang menyebalkan itu tidak kunjung selesai juga. 
Sore hari ketika jam pulang kantor, mobil Anda terperosok ke selokan gara-gara 
menghindari mobil lain yang memepet dari samping kanan saking padatnya 
arus lalu lintas di jalanan.  

Sesampai di rumah, masakan istri Anda terlalu asin, dan segelas air putih 
yang disodorkannya kepada Anda ternyata masih panas, sehinggga lidah Anda 
serasa dibakar bara api. Kemudian Anda bertengkar dengannya hingga Istri 
yang cantik dan baik itu menangis. Anda merasa telah memenangkan 
pertarungan itu, sehingga berhak atas sebuah hadiah: noton tv!  

Ketika Anda menyalakan pesawat televisi, ternyata tak ada satupun 
saluran yang menayangkan acara kesukaan Anda. Maka, dengan perasaan kesal 
Anda membanting remote kontrol. Masih beruntung remot kontrol itu tidak 
mengenai kaca depan rumah Anda, sehingga pecahan kacanya melesat tepat ke 
wajah tetangga Anda yang sedang melintas dengan sepedanya.  

Tetangga Anda meminta ganti rugi, dan Anda harus membawanya ke 
dokter. Tetapi karena mood Anda sedang buruk, bukannya sadar, Anda malah 
balik menghardik. Dan menggugat: mengapa kamu melintas di depan rumahku!  

Karena orang itu tidak menyukai perlakuan Anda, maka dia pun 
melayangkan bogemnya ke muka Anda. Karena Anda seorang jagoan juga, 
maka Anda membalasnya dengan pukulan yang sangat keras. Dan terjadilah 
pergumulan seru. Tetangga sekampung berdatangan karena merasa terganggu. 
Tiba-tiba Anda tersadar dan merasa malu.  

Asalnya dari mana ? Dari menanam bibit hari yang buruk.  
Lain halnya, jika Anda memutuskan untuk menanam biji hari yang baik di 

pagi ketika Anda membuka mata. Anda katakan pada diri Anda sendiri: “Ini 
akan menjadi hari yang baik bagi saya!” Mulailah dengan pikiran dan sikap 
positif. Tariklah nafas Anda yang dalam dan hembuskan sambil berkata :  
Hore!  
Hari baru!!! 

Maka Anda akan menuai buahnya yang ranum dan manis.  Hari itu, akan 
menjadi hari yang sangat baik bagi Anda. Sekalipun jalanan pagi yang macet tak 
kepalang tanggung. Dan boss Anda  dengan sikapnya yang sangat menggila itu 
membebani Anda dengan setumpuk kertas kerja tanpa ampun. Anda tetaplah 
diri Anda yang tidak bisa diciutkan oleh persoalan apapun yang menimpa diri 
Anda, pada hari itu. 

Jadi, ada begitu banyak keutamaan jika setiap hari kita menanam bibit hari 
yang baik. Kita melakukannya dengan membiasakan diri untuk menyambut 
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setiap hari baru dengan penuh antusias, hati yang lapang, dan niat yang baik. 
Kalaupun Anda mengalami hari yang buruk kemarin, maka lupakanlah itu. 
Apapun yang terjadi di hari kemarin, semuanya sudah berakhir. Bukanlah hal 
yang bijaksana membiarkan „hari kemarin yang buruk‟ mempengaruhi „hari ini‟ 
kita.  

Seorang petani yang baik, akan membuang buah tomat yang busuk jauh-
jauh dari buah tomat lainnya. Mengapa? Karena buah tomat yang busuk itu, 
akan menyebabkan buah tomat yang baik ikut menjadi busuk. Jadi, kalau Anda 
mengalami hari kemarin yang buruk, lupakanlah itu. Jauhkan dari hari-hari 
Anda yang lainnya, karena Anda tidak ingin semuanya menjadi buruk, bukan ?   

Kemarin is DEAD!  
Dan hari ini adalah ladang pertanian kita yang baru, dimana untuk 

menjadikannya ladang yang baik, maka kita harus menanan bibit dari biji benih 
hari yang baik. Ketika terbangun dari tidur, bagus untuk memulai hari yang 
baru itu dengan benih hari yang baik. Dan kita bisa berkata:  

Hore!  
Hari Baru!!! 
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MAKANAN DARI KATA-KATA. 
 
 
Percayakah Anda, bahwa kata-kata mempunyai kekuatan magis bagi orang yang 
mendengar atau mengucapkannya? Kalau Anda pernah menyaksikan orang 
yang sedang dihipnotis, tentu Anda akan mempercayainya. Tetapi, tentu saja 
saya tidak akan mengajak Anda untuk mempelajari bagaimana caranya untuk 
melakukan hipnotis. Sekalipun hipnotis dapat dipelajari sebagaimana halnya 
dengan keterampilan yang lain, tetapi, saya meyakini bahwa tanpa menguasai 
keterampilan hipnosis sekalipun, kita masih bisa menggunakan kekuatan magis 
kata-kata untuk memberdayakan diri.     

Baiklah, untuk membantu Anda memahaminya, mari kita lakukan sebuah 
percobaan kecil saja. 

Katakan pada diri Anda : „aduh‟. 
Apa yang Anda rasakan? Perasaan nyaman? Atau sebaliknya? 
Sekarang, coba katakan „Hore!!!‟, dan cermati perasaan apa yang muncul 

di dalam diri Anda.  Sekali lagi „Hore !!!‟  Sekali lagi :‟Hore!!!!!!‟. 
„Hore!!!!!!‟  
„Hore!!!!!!‟   
Apakah Anda merasakan sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang positif 

atau negatif? Tentu saja, Anda merasakan getaran semangat yang menggelora di 
dalam jiwa Anda. Dada Anda akan terasa menghangat karenanya, dan 
kewaspadaan Anda akan semakin meningkat. Sementara itu, dalam tatanan 
yang lebih dalam, tubuh Anda mengeluarkan endorfin. Sehingga Anda dapat 
merasakan kenyamanan, ketenangan, dan perasaan relaks. 

Apa yang terjadi ketika mulut Anda menyebutkan kata „aduh‟? Ketika 
Anda mengucapkan kata „aduh‟, telinga Anda mendengarnya diucapkan oleh 
diri Anda sendiri. Maka telinga itu pun percaya bahwa itu adalah „kata‟ yang 
ingin Anda dengarkan. Kemudian, kata „aduh‟ itu dihantarkan melalui syaraf 
pendengaran Anda menuju ke otak dalam waktu yang sangat singkat. Dan 
karena otak didesain untuk memberikan respon kepada setiap pesan yang 
diterimanya, maka otak secepat kilat akan mencari sebuah kata kunci untuk 
membantu Anda memberikan respon kepada pesan yang Anda ucapkan tadi.  

Kira-kira, respon apa yang diperintahan oleh otak kepada seluruh organ 
tubuh Anda, ketika Anda mengirimkan bunyi „aduh‟ itu? Apakah otak Anda 
memerintahkan seluruh sel di dalam tubuh Anda untuk bereaksi positif atau 
negatif? Dengan kata lain, apakah diri Anda akan terdorong untuk melakukan 
tindakan positif atau negatif? Menyongsong atau menghindar?   

Pada situasi yang normal, tubuh kita akan memberikan kesan tertentu 
terhadap setiap kata. Bergantung kepada nilai atau makna apa yang kita berikan 
kepada kata itu. Misalnya, ada kata-kata yang bisa menyebabkan kita depresi, 
seperti ini:  

“Kesal deh aku!”,  
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“Jangan dekati aku!. Aku lagi pusing!”, atau, 
“Huh! Pekerjaan ini sungguh menyebalkan!”, atau 
“Aku sudah tidak tahan lagi,” 
Jika kata-kata semacam itu yang terdengar, maka tidak perlu heran bila 

semua sel didalam tubuh memberikan kesan negatif kepada apa yang sedang 
Anda hadapi.  

Tetapi, jika Anda menyuguhinya dengan kata-kata yang positif seperti: 
“Aku senang sekali”,  
“Kemarilah! Ada sesuatu yang bisa kulakukan untukmu, “ atau, 

  “Aku tidak pernah menemukan pekerjaan yang begitu menantang selain 
ini,”  

Maka seluruh sel dan organ-organ didalam tubuh Anda bersiap siaga 
untuk memberikan kesan dan respon positif kepada apapun yang Anda hadapi 
pada saat itu. 

Saya akan mengilustrasikan lagi satu bukti lain supaya kita lebih mudah 
memahaminya. Apa yang Anda rasakan ketika mendengar kekasih Anda 
dengan mesranya berkata “I love you…..” Suara itu berkumandang indah 
bagaikan sebuah lagu merdu, bukan?  

Tapi, cobalah Anda ingat-ingat atau bayangkan seandainya orang itu 
berkata “Aku sudah bosan berhubungan dengan kamu!” Bukankah bagi Anda, 
dunia ini lebih baik kiamat saja? 

  Jika Anda menyaksikan Pak Tani berbicara dengan tanaman 
diladangnya, hendaklah Anda tidak mengira bahwa Pak Tani itu sudah mulai 
terganggu kesehatan mentalnya. Malah, sesekali Anda perlu mengunjungi 
daerah pertanian di pedalaman. Disana mereka terbiasa untuk berkomunikasi 
dengan tanaman di ladangnya. Komunikasi dalam pengertian apa adanya. 
Mereka berbincang-bincang dengan tanamannya ! 

Buat saya, tidaklah terlalu mengherankan kalau Pak Tani berkata kepada 
pohon tomatnya: “Wahai pohon tomat, selamat pagi. Apa kabar kamu hari ini? 
Baik-baik saja, bukan? Ingat ya, kamu harus selalu sehat dan tumbuh dengan 
baik. Sehingga, buah yang kamu hasilkan menjadi banyak dan besar-besar. 
Soalnya, aku ingin membeli sepatu baru untuk anakku. Jaga diri kamu baik-baik 
ya…….”  

Saya tidak pernah menganggap Pak Tani mulai kurang waras karenanya. 
Bahkan saya juga mencoba untuk menirukan apa yang dilakukannya. Dan 
tahukah Anda, bahwa tanaman yang biasa berkomunikasi dengan Pak Tani 
tumbuh jauh lebih bagus dan lebih sehat dibandingkan dengan tanaman yang 
tidak diperlakukan dengan ramah? 

Mungkin Anda pernah mendengar bahwa tanaman yang dibesarkan 
dengan diiringi alunan musik klasik tumbuh dan berkembang jauh lebih baik 
dibandingkan dengan yang tumbuh dibawah gedembrung hiruk pikuk musik 
underground.  
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Untuk mendapatkan kehidupan yang 

baik, kita harus memberi tubuh 

makanan yang dibuat dari adonan yang 

berbahan dasar kalimat dan kata-kata 

yang positif dan baik. ……… 
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Saat ini sudah bisa dibuktikan bahwa tubuh kita memberikan respon 

tertentu kepada setiap kata yang didengarnya, atau diucapkannya. Dengan kata 
lain, jika Anda mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap tubuh Anda 
sendiri, maka hal itu akan menyebabkan kondisi tubuh Anda menjadi buruk. 
Namun, jika sebaliknya Anda  mengatakan hanya hal-hal yang baik saja kepada 
diri Anda sendiri, maka tubuh Anda akan menjadi semakin baik. Dan hidup 
Anda akan dipenuhi dengan kegembiraan dan keceriaan. 

Nah, sekarang kita sudah mengetahui hal ini. Lantas mengapa tidak 
memutuskan untuk mengatakan hanya hal-hal yang baik saja kepada diri kita 
sendiri? Katakan dan perdengarkan saja kata-kata, dan kalimat-kalimat yang 
baik. Katakan kepada diri Anda: “I love you”. Maka tubuh Anda akan merasa 
disayangi, dan dihargai. Dan karenanya, wajah Anda akan memancarkan 
kecerahan. Vitalitas tubuh Anda akan meningkat lebih tinggi lagi. Dan lebih 
tinggi lagi. 

Setelah Anda mengetahui hal ini, apakah Anda masih mau mengucapkan 
kata-kata negatif dan membiarkan diri Anda mendengarnya? Tidak, bukan? 
Kalau begitu, marilah kita hapuskan dari kamus hidup kita setiap kata-kata 
kotor, makian, nada keputusasaan. Dan juga keluh kesah. Serta apapun saja yang 
bersifat negatif kepada tubuh kita. 

Pak Tani mengajari kita untuk menjadi pribadi yang berkata, berpikir, 
bersikap, dan bertindak positif. Dan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, 
kita harus memberi tubuh makanan yang dibuat dari adonan yang berbahan 
dasar kalimat dan kata-kata yang positif dan baik. Agar kemudian pikiran kita 
menjadi baik, lalu sikap kita pun menjadi baik. Dan akhirnya kita hanya akan 
bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik-baik saja.  

Kebanyakan orang memfokuskan diri kepada memberi makan tubuhnya 
dengan beragam jenis makanan lahir yang lezat-lezat. Makanan yang memenuhi 
kriteria empat sehat lima sempurna dan ……enam mahal, serta tujuh…… mewah! 
Namun, banyak orang tidak mengetahui bahwa ternyata ada satu makanan lain 
yang dibutuhkan oleh sel-sel hidup di dalam tubuhnya untuk tumbuh dengan 
baik, yaitu : kata-kata yang baik. 

Daripada kita memberikan kata-kata yang buruk dan negatif kepada 
tubuh kita sendiri, mendingan kita tidak berkata-kata saja. Tetapi, karena kita 
tidak mungkin untuk membisu seribu bahasa, maka sebaiknya kita berbicara saja 
dengan tubuh kita. Tapi dengan kata-kata yang baik dan positif saja. Karena itu, 
mulai sekarang, gunakanlah hanya kata-kata yang baik saja.   

Berikut ini adalah contoh dari kata-kata yang buruk dan negatif untuk 
kita hindari supaya tidak dimakan oleh sel-sel sekujur tubuh kita, dan akhirnya 
meracuninya : 

 Saya tidak bisa bertahan lagi dengan semua cobaan ini 

 Ah, malu aku, kamu saja deh…. 

 Kelihatannya, hal itu tidak mungkin saya raih 
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 Seperti biasanya, saya akan gagal 
 

Dan berikut ini adalah salah satu dari kata-kata yang perlu kita konsumsi 
setiap hari sebagai sarapan pertama setiap kali kita bangun pagi, sehingga sel-sel 
tubuh kita mendapatkan sarapan dari makanan yang sehat, segar, dan 
menyegarkan : 

Hore!  
Hari baru!!! 
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 MELAMPAUI TUNTUTAN KOLEKTIF 
 
 
Pada suatu sore Pak Tani memanggil saya. Kemudian dia menunjukkan dua 
belas butir buah tomat yang ranum kepada saya.  Lalu  dimintanya saya untuk 
memilih salah satu dari buah tomat yang menggiurkan itu. Saya suka sekali 
makan buah tomat. Jadi, tentu saja tidak keberatan untuk memenuhi permintaan 
Pak Tani tadi. Tapi, mengapa hanya satu butir saja yang boleh saya ambil? Hal 
itu menyebabkan saya harus berpikir lama untuk memutuskan buah tomat mana 
yang akan saya ambil.  

Sekalipun saya sudah berusaha untuk menentukan pilihan, tetap saja saya 
tidak bisa memilihnya. Sehingga saya memutuskan untuk bernegosiasi dengan 
Pak Tani, agar diperbolehkan untuk mengambil lebih dari satu butir buah tomat 
yang ditawarkannya.  
 Pak Tani segera menjawab: “Tidak!” 
 “Ada dua butir tomat yang menarik hati saya,” saya memaksanya. 
 “Sekali tidak, ya tetap tidak,” katanya, “engkau hanya boleh mengambil 
satu butir  saja. Pilihlah satu butir,”  
 Karena saya bersikeras, maka akhirnya saya memutuskan untuk tidak 
mengambir satu butirpun.  Kemudian Pak Tani mengeluarkan sebutir tomat lagi 
dari keranjang bambunya. Dan dia berkata: “pilihlah, dan ambillah satu butir 
tomat ini.”  
 Mata saya terbelalak. Dan segera saja tangan saya mengambil tomat 
ketiga belas itu sebelum Pak Tani sempat meletakkannya disamping keduabelas 
butir buah tomat tadi.   
 “Mengapa engkau begitu bernafsu mengambil buah tomat itu?” Pak Tani 
bertanya. 
 “Saya tidak ingin kehilangan buah tomat terbaik ini!” saya bilang dengan 
segera. 
 “Lantas, mengapa engkau berpikir bahwa buah tomat yang ketigabelas 
itu benar-benar yang terbaik?” katanya. Dan tentu saja, dengan senang hati saya 
katakan kepadanya bahwa buah tomat yang ketigabelas itu benar-benar berbeda 
dengan dua belas buah tomat lainnya. Kulitnya begitu halus, mulus, dan 
mengkitat. Bulatan buahnya penuh, dan pepal. Warnanya pun sangat indah 
sekali, seperti bersinar-sinar saja. Dan saya mengetahui benar bahwa buah tomat 
itu bisa memberikan rasa lezatnya yang sempurna. Pak Tani, mengangguk-
anggukkan kepalanya tanda setuju. 
 “Buah tomat yang engkau pilih itu,” demikian kata Pak Tani, “memiliki 
kualitas biji yang sangat baik, sehingga kita bisa menjadikannya benih agar 
menghasilkan pohon-pohon tomat lain yang berkualitas tinggi.” 
 “Apa yang menjadikan buah tomat itu istimewa?” tanya saya. 
 “Karakternya,” Pak Tani menjawab. 
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Engkau bisa memperbaiki hal-hal buruk 

didalam karakter dirimu, kemudian 

menghiasnya dengan tingkah laku yang baik, 

serta sikap yang manis dan terpuji……… 
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“Hmm…, karakter.” Saya berusaha untuk mencerna apakah buah tomat benar-
benar memiliki karakter. 
 Sesaat kemudian, Pak Tani memulai kuliahnya tentang „karakter buah 
tomat‟. Kemudian saya menemukan bahwa kita ini mempunyai beberapa 
kemiripan dengan buah tomat. Kemiripan dalam arti „sama-sama memiliki 
karakter‟. Setiap orang mempunyai karakter tersendiri. Dan karena karakter 
yang baik itu harus dibentuk secara sadar, maka kita bisa melakukan sesuatu 
untuk membentuk karakter kita menjadi yang terbaik. Sehingga, jika pada suatu 
waktu nanti  orang harus memilih salah satu dari kita, maka, karakter istimewa 
kita itulah yang akan menjadi faktor pembeda paling menonjol, yang 
menentukan siapa yang akan dipilih. 
 Marilah kita melihat contoh yang kongkrit saja didalam kehidupan nyata. 
Ketika ada jabatan yang kosong ditempat kerja Anda, maka sudah tentu para 
pengambil keputusan diperusahaan itu akan mempertimbangkan untuk 
memilih salah satu dari orang-orang yang bekerja diperusahaan itu untuk 
dipromosikan hingga menduduki jabatan yang sedang lowong itu, bukan? 
 Tentu saja, karena idealnya, jika Anda menangani tugas atau posisi  
tertentu didalam perusahaan, Anda harus memiliki keterampilan dan kualitas 
keseluruhan yang LEBIH TINGGI dibandingkan dengan posisi Anda saat ini. 
Mengapa? Karena hal itu memberi Anda kesempatan untuk menanjak menaiki 
anak tangga karir menuju ke posisi yang lebih tinggi.  Namun demikian, boleh 
jadi Anda menemukan kenyataan bahwa boss Anda lebih suka untuk merekrut 
orang luar untuk mengisi jabatan kosong itu. Jika hal itu yang terjadi, maka 
Anda tidak perlu marah, ataupun kecewa. Sebaliknya, Anda harus berpikir 
bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menanamkan karakter istimewa 
dari buah tomat ketigabelas tadi didalam diri Anda, dan membiarkannya untuk 
tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, jika dilain waktu 
kesempatan itu datang lagi, maka keindahan kemilau karakter didalam diri 

Anda tidak akan tertutupi oleh indahnya karakter buah tomat orang lain. 
 Mengapa? Sebab, seperti yang terjadi terhadap buah tomat ketiga belas 
tadi, orang-orang akan memilih  Anda karena mereka bisa melihat dengan jelas 
keindahan karakter diri yang Anda miliki itu. Yaitu karakter dimana semua 
orang bisa melihatnya melalui sikap dan prilaku sehari-hari Anda dari waktu ke 
waktu, dan kemudian mewujud melalui pencapaian-pencapaian yang Anda 
raih. Karena itu, dimata mereka Anda itu sungguh-sungguh bagaikan sebuah 
bintang yang bersinar terang, sehingga mudah untuk dilihat dan dijadikan 
sebagai orang yang pantas untuk dipilih. 
 Lantas, apakah mungkin untuk membangun sebuah karakter yang baik? 
Mengapa tidak? Jika kita bisa menambalkan dempul kepada mobil rongsokan, 
kemudian mengampelasnya hingga halus. Dan selanjutnya memolesnya dengan 
cat pilihan  terbaik, sehingga mobil tua itu bisa menjelma menjadi barang antik 
yang elegan, dan menawan hati. Maka, tentu saja, kita juga bisa mendempul 
beberapa lubang jelek didalam karakter diri kita, dan memolesnya disana-sini, 
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sehingga menjadi semakin rata dan halus. Setelah itu, kita bisa mengecatnya 
dengan tingkah laku yang baik, dan sikap yang manis dan menarik. 
 Karena itu, kita akan berhasil menjelama menjadi orang yang berkilauan. 
Dan bersinar. Sehingga siapapun yang memandang akan menilai kita sebagai 
seorang bintang, dan menjadikan kita sebagai pilihan pertama jika mereka 
mencari seseorang yang dibutuhkannya. Seperti buah tomat ketigabelas yang 
kita bicarakan tadi. 
 Didalam kehidupan karir kita, seringkali kita dihadapkan kepada 
kenyataan bahwa hanya satu orang yang dipilih untuk menduduki jabatan yang 
lebih tinggi. Sebab, jabatan-jabatan yang lebih tinggi itu jumlahnya sangat 
terbatas. Jadi, hal pertama yang harus kita periksa adalah: apakah pesona yang 
kita miliki itu berhasil menggambarkan diri kita sebagai orang yang pantas 
untuk dipilih atau tidak? 
 Persis seperti pesona tomat ketigabelas yang ditunjukkan  oleh Pak Tani 
tadi. 
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 FALSAFAH HIDUP SEBATANG POHON PISANG 
 
 
Saya tahu Anda mengenal buah pisang. Tapi tahukah Anda tentang keajaiban 
pohon pisang? Kalau Anda belum mengetahuinya, maka tulisan ini tepat sekali 
untuk Anda renungkan.  

Pertama-tama saya akan meminta Anda untuk melakukan sebuah 
percobaan. Begini, kalau nanti Anda  mendapatkan hari libur, pergilah ke daerah 
pedesaan. Temui seorang petani yang menanam pohon pisang. Kemudian, 
mintalah kepada petani itu, untuk menunjukkan; apa yang terjadi ketika pohon 
pisangnya yang belum berbuah dia tebang dengan parang yang tajam hingga 
tumbang. Jangan menolak kalau petani itu mempersilakan Anda sendiri untuk 
mengayunkan parang tajamnya. Lakukan saja. Dan lihatlah apa yang terjadi. 

  Percobaan ini belum selesai. Dua atau tiga minggu  kemudian, cobalah 
luangkan waktu Anda  untuk kembali lagi ke ladang pisang itu, dan tengoklah 
pohon pisang yang Anda tebas itu. Saya menjamin, Anda akan takjub 
menyaksikan pemandangan dihadapan Anda. Ternyata, pohon pisang yang 
Anda  tebang beberapa minggu yang lalu itu, kini telah tumbuh lagi hingga  
tingginya lebih dari limabelas senti meter! Bagaimana mungkin? Bukankah   
Anda sudah memenggal batangnya hingga tuntas hanya dalam sekali tebas? 
Lantas, mengapa pohoh pisang itu kembali berdiri tegak persis di hadapan Anda 
hanya beberapa hari setelah Anda memenggal batangnya? Apakah Anda  
sedang berhadapan dengan hantu si pohon pisang? 

Begitulah cara para leluhur kita mempelajari tentang keteguhan hati dan 
semangat pantang menyerah. Melalui fenomena-fenomena mengagumkan di 
tengah-tengah budaya agraris, mereka pada akhirnya menemukan keteguhan 
hati dengan berkaca kepada FALSAFAH HIDUP SEBATANG POHON PISANG. 
Dan begitulah pula mereka mengajarkannya kepada anak cucu, generasi 
penerusnya.  

Mungkin Anda bertanya-tanya: Apakah pelajaran itu masih relevan 
dengan kehidupan modern di tengah perkotaan yang penuh dengan hiruk pikuk 
ini? Saya akan menjawab pertanyaan Anda dengan terlebih dahulu mengajukan 
beberapa pertanyaan: Apa yang terjadi ketika Anda  menghadapi cobaan? Anda 
menyerah? Apa yang terjadi ketika kesulitan menghadang Anda? Anda 
berhenti? Apa yang terjadi ketika kegagalan demi kegagalan Anda  alami? Anda 
frustrasi? Apa yang terjadi ketika Anda  terkena PHK, misalnya? Apakah Anda 
berputus asa?  

Pohon pisang tidak  memilih untuk bersikap bagai pecundang seperti itu. 
Seperti yang sudah Anda temukan sendiri melalui percobaan sederhana tadi, si 
pohon pisang yang belum berbuah itu, tidak akan pernah berhenti hanya karena 
Anda  menebas batangnya hingga bergelimpangan di atas tanah! 

Kalau Anda  masih tidak yakin tentang itu, ambil kembali parang Anda! 
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Lalu carilah pohon pisang yang belum berbuah, dan hunjamkan parang Anda 
itu kepadanya! Meskipun parang Anda menyebabkan pohon pisang yang belum 
berbuah itu tumbang, Anda  tidak pernah berhasil mematikannya. Dia akan 
tumbuh kembali dengan batang pohonnya yang pulih seperti sediakala.   

Sekarang, pergilah ke ladang petani itu, sekali lagi. Mintalah kepadanya 
untuk diajari, mengapa pohon pisang yang belum berbuah tidak bisa dimatikan 
dengan cara menebangnya menggunakan sebilah parang yang tajam, meski 
parang itu menumbangkannya hingga  berkali-kali. 

Saya tidak heran jika petani yang Anda datangi itu mengajarkan kepada 
Anda tidak dengan kata-kata. Melainkan dengan sebilah parang juga! Kalau 
Anda dimintanya untuk memilih pohon pisang yang sedang berbuah, maka 
pilihlah pohon pisang yang sudah berbuah dan siap untuk dipanen. Dan ketika 
Pak Tani meminta Anda untuk menebangnya, maka Anda tidak perlu ragu 
untuk mengayunkan parang Anda kepada batang pohon pisang yang sudah 
berbuah itu. Ayo, jangan ragu-ragu. Tumbangkan pohon pisang itu dengan 
parang tajam di tangan Anda. Karena Anda hanya akan berhasil membuka tabir 
falsafahnya dengan menebang pohon pisang itu. Jadi, lakukan saja. 

Kalau Anda  sudah melakukannya, petani itu  akan meminta Anda  untuk 
datang kembali ke kebun pisangnya tujuh hari lagi. Jangan menolak 
permintaannya. Datanglah tujuh hari lagi ke ladang perkebunan pisang petani 
itu. Sungguh, datanglah. Lalu, lihatlah pohon pisang yang Anda tebang itu, 
sekali lagi.  Pohon pisang itu mati, bukan? Sisa pohon yang Anda tebang itu  kini 
sudah membusuk dengan warna kecoklatan dan melembek menyerupai tanah.  
Dan akar pangkal pokok hidupnya? Juga mati. Mereka menyerahkan diri kepada 
bumi. 

Berhasilkah Anda menemukan rahasia pohon pisang itu? Mengapa pohon 
pisang yang belum berbuah akan tumbuh lagi, dan tumbuh lagi. Dan terus 
tumbuh lagi tidak peduli berapa kalipun Anda menebangnya hingga dia  
tumbang?  

Sebaliknya, mengapa pohon pisang yang sudah berbuah akan mati 
setelah Anda menebang batangnya sekali saja? Mengapa? Tahukah Anda 
rahasianya? Ini adalah rahasia tentang sebuah KETEGUHAN HATI. 

Sekarang Anda tahu, mengapa petani itu tidak menjelaskan dengan kata-
kata. Sebab, bahasa seringkali membatasi makna dari sebuah peristiwa. 
Keterbatasan bahasa itu menyebabkan kita tidak dapat mencerna secara utuh, 
pesan apa yang ingin disampaikan oleh alam kepada kita. Juga tentang pesan 
yang dibawa sang pohon pisang melalui misteri kematiannya yang sangat indah. 
Tetapi, saya sangat meyakini kalau Anda pada akhirnya akan sampai kepada 
sebuah kesimpulan bahwa; pohon pisang tidak akan pernah mau dimatikan 
HINGGA DIA BERBUAH!  
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Kalau engkau menebang pisang  

sebelum berbuah, maka dia tidak akan 

pernah menyerah. Dia akan tumbuh lagi. 

Karena ’Sampai berbuah’ adalah falsafah 

hidupnya.  Jadi,  ”Jangan Pernah Berhenti, 

Sebelum Engkau Berbuah”.…….. 

……… 
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Hingga dia berbuah. Itulah falsafah hidup sebatang pohon pisang. 
Mungkin Anda bertanya-tanya; keteguhan hati untuk apa? Keteguhan hati 
untuk memastikan bahwa hidupnya sampai kepada „menghasilkan buah‟.  Yaitu 
buah berupa manfaat bagi lingkungannya. Sebab, ternyata, setelah pohon pisang 
itu berbuah, dia akan dengan sukacita menyambut kematiannya. Sebagai 
pertanda bahwa tujuan hidupnya telah dia tunaikan hingga lunas tuntas. 

Itulah alasan, mengapa sebatang pohon pisang yang Anda tebang tadi 
pada akhirnya bersedia untuk menerima kematiannya. Dan dia kembali berbaur 
dengan warna coklat dan gemburnya tanah. Untuk menyatu kembali dengan 
bumi yang mengandungnya.  

Jika kita refleksikan makna kata „berbuah‟ sebagai simbol dari 
„tercapainya tujuan hidup‟ yang tiada lain adalah apa yang kita sebut sebagai 
„hasil karya‟, maka pohon pisang mewakili sebuah keteguhan hati untuk tetap 
berfokus kepada hasil dari sebuah karya. Tentang karya apa yang ingin kita 
hasilkan semasa hidup. Tentang sesuatu yang bisa dipersembahkan sebagai 
wujud kontribusi kita. Dan karenanya, kita memutuskan untuk tetap hidup 
hingga berhasil mewujudkan sebuah „karya‟. Sebagai kontribusi kepada diri kita 
sendiri, juga kepada orang lain disekitar kita. Dan juga kepada dunia. Yang 
menjadi bukti bahwa kita, pernah ada.   

Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh sebatang pohon pisang kepada 
para leluhur kita. Kemudian kepada Pak Tani. Lalu kepada saya. Dan 
kemudiaan saat ini saya membaginya kepada Anda, yang tentu saja akan Anda 
sampaikan kepada orang-orang lain, hingga anak-anak dan cucu kita kelak.  

Saya bertanya ; “Apa yang menjadi tujuan hidup pohon pisang?” 
Pak Tani berkata : “Tujuan hidup pohon pisang adalah untuk berbuah.” 
Jadi, kalau engkau menebangnya sebelum dia berbuah, maka pohon 

pisang tidak akan pernah menyerah. Dia akan tumbuh lagi. Sampai dia berbuah, 
itulah falsafah kehidupan sebatang pohon pisang. Dia tidak akan mati, sebelum 
berbuah…….. 

“Mengapa pohon pisang ingin berbuah?” saya bertanya. 
“Jawabannya akan engkau temukan jika engkau merenungkannya,” dan 

Pak Tani pun beranjak. Meninggalkan saya sendirian ditengah kebun pohon 
pisang.  

Sementara itu, saya terus bertanya-tanya: kalau pohon pisang memiliki 
semangat hidup yang begitu tinggi tanpa kenal menyerah, mengapa saya tidak 
mencontohnya saja? 

Bagaimana dengan Anda? Apakah pesan yang dibawakan oleh pohon-
pohon pisang masih relevan dengan kehidupan bisnis modern perkotaan yang 
saat ini sedang Anda  jalani? 

“Tentu” Bukankah itu jawaban Anda? Jikalau begitu, ajak saya untuk 
berjalan bersama Anda. Dan mari kita nasihatkan satu sama lain dan katakan : 
”Jangan Pernah Berhenti, Sebelum Anda Berbuah”. 
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ALAH BISA KARENA BIASA 

 
 

Waktu panen tiba, adalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para petani. 
Pada saat-saat seperti ini, biasanya kami menghidangkan makanan yang paling 
istimewa untuk dimakan di tengah ladang bersama anak-anak, dan para pekerja 
pertanian lainnya. Salah satu menu hidangannya adalah singkong bakar kami 
yang rasa lezatnya yang khas itu tidak akan mungkin pernah terlupakan.  

Benar, singkong bakar kami itu sangat khas, karena ketika kami hendak 
membakarnya, kami baru saja mencabutnya dari dalam tanah. Sama seperti 
ketika Anda membakar ikan yang baru Anda tangkap dari laut. Fresh from the 
oven, begitu. Itulah yang menyebabkan rasa singkong bakar kami sangat lezat 
dan empuk. Dan saya, tidak pernah membiarkan diri kehilangan kesempatan 
untuk turut membolak-balikkan singkong itu di dalam bara api yang tengah 
memerah. Pada suatu ketika, tangan saya secara tidak sengaja menyentuh bara 
api pembakaran singkong. Karena itu, serta merta saya berteriak. Menarik 
tangan saya dengan cepat dan menjauhi bara api itu.  Ha!! Untung saja segera 
ditarik. Kalau tidak, tangan saya bisa menjadi singkong bakar! 

Pernahkan tangan Anda mengalami hal yang sama? Kalau iya, apakah 
Anda memerintahkan tangan itu untuk menjauh? Tidak ya? Tidak, karena 
peristiwa itu terjadi begitu saja. Anda tidak harus memerintahkannya, dan Anda 
juga tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk mempelajari teknik 
menghindari panas itu. Karena kemampuan untuk menarik tangan dari sumber 
panas itu, sudah Anda miliki dengan sendirinya. Kemampuan itu, mengalir 
begitu saja. Dan karena kemampuan itu sudah sama-sama kita miliki sejak lahir, 
maka kemudian  kita menyebutnya sebagai innate reflex.  

Saya yakin, Anda pernah mendengar kisah tentang Pavlov. Pada tahun 
1903, Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936), seorang ahli fisiologi sistem 
pencernaan berkebangsaan Russia mempublikasikan temuannya yang menarik.  
Pavlov mempelajari proses fisiologi pencernaan pada mahluk hidup dengan 
menggunakan anjing sebagai media percobaan. Nah, melalui percobaannya itu, 
akhirnya dia menemukan adanya kaitan yang erat antara keluarnya air liur 
dengan refleks bawah sadar sistem syaraf pada anjing itu.  

Tanpa keluarnya air liur, lambung tidak dapat memperoleh sinyal yang 
memerintahkannya untuk mulai mencerna. Dan ternyata, keluarnya air liur pada 
anjing itu dapat distimulasi dengan cara memberinya makanan. Selanjutnya, 
rasa penasaran mendorong Pavlov  untuk mencari tahu tentang  faktor eksternal 
apa saja yang dapat merangsang proses ini. Karena itu, dia mulai melakukan 
percobaan kepada anjingnya dengan cara membunyikan bel tepat ketika dia 
memberikan makanan percobaan padanya.  

Pada saat awal percobaan itu dilakukan, anjingnya  hanya mengeluarkan 
air liur ketika melihat makanan saja. Namun, setelah percobaan itu berlangsung 
beberapa lama, anjing itu mengeluarkan liurnya juga ketika bel dibunyikan 
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sekalipun tidak ada makanan yang disajikan. Melalui temuannya ini, pada tahun 
1904, Pavlov memperoleh hadiah nobel untuk risetnya dalam bidang physiology 
and medicine. 

Ketika tangan saya menyentuh bara api, secara refleks tangan itu ditarik. 
Dan ketika anjing percobaan Pavlov mendengar bunyi bel, maka secara refleks 
air liurnya bercucuran tanpa berhasil dibendung lagi. Pertanyaannya: apa yang 
membedakan antara refleks menarik tangan dari bara api yang panas tadi, 
dengan refleks keluarnya air liur pada anjing ketika mendengarkan bunyi bel?  

Anda benar. Yang membedakannya adalah: refleks menarik tangan 
merupakan kemampuan yang sudah dimiliki sejak kita lahir. Sedangkan refleks 
keluarnya air liur pada anjing percobaan Pavlov terjadi setelah dia 
„dikondisikan‟ dengan perlakuan tertentu secara berulang-ulang. Anjing yang 
semula tidak mengeluarkan air liur kalau mendengar bunyi bel, kemudian 
secara refleks mengeluarkan air liur ketika bel berbunyi.  

Itulah kenapa kemudian Pavlov menamakannya sebagai conditioned reflex. 
Refleks yang terjadi karena suatu proses pengkondisian. Sedangkan refleks 
menarik tangan dari bara api tadi, adalah refleks yang sudah kita bawa sejak 
lahir. Innate reflex. Karena itu, kita tidak perlu lagi untuk bersusah payah 
mempelajarinya.  

Tentu saja Anda masih ingat pepatah lama yang satu ini:  
Alah bisa karena biasa 

 
Dalam konteks itulah makna conditioned reflex. Mungkin saat ini Anda 

tidak bisa bangun pagi, misalnya. Tetapi kalau Anda mengkondisikan diri untuk 
bangun pagi, maka secara refleks Anda akan bangun pagi-pagi sekali. Setiap 
hari. Kalau sekarang Anda tidak bisa „melakukan sesuatu‟, maka Anda akan 
menjadi bisa dan dengan mudah melakukannya jika Anda mengkondisikan diri 
secara terus-menerus untuk melakukannya. Mengkondisikan diri berarti 
melakukannya dengan berulang-ulang secara sadar. Dan kemudian, pada 
akhirnya Anda  akan mampu melakukannya secara refleks, meskipun Anda 
tidak memusatkan kontrol kesadaran Anda kepada aktivitas itu. Alah bisa karena 
biasa.  

Sekarang coba Anda  pikirkan: Apa yang akan terjadi jika setiap kali Anda 
mendapatkan kesulitan, Anda mengeluh? Coba saja Anda buktikan sendiri. 
Setiap kali kesulitan muncul, mengeluhlah! Ada kesulitan, mengeluh! Ada 
kesulitan, mengeluh! Ada kesulitan, mengeluh! Ada kesulitan, mengeluh!  

Dan, setelah hal itu menjadi kebiasaan Anda, maka setiap kali Anda 
menghadapi sesuatu, sekalipun itu bukan sebuah kesulitan, maka,  pasti Anda 
akan langsung  m-e-n-g-e-l-u-h ! 

Coba Anda perhatikan, kalau-kalau ada orang di kantor Anda yang setiap 
tanggal tertentu selalu tidak masuk kerja, karena sakit. Kalau Anda 
mencermatinya dengan baik, Anda akan menemukan bahwa orang itu memiliki 
pola sakit yang sama. Misalnya, setiap tanggal satu, pasti dia sakit. Pada 
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awalnya mungkin dia hanya berpura-pura sakit, tetapi, karena dia 
mengkondisikan dirinya untuk „sakit‟ setiap kali tanggal 1 tiba, maka sistem 
tubuhnya akan secara refleks sakit setiap tanggal satu.  

Tahukah Anda, bahwa hukum Pavlov berlaku disini? Kalau kita 
mengkondisikan diri kita sendiri untuk sesuatu yang negatif, maka kita akan 
mewarisi refleks negatif. Artinya, kalau kita ingin memiliki refleks positif, dari 
cara berpikir kita, atau cara bertindak kita, atau cara kita  menghadapi situasi 
tertentu. Maka kita harus mengkondisikan atau membiasakan diri dengan hal-
hal yang positif. Ingatlah, conditioned reflex dibangun oleh kebiasaan. Dan seperti 
kata pepatah tadi, kebiasaan akan menjadikan kita bisa melakukan apa saja 
dengan sangat mudah. 

Bagaimana cara membangun sebuah kebiasaan yang baik? Kita bisa 
membangunnya dengan melakukannya secara berulang-ulang. Mengkondisikan 
agar diri kita menjadi terbiasa dengan hal itu. Dan ini berarti bahwa kita bisa 
mengadopsi keterampilan atau prilaku apapun dengan melakukan 
pengkondisian dan pengulangan secara terus-menerus.  Sebab kita hanya akan 
menjadi terampil dalam satu bidang tertentu, jika mengulanginya secara sadar, 
dan terus-menerus.  

Kalau kita ingin bisa datang ke kantor pagi-pagi, maka tiada cara lain 
selain mulai untuk bangun lebih pagi. Dan berangkat ke kantor lebih pagi. Dan 
melakukan hal itu secara terus-menerus. Pada awalnya, tentu saja tidak akan 
mudah bagi kita. Namun, kita harus mulai mengkondisikan diri dengan 
aktivitas baru itu. Dengan pengulangan dan konsistensi kita, tak lama kemudian, 
kita akan mampu mengadopsi kebiasaan baru itu. Dan kita akan mampu untuk 
melakukannya „begitu saja‟. 

Sebagai kesimpulannya, kita bisa mengatakan bahwa : KITA MEMILIKI 
KEMAMPUAN untuk mengadopsi kebiasaan apapun yang kita inginkan, 
dengan cara mengkondisikan diri untuk melakukannya. Kalau Anda ingin 
memperkaya citra diri Anda dengan kebiasaan yang buruk, maka tinggal Anda 
kondisikan saja untuk melakukan hal-hal yang buruk itu. Tetapi, bila kebiasaan 
yang baik sajalah yang Anda ingin jadikan sebagai perhiasan dari karakter diri 
Anda, maka…….., Anda sudah mengetahui apa yang seharusnya Anda  lakukan 
bukan ? 
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HADE GOGOG HADE TAGOG 
 
 
Adalah hal yang biasa kalau seorang petani memelihara anjing. Pak Tani pun 
demikian. Dia memiliki dua ekor anjing. Yang saya ingat dengan baik adalah 
tentang si Morry dan si Dorris. Keduanya adalah anjing jantan yang sangat 
mengagumkan. Mereka lahir dari induk yang sama, dan pada waktu yang 
bersamaan pula. Jadi, mereka adalah saudara kembar yang sangat beruntung.  

Sebenarnya, anjing betina yang melahirkan si Morry dan si Dorris 
bukanlah anjing milik Pak Tani, sebab, Pak Tani tidak pernah memelihara anjing 
betina. Memelihara anjing jantan yang hebat, mungkin menjadi salah satu 
alasan, mengapa begitu banyak anjing betina cantik yang datang bertandang ke 
rumah pertanian kami. Dan karena itu, tidak mengejutkan ketika para gadis 
anjing itu mengantri untuk dikawini anjing jantan Pak Tani yang gagah dan 
ganteng-ganteng itu. Dan kemudian memilih untuk melahirkan anak-anaknya di 
istana sang pejantan tampan nan mempesona itu. Dan hal itu sudah terjadi 
secara turun-temurun. 

Begitulah pula yang terjadi dengan si Morry dan si Dorris. Proses 
kelahirannya adalah pengulangan dari kelahiran demi kelahiran lain yang 
berlangsung sejak lama, dan menjadi tradisi para anjing betina di areal pertanian 
di ladang kami.  

Biasanya, seekor anjing betina akan melahirkan antara 5 sampai 8 ekor 
anak anjing. Dari sekian banyak anak anjing itu, Pak Tani akan memilih hanya 
satu ekor saja untuk dijadikan calon pengganti anjing jantannya bila kelak dia 
beranjak tua. Tetapi, ketika si Morry dan si Dorris dilahirkan, tampaknya Pak 
Tani menemukan kesulitan untuk menentukan, anak anjing mana yang hendak 
dijadikannya sebagai sang putra mahkota pewaris tahta itu. Maka, pada 
akhirnya Pak Tani memutuskan untuk mengambil dua ekor! 

Salah satu anak anjing itu berwarna coklat penuh. Dengan tubuhnya yang 
tambun dan moncongnya yang sangat besar, diapit oleh dua belah daun 
telinganya yang menjuntai indah. Dia adalah  anak anjing yang kalem dengan 
pembawaannya yang tenang. Anak anjing itu kemudian diberi nama si Morry.  

Yang kedua agak berbeda. Tubuhnya langsing memanjang. Bulunya 
campuran antara coklat muda di bagian punggungnya. Dan warna putih 
mengkilat menjadikan bulu di sekitar dada dan perutnya tampak mempesona. 
Sorot matanya tajam. Dan kedua daun telinganya berdiri. Dia adalah tipe anak 
anjing yang ceria. Dan energetik. Dia dinamakan si Dorris.  

Saya bertanya, “Mengapa Pak Tani tidak mengambil satu saja, seperti 
biasanya?” 

Kemudian Pak Tani menjelaskan perihal kedua anjing itu. Dia 
mengatakan kepada saya bahwa keduanya adalah anjing-anjing yang unggul.  

“Unggul?“ saya mengernyitkan dahi.  
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“Si Morry akan menjadi anjing yang penuh dengan pesona,” begitulah 
Pak Tani mengatakan. “Kelak kalau dia dewasa, anjing jantan yang lain akan 
gentar mendengarkan gonggongannya yang berwibawa. Dan takut dengan 
sosoknya yang kokoh. Para anjing betina akan gemar untuk berlindung di balik 
bulu lembut yang memenuhi dadanya yang bidang dan lebar itu.” 

Tentang si Dorris, Pak Tani bilang bahwa dia adalah tipe anjing yang gesit 
dan waspada. Kepada anjing semacam inilah kita bisa mempercayakan 
pekerjaan yang beresiko dan sulit, karena dia tidak manja. Dan juga berani 
menghadapi tantangan. Anjing jantan lain akan tahu bahwa dia tidak bisa 
dikalahkan dalam berlari. Dan sulit dilepaskan gigitan gigi taring dari 
grahamnya yang kokoh itu. Tidak ada anjing pintar yang akan berani berkelahi 
dengan dia. Sedangkan anjing betina yang cerdas,  pastilah  terpesona dengan 
kegesitan, kecerdasan. Dan keberaniannya itu. 

Jadi, keduanya adalah anjing-anjing yang unggul. 
Seperti halnya saya, mungkin Anda bertanya-tanya:  bagaimana Pak Tani 

bisa tahu kalau mereka itu dua ekor anak anjing yang unggul? Kemudian Pak 
Tani memberitahu saya tentang  dua hal : 

 Pertama, Gogog dan 

 Kedua, Tagog 
 

Pak Tani mengatakan bahwa kriteria anjing yang baik, harus memenuhi 
kedua unsur itu. Bahasa pertanian kami menyebutnya : Hade Gogog, Hade Tagog. 
Bagus Gogognya, dan bagus juga Tagognya. 

Apakah Anda tahu apa itu Gogog, dan Tagog?. Gogog berarti gonggongan. 
Artinya, sesuatu yang  disuarakan oleh seekor anjing, sehingga bisa didengar 
oleh anjing-anjing lainnya. Jadi, Gogog memiliki dua unsur, yaitu (1) Unsur 
menyuarakan, yang dilakukan oleh anjing yang mempunyai gogog itu. Dan (2) 
Unsur mendengarkan, yang dilakukan oleh anjing-anjing yang lainnya. Itulah 
yang dikatakan oleh Pak Tani sebagai Gogog.  

Di dalam kehidupan kemanusiaan kita, mungkin Anda pernah 
mendengar kisah tentang seseorang yang memiliki reputasi yang baik tentang 
bisnisnya. Atau tentang kepemimpinannya dalam sebuah organisasi bisnis. 
Untuk mengetahui hal itu, Anda menggunakan indera pendengaran. Pada saat 
itu, Anda sedang menggunakan pendengaran untuk „mendengarkan‟ gogog 
seseorang.  

Seseorang dengan gogog yang baik, adalah orang dengan reputasi yang 
baik, sehingga dengan reputasinya itu, orang lain bisa mengetahuinya. Demikian 
pula sebaliknya, apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang eksekutif, akan 
terdengar oleh eksekutif lain di dunia bisnis sekitar Anda. Reputasi Anda, 
performa atau kinerja Anda, kepiawaian Anda di dalam mengemudikan bahtera 
bisnis di perusahaan Anda tidak bisa ditutupi oleh apapun. Sebab pada 
akhirnya, akan terdengar juga di dalam komunitas bisnis Anda. Pada situasi ini, 
Anda sedang menyuarakan gogog yang baik.  
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Sebenarnya, Anda mampu menilai kualitas seekor anjing jantan hanya 
dengan cara mendengarkan gogognya. Kalau Anda mendengarkan seekor anjing 
yang menggonggong, sebetulnya dia sedang berkata kepada anjing-anjing yang 
lainnya: I am the man! Demikian pula halnya dengan orang-orang di dalam 
komunitas bisnis modern kita. Mereka akan mampu menilai kualitas diri Anda 
sebagai seorang eksekutif dari reputasi yang mencerminkan gogog Anda.  

Menjadi eksekutif yang mumpuni dalam terminologi pertanian Pak Tani 
adalah, memiliki Gogog yang baik. Kami menyebutnya: Hade Gogog. Tidak peduli 
siapa Anda, dan dalam jabatan apapun Anda di tempat Anda bekerja, KINERJA 
ANDA adalah ukuran seberapa efektifnya Anda disana. Seberapa banyaknya 
orang-orang di sekitar Anda bisa merasakan manfaat dari keberadaan Anda. 
Dan kemudian orang-orang bisa „mendengar‟ komentar positif tentang Anda. 
Itulah Gogog.  

Ingatkah Anda bahwa dalam konteks Performance Management System 
didalam lingkup Human Resource Development Gogog ini mewakili tentang apa 
yang biasa disebut sebagai perpaduan antara talenta dan performa kerja seorang 
eksekutif di perusahaan Anda? Jadi, Gogog mewakili segala hal tentang 
seseorang. Dalam hal apa saja. Sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa 
„didengar‟ oleh orang lain.  

Jika pada suatu ketika seseorang berkata kepada Anda : “Wah, memang 
saya sudah sering mendengar kisah tentang beliau...,”. Maka orang yang 
dimaksud adalah orang yang hade gogog.  Tetapi sebaliknya, bila orang berkata 
tentang dia ; “oh, kalau orang itu sih, semua juga sudah pada tahu 
kelakuannya…,” Berarti orang yang dimaksudnya itu adalah contoh orang yang 
tidak memiliki  hade gogog. Artinya, gogog orang itu buruk. Jadi, jika gogog kita 
baik, maka orang akan mendengar kebaikan itu. Tetapi, jika ternyata gogog kita 
buruk, maka orang pun akan mendengar tentang seberapa buruknya kita ini.  

Lain lagi dengan Tagog. Secara leterlek, tagog berarti, sosok atau citra diri. 
Bisa juga diartikan sebagai penampilan diri Anda. Appearance. Tagog mewakili 
sosok atau citra diri Anda  sebagai seorang eksekutif secara keseluruhan. Anda 
tentu saja pernah mendengar orang menyebut kata: “sosok seorang pemimpin”. 
Itulah apa yang disebut Pak Tani sebagai tagog.  

Anda tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tanpa memiliki sosok 
kepemimpinan yang juga baik. Jadi, Anda harus membentuk sosok yang utuh, 
kalau ingin menjadi pemimpin yang disegani. Orang sering salah mengartikan 
pemimpin yang disegani sebagai pemimpin yang ditakuti. Perlu kita ingat  
bahwa disegani tidak sama dengan ditakuti. Orang takut karena ancaman, atau 
hal buruk yang bisa menimpa dirinya kalau dia tidak mematuhi pemimpinnya. 
Tetapi, orang akan segan kepada pemimpin yang berkarisma, hangat, peduli. 
Dan mampu memberikan kepada orang-orang yang dipimpinnya rasa aman 
yang mereka butuhkan. Itulah jenis orang yang  hade tagog.  
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Engkau tidak akan pernah menjadi 

pemimpin yang baik jika tidak memiliki 

Gogog dan juga Tagog  yang baik. Karena, 

keduanya saling melengkapi karakter 

kepemimpinanmu ……… 
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Tentu saja, saya tidak bermaksud untuk mengajak Anda  belajar kepada 
seekor anjing. Meskipun, dalam banyak hal, anjing membawa pesan-pesan 
agung yang sangat berarti bagi kita. Terutama si Morry dan si Dorris. Dua ekor 
anjing kembar Pak Tani yang tidak hanya Hade Gogog, melainkan Hade Tagog nya 
juga itu. Saya hanya bermaksud untuk menunjukkan kepada Anda, bahwa, kita  
bisa menjadi orang yang  Hade Gogog, dan juga Hade Tagog. Dikagumi, dan 
disegani; jika kita menggunakan atribut-atribut diri yang positif didalam segala 
tindak tanduk dan perilaku kita sehari-hari. Dan jika kita bisa melakukannya, 
maka kita akan berhasil menjadi seorang pemimpin sejati. 
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RAHASIA SI KULIT TELUR 
 

 
Ayam adalah binatang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Pak 
Tani. Di kandang ayam yang  terletak tidak jauh dari rumahnya, terdapat tidak 
kurang dari tujuh ekor ayam betinya yang sedang bertelur. Setiap ekor induk 
ayam biasanya bisa menghasilkan tujuh hingga lima belas butir telur ayam. 
Namun, hanya sebagian kecil saja dari telur-telur itu yang dikonsumsi. Sebab 
sebagian besar diantaranya dibiarkan oleh Pak Tani untuk dierami si induk 
ayam, sehingga tak lama kemudian di halaman rumah pertanian kami akan 
berkeliaran puluhan ekor anak ayam yang lucu-lucu. Kalau Anda harus pergi ke 
restoran tertentu untuk memperoleh hidangan dari daging ayam kampung, 
maka kami bisa mendapatkannya dari daging-daging ayam kampung asli yang 
tersedia dengan jumlah yang boleh dikatakan sangat melimpah.  

Pada suatu petang dimana warna-warni lembayung yang indah itu 
menghiasi langit sebelah barat tanah pertanian kami, Pak Tani meminta saya 
untuk mengambil satu butir telur ayam itu dari sarangnya. Dan ketika saya 
kembali kepadanya dengan telur yang dimintanya, saya mendapatinya sedang 
memegang sebatang jarum yang biasa digunakan untuk menambal baju dinas 
kepetaniannya yang sobek. 

“Pastikan engkau bisa mengingat telur ini!,” kata Pak Tani seraya 
mengambil telur ayam itu dari tangan saya. Dan mengangkatnya agak tinggi 
hingga letaknya sejajar dengan mata saya yang memandang lurus ke arah telur 
ayam itu.    
“Apa yang akan Pak Tani lakukan?” saya bertanya. 
“Simaklah,” 

Kemudian telur ayam itu ditusuknya dengan jarum yang digenggamnya. 
Perlahan dan hati-hati. Dari caranya menusukkan jarum itu, saya mengerti 
bahwa Pak Tani tidak ingin kulit telur itu menjadi rusak atau pecah karenanya. 
“Apa yang Pak Tani lakukan itu?,” saya mendesak. 
“Nanti engkau akan tahu,“ balasnya. 

Setelah itu, Pak Tani menyerahkan telur itu kembali kepada saya. Lalu 
saya memeriksa telur itu, tepat di tempat jarum kecil Pak Tani tadi menghunjam. 
Tapi saya tidak menemukan luka yang berarti, kecuali satu titik yang sangat 
kecil saja seukuran ujung jarum jahit yang tajam itu yang terlihat di atas 
permukaannya. Saking kecilnya lubang itu, saya berkesimpulan bahwa telur itu 
nyaris kebal terhadap tusukan jarum tajam! 

“Pastikan engkau bisa mengingat telur ini,” Pak Tani mengulangi kata-
katanya. 

“Sulit bagiku untuk mengingatnya,” kata saya, “semua telur ayam 
kelihatannya sama saja,” 

“Nanti engkau akan tahu, “ balasnya, “sekarang kembalikan lagi telur ini 
ke sarangnya.”  Dan saya pun menuruti kata-katanya. 
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Keesokan harinya, tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan oleh Pak 

Tani tentang telur itu. Demikian pula pada hari-hari berikutnya. Bahkan saya 
menyangka bahwa Pak Tani sudah melupakannya. Anda tahu, ada banyak hal 
yang harus dikerjakan oleh seorang petani yang di dalam karir kepetaniannya 
dia juga merangkap tugas sebagai seorang guru Sekolah Dasar. Jadi, saya 
menganggap bahwa kelupaannya sebagai sebuah kewajaran. Bukankah semua 
orang pernah lupa? Jadi, saya tidak terlalu mengambil hati atas lupanya Pak 
Tani terhadap telur ayam itu.  

Lagi pula, saya menyadari bahwa telur itu tidak akan pergi kemana-
mana. Sementara itu, saya juga masih memiliki waktu yang sangat banyak untuk 
mengingatkan Pak Tani tentang telur itu. Saya pikir, besok saya bisa mencoba 
mengingatkannya. Namun, sebelum saya sempat memulai pembicaraan tentang 
telur itu, keesokan harinya Pak Tani sudah mendahului saya, dengan meminta 
saya untuk mengambil kembali telur itu. 

“Tidak mungkin, Pak Tani. Bagiku, semua telur ayam tampak sama. 
Bagaimana kalau aku salah mengambil telur?” saya mengelak. Bagi saya, lebih 
baik tidak melakukan apapun sama sekali, daripada melakukan sesuatu tapi 
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

“Cobalah!” katanya.  
Meskipun masih diselaputi oleh perasaan ragu, akhirnya saya pun 

memaksakan diri untuk mencobanya. Kemudian menuju ke sarang ayam 
dimana telur itu diletakkan. Ketika tak lama kemudian saya mendatanginya 
dengan sebutir telur di tangan kanan, sementara tangan kiri menutup hidung, 
Pak Tani bertanya :”bukankah tidak sulit bagimu untuk menemukan telur yang 
kita tusuk dengan jarum itu?” 

“Aku tidak tahu, apakah ini telur yang waktu itu atau bukan,“ jawab 
saya. 

“Pasti telur yang itu, Nak!” 
“Bagaimana Pak Tani bisa begitu yakin?” 
“Karena telur inilah yang beberapa hari lalu kulitnya kita rusak dan 

menjadi bau……” 
Tahukah Anda mengapa sebutir telur yang kulitnya rusak, meski 

kerusakan itu sangat kecil, segera akan menjadi telur yang busuk dan bau? Anda 
benar, karena kulit telur yang tipis itu berfungsi untuk melindungi seluruh isi 
telur. Pak Tani menyebut kulit telur itu sebagai sebuah integritas. Sama persis 
fungsinya dengan integritas yang menjaga dan memastikan reputasi kita agar 
tetap baik. Melalui sebutir telur itu, Pak Tani hendak menyampaikan kepada 
kita, bahwa integritas pribadi itu bagaikan kulit yang melindungi sang telur 

ayam. Isi dari telur itu adalah simbol dari nama baik atau reputasi kita. 
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Integritas pribadi itu bagaikan kulit yang 

melindungi telur ayam agar tidak 

membusuk. Dia akan menjaga dan 

memastikan agar reputasi engkau tetap baik 

dan kebersihan namamu tetap terjaga ……… 
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Kita, hanya akan menjadi eksekutif yang tetap baik, selama kita mampu 
untuk menjaga integritas diri untuk tetap baik. Sepanjang waktu. Sebab, sekali 
saja kita menodai integritas diri, maka dalam waktu yang tidak lama lagi, orang-
orang di sekitar kita akan mencium bau yang tidak sedap dari membusuknya 
nama baik kita. Dan karenanya, akan hancurlah reputasi kita. Sekali saja kita 
melukai integritas diri dengan sekecil lubang jarum sekalipun, maka seketika itu 
pula integritas kita akan terancam untuk menjadi rusak. Dan dia tidak lagi bisa 
melindungi reputasi dan nama baik kita. Dan seperti telur ayam tadi, sekali 
nama baik Anda tidak terlindungi oleh kulit integritas itu, maka kemudian cepat 
atau lambat, Anda akan menjadi seperti  telur yang membusuk. Ternoda. Dan 
bau. Dan pada akhirnya harus tersingkir dari lingkungan Anda yang baik. Dan 
kehilangan semua kesempatan yang sudah terpampang di depan mata. 
Kemudian segala-galanya menjadi berantakan.  

Tidak heran jika Anda pernah menemukan orang cemerlang yang secara 
mengejutkan karirnya dihabisi oleh satu langkah yang salah sehingga kulit 
integritasnya ternoda dan kemudian menghancurkan segalanya yang pernah dia 
bangun selama bertahun-tahun perjalanan karirnya berlangsung. Anda juga 
mungkin pernah menemui orang yang sangat pintar. Dan memiliki kemampuan 
teknis yang sangat tinggi di dalam pekerjaannya. Tetapi, orang ini tidak pernah 
dipromosikan untuk jabatan yang penting, hanya karena integritasnya yang 
kurang baik.  

Hanya ada satu cara bagi Anda untuk menjamin bahwa nama baik dan 
reputasi Anda tetap terjaga, yaitu dengan memastikan bahwa kulit integritas 
Anda  tetap utuh. Tidak rusak meski sebesar lubang jarum sekalipun. Sebaik 
apapun Anda, dengan integritas yang buruk, Anda tetap tidak akan 
menghasilkan telur dadar yang enak. Dan hanya dengan integritas yang baik 
sajalah, Anda akan bisa menikmati lezatnya telur dadar yang Anda inginkan 
dalam karir atau bisnis,   maupun kehidupan pribadi Anda. 

Mekipun tipis, kulit telur tetaplah menjadi bagian yang sangat penting 
untuk menjaga dan memastikan agar keseluruhan isi telur itu tetap baik. 
Demikian pula halnya dengan kulit integritas Anda. Dia akan menjadi bagian 
yang sangat penting untuk menjaga dan memastikan agar keseluruhan diri 
Anda tetap baik di mata kolega-kolega Anda. Di mata atasan-atasan Anda. Di 
mata pelanggan-pelanggan Anda. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, di 
mata diri Anda sendiri.  

Mengapa? Karena yang pertama kali mengetahui apakah kita memiliki 
integritas yang baik atau tidak adalah: diri kita sendiri. 
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KERANJANG BUAH TOMAT YANG BAIK  
 
 
Petang hari adalah saat dimana segala hal terasa begitu ringan. Tugas-tugas 
harian mendekati akhir yang mengesankan. Udara dan angin sore yang 
menyegarkan. Cahaya matahari yang lembut dan ramah. Dan pemandangan 
yang terhampar di langit luas yang menakjubkan. Di petang hari itu, saya 
mendapati Pak Tani sedang menghadapi dua buah keranjang yang masing 
masing berisi buah tomat yang masih hijau. Saya  bertanya-tanya, mengapa Pak 
Tani harus menggunakan kedua keranjang itu untuk buah tomat yang 
seharusnya bisa ditampung oleh salah satu keranjang saja?  

Ketika pertanyaan itu terlontar, Pak Tani meminta saya untuk mengamati 
buah tomat yang ada di dalam kedua keranjang itu. Dan setelah sekian lama 
saya mengamatinya, Pak Tani bertanya, kalau-kalau saya menemukan sebuah 
petunjuk. Lalu saya mengangguk. Saya menemukan bahwa, semua buah tomat 
yang ada di dalam salah satu keranjang itu mempunyai luka. Atau goresan kecil. 
Sedangkan keranjang lainnya hanya menampung buah tomat yang benar-benar 
mulus. Dan tidak mengalami kerusakan apapun. Ketika saya bertanya, apakah 
itu petunjuk yang dimaksudkan oleh Pak Tani untuk saya temukan; Pak Tani 
pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan tentu saja perasaan kemenangan 
saya berkobar-kobar. Saya bisa memecahkan teka-teki itu lagi! 

Buah yang tergores, menurut Pak Tani, cepat atau lambat akan berubah 
menjadi busuk. Dan buah yang busuk, akan menodai buah-buah lain yang 
belum membusuk. Noda itu kemudian akan menyebabkan kelembaban kulit 
tomat menjadi buruk. Dan mengundang belatung-belatung untuk menggigit dan 
menggerogotinya, meskipun buah tomat itu belum ikut membusuk. 

Kesimpulannya: untuk menjaga agar buah tomat yang masih baik tidak 
ikut-ikutan untuk menjadi busuk, maka buah tomat yang masih baik ini HARUS 
DIPISAHKAN dari buah tomat yang rusak atau busuk lainnya. Kebusukan satu 
butir buah tomat, menurut Pak Tani, akan menularkan kebusukan pula kepada 
semua buah tomat yang berada dalam keranjang yang sama dengannya.  

Apakah Anda bisa mengklaim diri sebagai orang yang „baik‟? Tentu saja, 
Anda adalah orang yang baik. Dari golongan orang-orang yang berpikiran baik. 
Dan termasuk karyawan yang berkinerja baik. Serta bisa dikategorikan sebagai 
bagian dari sebuah kumpulan dari talenta-talenta cemerlang yang menjanjikan 
kemasyhuran di masa depan.  

Pertanyaan selanjutnya adalah: Apakah Anda akan bisa bertahan untuk 
menjadi „orang yang baik‟ apabila Anda berada di dalam lingkungan orang-
orang yang tidak baik? Seberapa lama Anda bisa melindungi kualitas Anda yang 
unggul itu dari kerusakan yang ditimbulkan oleh pengaruh keburukan 
lingkungan Anda yang menularkan kebusukan itu? Bukankah Anda yang 
semula rajin bekerja, berangsur-angsur akan berubah menjadi pemalas, apabila 
lingkungan tempat Anda bekerja dipenuhi oleh orang-orang yang malas? 
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Bukankah sekumpulan orang yang mempunyai pikiran negatif secara terus-
menerus, disadari atau tidak, akan mempengaruhi Anda untuk berpikiran 
negatif juga? Dan kemudian cepat atau lambat, pada akhirnya secara sadar  atau 
pun tidak, Anda akan berubah menjadi salah satu dari „tomat-tomat yang busuk‟ 
itu?  

Mungkin Anda pernah menemukan sebuah perkumpulan, dimana di 
dalamnya hanya beranggotakan orang-orang yang pesimis. Anda akan sangat 
terkejut kalau mengetahui riwayat masa lalu dari orang-orang dalam 
perkumpulan para pesimis itu, satu persatu. Anda akan terkejut ketika 
mengetahui tentang; bagaimana proses pembentukan kelompok pesimis itu. 
Pada mulanya, mereka adalah orang-orang yang sangat optimis di dalam segala 
hal. Dan mereka adalah orang-orang yang hebat dimasa lalu.    

Dulu, mereka adalah orang-orang hebat hingga pada suatu saat, salah 
seorang dari mereka menghadapi sebuah kesulitan yang tidak berhasil 
dipecahkannya. Karena kegagalan di dalam memecahkan kesulitan itu, lalu 
orang ini mulai berubah dan kemudian menjelma menjadi jenis manusia yang 
merasa dirinya sebagai pecundang. Dan kemudian si pecundang amatiran  itu 
benar-benar merasakan betapa lebih nyamannya untuk hidup bersama-sama 
dengan kepecundangannya. Lantas dia hidup sebagai seorang pecundang sejati.  

Selanjutnya, seperti sebutir buah tomat yang busuk dalam keranjang buah 
tomat yang baik-baik di ladang pertanian kami tadi, orang ini mulai menularkan 
sifat pecundangnya itu kepada satu demi satu orang yang ada di dalam 
kelompok manusia optimis itu. Dan satu demi satu pula orang-orang optimis itu 
berubah menjadi pesimis. Kemudian, seiring dengan  perjalanan waktu yang tak 
seorangpun mampu untuk menghentikannya, pada akhirnya dia berhasil 
mengubah semua orang di dalam kelompok itu menjadi orang-orang pesimis 
juga. Seperti buah tomat yang busuk di keranjang Pak Tani yang menyebabkan 
buah tomat lain yang asalnya baik akan turut membusuk, orang-orang atau 
lingkungan di sekitar Anda yang negatif akan menyeret Anda kepada 
pemikiran-pemikiran yang negatif. Begitulah caranya keburukan satu orang 
menular kepada orang-orang lainnya di dalam kelompok itu. Jadi, keburukan itu 
tak ubahnya seperti penyakit menular yang mengancam jiwa! 

Sebaliknya, Anda juga pasti pernah menemukan satu kelompok kerja 
yang dikenal sebagai kelompok yang selalu bersemangat, saling perhatian. Dan 
menunjukkan sikap-sikap serta cara berpikir yang positif. Kelompok seperti ini 
bisa ditemukan pada organisasi yang bergerak secara dinamis dan positif. 
Menurut pendapat Anda, kelompok manakah yang seharusnya menjadi tempat 
dimana Anda berada?  

Melalui keranjang buah tomat ini Pak Tani mengajarkan untuk 
memisahkan buah tomat yang busuk dari yang baik-baik. Dan dalam konteks 
kita, untuk menyingkirkan pemikiran, sikap, pendirian, dan prilaku-prilaku 
yang buruk dari lingkungan kita. Agar pemikiran kita, tindakan kita, sikap dan 
perilaku  kita tidak ikut-ikutan menjadi busuk.  
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Andaikan saja otak kita adalah keranjang bagi 

pikiran-pikiran kita. Kalau engkau ingin memiliki 

pikiran-pikiran yang baik, maka engkau harus 

memastikan bahwa di dalam otakmu tidak 

terdapat satupun pikiran yang buruk. Sebab, satu 

buah pikiran yang buruk di dalam kepalamu, 

akan menyebabkan jutaan pikiran lainnya ikut 

membusuk bersamanya..……… 
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Bagaimana kalau kita tidak berhasil menyingkirkan mereka? Tidak 
masalah. Kita saja yang menyingkir dari mereka. Apa saja. Asalkan kita tidak 
berada di dalam keranjang yang sama dengan mereka. Kalau Anda merasa 
menjadi bagian dari buah tomat yang baik, maka Anda berhak untuk 
memperoleh tempat di dalam keranjang para buah tomat yang pada baik. 
Mengapa? Karena semua tomat yang baik akan saling menjaga untuk 
memastikan teman-temannya tetap baik. Semua buah tomat yang baik akan 
saling melindungi buah tomat baik lainnya dari keburukan yang mungkin 
ditimbulkan oleh buah tomat lain yang sudah membusuk. 

Dan kalau Anda sudah menjadi bagian dari buah tomat yang baik, apa 
untungnya tetap tinggal bersama tomat-tomat lain yang sudah pada membusuk? 
Bukankah Anda tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari interaksi 
semacam itu? Mengapa kita tidak mencari KERANJANG LAIN yang hanya buah 
tomat baik sajalah yang boleh tinggal? Semua tomat yang busuk akan senang 
sekali jika ada tomat lain yang masih baik terjebak di dalam keranjang 
kebusukannya. Karena tomat-tomat yang busuk memiliki kesempatan untuk 
menjadikan tomat baik yang terjebak itu ikut membusuk bersamanya. Tetapi, 
tomat-tomat yang baik tidak akan mengijinkan satu tomat busuk pun 
menyebarkan pengaruh kebusukan memasuki keranjangnya. Itulah bedanya. 

Demikian pula halnya dengan pikiran-pikiran kita. Andaikan saja otak 
kita adalah keranjang bagi pikiran-pikiran kita. Kalau kita ingin memiliki 
pikiran-pikiran yang baik, maka kita harus memastikan bahwa di dalam otak ini 
tidak terdapat satupun pikiran yang buruk. Sebab, seperti buah tomat yang 
busuk itu tadi, satu buah pikiran yang buruk di dalam kepala kita, akan 
menyebabkan jutaan pikiran lainnya ikut membusuk bersamanya. Tidak peduli, 
betapapun baiknya jutaan pikiran itu. 

Memang akan lebih mudah bagi kita untuk membiarkan  apa saja yang 
ada di dalam kepala itu tumbuh dan berkembang dengan liar. Entah itu baik 
atau buruk. Anda bisa saja membiarkan pertempuran antara pikiran baik dan 
pikiran buruk berkecamuk tanpa harus diwasiti. Hingga salah satunya 
menumpas yang lainnya. Atau sebaliknya, Anda mengharapkan agar pikiran 
buruk itu mau hidup berdampingan dengan damai bersama pikiran yang baik. 

Hohohooo, Anda keliru. Karena, seperti buah tomat yang busuk tidak 
pernah bisa akur dengan buah tomat yang baik; maka pikiran Anda yang buruk, 
tidak akan pernah mau berbagi tempat dengan pikiran Anda yang baik. Kecuali 
jika pikiran Anda yang baik itu, bersedia untuk ikut membusuk. Lagipula, siapa 
sih yang menginginkan agar otaknya dicemari oleh pikiran-pikiran yang buruk? 
Tentu saja, Anda layak untuk memiliki hanya pikiran yang baik saja di dalam 
kepala Anda. Dan karenanya, Anda menjadi berhak untuk bergabung dengan 
orang-orang yang berada di dalam kelompok yang baik-baik.  

Sayangnya, kadang-kadang Anda sudah terlanjur berada di dalam satu 
kelompok yang diisi oleh seseorang dari jenis tomat busuk. Sehingga mau tidak 
mau Anda harus berinteraksi dengannya. Lantas, apa yang harus Anda lakukan? 
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Inilah hal yang seharusnya Anda lakukan: Singkirkan saja tomat busuk itu dari 
lingkungan Anda! 

Harus sedemikian kejamnyakah? Tidak perlu begitu jika tomat busuk itu 
mau berubah untuk menjadi tomat yang baik. Tetapi, kita perlu memastikan 
bahwa dia bersedia berubah menjadi tomat yang baik. Bisakah? Kalau tidak, 
maka ada sebuah strategi lain yang bisa Anda lakukan. Apa itu? Enyahkan dia! 
Ya, tidak ada pilihan lain. Kalau tidak, Anda akan menjadi tomat busuk seperti 
dia.  

Tetapi, bukankah kita tidak selalu berada di dalam posisi yang sekuat itu? 
Bukankah seringkali kita tidak punya kuasa untuk membuang sebutir tomat 
busuk dari lingkungan kita? Bukankah tidak jarang bahwa kebusukan itu 
berawal mula dari kekuatan yang tidak bisa kita singkirkan begitu saja? 
Bukankah sangat mungkin bahwa kita adalah tomat terakhir yang belum 
membusuk di keranjang itu?  

Mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan yang menggejolak didalam benak 
Anda. Tetapi Anda tidak perlu ragu untuk menggunakan cara terakhir yang bisa 
Anda tempuh. Yaitu; PERGILAH MENYINGKIR dari tempat yang busuk itu. 
Jika menyingkir adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari 
ancaman kebusukan seperti tomat-tomat lain didalam lingkungan Anda, 
mengapa Anda harus ragu untuk menyingkir dari sana? Pergilah, karena Anda 
masih bisa menemukan keranjang-keranjang lain yang berisikan hanya tomat-
tomat yang baik seperti halnya Anda.  

Masih takut melakukannya? Ayolah. Anda berhak untuk mendapatkan 
lingkungan yang baik untuk masa depan Anda sendiri. Dan tomat-tomat yang 
baik di keranjang yang baik di luar sana, akan dengan senang hati menerima 
kehadiran Anda ketika Anda menawarkan diri untuk bergabung dengan 
mereka. Selama Anda bisa memastikan bahwa Anda adalah benar-benar buah 
tomat dari kualitas yang baik dan tetap terjaga kebaikannya, Anda pasti akan 
diterima di keranjang tomat baik manapun yang Anda ingin masuki.  
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KESAKTIAN SI LIDAH BUAYA 
 
 
Aloe vera. Anda pasti pernah mendengar nama itu. Meskipun Anda tidak 
dibesarkan di daerah pertanian seperti saya, tentu Anda pernah menemukannya, 
bukan?. Kita biasa menyebutnya, lidah buaya. Tanaman yang bisa dengan 
sangat mudah ditemukan, nyaris dimana saja. Sekalipun Anda mencarinya di 
supermarket. 

Anda tidak akan tertarik kalau saya membicarakan tentang bermacam-
macam kegunaan yang bisa kita peroleh dari tanaman ini. Tentu saja karena 
Anda sudah mengetahui segala manfaat Aloe vera. Karena itu, saya hanya akan 
menguraikan tentang keindahan karakter yang dimiliki oleh tanaman itu. Jika 
selama ini kita mengetahui bahwa lidah buaya mempunyai beragam efek 
penyembuhan untuk berbagai penyakit yang diderita oleh umat manusia, maka 
sesungguhnya hal itu sekedar efek samping saja dari pesan sesungguhnya yang 
dia ingin sampaikan kepada manusia. Yaitu karakter lidah buaya itu sendiri.  

Waktu itu, saya memotong lidah buaya di pekarangan rumah pertanian 
Pak Tani. Ketika keesokan paginya saya kembali lagi, saya mendapati bahwa 
luka pada daun lidah buaya yang kemarin sore dipotong itu sudah tertutup 
dengan sempurna. Menakjubkan! Tidak ada tanaman lain yang memiliki 
kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri secepat lidah buaya. lantas 
apakah gerangan pesan sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Lidah 
buaya kepada kita? Lidah buaya ingin mengajak kita untuk memiliki 
kemampuan mengobati diri sendiri. Mengapa? Karena kita ini termasuk mahluk 
yang TERAMAT RENTAN. Terutama ketika lingkungan dimana kita tinggal dan 
menjalani hidup, dari hari ke hari menjadi semakin keras, dan semakin tidak 
bersahabat saja.  

Kita tidak pernah tahu kapan akan dihadapkan kepada situasi yang sulit 
hingga perasaan batin kita menjadi teramat berat. Bahkan tak jarang hingga 
menyebabkan jiwa kita terguncang. Semakin tua umur bumi yang kita tinggali 
ini, semakin banyak pula hal yang bisa melukai rasa hati kita dengan sangat 
mudah dalam waktu singkat. Tekanan yang kita hadapi di tempat kerja, atau 
persaingan bisnis yang membuat kita sulit tidur adalah contoh kecil saja dari 
banyak hal lain yang bisa terjadi kepada kita. Tak heran kalau kita semakin 
mudah terkena depresi.  

Namun demikian, bukankah kita tidak selalu berhasil menemukan orang 
yang bisa menolong diri kita untuk menyembuhkan luka-luka batin itu? Itu 
berarti bahwa pada banyak situasi, kita harus menemukan pemecahan setiap 
permasalahan itu di dalam diri kita sendiri. Sehingga luka batin kita berhasil 
diobati; apakah ada atau tidak orang lain. Bayangkan ketika tidak seorangpun 
bisa memberi Anda solusi yang memuaskan. Tidak ada orang yang bisa Anda 
mintai pertolongan. Tidak ada orang yang mendukung Anda. Tidak ada orang 
yang berdiri disamping Anda. Tidak ada orang yang bisa melakukan apapun 
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untuk diri Anda. Kepada siapa lagi Anda bisa mengandalkannya selain kepada 
diri Anda sendiri?  

Saya tahu bahwa tidak semua orang sependapat dengan itu. Seseorang 
berkata: seharusnya kita tidak bersikap begitu sombong sehingga menganggap 
bahwa Tuhan tidak ada! Sebab, menurut orang ini, tidak ada yang bisa 
menolong kita selain Tuhan.  Tidak ada yang lain selain Tuhan. Bahkan tidak 
diri kita sendiri! 

Sungguh, itu merupakan sebuah pemikiran yang benar tentang Tuhan 
Sang Maha Penolong itu. Saya menerima sepenuhnya sudut pandang itu. 
Namun, ijinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang orang salih yang 
terombang-ambing ombak di lautan dalam sebuah perahu kecil yang 
didayungnya. Karena dayungnya patah, maka dia tidak dapat lagi 
menggunakan dayung itu untuk menggerakkan perahunya. Namun, 
kesalihannya tidak menjadikan dia pesimis ataupun  takut. Sebab jauh di dalam 
lubuk hatinya yang masih suci itu, dia meyakini bahwa Tuhan akan segera  
menolongnya. Dan untuk itu, tiada hal lain yang perlu dilakukannya selain 
berdoa. Untuk meminta agar Tuhan segera menurunkan pertolongan yang 
diharapkannya.  

Dia berdoa. Dan terus berdoa. Hingga sebagaimana biasanya, Tuhan 
menolongnya. Seketika itu pula dia mendapati bahwa gelombang laut secara 
perlahan-lahan mendorong perahunya mendekati sebuah pulau terpencil yang 
terlihat begitu indah. Maka dia semakin yakin bahwa Tuhan telah menolongnya. 
Dan semakin besar pulalah kadar keimanannya.  Dia bersuka cita dalam iman. 
Hingga pada suatu ketika, saat orang salih itu menyadari bahwa pulau terpencil 
itu hanya berjarak tinggal beberapa meter saja, dia merasakan bahwa perahu itu 
tidak bertambah dekat. Berhenti terpaku oleh pasir pantai dangkal yang 
menahannya.  

Setelah lama menunggu, perahu itu masih juga terdiam dalam jarak yang 
sama. Lalu dia mengangkat tangan dan memanjatkan do‟anya : “My Lord,” 
katanya, “tolong dong dorong perahuku lagi. Dan bantulah aku untuk sampai di 
pulau itu.” Begitulah dia berdoa secara berulang-ulang. Namun, doa itu tidak 
kunjung terkabulkan juga. Tapi, karena dia orang yang benar-benar salih, maka 
dia tidak berpikiran buruk pada Tuhannya. Apalagi, Tuhan telah menunjukkan 
kasih sayangnya dengan mendorong perahu itu dari tengah laut yang sangat 
luas dan penuh dengan bahaya itu, hingga ke tempat dimana dia berada saat ini. 
Hanya beberapa meter saja dari pulau itu. Maka dia berdoa dan terus berdoa.  

Demikianlah, siang berubah menjadi malam. Malam bergulir ke pagi hari. 
Dan hari demi hari silih berganti, mengiringi doa-doa yang tiada henti-hentinya 
orang salih itu panjatkan. Sayangnya, perahu itu tetap saja tidak hendak  
bergerak mendekati pulau itu. Pasir-pasir putih di pantai yang dangkal itu  
menghalanginya. Sehingga riak ombak yang halus tidak mampu mendorongnya 
ke daratan. Orang salih itu tidak putus asa. Dan dia terus berdoa.  Dan terus saja 
dia berdoa.  
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Penciptaan dirimu adalah mukjizat paling 

besar yang pernah Tuhan anugerahkan 

kepadamu. Maka, bersyukurlah engkau 

dengan cara menggunakan anugerah itu 

untuk hal-hal baik; sebaik-baiknya……… 
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Ketika pada akhirnya rasa lelah dan kelaparan menyebabkan dirinya 
tidak lagi berdaya, dia mulai bertanya-tanya; mengapa Tuhan tidak kunjung 
mengabulkan doanya? Dan kemudian dia terus bertanya-tanya; mengapa Tuhan 
begitu malasnya untuk mendorong perahu itu beberapa meter saja lagi sehingga 
dia tidak perlu berbasah-basah untuk sampai di pulau itu?  Dan orang salih itu 
terus bertanya-tanya hingga sampailah dia kepada saat dimana awan menjadi 
gelap, dan semakin tebal. Sementara itu, dari kejauhan di tengah lautan yang 
luas nyaris tak berbatas itu, dia melihat dengan samar-samar sesuatu yang 
sangat besar datang bergulung-gulung dengan bunyi gemuruhnya yang 
menyeramkan. Dan dalam sekejap saja dia menyadari bahwa apa yang sedang 
dilihatnya adalah gulungan ombak dari angin badai yang teramat besar sedang 
menuju ke arahnya.  

Tak lama kemudian…, dengan seketika saja orang salih itu menjadi panik 
dan mulai berteriak: “Tuhan! Dimanakah pertolonganmu?” hardiknya. 
“Mengapa engkau  tidak menolongku untuk sampai ke pulau itu!!” Serta merta 
saja, doa orang salih itu dikabulkan Tuhan. Badai menghantam perahunya yang 
terjebak pasir di pantai dangkal itu, dan menghempaskannya ke daratan pulau 
yang diinginkannya. Sayangnya, perahu itu jatuh menimpa bebatuan cadas 
karang yang keras dan tajam-tajam. Dan karena orang salih itu berada di 
dalamnya, maka dia tidak bisa mengelak ketika tubuhnya ikut terpelanting dan 
menimpa batu-batuan itu. 

Ketika malaikat maut datang menjemput, dia bertanya dengan terbata-
bata: “Wahai malaikat maut,” katanya, “Tuhan telah menolongku dengan 
menghempaskan diriku di pulau ini,” dia berhenti sejenak dalam nafasnya yang 
semakin berat, “tetapi mengapa dia ttttidak melakukannya dddenganhh cara 
yang bijaksana? “ 

Dan malaikat itu pun menjawab: “Sebenarnya, Tuhanmu telah 
memberimu pertolongan dengan cara yang paling bijaksana. “  

Lalu, dengan nafas yang tersengal-sengal menahan ajal, orang salih itu 
menyangkal: “Pendusta! Apakah cara seperti ini yang Tuhan sebut sebagai 
sebuah kebijaksanaan?” 

Kata malaikat: “Wahai orang salih. Tuhanmu telah memberimu sepasang 
tangan yang sempurna. Dan dua belah kaki yang kuat. Sehingga kamu bisa 
berenang di pantai yang dangkal ini untuk menuju ke daratan yang hanya 
berjarak beberapa meter saja. Sayang sekali, kamu memilih diam sambil 
mengharap-harap akan datangnya sebuah mukjizat. Padahal, tahukah kamu, 
bahwa penciptaan dirimu yang sempurna itu, adalah mukjizat paling besar yang 
pernah Tuhan berikan kepadamu…..?” Lantas malaikat mencabut nyawanya. 

Adalah benar bahwa Tuhan adalah Sang Maha Penolong. Akan tetapi kita 
juga memikul kewajiban untuk menggunakan segala potensi yang telah Tuhan 
berikan. Baik berupa pikiran. Potensi kekuatan mental. Kemampuan fisik. Dan 
apapun saja yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan kata lain, kita 
berkewajiban untuk menggunakan segenap anugerah Tuhan yang ada di dalam 
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diri kita, semaksimal mungkin. Untuk menolong diri kita memecahkan setiap 
masalah yang kita hadapi. Untuk menyembuhkan setiap luka hati yang kita 
alami. Untuk membantu diri kita bertahan menghadapi setiap tantangan hidup 
yang kita jalani.  

Maka, ketika ada persoalan hidup yang sangat berat menghimpit, 
hendaklah ingat bahwa Tuhan telah mendorong perahu kecil kita dari tengah 
lautan yang maha luas tadi, hingga ke pantai yang sangat dangkal di dekat 
pulau kehidupan itu. Kita hanya perlu menyingsingkan lengan baju. Lalu 
merelakan diri untuk berbasah-basah mencelupkan kaki dan berjalan di pantai 
dangkal itu. Dan kalaupun ternyata pantai itu terlampau dalam bagi kita untuk 
bisa berjalan, mengapa kita tidak menggerakan kedua kaki itu dan mengais-
ngaiskan tangan agar tubuh kita bisa mengapung dan berenang ke pulau 
kehidupan itu? Bukankah itu lebih masuk akal daripada menunggu gelombang 
badai yang besar menghempaskan perahu kehidupan kita ke batu cadas yang 
mematikan?  

Memang, kadang kita merasa bahwa dunia ini bertindak semena-mena 
kepada kita. Hidup ini sering bersikap tidak adil bagi orang-orang seperti kita. 
Entah karena kita merasa orang lain lebih kaya dari kita. Atau karena banyak hal 
lain yang bisa membuat kita cemburu kepada keberuntungan orang lain. Tetapi, 
semoga kita tetap memiliki segenap kemampuan untuk menghadapinya dengan 
baik. Meski tak ada seorangpun yang bisa memberikan pertolongan kepada kita; 
tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita pasti BISA melaluinya dengan baik. Kita 
hanya perlu meyakini, bahwa Tuhan telah memperlengkapi diri kita, dengan 
segenap kemampuan yang kita butuhkan; untuk menjalani hidup ini.   

Tampaknya, inilah pesan sesungguhnya yang hendak disuarakan oleh 
rumpun-rumpun tanaman lidah buaya kepada kita. Setidaknya, begitulah saya 
memahaminya ketika di pagi itu, saya mendapati lidah buaya itu sudah sembuh 
lagi dengan sempurna. Meskipun dia tidak sanggup untuk mengembalikan helai 
daun yang sudah terpotong itu, tetapi keseluruhan hidupnya tidak pernah 
terpengaruh buruk. Bahkan sebaliknya, lidah buaya itu memberi saya sebuah 
tunas kecil yang tumbuh di sela-sela akar serabutnya. Sebuah rumpun lidah 
buaya baru  yang mungil! 

Para ilmuwan sependapat bahwa sel-sel daun lidah buaya yang sudah 
dipisahkan dari akarnya masih bisa bertahan hidup dalam jangka waktu yang 
sangat lama. Dan itu cukup memberi bukti bahwa daun lidah buaya yang sudah 
terlepas dari akarnya tidak mau begitu saja menyerah. Kalau ada mahluk yang 
mampu membuat hati kita iri, lidah buayalah salah satunya. Kita pantas iri, 
karena semua lidah buaya tidak seperti kebanyakan manusia. Ketika lidah buaya 
dihadapkan kepada tantangan hidup yang semakin menjadi-jadi, mereka tidak 
menghukum diri seperti kita. Bahkan ketika kita mencoba untuk memotong 
daunnya, daun itu pun tetap hidup untuk jangka waktu yang teramat lama.  

Kalau lidah buaya bisa melakukannya, mengapa kita tidak ? 
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Mari kita lihat, berapa kali kita mengatakan : “Aku sudah tidak tahan lagi 
dengan semua ini!” Atau, Anda  pasti pernah mendengar orang mengatakan: 
“Aku lebih baik mati, daripada harus hidup menanggung derita yang  
berkepanjangan……” 

Jangan-jangan, sebenarnya lidah buaya itu sudah sejak lama mendengar 
manusia mengoceh tentang keputusasaan dan kekalahannya dalam menghadapi 
terpaan kesulitan hidup. Hanya saja, lidahnya lidah buaya itu tidak sanggup 
untuk berkata-kata agar bisa menjadikan manusia mendengar nasihat-
nasihatnya secara verbal. Maka dari itu, dia lebih memilih untuk menunjukkan 
secara visual saja. Tentang  bagaimana caranya untuk berpegangan terus kepada 
semangat hidup, dan segera menyembuhkan luka-luka apapun yang mendera 
sepanjang perjalanan hidupnya. Sehingga kita bisa meneruskan perjalanan ini 
dengan sepenuh rasa suka cita. Dan gembira. 

Di kantor kita, bukankah tidak sedikit orang yang membiarkan api 
kemarahan dan dendam kepada orang lain tetap berkobar? Di lingkungan 
tempat tinggal kita, bukankah banyak orang memilih untuk sakit hati, daripada 
melupakan perlakukan orang lain yang kurang berkenan di hatinya?  

Seorang bijak di dalam lingkungan bisnis modern perkotaan Anda 
mungkin pernah berkata, bahwa hidup adalah serangkaian persoalan yang 
harus kita selesaikan. Dan itu benar adanya, karena kelihatannya orang yang 
sudah mati tidak lagi mesti pusing tentang ini dan itu. Tidak ada ceritanya hidup 
ini akan mulus-mulus saja sepanjang hayat kita. Sebab akan ada saja saat dimana 
kita begitu kecewa. Ada kalanya kita teramat tertekan dengan situasi yang ada.  
Bisnis kita yang sedang lamban. Karir kita yang menyesakkan. Pendapatan kita 
yang tidak sanggup menutupi kebutuhan. Atasan-atasan Anda yang 
menyebalkan. Keteledoran orang lain yang sangat menjengkelkan. Tinggal sebut 
saja apa. Semuanya; adalah bagian dari hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa 
menyelesaikan persoalan demi persoalan yang mendera, kalau kita tidak 
memiliki kemampuan untuk dapat menyembuhkan dengan segera luka-luka 
jiwa yang mendera kita itu?  

Lidah buaya, dapat membantu manusia mengobati kulit yang kering dan 
kasar. Lidah buaya dapat mengembalikan kilau indah rambut kita yang merana. 
Dan lidah buaya juga dapat dijadikan minuman yang menyegarkan 
kerongkongan di kala dahaga. Namun, lebih jauh dari semuanya itu, lidah buaya 
dapat mengajari kita bagaimana caranya untuk dapat menyembuhkan luka-luka 
batin kita dengan segera.  

Di ladang Pak Tani, lidah buaya adalah inspirasi; untuk segera 
melupakan kekecewaan. Di ladang Pak Tani, lidah buaya adalah teladan; untuk 
memiliki keberanian dan dada yang lapang. Dan karena dimanapun kita berada, 
kita masih bisa menemukan semangat lidah buaya, maka sesungguhnya kita 
memiliki kesempatan yang sama, untuk belajar darinya; tentang bagaimana 
caranya menyembuhkan diri sendiri. Dari luka-luka hati yang tergores oleh 
keras dan tajamnya batu cadas kehidupan kita. Agar kita tegar. Agar kita tetap 
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tegak. Entah tantangan apa saja yang harus kita hadapi. Seperti halnya lidah 
buaya yang sanggup menyembuhkan luka-luka disekujur tubuhnya itu; tentu 
saja kita juga bisa. Mengapa? Karena kita lebih baik dari sekedar sekumpulan 
lembaran daun-daun Lidah buaya. Dan Tuhan, telah menciptakan kita lebih 
sempurna dari sang lidah buaya yang sakti itu. 
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SENANDUNG RUMPUN BAMBU 
 
 
Pernahkah Anda mendengarkan nyanyian alam? Misalnya, bunyi gemerisik 
yang dihasilkan oleh saling bergesekannya daun-daun bambu? Jika Anda 
berkesempatan untuk mengunjungi kebun bambu, cobalah sesekali Anda 
dengarkan nyanyiannya. Pohon-pohon pada rumpun bambu akan bernyanyi 
bersama angin. Jika angin bertiup lembut, maka daun-daun bambu itu akan 
memainkan alunan simfoni yang membuai jiwa. Namun, jika angin mulai 
bertiup kencang, maka daun-daun bambu itupun akan mulai menyanyikan lagu-
lagu berirama cepat seperti Disco atau Rock „n Roll. Ah! Saya sungguh 
merindukan nyanyian mereka.  

Mereka menyanyi sambil menari meliuk-liuk. Sangat memukau. Tidak 
ada mahluk lain yang bisa menyanyi sambil menari gemulai seperti pohon-
pohon rumpun bambu! Ketika daun-daunnya menyanyikan alunan  lagu merdu 
yang membius kalbu, batang-batang pohon bambu itu bergoyang ke kanan dan 
ke kiri. Manari meliuk-liuk, melenggak dan melenggok. Seperti sedang 
melantunkan lagu-lagu pujian sambil menyajikan tarian-tarian persembahan. 
Nah, dengarkan….., dengarkan suara itu. Suara daun-daun bambu itu saling 
bergesekan lagi. Dan lihatlah, pucuk-pucuk batang bambu itu bergoyang 
melambai-lambai gemulai dengan penuh suka cita. Mereka menyanyi.  Dan 
menari dengan gembira. Berdendang dan bergoyang dengan riang. 

Anda nyaris tidak akan pernah menemukan sebatang pohon bambu yang 
tumbang. Anda juga nyaris tidak pernah menemukan serumpun bambu yang 
meranggas. Meskipun musim kemarau sedang membakar seluruh permukaan 
bumi ini dengan garangnya. Dikala kemarau sekalipun, rumpun bambu tetap 
menghijau. Ketika pohon lain mengering, rumpun bambu memilih untuk 
bertahan, hingga menjadi pohon terakhir yang masih menghijau.  

Pernahkah Anda bertanya: Mengapa rumpun bambu bisa bertahan sekuat 
itu? Sekalipun terpaan kemarau yang keras menerpanya tanpa ampun? Sungguh 
sebuah misteri yang manarik untuk dipelajari, dan ditemukan jawabannya. 
Sekarang, cobalah perhatikan. Seseorang yang sering menyanyikan lagu-lagu 
yang ceria, dalam irama yang penuh suka cita, biasanya adalah orang yang 
hidupnya juga penuh suka cita. Orang yang suka menyanyikan lagu-lagu yang 
menceritakan tentang kebahagiaan biasanya adalah orang yang hidupnya 
bahagia. Sebaliknya, mereka yang suka menyanyikan lagu-lagu sendu, biasanya 
adalah orang-orang yang telah menjalani kehidupannya yang suram. Pertanyaan 
saya: mengapa orang-orang pertama tadi selalu bahagia dan penuh dengan suka 
cita? Apakah mereka tidak pernah mengalami badai hidup yang menggodanya? 
Atau kehidupannya terbebas dari cobaan yang mendera? 

Lagu merupakan sebuah ungkapan dari rasa hati. Kalau Anda dapat 
menyanyikan sebuah lagu dengan penghayatan yang sempurna, maka Anda  
akan berhasil menyelami hingga ketempat terdalam dari isi hati penciptanya.  
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Dan Anda akan berhasil memahami perasaan mereka. Bahkan Anda merasa 
seolah-olah hal itu terjadi pada diri Anda sendiri. Sebuah lagu juga mampu 
menghubungkan kita dengan peristiwa-peristiwa dimasa silam. Sebab sebuah 
lagu bisa menyimpan berbagai kisah didalamnya. Kalau ada lagu yang 
menyimpan kenangan; maka kenangan itu akan serta merta hadir dalam pikiran 
kita, saat lagu itu terdengar kembali. Hal itu menunjukkan bahwa lagu 
mempunyai kekuatan magis untuk mempengaruhi perasaan-perasaan kita. 
Pendek kata, lagu mempunyai pertalian erat dengan jiwa kita.  

Bukankah Anda tidak bisa menyanyikan lagu gembira dengan tetap 
membiarkan suasana hati Anda bermuram durja? Sebaliknya, lagu-lagu yang 
bertemakan kesedihan akan dengan sendirinya membawa Anda kepada suasana 
yang redup dan merana. Tidak heran jika rasa hati gundah Anda bisa serta 
merta hilang begitu saja ketika Anda menyenandungkan lagu-lagu gembira 
dengan sepenuh penghayatan yang bisa Anda lakukan. Begitu pula sebaliknya. 

Dan tahukah Anda, bahwa itulah jawaban untuk pertanyaan; “Mengapa 
rumpun bambu bisa bertahan sekuat itu? Sekalipun terpaan kemarau yang keras 
menerpanya tanpa ampun?” Karena pohon-pohon rumpun bambu, selalu 
menyanyikan lagu-lagu yang penuh dengan kebahagiaan, suka cita, dan 
semangat untuk hidup dalam damai. Karena itulah, ketika dia bernyanyi, dia 
juga melenggak-lenggok ke kanan dan ke kiri. Bergoyang  dengan gemulai, 
didalam untaian harmoni yang sempurna. Itulah rahasia dari kekuatan pohon-
pohon rumpun bambu: mereka gemar sekali meyanyikan lagu-lagu tentang 
keindahan hidup ini. Seperti Anda menyanyikan lagu gembira tadi.  

Sesungguhnya setiap mahluk bisa menjadikan dirinya bahagia, gembira, 
suka cita, dan penuh dengan harapan, dengan cara menyanyikan lagu-lagu 
seperti yang dinyanyikan oleh rumpun-rumpun bambu. Saya mempunyai 
beberapa lagu yang jika diperdengarkan kembali, maka imajinasi saya akan 
dengan serta merta memutar kembali sebuah film yang berisi video rekaman 
tentang  kenangan-kenangan masa lalu saya.  

Misalnya, ketika lagu “Bintang Kejora,” diperdengarkan. Maka yang 
terpikir oleh saya adalah suasana malam yang hening bertaburan bintang  ketika 
saya keluar menuju ke halaman belakang rumah pertanian kami.  Saat itu, saya 
memandang keindahan langit yang menakjubkan dengan kerlap-kerlip bintang-
bintang yang saling memamerkan pesona keindahan kedipan mata satu sama 
lainnya. Berkerlap-kerlip. Seumpama intan berlian. Ketika langit cerah yang 
syahdu itu menampakkan kerlip dari sebuah bintang yang bersinar lebih terang. 
Lebih terang cahayanya dari bintang-bintang yang lainnya. Maka ketika itu 
pulalah saya berhadapan dengan bintangku; bintang  kejora yang indah slalu. 

Ketika lagu “layang-layang” yang saya nyanyikan, pastilah saya 
mengingat dengan utuh saat-saat dimana sebuah layang-layang sedang saya 
terbangkan. Lengkap dengan sensasi benang-benang nilon di dalam genggaman 
kedua telapak tangan saya, dan cahaya matahari yang sewaktu-waktu 
menyilaukan mata sehingga harus memperbaiki letak topi jerami saya. Juga 



 66 

tiupan angin lembut mengibaskan rambut ceriwis saya. Semuanya. Meskipun 
peristiwa sesungguhnya telah berlalu puluhan tahun silam, tetapi memori saya, 
masih dapat menyimpan detail-detailnya dengan sempurna. Bukankah Anda  
juga memiliki lagu kenangan serupa?  

Saya akan mengisahkan sebuah cerita yang mungkin Anda belum pernah 
mendengarnya dimanapun juga. Namun, ini merupakan hal yang biasa kami 
temui di tanah ladang pertanian kami. Kalau seseorang bernyanyi tanpa iringan 
musik, maka orang-orang di ladang pertanian kami menyebutnya sebagai 
hariring. Karena kata „kuring‟ dalam bahasa kami berarti „saya‟, maka hariring 
kuring mengandung makna, nyanyi sunyi diri sendiri. Adegannya, sama persis 
dengan adegan ketika Anda bernyanyi di kamar mandi. Kalau Anda berhariring 
di kamar mandi, maka Pak Tani melakukannya di tengah sawah.  

Ditanah pertanian kami, hariring kuring itu dihariringkan oleh petani yang 
sedang membajak sawah. Biasanya, sawah di ladang kami dibajak oleh 
sekelompok pekerja, ditambah satu buah pedati pembajak sawah yang ditarik 
oleh seekor kerbau. Kami menyebutnya nyingkal atau ngagaru. Artinya, 
membolak-balik dan meratakan tanah yang akan kami tanami sehingga tanah itu 
menjadi gembur. Dan memudahkan tanaman untuk tumbuh menjadi subur.  

Anda pernah melihat adegan atau liputan tentang „karapan sapi‟? Nah, 
dengan kendaraan seperti itulah Pak Tani membajak sawahnya. Hanya saja, 
kerbau pembajak sawah itu menarik pedati yang di bagian bawahnya bukan 
dipasangi roda, melainkan mata bajak yang terbuat dari logam pipih yang tajam, 
sehingga bisa mengangkat tanah di ladang itu untuk menjadikannya gembur. 
Selama Pak Tani membajak sawah, selama itu pulalah Pak Tani menyanyikan 
hariringnya.  

Pernahkah Anda menyaksikan seseorang bekerja sambil menyanyikan 
lagu tentang kesedihan? Tentu saja tidak. Kecuali mereka yang bekerja di 
pemakaman.   

Pak Tani tidak pernah menyanyikan lagu tentang kesedihan. Ataupun 
keluhan tentang hidup yang suram. Lagu yang dihariringkannya adalah lagu 
tentang rasa syukur dan semangat kerja yang  membara. Atau tentang do‟a dan 
pengharapan. Tentang mimpi yang indah. Tentang panen yang melimpah. 
Tetang tanaman yang tumbuh subur. Tentang buah-buahan yang ranum. 
Tentang sesuatu yang menyenangkan di akhir perjalanan proses mengolah tanah 
di ladang itu. Dan tentang kebahagiaan hidup yang selamanya dicita-citakan.  

Cobalah Anda  simak salah satu bait syair Hariring Kuring berikut ini : 
Ari hirup geuning 

Endahna ning  tanpa tanding 
Omat ulah dimurah mareh  

Mun seug datang wanci magrib, 
Waktuna urang areureun 

Mangsana srangenge hudang, 
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Waktuna urang nguniang 
 

Melalui bait itu, Pak Tani sedang berujar : 
Kehidupan ini sesungguhnya, 

Teramat indah untuk dicarikan padanannya 
Ingatlah, jangan sampai disia-siakan 

Bila senja telah tiba, 
Saatnya kita untuk menikmati malam, 

Dan ketika matahari pagi mulai bersinar lagi, 
Itulah saatnya bagi kita untuk bangkit kembali 

 
Kalau Anda mendapati orang-orang di kantor bekerja dengan giat sambil 

menyanyikan lagu-lagu seperti itu; apakah Anda mengira bahwa orang itu akan 
sampai kepada kebahagiaan batin yang didambakannya? Begitulah yang 
dilakukan oleh Pak Tani, ketika dia sedang membajak sawahnya. Sepanjang hari. 

Anda pasti masih ingat lagu yang memiliki kenangan manis bagi Anda. 
Sebut saja sebuah lagu yang mengingatkan Anda kepada bunyi deru ombak di 
pantai ketika Anda sedang berlibur untuk menghabiskan masa-masa yang indah 
disana. Sekali waktu, biarlah lagu itu mengumandang di ruang kerja Anda. 
Bukankah serta merta Anda bisa mengingat kembali saat-saat indah di pantai 
itu?  Dinding beton yang mengungkung ruangan kantor tidak akan pernah bisa 
melarang Anda melanglang buana ke alam maya panorama itu, bukan? 

Di telinga saya, Hariring Kuring masih saja terngiang-ngiang. Dan seperti 
halnya Anda yang merasakan deru ombak ketika mendengarkan lagu itu, saya 
tidak bisa melepaskan nostalgia yang melekat pada hariring-hariring yang pernah 
saya kenal. Jadi, saya masih selalu bisa mencium aroma rumput hijau di ladang 
Pak Tani.  

Setiap orang tentu bisa membuat hariring  masing-masing untuk SELALU 
mengingatkannya kepada saat-saat yang paling indah dalam hidupnya. Hariring 
kuring, seperti PENANGKAL PETIR, yang mampu menghidarkan sebuah 
bangunan tinggi dari sambaran petir di musim hujan badai disertai halilintar 
yang tiada henti-hentinya menggelegar. Dia dapat mengusir petir yang mencoba 
mendekat. Hariring kuring juga bisa berperan bagaikan antibodi, yang siap siaga 
untuk menghempaskan berbagai penyakit yang berusaha menerobos ke dalam 
sistem pertahanan tubuh kita. Hariring kuring, adalah pranata yang bisa kita  
miliki, selagi kita menginginkannya. Kapan saja. Jadi, jika Anda merasakan 
kebahagiaan yang sangat menyenangkan, buatkanlah sebuah hariring kuring 
untuk diri Anda sendiri. Dan bila suatu ketika Anda sedang besedih hati, 
netralkanlah kesedihan itu dengan hariring itu. Maka Anda akan kembali kepada 
suasana yang indah itu.  
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Ketika begitu banyak pohon besar yang 

tumbang karena terpaan angin dan 

badai, rumpun-rumpun bambu memilih 

untuk bernyanyi dan menari 

bersamanya.  Kemudian  menjalaninya 

dengan suka cita. ……… 
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Jika kita mengumpamakan terpaan angin yang menghajar rumpun 
bambu itu sebagai sebuah cobaan hidup. Sebuah rintangan yang berat. Maka, 
rumpun-rumpun bambu memilih untuk bernyanyi, dan menari bersamanya. 
Ketika begitu banyak pohon besar yang tumbang bergelimpangan karena 
terpaan badai kehidupan yang melandanya, maka rumpun-rumpun bambu 
memilih untuk meramunya menjadi sebuah komposisi harmoni yang mengalun 
indah bersama kelenturan gemulai tariannya. Rumpun bambu itu memilih 
untuk bernyanyi. Dan menari bersamanya.  Dan menjalaninya dengan suka cita. 
Selama-lamanya. 

Rumpun bambu tidak sekedar berusaha untuk tetap bertahan hidup. 
Mereka juga menikmati hidupnya meski tengah diterpa angin kencang. Tidak 
peduli seberapa kencangnya angin berhembus, rumpun-rumpun bambu tetaplah 
tegar berdiri disana. Hidup dengan teguh. Dan ceria. Banyak sekali akar pohon-
pohon besar yang kelihatannya kokoh tercerabut oleh gemuruh angin ribut yang 
mengamuk. Namun, pernahkah Anda menemukan rumpun-rumpun bambu 
mengalami nasib serupa itu. Tidak. Karena rumpun-rumpun bambu, memilih 
untuk bersenandung bersama angin. Dan menari riang gembira bersamanya.  

Hempasan angin adalah cobaan hidup. Angin ribut adalah badai 
kehidupan. Dan rumpun-rumpun bambu adalah kita semua. Senandungkanlah 
hariring Anda seperti batang-batang rumpun bambu menyenandungkannya. Jika 
kita bisa menyanyikan senandung yang sama, maka kita akan menjadi kuat 
seperti rumpun-rumpun bambu itu. Tidak peduli betatapun beratnya cobaan 
hidup yang kita hadapi; kita akan tetap berhasil menghadapinya. Kita akan tetap 
bisa bernyanyi. 

Sunandungkan hariring Anda. Alunkan merdu senandungnya. Menarilah  
bersamanya. Dan tetaplah bersemangat. Seperti rumpun bambu yang tetap 
menghijau itu. Dan Anda, akan selama-lamanya menghijau.... 
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TURUS-TURUS PIKIRAN 
 
 
Cobalah perhatikan, jenis tanaman apa saja yang ada di halaman rumah Anda. 
Dapatkah Anda menemukan sejenis pohon yang tumbuh dengan cara 
merambat? Kalau Anda belanja sayuran kepada pedagang sayur keliling di 
kompleks perumahan Anda, tanyakan saja, apakah dia menjual kacang panjang? 
Tanaman itu mempunyai nama ilmiah yang sangat indah: Vigna ungiculata. 
Seindah bentuknya yang langsing memanjang, dan bunganya yang berwarna 
ungu memukau. 

Tahukah Anda, bagaimana tanaman kacang panjang tumbuh? Mereka 
tumbuh dengan cara merambat. Tahukah Anda;  mengapa kacang panjang tidak 
seperti kacang-kacang yang lainnya? Dia panjang sekali. Kacang tanah tidak. Dia 
langsing sekali; kacang polong tidak. Begitu pula kacang kedelai. 

Saya sangat menyukai pohon kacang panjang. Jadi, untuk menemukan 
pelajaran yang dikandungnya, bukanlah hal yang terlampau sukar untuk 
dilakukan. Ketika umur tanaman kacang panjang berada pada kisaran sepuluh 
hingga empat belas hari, Pak Tani selalu mendatangi tanaman itu. Dan 
membantunya untuk membelitkan sulur batang pohonnya kepada tiang bambu 
yang sengaja dipancangkan agar sulur-sulur batang itu bisa merambat. Batang 
bambu itu dinamakannya dengan sebutan turus.  

Saya bertanya kepada Pak Tani, mengapa kita memberi sulur-sulur 
kacang panjang itu sebatang turus? Dan mengapa kita harus membantunya 
untuk merambat dan membelit  pada turus itu ? 

“Sulur dari pohon kacang panjang itu seperti pikiran kita,” begitu Pak 
Tani menjelaskan. “Dia akan tumbuh tidak beraturan kalau kita tidak 
memberinya arah dan aturan yang harus diikutinya. Kalau sulur pohon kacang 
panjang itu kita bantu untuk tumbuh mengikuti turus-turus ini, maka dengan 
sendirinya dia akan tumbuh mengikuti arah tegaknya turus-turus itu. Demikian 
pula halnya dengan pikiran kita, kalau kita mengarahkannya dengan baik, maka 
pikiran kita akan menuju kepada arah yang baik-baik saja. Tetapi,” Pak Tani 
berhenti sesaat. “Bila kita membiarkannya tumbuh dengan liar ke arah mana saja 
yang diinginkannya, maka kita akan mendapatkan pikiran-pikiran baik, yang 
bercampur aduk dengan pikiran-pikiran yang buruk. Dan akhirnya, itu akan 
mempengaruhi budi dan pekerti kita, perangai dan juga prilaku kita.” 

Tidak heran kalau akhirnya pada waktu-waktu tertentu kita berperilaku 
baik, dan pada kesempatan lain kita menunjukkan perilaku yang buruk. Tetapi, 
siapa sih yang bersedia bergaul dengan orang-orang yang memiliki pikiran, budi 
pekerti, atau perangai, dan perilaku yang buruk? Semua orang mempunyai 
keinginan untuk dipersepsikan sebagai orang „baik‟ oleh orang-orang di 
sekitarnya. Karena itu, semua orang selalu berusaha untuk bersikap baik. Akan 
tetapi, kalau orang itu tidak mampu untuk memberikan arah yang baik kepada 
pikirannya, maka dia tidak akan pernah berhasil untuk menjadi orang yang baik. 
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Mengapa bisa demikian? Karena PERILAKU YANG BAIK HANYA BISA 
DIHASILKAN DARI PIKIRAN YANG BAIK. Begitu pula sebaliknya. Dan 
karena manusia cenderung untuk mengambil pilihan yang paling 
menguntungkan baginya, maka, ada kalanya dia tidak mempedulikan apakah 
tindakannya baik atau buruk.  

Contohnya begini, pada suatu ketika Anda bertemu dengan seseorang 
yang sedang mengenakan kalung berlian yang sangat indah dan mahal 
harganya. Tentu saja kita tidak perlu berpura-pura tidak tertarik kepada 
perhiasan semacam itu, bukan? Jadi, lumrah saja kalau kemudian Anda  
mempunyai keinginan untuk memiliki kalung itu. Kemudian Anda  bertanya 
kepada diri sendiri: bagaimana caranya?  

Ketika  pertanyaan; „bagaimana caranya?‟  itu Anda  lontarkan, maka otak 
Anda  segera berputar mencari sejumlah jalan keluar. Dan karena otak Anda  itu 
dirancang untuk membantu menemukan sejumlah alternatif, melalui apa yang 
kita sebut sebagai pikiran, maka  dia akan menjawab pertanyaan Anda: 

Pikiran Anda  berkata: “Beli saja kalung lain yang sejenis.” 
Anda menghardik: “Mahal!” 
Pikiran Anda  bilang: “Kita harus bekerja lebih giat lagi!” 
Anda menjawab: “Kelamaan!” 
Pikiran Anda berkata: “Kita harus mencari lembaga keuangan untuk 

memberikan kredit” 
Anda menjawab: “Susah membayarnya!” 
Pikiran Anda  mengatakan: “Bilang saja kepada si empunya kalung, 
bahwa kita  ingin menyewanya untuk pergi ke undangan.” 
Anda menjawab: “Tanggung!” 
Pikiran Anda  berbisik: “Rampok saja!‟ 
Turus-turus pikiran berfungsi untuk memastikan bahwa pikiran Anda  

tidak akan pernah merekomendasikan Anda  untuk merampok.  
Benarkah bahwa turus-turus itu membantu sulur kacang panjang untuk 

menghasilkan buah yang lebih baik? Pada kenyataannya, Pak Tani akan 
mendapati buah kacang panjang yang pendek-pendek dan jelek dari setiap 
pohon kacang panjang yang tidak merambat pada turus-turusnya. Tak jarang 
buah kacang panjang yang pendek-pendek itu juga menderita borok disana-sini 
karena ulat-ulat tanah menggigitinya. Selain itu, tanah yang lembab 
menyebabkan buah kacang panjang dari pohon itu menjadi cepat membusuk. Itu 
terjadi bahkan sejak jauh hari sebelum panen dilakukan. Jadi, kacang panjang itu 
tidak memberikan apa-apa kepada Pak Tani selain „sampah kacang panjang‟.  

Sebaliknya, setiap sulur batang yang merambati turus itu dengan baik, 
mempersembahkan buah kacang panjang yang sungguh panjang-panjang. 
Karena letaknya yang tinggi, maka ulat-ulat tanah tidak bisa menggapainya. Dan 
udara tanah yang lembab tidak bisa membuatnya busuk. Pada posisi merambat, 
setiap pohon kacang panjang saling berlomba untuk menghasilkan buah kacang 
pajang yang paling panjang. Ketika si batang pohon kacang panjang itu  melihat 
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tetangganya berbuah kacang panjang yang sangat panjang, maka dia juga 
berusaha untuk bisa menghasilkan buah kacang panjang yang panjang-panjang 
pula. Akhirnya, Pak Tani bisa memanen buah kacang panjang yang benar-benar 
panjang dengan kualitas yang paling baik. Itu terjadi karena Pak Tani 
menyediakan bagi sulur batang pohon kacang panjang itu turus-turus untuk 
memberinya arah tumbuh yang baik.  

Bayangkan jika setiap sulur pohon kacang panjang itu mewakili satu sel 
hidup dalam otak Anda. Betapa panjang dan sehatnya buah pikiran yang 
dihasilkan dari sel-sel otak itu, kalau Anda memberinya turus-turus pikiran yang 
pantas. Sebaliknya, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi jika kepadanya 
tidak Anda sediakan turus-turus pikiran yang baik.  

Anda pasti pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa:  pikiran itu 
harus dipagari, agar tidak menyerempet kepada hal-hal yang tidak baik. 
Kelihatannya nasehat itu masuk akal juga, ya? Bukankah pikiran Anda bisa 
melakukan apa saja? Cobalah Anda  sebutkan, apa sih yang tidak bisa dilakukan 
oleh pikiran Anda? Sekalipun Anda  belum pernah menginjakkan kaki di sebuah 
planet yang bernama Venus, toh Anda masih bisa membayangkan dalam 
kantong pikiran Anda  tentang: bertamasya di kesyahduan planet venus.  

Tetapi, setelah saya mengerti tentang turus-turus itu, ternyata, yang kita 
perlukan bukanlah membatasi dan mengekang pikiran-pikiran kita, melainkan 
memberikan turus yang baik tempat pikiran kita bisa bertumbuh dan menuju 
kepada arah yang baik. Kalau kita bisa mengarahkan turus-turus pikiran kita 
kepada arah yang baik-baik saja, maka pikiran kita hanya akan 
MEREKOMENDASIKAN ALTERNATIF-ALTERNATIF YANG BAIK SAJA. 
Mengapa? Karena turus-turus pikiran kita tidak ada yang menuju kepada kata 
„merampok kalung berlian itu‟. 

Dalam perjalanan penelusuran saya di kemudian hari, akhirnya saya 
menemukan rahasia, mengapa sulur batang pohon kacang panjang yang 
merambati turus-turusnya menghasilkan buah kacang panjang yang benar-benar 
panjang dan berkualitas baik. Tiga hal berikut ini memberikan gambaran 
sederhana untuk menjelaskannya:  
 

 Pertama: turus-turus Pak Tani selalu diarahkan ke atas. Dengan begitu, 
buah-buah kacang panjang yang dihasilkannya kelak akan terlindung dari 
kerusakan oleh hama ulat tanah yang akan dengan sangat rakus 
menjadikannya keropos. Juga melindungi buah kacang panjang itu dari 
pengaruh negatif lingkungannya, yaitu kelembaban tanah yang bisa 
menyebabkannya cepat membusuk. Persis seperti pikiran kita yang perlu 
dilindungi dari beragam hama yang akan merusaknya, dan dari 
lingkungan yang  bisa menyebabkannya menjadi pikiran yang busuk. 
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Setiap sulur batang pohon kacang panjang 

itu mewakili satu sel hidup dalam otakmu. 

Betapa panjang dan sehatnya buah pikiran 

yang dihasilkan dari sel-sel otak itu, kalau 

engkau memberinya turus-turus pikiran 

yang baik .……… 
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 Kedua: Turus-turus itu mengajak setiap batang pohon kacang panjang 
untuk tumbuh dengan tegak. Karena itu daun-daun dari setiap batang 
pohonnya tidak akan saling menutupi satu sama lain, sehingga cahaya 
matahari akan dengan leluasa menyinarinya secara merata. Masih 
ingatkah Anda, bagaimana cahaya matahari memainkan perannya di 
dalam proses yang oleh guru SD kita diperkenalkan sebagai proses 
fotosintesis? Di SMP kemudian kita mengetahui lebih jauh lagi bahwa 
tanpa cahaya matahari, proses itu tidak bisa terjadi. Karena, cahaya 
matahari membantu klorofil atau zat hijau daun yang terdapat  di dalam 
daun-daun batang pohon kacang panjang itu untuk menjalankan sebuah 
reaksi kimia yang sangat menakjubkan, sehingga air dan karbon dioksida 
dapat diubah menjadi bahan dasar fruktosa, untuk menghasilkan 
karbohidrat kompleks. Karena itu, buah kacang panjang yang dihasilkan 
oleh batang pohon kacang panjang yang terkena sinar matahari dengan 
baik, pastilah akan lebih baik. Lebih besar. Dan lebih pajang, 
dibandingkan dengan buah kacang panjang dari batang pohon kacang 
panjang yang tidak memperoleh sinar matahari yang baik. Pikiran kita 
juga begitu, jika semakin banyak dia terkena cahaya, dia akan semakin 
tercerahkan. 

 

 Ketiga: Turus-turus itu membawa setiap batang pohon kacang panjang 
untuk tinggal di atas. Ketika bakal buah kacang panjang mulai muncul 
untuk tumbuh, maka gaya gravitasi bumi menariknya untuk turun ke 
bawah. Dan karena tangkai batang pohon kacang panjang itu menahan 
dengan kuat pangkal bakal buah itu, maka dia akan tertarik ke bawah. 
Dan pada saat yang sama, sekaligus pula tertahan di atas. Karenanya, 
bakal buah itu bukannya jatuh, melainkan terus bergelantung pada 
pangkalnya di tangkai batang pohon, dimana pada saat yang sama dia 
menuju ke bawah untuk memenuhi panggilan bumi melalui tarikan gaya 
gravitasinya. Persis seperti pikiran kita, jika dia bisa tetap menjaga nilai-
nilainya yang tinggi sambil tetap membumi; maka dia akan menghasilkan 
pikiran dan gagasan yang tidak hanya berguna secara duniawi, tetapi 
juga mulia dalam penilaian ilahi. 
 
Maka dari itu, Pak Tani bisa memperoleh buah kacang panjang yang 

besar, dan benar-benar panjang. Dari sulur batang pohon kacang panjang yang 
merambat mengikuti turus-turus itu. Jika Anda berhasil menentukan standar 
nilai yang tinggi untuk setiap keputusan yang dilahirkan melalui pikiran-pikiran 
Anda, maka sekalipun itu menyangkut hal-hal yang rendah atau sederhana, 
tetapi tetap akan memiliki ketinggian nilai etika, dan kualitasnya tersendiri. 

Mari kita kembali kepada diri kita. Apakah kita bisa melakukan satu saja 
tindakan dengan tidak melibatkan pikiran? Tidak bisa, bukan? Gerak refleks 
sekalipun masih melibatkan syaraf tulang belakang yang masih merupakan 
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bagian tak terpisahkan dari sistem syaraf pusat kita, dimana pikiran-pikiran 
dilahirkan. Dengan demikian, kita bisa menyebut „tindakan‟ sebagai buah dari 
„pohon pikiran‟. Anda tidak akan berlari, bila pikiran Anda  tidak mengatakan 
“lari!”. Anda juga tidak akan „makan‟, bila pikiran Anda  tidak menyuruh Anda 
untuk makan. 

Bagaimana dengan tindakan dan tingkah laku kita pada hal-hal yang 
lainnya? Seperti halnya setiap sulur batang pohon kacang panjang, apakah kita 
memperoleh buah kacang panjang pikiran yang benar-benar panjang, atau 
sebaliknya, sangat ditentukan oleh; apakah kita membantu setiap sulur batang 
pohon pikiran kita dengan turus-turus pikiran yang baik, atau tidak. Jika kita 
memberi pikiran kita turus-turus yang baik, maka kita akan memanen hanya 
buah pikiran yang baik, sebaik yang selayaknya kita petik. 
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SI BUNGA TEROMPET 
 
 
Rumah pertanian Pak Tani dikelilingi oleh pagar setinggi pinggang orang 
dewasa yang terbuat dari batang-batang bambu. Pada musim hujan biasanya 
pagar bambu itu akan ditumbuhi oleh sejenis tanaman merambat yang meliuk-
liuk membelitnya. Meskipun tidak menebarkan bau yang wangi, namun, 
tanaman merambat itu memiliki bunga yang sangat indah berwarna pink. Atau 
ungu muda yang sungguh menawan hati. Ukurannya kira-kira sepanjang lima 
hingga tujuh sentimeter dengan diameter lingkaran paling luarnya yang hanya 
sekitar empat atau lima sentimeter saja. Dan karena bentuknya yang seperti 
terompet, maka kami menyebutnya si bunga terompet. 

Boleh saja Anda berpikir bahwa bunga yang saya kagumi ini tidak ada 
apa-apanya dibandingkan dengan bunga-bunga  indah yang Anda bisa beli di 
flower shop di pusat kota tempat Anda tinggal. Tetapi, saya tidak begitu yakin 
kalau bunga-bunga mahal Anda  itu bisa menyaingi perilaku menakjubkan si 
bunga terompet. 

Perilaku? Apakah tetumbuhan mempunyai perilaku? Betul. Terutama si 
bunga terompet. Bunga ini akan mematahkan pendapat kita  bahwa kata 
„perilaku‟ hanya bisa digunakan kepada manusia atau hewan. Tidak pada 
tanaman.   

Seperti biasanya, sore itu saya berniat untuk melihat si bunga terompet. 
Namun, terpaksa harus bersabar hingga hujan yang sedang tercurah saat itu 
mulai mereda. Beberapa lama kemudian, hujan itu pun berhenti dan menyisakan 
suasana yang sejuk di tanah ladang pertanian kami. Sisa-sisa tetesan air hujan 
dan embun yang masih tertinggal memecahkan cahaya matahari yang masih 
dengan penuh semangatnya berkeras hati untuk tetap bersinar. Pecahan cahaya 
mentari itu meninggalkan jejak-jejak warna yang sangat indah sang pelangi.  
Pelangi memang bukanlah hal yang mudah kita saksikan di pemandangan langit 
perkotaan saat ini. Namun, hal itu hanyalah sebagian kecil saja dari  salah satu 
peristiwa indah yang menjadi hiburan paling menakjubkan yang disajikan oleh 
alam untuk kami. Karena itu, saya selalu mendapatkan kegembiraan dan 
ketentraman hati ketika memandangnya, hingga pelangi itu perlahan-lahan 
menghilang dengan sendirinya.  

Sayangnya, kebahagiaan saya pada sore itu telah hancur berantakan. 
Pasalnya, pada saat yang bersamaan saya menemukan sesuatu yang sangat 
mengecewakan. Saya menyaksikan sesuatu yang buruk telah terjadi pada bunga 
terompet kami. Lantas, dengan agak bergegas saya mengatakan kepada Pak Tani 
bahwa bunga terompet di pagar halaman rumahnya itu sudah layu. Tidak ada 
yang masih tersisa.   

“Apanya yang istimewa? “ tanya Pak Tani, “bukankah semua bunga dari 
setiap tanaman pada akhirnya akan gugur juga ?” 
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“Saya mengerti itu,“ saya bilang, “tetapi tanaman yang ini kelihatannya 
berbeda Pak Tani,” 

“Mengapa?” tanya Pak Tani. 
“Karena semua bunganya menjadi layu pada saat yang bersamaan,” saya 

menjelaskan. 
“Semuanya?” Pak Tani mencoba meyakinkan diri. 
“Semuanya. Bunga yang besar. Dan juga bunga yang masih kecil!” saya 

menegaskan. Saya meraih tangan Pak Tani dan menariknya menuju ke rumpun 
pohon bunga terompet itu. Kemudian memintanya untuk melihat sendiri bunga-
bunga pada setiap tangkai pohonnya yang sudah layu itu. Semuanya. Yang tua, 
maupun yang muda. Semuanya sudah layu tiada yang tersisa. 

“Hmmmh… sungguh menarik, bukan?”,  katanya kemudian. Sebuah 
komentar yang jauh dari memuaskan. 

“Saya membutuhkan jawaban, “ kata saya. 
“Tidak bisa sekarang, “ kata Pak Tani.  
“Mengapa?” saya mendesak, “Apakah untuk sekali pertanyaan ini Pak 

Tani tidak bisa menemukan jawabannya?” 
“Beri Bapak waktu satu malam saja,” pintanya. Dan saya pun 

mengangguk. Memberinya waktu untuk mencarikan jawabannya. 
Keesokan harinya, di pagi buta yang masih diselimuti udara pegunungan 

yang dingin, Pak Tani membangunkan saya. Meskipun saya telah menolaknya 
dengan sekuat tenaga, akhirnya saya menyerah juga ketika Pak Tani 
membisikkan kata : “Jawabannya sudah ditemukan!”  

Suara itu terdengar lebih nyaring dari bunyi dering jam weker manapun 
yang pernah saya dengar. Jawabannya sudah ditemukan! Jawabannya sudah 
ditemukan! 

Dan saya melompat dari tempat tidur. “Katakan kepada saya Pak Tani, “ 
saya tidak sabar. 

“Ayo,” jawab Pak Tani seraya berjalan meninggalkan saya. Dia berjalan 
keluar rumah, kemudian melintasi halaman yang luas itu menuju ke pagar 
bambu dimana kami berbicara kemarin sore. Di bawah deraan rasa kantuk dan 
tiupan angin pagi hari yang terasa menusuk, saya memaksakan diri untuk 
berjalan mengikuti arah yang ditujunya. Demi sebuah jawaban yang dijanjikan 
itu. Masih kuat terasa dinginnya ketika kaki saya yang telanjang tanpa alas 
menyapu rerumputan yang masih diselimuti embun pagi. Namun, saya tidak 
memperdulikannya. Demi jawaban itu. 

“Lihatlah,“ kata Pak Tani ketika saya tiba disampingnya seraya 
mengarahkan telunjuknya ke arah si bunga terompet. Sungguh sebuah 
pemandangan yang sangat mengagumkan. Tahukah Anda apa yang sedang 
terjadi di hadapan saya? Saya mendapati bunga-bunga terompet yang kemarin 
sore layu itu, kini telah mekar kembali dengan segarnya! Tidak kurang suatu 
apapun. Di mata saya, mereka tampak begitu berseri-seri. Indah tiada tara. 
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Seakan-akan sedang mempertontonkan sebuah pertunjukan agung. Seolah 
bunga-bunga terompet itu sudah siap untuk menyambut hari yang baru ini! 

Pak Tani mengatakan, bahwa si bunga terompet akan membiarkan 
bunga-bunganya untuk mekar di pagi buta hingga sore hari nanti. Dan ketika 
petang menjelang, dia akan mengijinkan bunga-bunga itu untuk menguncup 
lagi. Dan kembali tertidur diselimuti gelapnya malam yang kelam. Dan ketika 
sang surya kembali terbit di esok pagi, maka si bunga terompet itu akan bangun. 
Dan membiarkan bunga-bunganya kembali bermekaran. 

Apakah Anda mendengarkan pesan penting dari fenomena ini? Meskipun 
sekarang saya tidak bisa dengan mudah melihat bunga terompet lagi, namun 
saya masih dapat mendengar dengan jelas, pesan sesungguhnya yang 
disampaikan oleh si bunga terompet. Seolah-olah dia mengatakan: bekerjalah 
saat engkau harus bekerja, dan beristrahatlah, setiap kali engkau 
membutuhkannya.  

Bukankah pesan ini yang dikatakan oleh penasehat spiritual Anda  
tentang keseimbangan hidup? Di dalam kehidupan nyata, kita sering mendapati 
orang-orang yang terjebak dalam rutinitas kerja hingga hal penting lain dalam 
hidupnya terabaikan. Sedangkan si bunga terompet mengajarkan pentingnya 
keseimbangan dari hidup itu sendiri. Sebab, menurut si bunga terompet itu; 
hidup yang tidak disertai oleh keseimbangan, tidak lebih dari sekedar belenggu 
saja.  

Lagi pula, produktivitas seseorang tidak berhubungan langsung dengan 
lamanya dia berada dikantor. Karena pada kenyataannya banyak sekali „orang 
sibuk‟ yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna pada 
jam-jam dimana seharusnya dia bekerja. Tetapi, di saat orang lain pada pulang 
ke rumah dan membagikan waktunya kepada keluarganya, orang-orang ini 
malah sebaliknya; kembali ke ruang kerjanya. Sibuk didepan layar komputernya. 
Tetapi, Anda  tidak pernah tahu, apa yang sedang dikerjakan olehnya.  

Saya tidak berhasil menemukan apa sesungguhnya kehebatan pekerja-
pekerja yang masih tetap tinggal di kantor ketika jam pulang kantor sudah 
berlalu begitu jauh. Dan terus bertahan hingga gulita malam menyelimuti langit. 
Bahkan sebaliknya, saya sering mendapati sebagian dari orang semacam ini 
datang ke kantor jauh lebih siang dari kebanyakan orang yang lainnya. Sehingga 
orang lain memulai pekerjaan lebih pagi dan pulang pada waktu yang 
seharusnya. Jadi, saya meragukan kalau orang-orang yang kelihatannya gila 
kerja itu lebih baik dari orang lain. Bahkan boleh jadi, mereka malah 
memboroskan listrik kantor karena masih menghidupkannya disaat seharusnya 
dimatikan.   

Si bunga terompet memesankan kepada kita untuk memulai segala 
sesuatu seawal mungkin. Sekalipun itu berarti bahwa kita harus sudah bangun 
di pagi yang masih buta. Kalau sudah saatnya untuk dimulai, maka mulailah 
pekerjaan itu SEAWAL MUNGKIN. Si bunga terompet juga memesankan agar 
kita dengan sukarela MENGAKHIRI segala sesuatu yang sudah seharusnya 
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diakhiri. Jika kita mengikuti nasihat si bunga terompet untuk memulai sesuatu 
dengan segera, dan mengakhirinya jika saatnya telah tiba; maka kita akan bisa 
menikmati keindahan hidup di tengah hiruk-pikuk dan kepenatan ditengah 
perkotaan.  

Sekarang, mari kita melihat seberapa relevannya falsafah si bunga 
terompet ini dengan kehidupan manusia moderensis perkotaan masa kini. Mari 
kita cermati sesuatu tentang apa yang saya sebut sebagai: pola waktu manusia. 
Ada tujuh buah pola utama yang dianut oleh manusia. Saya akan membawa 
Anda untuk mengenalinya satu per satu. Lalu mengidentifikasi pola mana yang 
paling tepat untuk menggambarkan pola waktu Anda selama ini, untuk 
kemudian melakukan perbaikan yang diperlukan. Baiklah, mari kita mulai 
mengidentifikasi ketujuh pola waktu  itu: 

 

 Pertama, pola „sama-sama‟. Pola orang yang memulai pekerjaannya seperti 
kebanyakan orang lain, dan mengakhiri pekerjaannya juga bersama-sama 
dengan orang lain. Inilah kebanyakan dari tipe manusia yang kita  
temukan. Pola: memulai dan mengakhiri sama seperti orang lain. Standar-
standar saja. Ketika sebagian besar orang mulai berproduksi pada jam 
delapan, maka orang ini juga memulainya dari jam delapan. Dan dia juga 
akan berhenti tepat ketika orang lain berhenti perproduksi. 

 

 Kedua, pola „belakangan – awal‟. Orang-orang dengan pola ini biasanya 
ketinggalan oleh orang lain ketika harus memulai kerjanya, dan 
mendahului orang lain ketika dia mengakhiri pekerjaannya. Artinya 
jumlah jam kerja mereka dibawah rata-rata. Namun, karena kelihatannya 
ini menyenangkan, maka tidak mengherankan jika banyak sekali orang 
yang menganut pola waktu seperti ini.  
 

 Ketiga, pola „belakangan-belakangan‟. Pola yang dianut oleh orang-orang 
yang tertinggal oleh orang lain ketika harus memulai pekerjaannya, tetapi 
mengakhirinya jauh setelah kebanyakan orang lain menghentikan 
produksinya. Orang dengan pola ini tidak peduli apakah orang lain 
sudah memulai produksinya atau belum. Dia akan memulainya  pada 
waktu yang diinginkannya. Tetapi dia tidak akan berhenti, meskipun 
orang lain sudah pada berhenti. Dia memutuskan sendiri, kapan harus 
memulai. Dan kapan harus berhenti.  

 Keempat, pola lebih awal-lebih awal. Orang-orang dengan pola ini, akan 
memulai aktivitas produktifnya lebih awal dari kebanyakan orang 
lainnya, dan  mengakhiri juga  lebih awal daripada yang dilakukan oleh 
orang lain pada umumnya. 
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Bekerjalah saat engkau harus 

bekerja, dan beristirahatlah saat 

engkau membutuhkannya   ……… 
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 Kelima, pola lebih awal - belakangan. Orang-orang sering keliru dengan 
mempersepsikan manusia dari kelompok ini sebagai si penggila kerja. 
Mengapa keliru? Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui betul; 
apakah orang-orang dengan pola ini benar-benar mengerjakan hal yang 
produktif, atau sekedar membunuh waktu saja di tempat kerjanya. 
Lagipula, pekerjaan kita tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi, mengapa 
lantas kita memberikan seluruh umur untuk merampungkan pekerjaan 
yang jelas-jelas tidak akan pernah menemukan titik akhir itu? Namun 
demikian, kadang-kadang kita dihadapkan kepada situasi-situasi khusus 
dimana kita harus segera menyelesaikannya tidak peduli apakah hari 
sudah larut atau tidak. Namanya juga situasi khusus. Berarti kita harus 
siap untuk melakukannya dengan komitmen penuh. Namun, yang kita 
beri nama sebagai hal khusus tentu saja BUKANLAH sebuah hal yang 
biasa terjadi. Dengan demikian, ada bedanya ketika kita sedang 
melakukan proyek-proyek khusus yang menuntut kerja ekstra, dan saat 
dimana kita melakukan hal-hal yang biasa. Artinya, jika ternyata sesuatu 
yang kita sebut sebagai „hal khusus‟ itu terjadi setiap hari dan tidak kenal 
musim, maka sesungguhnya itu bukanlah hal yang khusus lagi. 

 Keenam, pola lebih awal-sama. Si bunga terompet sudah bangun ketika 
kebanyakan mahluk hidup lainnya masih membiarkan dinginnya udara 
pagi meninabobokan dirinya. Dia sudah bersiap-siap untuk memulai 
hidup di hari yang baru ketika sebagian besar mahluk lain masih dibuai 
oleh rasa malas. Si bunga terompet sudah bangun dan memulai harinya 
lebih awal. Dan ketika, mahluk-mahluk bumi berhenti dari karyanya pada 
hari itu, si bunga terompet juga menghentikan aktivitas hariannya. Dan 
kembali menuju peraduan yang menjanjikannya mimpi-mimpi indah 
sepanjang malam. Dan memberinya kesegaran jasmani dan rohani untuk 
memulai kembali segala sesuatunya, ketika keesokan paginya, hari yang 
baru tiba. 

 Ketujuh, pola suka-suka. Anda tidak usah berharap untuk bisa menebak 
kapan orang-orang yang menganut pola ini memulai karyanya. Dan 
kapan mereka mengakhirinya. Namun demikian, pola ini tidak selalu 
berkonotasi negatif. Sebab, orang-orang dengan profesi khusus bisa 
menerapkan pola ini tanpa mengurangi produktivitasnya. Misalnya 
mereka yang bekerja sebagai freelancer, atau profesi lain yang tidak 
menuntut interaksi tatap muka dengan kolega lain. 

 
Anda juga dapat menemukan dan memahami tiga pola waktu lainnya, 

yaitu: Pola “Sama-lebih awal”, “Belakangan-sama”, dan “sama-belakangan”. Saya 
yakin bahwa Anda dapat mendefinisikan sendiri ketiga pola waktu tambahan 
tersebut. Pertanyaannya adalah: Pola manakah yang paling dekat dalam 
menggambarkan pola waktu Anda?  
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DORMAN 
 

 
Pernahkah Anda menikmati keindahan  pohon flamboyan? Saat ini, tidak mudah 
lagi untuk bisa menemukan pohon ini. Padahal, ketika saya masih kecil dulu, 
tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Disawah. Dipinggir jalan. Juga 
disekolah, pohon-pohon ini berjejer dengan gagahnya. Ketika musim berbunga 
tiba, keindahannya sungguh sangat mengagumkan. Disaat seperti itu, langit 
seakan-akan berubah menjadi merah. Dan kelopak bunga yang berjatuhan 
menutupi tanah laksana karpet indah menghampar disana. Kala sore hari 
menjelang, berjalan di atas tumpukan kelopak dan helaian bunga yang 
berserakan itu menjadi suasana yang teramat romantis. Oh.... 

Pohon flamboyan adalah salah satu sumbangan alam paling unik bagi 
penduduk negara yang tidak memiliki 4 musim seperti kita. Karena flamboyan 
memberi kita kesempatan untuk menikmati, „musim gugur‟ daun dan bunga-
bunganya yang eksotis. Pada bulan-bulan tertentu dimusim kemarau pohon 
flamboyan akan menarik perhatian kita dengan cara menggugurkan daun-
daunnya yang indah itu. Selanjutnya, pohon itu akan menjalani hidup dalam 
keadaan yang „seakan-akan mati‟ selama sisa musim kemarau itu. 

Ketika pertama kalinya menemukan pemandangan itu, saya mengira 
pohon-pohon itu benar-benar sudah mengalami kematian. Oleh karena itu 
sungguh mengherankan ketika ternyata pohon-pohon itu bangkit lagi dari 
kematian dan mulai membiarkan daun-daun hijaunya bermunculan di setiap 
cabangnya. Sehingga kita bisa melihat pemandangan indah dedaunan hijau yang 
menyejukkan mata. Namun, keindahan itu tidak berhenti disitu. Karena setelah 
itu bermunculan pula sekumpulan warna merah jingga di sela-sela cabang 
dahan-dahan kecil pohon itu. Bunga-bungi kecil itu mulai memperlihatkan diri.   

Sebelum daun baru dan bunga-bunga indah itu bermunculan, saya 
bertanya kepada Pak Tani; “Mengapa pohon itu harus menggugurkan semua 
daunnya sehingga menjadi telanjang dan tampak seperti mati?” 

“Ssssst…!” begitu Pak Tani menjawab sambil menempelkan jari 
telunjuknya di bibir saya. “Pohon itu sedang merenung…..” katanya. 

“Hah?!! Merenung?” saya nyaris tidak percaya, “Apa yang sedang 
direnungkan oleh pohon flamboyan?” 

“Sebuah keindahan, “ jawab Pak Tani. 
“Keindahan semacam apa?” desak saya. 
“Tidakkah engkau pahami, bahwa untuk memiliki bunga-bunga yang 

indah itu pohon flamboyan harus menggugurkan semua daunnya terlebih 
dahulu?” katanya. 

“Bagaimana seandainya dia menolak untuk menggugurkannya?” saya 
menantang. 

“Maka, dia tidak akan pernah bisa berbunga,” Pak Tani menegaskan. 
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Seperti pohon flamboyan, jika engkau ingin 

menghasilkan sebuah karya besar, maka 

engkau harus mau merenung ……… 
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Kita menyebut fenomena dimana pohon flamboyan menggugurkan 
semua daunnya ini sebagai ‟dorman‟. Ketika memasuki masa dorman, 
flamboyan seolah berhenti tumbuh. Bahkan orang yang tidak mengerti mengira 
dia mati. Padahal, didalam tubuh pohon itu proses kehidupan yang paling 
penting tengah terjadi. Demikian heningnya proses penting itu berjalan, hingga 
tidak tampak dipermukaan. Persis seperti halnya manusia. Ketika kita 
merenung, kita tidak mengeluarkan banyak kata-kata. Karena proses 
perenungan terjadi dialam batin kita. Sehingga, mereka yang bersedia banyak 
merenung memiliki kekayaan dan kekuatan batin yang istimewa.  

Saat merenung itulah manusia menemukan kekuatan tertinggi yang 
dimilikinya. Itulah sebabnya, mengapa setiap penemuan besar yang dihasilkan 
oleh manusia, selalu berasal dari SEBUAH PERENUNGAN. Perenungan 
Newton terhadap buah apel yang jatuh melahirkan penemuan penting tentang 
gaya gravitasi. Perenungan Edison terhadap cahaya membawanya kepada 
penemuan besar tentang listrik. Dapatkah Anda membayangkan seandainya tak 
seorang pun bersedia merenung seperti mereka? Mungkin, kehidupan kita tidak 
akan menjadi sebaik saat ini. 

“Seperti pohon flamboyan, setiap orang yang ingin menghasilkan karya 
besar, HARUS MAU MERENUNG,” Begitu kata Pak Tani. Dan itu berarti bahwa 
kita mesti bersedia ‟berhenti‟ untuk sesaat. Berhenti dari rutinitas apapun yang 
mengungkung kita. Kemudian memasuki masa dorman. Masa dimana kita, 
seperti halnya pohon flamboyan itu, menanggalkan segala bentuk atribut dan 
emblem-emblem yang melekat kepada diri kita; nama besar, jabatan, 
kedudukan, maupun kemasyhuran.  Kita membutuhkan kesempatan untuk bisa 
benar-benar telanjang dengan kesendirian seperti telanjangnya pohon flamboyan 
itu dari daun-daun hijau yang memayungi dan memahkotainya. Sebab dalam 
suasana seperti itu, kita bisa berdialog dengan sang diri. Kemudian 
merenungkan sesuatu yang benar-benar bisa memberi arti bagi kehidupan kita.  

Hanya melalui perenungan yang dalam, kita bisa memahami diri secara 
utuh. Mawas diri. Dan mendapati banyak hal yang harus kita perbaiki di dalam 
hidup ini. Dan ketika kita sampai kepada kesadaran seperti ini, maka kita akan 
dapat menghasilkan temuan-temuan yang penuh dengan makna. Penuh dengan 
warni dan warna. Sehingga sisa hidup kita akan menjadi lebih berguna. Itulah 
sebabnya, mengapa setelah melakukan perenungan itu batin kita terasa segar. 
Sedangkan orang-orang yang enggan meninggalkan atribut-atribut kemuliaan 
barang sejenak itu batinnya gersang. Dan jiwanya hampa. Sebab, jiwa yang tidak 
pernah diajak untuk menelusuri masa dorman, ibarat mesin mobil yang tidak 
pernah diganti pelumasnya. Karenanya dia akan segera mengalami keausan.  

Tidak mengherankan jika dijaman ini kita gampang terkena depresi. 
Sebab, kita terlampau sering membiarkan diri terbelenggu oleh emblem-emblem 
dan jubah material. Kita enggan untuk melepaskannya walau sesaat. Kita takut 
kelaparan, jika berhenti meski sejenak. Kita takut kehilangan jabatan jika kita 
rehat sesaat. Dan kita was-was atas apa yang sesungguhnya belum menjadi 
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milik kita, sehingga kita terus menerus mengejarnya hingga lupa bahwa hidup 
ini tidak hanya soal sosok material belaka. Malah kita sering lupa, bahwa Tuhan 
tidak akan melupakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Kalaupun kita 
sempat ingat, kadang kita tidak sepenuhnya yakin akan hal itu.  

Padahal, ketika kita melakukan perenungan; kita berkesempatan untuk  
menengok kebelakang dan menatap kedepan. Mengevaluasi seluruh 
perjalanannya di masa lalu. Dan melakukan revisi untuk memperoleh gambaran 
lebih baik bagi masa depan.  Memang, ketika kita melakukan itu; dari luar kita 
terlihat seperti berhenti. Bahkan mungkin orang lain melihatnya sebagai sebuah 
kemunduran. Sebab, ketika sebagian besar manusia terus berlari mengejar 
mimpi. Saling berebut dan saling sikut. Kita malah memilih untuk berhenti.  

Tetapi, yakinlah bahwa karunia Tuhan tidak akan pernah tertukar. 
Sehingga apa yang sudah menjadi bagian kita, akan tetap menjadi bagian kita. 
Dan yang menjadi milik orang lain, akan menjadi milik orang lain. Sedangkan, 
diantara keduanya Tuhan hamparkan alam material yang mengambang. Kepada 
jenis kenikmatan material itu Tuhan biarkan orang untuk saling berebutan. 
Sehingga mereka tergoda untuk berlebih-lebihan.  Itulah sebabnya, mengapa kita 
tidak pernah merasa cukup. Kita masih merasa lapar padahal sudah makan 
besar. Kita masih merasa haus padahal sudah minum yang banyak. Kita masih 
merasa kekurangan padahal sudah mengantongi kepemilikan melipah ruah. 
Pohon flamboyan mengingatkan kita untuk sejenak berhenti, dan bertanya 
kepada sang diri; ‟inikah sesungguhnya yang aku cari....?‟ 

Ada kalanya kita mengeluhkan betapa sulitnya untuk bisa tidur nyenyak. 
Atau merasa dikejar-kejar oleh sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti. Atau 
dihantui oleh rasa gelisah. Mungkin itu adalah pertanda, bahwa jiwa kita  tengah 
merasa lelah. Dia membutuhkan waktu untuk merenung. Maka berhentilah. Dan 
berikanlah kepada diri kita sendiri, dorman.  
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BAGIAN KEDUA 

”SUKSES SOSIAL” 
 

HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN ORANG LAIN 

 
 

 Simbiosis Mutualisme 

 Tidak Ada Buah Tanpa Penyerbukan 

 Perbedaan Antara Surga Dan Neraka 

 Pesan Dari Para Padi 

 Lain Padang Lain Belalang     

 Caina Herang Laukna Beunang 

 Tumpang Sari   
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SIMBIOSIS MUTUALISME 
 
 
Saya yakin Anda masih ingat pelajaran biologi di bangku SMP yang membahas 
tentang ekosistem dan kesalingtergantungan setiap penghuninya. Anda juga 
pasti masih ingat bahwa proses interaksi antara satu mahluk hidup dengan 
mahluk hidup yang lainnya di dalam suatu ekosistem disebut sebagai simbiosis. 
Dan simbiosis ini memberikan gambaran bahwa tidak ada satupun mahluk 
hidup yang bisa berdiri sendiri. Karena itu, untuk bisa berkembang dengan baik, 
maka mahluk hidup apapun harus berinteraksi dengan mahluk lainnya.  

Di dalam konteks yang lebih kecil, suatu individu harus berhubungan 
dengan individu yang lainnya. Jika tidak, maka individu itu akan mati. Dan 
karena individu itu merupakan representasi dari suatu spesies, maka kematian 
individu-individu semacam itu akan menyebabkan kepunahan bagi spesiesnya. 
Dia akan binasa. Dan tinggal sejarah saja. Itupun kalau ada orang yang berkenan 
untuk mencatatkan dan mengenangnya. Jika tidak ada catatan sejarahnya, maka 
dia seolah tak pernah ada. 

Sudah sejak lama kita mendengar istilah homo sapiens untuk menjelaskan 
jati diri spesies kemanusiaan kita. Dan kita menyebut diri sebagai mahluk sosial 
untuk semakin menegaskan bahwa kita tidak dapat hidup menyendiri. Atau 
mengisolasi diri dari manusia yang lainnya. Kita membutuhkan orang lain untuk 
saling berinterkasi dengan harapan bisa saling menyokong. 

Tidak mengherankan jika seseorang yang mengisolasi diri tidak akan 
meninggalkan sisa-sisa kehidupan kepada generasi penerusnya. Bagaimana dia 
bisa melahirkan generasi penerusnya kalau dia tidak berinteraksi dengan orang 
lain? Karena untuk bisa menjamin kelangsungan dan kelestarian spesies, 
sekurang-kurangnya kita perlu berhubungan dan bergaul dengan lawan jenis 
dari spesies kita sendiri. Meskipun argumen ini tidak selalu berlaku untuk 
cacing yang hermaprodit, tetapi ini bisa mewakili tentang betapa pentingnya 
bagi manusia, untuk berinteraksi dengan manusia-manusia yang lainnya. Dan 
karena menjaga kelangsungan spesies bukanlah satu-satunya alasan mengapa 
manusia harus bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya, maka kita 
membutuhkan sebuah konsep yang lebih luas tentang interaksi antar manusia 
itu. 

Anda mungkin pernah mengenal orang-orang yang sepanjang hidupnya 
menjadi beban bagi orang lain. Makan, minum, tidur, dan melakukan hal-hal 
yang tidak produktif lainnya. Anda juga pasti dapat dengan mudah menemukan 
dua orang yang di dalam hidupnya penuh dengan aktivitas yang saling mengisi 
satu sama lain, dan keduanya bisa saling memberi manfaat untuk menghasilkan 
kemajuan dan prestasi serta pencapaian tinggi. Dan akan lebih mudah lagi bagi 
Anda untuk menemukan sebuah fenomena dimana sejumlah orang berlalu 
lalang tanpa saling berkomunikasi. Apalagi bekerja sama. Meskipun mereka 
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tidak saling menguntungkan satu sama lain, mereka juga tidak saling 
menyulitkan atau membebani pihak lain. 

Bagaimana hal itu dijelaskan dengan kultur masyarakat agraris di daerah 
pertanian kami? Mudah saja. Ketika pohon jeruk manis di ladang kami mulai 
meranggas, Pak Tani mengajak saya untuk melihat apa yang terjadi dengan 
pohon jeruk itu. Kemudian Pak Tani menarik golok yang tergantung di 
pinggang kirinya hingga terhunus tajam berkilau-kilauan. Tak lama sesudah itu, 
dia membawakan saya segenggam dedaunan dan ranting dari pohon asing yang 
diambilnya dari dahan pohon jeruk itu. Saya menganggapnya ‟pohon asing‟ 
karena daun-daunnya sangat berbeda sekali dengan daun jeruk yang saya kenal. 
Pohon asing itu menempel di batang pohon jeruk Pak Tani, menancapkan akar 
yang sanggup menembus hingga ke tulang pohon jeruk dengan daya hisapnya 
yang kuat terhadap nutrisi yang ada di dalam pohon jeruk itu. 

Dengan segala kemampuannya, pohon asing itu bisa tumbuh dengan 
sangat subur, sehingga daun dan batangnya terlihat gemuk segar, sehat dan 
tebal-tebal. Sebaliknya, pohon jeruk menjadi kering kerontang seakan tiada 
terpancar sedikit pun semangat untuk hidup lagi. Sehingga dia tidak sanggup 
lagi untuk berbuah. Apakah gerangan si pohon asing itu? Ya. Anda benar. Itu 
adalah jenis tetumbuhan yang biasa kita sebut sebagai benalu. Dapatkah Anda 
menemukan perumpamaan orang-orang yang meniru gaya hidup ala benalu? 
Keberadaan manusia dari jenis ini menjadi gangguan bagi manusia yang 
lainnya. Pak Tani dengan tegas mengatakan bahwa menjadi benalu, bukanlah 
pilihan hidup yang baik bagi seseorang yang memiliki harga diri.  

Melalui pelajaran biologi di sekolah, kita dapat menemukan sebuah 
rumusan yang menjelaskan tentang bentuk hubungan yang berlaku dalam 
interaksi antar manusia sebagai mahluk sosial yang disebut dengan simbiosis. 
Simbiosis bisa diartikan sebagai hubungan yang erat antara dua organisme atau 
lebih, di dalam suatu komunitas tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. 
Selanjutnya, berdasarkan dampak dari hubungan atau interelasi itu, ilmu biologi 
membedakan simbiosis menjadi tiga bagian utama, yaitu : 

 

 Pertama, simbiosis parasitisme. Seperti contoh interaksi antara benalu 
dengan pohon jeruk tadi, dimana salah satu organisme mengalami 
kerugian dari interaksi itu. Oleh karenanya, kita menyebut benalu sebagai 
parasit bagi si pohon jeruk.  

 
Tahukah Anda, bagaimana suatu parasit bersikap? Mahluk parasit tidak 
akan pernah bisa berinteraksi dengan organisme lainnya, kecuali pada 
saat yang bersamaan dia mendapatkan manfaat dengan cara mengeruk 
sebanyak mungkin keuntungan, dan membiarkan organisme lain 
menanggung ongkosnya. Meskipun kita menyadari bahwa ini bukanlah 
perilaku yang agung, tetapi dalam kenyataannya, kita masih sering 
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menemukan begitu banyak orang yang lebih suka menjadi parasit bagi 
orang lain.   
 
Perilaku parasit ini juga bisa ditemukan didunia bisnis. Makanya, tidak 
mengherankan jika masih banyak orang yang berprinsip You loose, I win. 
Tidak peduli kamu rugi, yang penting aku untung. Sehingga, segala cara 
bisa ditempuh untuk sekedar memenuhi target bisnis. Ambil barangnya, 
lupakan pembayarannya. Kamu yang kerja habis-habisan, aku yang 
memetik hasilnya. Pada masa-masa dimana geliat industrialisasi dan 
persaingan semakin mengganas, orang sering sekali menyalahartikan You 
loose I win sebagai daya saing. Padahal, rekan bisnis yang bermartabat 
tidak seharusnya bersikap demikian. 
 
Ketika prinsip itu yang menjadi pegangan seseorang, maka hubungan 
yang dibangunnya dengan orang tidak lebih dari terjemahan sarkastis 
atas pola simbiosis parasitisme, dimana salah satu pihak berperan sebagai 
parasit bagi pihak yang lainnya. Didalam kamus orang-orang semacam 
ini tidak terdapat kosa kata yang biasa kita sebut sebagai partner. Sebab, 
semua kata yang berasosiasi kepada partnership di dalam kamus hidupnya 
sudah berubah menjadi satu frase lainnya, yaitu sapi perah.  
 
Kalau Anda menemukan orang yang seperti ini, maka yang harus Anda 
lakukan kepadanya adalah, persis seperti yang dilakukan oleh Pak Tani 
terhadap pohon benalu yang menempel pada pohon jeruknya. Dia harus 
dienyahkan. Sebab kalau tidak, maka dia akan menyedot habis sari pati di 
dalam sekujur tubuh Anda, untuk menggemukkan dirinya sendiri. 
Sebaliknya, kita juga perlu melakukan introspeksi; apakah kita sendiri 
tidak menganut prinsip kaum parasit itu dalam kehidupan kita sehari-
hari? Jika ternyata kita masih menemukan sifat dan perilaku-perilaku 
benalu ini menempel di dalam diri kita, maka tidak ada cara yang lebih 
tepat selain segera membuang sifat hina itu dari dalam diri kita. Segeralah 
singkirkan sifat itu jauh-jauh. Karena hanya dengan cara itu saja, kita bisa 
sampai kepada pencapaian yang paling sejati.   
 

 Kedua, simbiosis komensalisme. Ilmu biologi menggambarkan bentuk 
simbiosis ini sebagai proses dimana dalam suatu interaksi yang terbentuk, 
salah satu pihak mendapatkan keuntungan, tetapi pihak lainnya tidak 
mendapatkan kerugian, maupun keuntungan. Dalam konteks produktif, 
ini berarti bahwa kita boleh melakukan sesuatu untuk mendapatkan 
keuntungan dari apa yang kita usahakan; tetapi tidak boleh merugikan 
orang lain. Misalnya, Anda mempunyai usaha di wilayah tertentu. 
Masayakat di wilayah itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa 
dengan adanya usaha Anda itu. Tetapi, hendaklah Anda memastikan 
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bahwa limbah usaha Anda tidak mencemari lingkungan mereka. Jadi, 
meskipun Anda untung, mereka tidak dirugikan. Tapi, kalau memang 
Anda untung; akan lebih baik lagi jika Anda berkontribusi kepada 
mereka, bukan? 
 
Dalam konteks netral-positif, ini menggambarkan pesan bahwa; “jika 
tidak bisa memberi keuntungan bagi orang lain, ya jangan membuat 
mereka rugi“. Alangkah eloknya jika kita bisa memberi manfaat kepada 
orang-orang disekitar yang berinteraksi dengan kita. Namun, jika kita 
belum mampu melakukannya; menjaga kehormatan kita dengan tidak 
menyusahkan mereka juga sudah baik adanya. Namun demikian, kita 
juga patut mengingat peribahasa yang berbunyi begini: “datang tak genap, 
pergi tak ganjil”. Tentu Anda ingat bahwa peribahasa itu digunakan untuk 
menggambarkan orang yang sama sekali tidak memberi pengaruh kepada 
lingkungannya. Ada dan tidak ada orang itu, tidak menjadi kerinduan 
bagi orang lain.  
 

 Simbiosis mutualisme. Inilah model paling ideal yang diajarkan oleh 
alam kepada kita. Prinsip simbiosis ini mengajari kita tentang sikap untuk 
saling memberi manfaat dengan sesama. Dengan kata lain, hendaknya 
semua pihak yang berinteraksi saling memberi keuntungan. Di jaman 
dimana aliansi menjadi tema penting di dalam perkembangan bisnis 
modern seperti saat ini, prinsip You loose I win, seperti yang sudah kita 
bicarakan di muka tadi mestinya sudah tidak digunakan lagi. Kehidupan 
kita semua akan menjadi lebih baik, jika kita memiliki semangat yang 
sama untuk saling memberi dan menerima. Untuk saling membantu 
mencari jalan keluar bagi perosalan yang kita hadapi.  
 
Di dalam kehidupan sehari-hari dengan tetangga sebelah rumah, 
misalnya. Kita akan mendapatkan situasi yang jauh lebih positif jika bisa 
hidup rukun. Kalau perlu, saling berkirim makanan kecil bisa membuat 
hubungan menjadi semakin harmonis. Jika tidak dengan materi pun, kita 
bisa melakukannya dengan sekedar bertegur sapa. Sekedar mengucapkan 
kata permisi disaat lewat juga baik adanya. Anda yang tinggal didaerah 
mungkin merasa geli; kok mengucap kata ‟permisi‟ saja mesti diingatkan. 
Di kota besar, kehidupan tidak sesederhana seperti di kampung saya 
dulu. Disana, orang sekampung bisa saling kenal satu sama lain. Tapi di 
kota? Banyak orang yang tidak tahu siapa nama orang yang tinggal 
dirumah sebelah. Bahkan, tak sedikit orang yang tidak bertegur sapa 
dengan tetangga sebelah, hanya gara-gara mereka memiliki masalah.  
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Kehidupan kita akan menjadi lebih baik, 

jika kita memiliki itikad yang sama 

untuk saling memberi dan menerima 

dengan mengacu kepada semangat 

untuk saling menguntungkan.……… 



 92 

Ketika mengawali masa perkawinan beberapa tahun lalu, saya bersama 
istri dan anak bayi kami pernah tinggal di sebuah lingkungan perumahan yang 
hanya terdiri dari beberapa belas unit rumah saja. Tahukah Anda, bahwa pada 
setiap akhir pekan kami saling bertukar masakan yang kami sajikan untuk 
makan malam? Tetangga saya mengetahui betul bahwa saya tidak 
mengkonsumsi daging babi. Maka setiap akhir pekan, dia berjanji untuk 
memastikan bahwa dalam setiap masakannya tidak terdapat sebiji atompun 
unsur daging babi. Sungguh sebuah kenangan kecil yang rasa manisnya masih 
terasa lezat oleh kami hingga saat ini. 

Kita semua sudah tahu, bahwa konsep win-loose, sudah harus segera 
ditinggalkan. Sebab pada akhirnya kita semua menyadari bahwa konsep itu 
tidak memberikan keuntungan yang langgeng. Alasan mengapa teman bisnis 
kita disebut sebagai „mitra‟, adalah karena kedua belah pihak bisa memberikan 
keuntungan satu dengan lainnya. Bukankah hubungan seperti inilah yang Anda 
inginkan? Jika ya, maka kita perlu meniru apa yang diajarkan oleh alam melalui 
simbiosis mutulasime. Karena, simbiosis mutualisme mengajari kita tentang  
konsep: I win, You win. We are all the winners. 
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TIDAK ADA BUAH TANPA PENYERBUKAN 
 
 
Pernahkah Anda berpikir untuk bisa hidup menyendiri saja? Normalnya, setiap 
orang tidak menginginkan untuk hidup menyendiri. Kalau Anda tidak termasuk 
ke dalam kelompok manusia langka yang memiliki fobia terhadap orang lain, 
maka pastilah Anda akan sependapat bahwa kita membutuhkan orang lain.  
Faktanya, memang di jaman ini tidak ada manusia yang bisa hidup dengan 
nyaman, tanpa keberadaan orang-orang lainnya.  

Misalnya, mobil yang Anda kendarai itu tidak mungkin harus Anda buat 
sendiri, bukan? Anda tidak bisa menikmati popcorn sambil menonton sebuah 
film jika harus menanam jagungnya terlebih dahulu. Kemudian memetiknya. 
Dan mengolahnya hingga menjadi popcorn yang renyah. Jika Anda harus 
melakukan semua itu sendirian, saya yakin, Anda memilih untuk tidak 
mengingat-ingat lagi soal menikmati sekeranjang popcorn garing. Bayangkan 
pula, betapa tidak serunya jika film yang Anda tonton itu ternyata hanya 
dibintangi oleh diri Anda sendiri; sebagai satu-satunya pemain. Merangkap 
sebagai sutradara. Sekaligus kameramennya.  

Fakta sederhana itu menunjukkan bahwa hubungan antar manusia itu 
merupakan hal yang sangat esensial bagi kita. Dan alam telah memberi kita 
pelajaran berharga mengenai hal ini melalui fenomena yang biasa kita sebut 
sebagai proses penyerbukan. Jika diladang pertanian tidak terdapat kupu-kupu 
yang bersedia untuk berkunjung dari satu bunga ke bunga yang lainnya, maka 
akan sangat sulit bagi seorang petani untuk memanen hasil kebun. Tanpa kupu-
kupu, mungkin sulit bagi kita untuk menikmati buah semangka atau melon. 
Karena melalui usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh kupu-kupu itulah 
proses penyerbukan bisa berlangsung. Dan proses penyerbukan merupakan 
satu-satunya jalan bagi bunga untuk berubah menjadi bakal buah, dan kemudian 
pada akhirnya berkembang lagi menjadi buah yang matang dan siap untuk 
dipanen. Tanpa penyerbukan tidak pernah ada buah.   

Ini adalah contoh betapa cerdiknya alam menyiasati keadaan. Ketika 
suatu tanaman tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dia dengan 
lapang dada memberikan kesempatan kepada kupu-kupu untuk menikmati 
manisnya nektar yang tersimpan didalam bunganya. Dan untuk itu dia 
mendapatkan manfaat yang sangat berarti ketika tepung sari  menempel pada 
kaki kupu-kupu itu, dan akhirnya berhasil dipindahkan kepada bunga yang lain. 
Hanya setelah proses itu berlangsung sajalah akhirnya tanaman itu bisa berbuah.  

Proses penyerbukan itu sesungguhnya tidak hanya dilakukan bersama 
kupu-kupu saja. Tanaman juga menjalin persahabatan dengan kumbang dan 
lebah. Bahkan dengan angin. Bersama-sama mereka membangun sebuah 
harmoni yang begitu serasi, sehingga alam bisa memberikan manfaat yang 
optimal kepada satu sama lain yang tinggal didalam sistem itu. 
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Pelajaran apa yang kita peroleh dari isyarat alam ini? Seperti tanaman 
yang membutuhkan mahluk lain untuk membantunya mempersembahkan buah, 
kita semua juga membutuhkan orang lain untuk membantu diri kita 
mempersembahkan sebuah karya yang memberi makna.  

Team work, menjadi salah satu topik yang paling hangat dibicarakan 
didunia bisnis modern masa kini. Dan alam telah menunjukkan kepada kita 
sebuah model yang nyaris sempurna;  sehingga sesungguhnya kita bisa berguru 
kepada alam melalui fenomena yang dengan begitu elegan mereka tunjukkan 
melalui proses terjadinya penyerbukan.  

Jika Anda perhatikan, pohon-pohon merelakan nektar dan polen yang 
dimilikinya untuk dibagikan kepada kupu-kupu, kumbang, ataupun lebah. 
Sebaliknya, lebah, kumbang dan kupu-kupu itu tidak semata-mata 
mengeksploitasi manisnya cairan yang dimiliki oleh para bunga. Mereka tidak 
sedang merampok. Atau saling menindas. Mereka sedang bekerjasama, dan 
saling membahagiakan satu sama lainnya. Saling mendukung, agar masing-
masing bisa sampai kepada tujuan yang ingin dicapainya.  

Jika Anda hanya mengharapkan kontribusi dari orang lain, tanpa bersedia 
untuk memberikan manfaat secara wajar kepada orang yang berkontribusi itu, 
maka sesungguhnya Anda bukan saja telah mengingkari hukum alam, 
melainkan juga menumbuhkan sifat merusak didalam diri Anda. Hal ini akan 
menyebabkan ketidakseimbangan didalam hidup Anda. Kehidupan sempurna 
yang Anda impikan pun akan menjauhi Anda. Sehinga Anda tidak akan pernah 
sampai kepada ketentraman hati, atau kebahagiaan sejati.  

Manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Jika Anda harus merakit 
sendiri mobil yang Anda kendarai. Dan membuat sendiri popcorn yang Anda 
nikmati. Menanam kapas dan menjahit sendiri baju yang Anda kenakan, maka 
Anda akan jauh dari kebahagiaan hidup. Faktanya, manusia normal seperti kita, 
selalu membutuhkan keberadaan orang lain untuk menunjang kelayakan hidup 
kita. Setiap manusia, apapun jabatannya diperusahaan, berapapun jumlah 
kekayaannya; tidak akan bisa hidup normal tanpa kehadiran orang lain. 
Meskipun begitu, kita tidak boleh memperalat orang lain untuk mendapatkan 
hal-hal yang menjadi tujuan hidup kita. 

Kalau Anda membeli seikat sapu lidi dari seorang pedagang keliling 
untuk merapikan halaman belakang rumah Anda, maka si penjual sapu lidi itu 
juga membutuhkan orang-orang seperti Anda untuk membeli dagangannya. 
Dengan cara itu dia bisa memperoleh laba untuk memutar roda kehidupannya. 
Fakta sederhana ini menunjukkan bahwa seharusnya hubungan antar manusia 
tidaklah sebatas eksploitasi kepada pihak yang lebih lemah belaka. Hubungan 
yang terbentuk seharusnya didasari oleh prinsip saling menyokong bagi kedua 
belah pihak. 
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Seperti tanaman yang membutuhkan 

mahluk lain untuk membantunya 

mempersembahkan buah, kita semua juga 

membutuhkan orang lain untuk membantu 

diri kita mempersembahkan sebuah karya 

yang bermakna ……… 
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Dijaman modern seperti sekarang ini, kehidupan manusia sering dinodai 
oleh perilaku-perilaku eksploitatif dari sekelompok manusia terhadap manusia 
lainnya. Meskipun demikian, dunia tidak akan pernah kehilangan potensi 
kemurniannya untuk mengajari manusia tata cara berinteraksi dengan sesama. 
Karena, interaksi untuk saling menyokong dan memberi jalan keluar bagi 
masing-masing sangat diperlukan oleh semua mahluk hidup dibumi ini; untuk 
saling mengisi kekurangan sehingga kehidupan kita menjadi sempurna. 

Jika kita mampu meniru alam ketika mereka saling bekerja sama, maka 
kita bukan saja telah berhasil untuk mencoba hidup selaras dengan hukum dan 
alam itu sendiri, melainkan juga telah berhasil menanamkan rasa keadilan 
didalam diri kita sendiri. Keadilan selalu menghasilkan kepuasan. Karena, tidak 
ada kepuasan tanpa keadilan. Dan jika kita memiliki rasa keadilan itu, maka kita 
akan merasa puas pada diri sendiri; maupun kepada orang-orang yang turut 
berkontribusi terhadap pencapaian-pencapaian kita.     

Seperti tanaman yang tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, kita 
tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kita inginkan dengan usaha sendiri.  
Kita membutuhkan orang lain. Kita memerlukan pihak lain. Sama seperti 
mereka membutuhkan diri kita juga. Karena itu, bersikaplah terbuka. Dan 
bersikaplah adil. Adil kepada diri sendiri. Dan adil kepada orang lain, dengan 
memberikan semua hak mereka yang ada pada kita. Mungkin mereka berhak 
untuk mendapatkan bayaran yang layak dari kita. Mungkin mereka berhak 
mendapatkan pencerahan dari kita. Atau, mungkin mereka berhak untuk 
mendapatkan uluran tangan sebatas kemampuan kita. Sebab, hanya dengan cara 
itu saja, kita akan mampu untuk membangun harmoni; demi terpenuhinya 
kebutuhan kita bersama. Dan kita bisa meraih apapun yang kita butuhkan, 
untuk mencapai kesempurnaan hidup. 
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PERBEDAAN ANTARA SURGA DAN NERAKA 
 

 
Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Pak Tani dari petani-petani lainnya di 
daerah pertanian kami adalah kemampuannya yang tinggi untuk memperoleh 
bibit tanaman yang baik. Hal itu telah sejak lama diakui oleh petani-petani lain 
di daerah kami. Bukti bahwa mereka mengakui kelebihan Pak Tani ditunjukkan 
dengan kesetiaan petani-petani lain itu untuk selalu membeli bibit tanaman 
kepada Pak Tani. Misalnya, setiap musim tanam tomat, Pak Tani selalu 
menyediakan bibit tomat berupa biji kering berkualitas tinggi yang dikemas 
dalam kotak-kotak kayu seukuran korek api untuk petani-petani lain yang 
membutuhkannya.  

Dari sisi persaingan bisnis - menurut pengamatan saya - tentu saja hal itu 
tidak terlalu menguntungkan. Bahkan boleh jadi petani lain bisa menghasilkan 
buah tomat yang lebih banyak daripada Pak Tani. Dan kalau hal itu sampai 
terjadi, bukankah pendapatan Pak Tani akan lebih kecil dari petani-petani lain 
yang membeli bibit buah tomat itu darinya? 

Meskipun pada masa itu saya sama sekali belum memahami tentang 
apapun yang berhubungan dengan persaingan dunia bisnis, namun, saya 
merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Tani itu ‟kurang strategis‟ dan 
‟kurang cerdas‟. Lalu saya menyarankan kepadanya untuk tidak menjual lagi 
bibit tanaman apapun kepada petani lain. Dengan demikian, menurut pendapat 
saya, Pak Tani akan bisa meraih keuntungan yang lebih banyak dibandingkan 
dengan petani-petani yang lainnya.  

Pak Tani meresponnya dengan bercerita tentang perbedaan antara surga 
dan neraka. Pak Tani bercerita, bahwa pada saat-saat awal Tuhan menciptakan 
surga dan neraka, malaikat bertanya-tanya kepada sang pencipta tentang 
perbedaan antara surga dan neraka itu.  

“Kemudian,” kata Pak Tani, “Tuhan mempersilakan malaikat untuk 
memasuki sebuah ruangan.” Ketika malaikat itu kembali, Tuhan pun bertanya 
kepadanya tentang apa yang ditemuinya di ruangan itu. 

Malaikat menceritakan bahwa ruangan itu dipenuhi dengan batangan 
emas yang bertumpuk-tumpuk. Di setiap pojok ruangan itu terdapat onggokan 
berlian dan beragam macam perhiasan. Pendek kata, menurut malaikat itu, 
ruangan itu adalah ruangan paling mewah yang pernah dilihatnya. 

Malaikat berkata; “betapa indahnya surga yang Tuhan buatkan”.  
Ketika Tuhan bertanya kepada malaikat, apakah di ruangan itu ada 

penghuninya, maka malaikat mengatakan bahwa di ruangan itu hanya ada satu 
orang penghuni saja. Orang itu duduk di atas tumpukan emas dan berlian,  serta 
semua barang-barang mewah yang ada di dalamnya. Dia hidup dalam gelimang 
kemewahan disana. Lantas Tuhan bertanya; “seperti itukah tempat yang kamu sebut 

sebagai sebuah surga?” 
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Tak lama kemudian, Tuhan mempersilakan malaikat untuk mengunjungi 
ruangan lainnya. Dan seperti sebelumnya, malaikat itu kemudian dimintakan 
pendapatnya.  

“Ya Tuhan,” kata malaikat, “ruangan itu tidak beralaskan karpet yang 
indah. Namun,” sambungnya,  “ruangan itu dihuni oleh sekelompok orang yang 
meskipun pakaiannya tidak terbuat dari kain sutera, tetapi senang dan 
menikmati pekerjaan mereka. “ 

“Apa yang mereka kerjakan?” Tuhan bertanya. 
“Orang yang satu membuatkan piring, sementara yang lainnya menanam 

padi. Salah satu dari mereka menangkap ikan, dan satu lagi diantaranya 
mengambil air dengan timba yang terbuat dari kulit kayu.” 

“Lalu?” tanya Tuhan. 
“Jika tiba saatnya untuk makan,” kata malaikat, “si pembuat piring 

meminjamkan piringnya kepada orang lain, sementara si penanam padi 
menanakkan nasi untuk mereka. Dan si pemburu ikan membakarkan ikan yang 
masih segar. Pada saat yang sama, seorang yang lainnya menyediakan untuk 
mereka gelas-gelas yang terisi penuh dengan air yang bening dan sejuk. Setelah 
itu barulah mereka makan bersama.” 

Si pembuat piring dari tanah liat tidak perlu takut kelaparan, ataupun 
kehausan. Sementara itu, orang yang hanya memiliki air putih saja, pastilah juga 
akan merasakan bagaimana nikmatnya daging ikan dan nasi putih. Begitulah 
semua orang di tempat itu saling menolong satu sama lain. 

Pak Tani bertanya; “ruangan manakah yang akan engkau sebut sebagai 
surga?” 

“Saya tidak tahu,” kata saya. 
“Mengapa engkau bisa tidak tahu?“ desak Pak Tani. 
“Karena kata orang, “ jawab saya, “surga itu adalah tempat yang serba 

ada. Yaitu tempat dimana semua orang bisa memperoleh apa saja yang 
dibutuhkannya,” 

“Tempat manakah yang memenuhi semua kriteria itu? “  tanya Pak Tani. 
“Tempat yang dihuni oleh keempat orang itu,” jawab saya. 
“Kalau begitu mengapa engkau tidak mengatakan bahwa tempat itulah 

surga yang sesungguhnya,” kata Pak Tani. 
“Tidak bisa,” kata saya, “karena keempat orang itu masih harus bersusah 

payah untuk memenuhi kebutuhannya. Harus membuat piring dari tanah liat 
yang kotor. Harus menanam padi di tanah yang becek. Harus menimba air di 
sumur yang dalam, dan harus menangkap ikan di sungai yang berair deras. Jadi 
itu pasti bukan surga.” 

“Kalau begitu, mengapa tidak kita sebut saja surga itu tempat yang diisi 
oleh seorang manusia tadi? Disana segalanya serba ada;  emas, permata, dan 
berlian?” Pak Tani berkata lagi. 

“Bukan.” saya bilang, “Itu bukan surga,” 
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“Mengapa?” tanya Pak Tani. “Bukankah di tempat itu juga dia bisa 
memperoleh apa saja yang diinginkannya? Bahkan yang jauh lebih mewah 
sekalipun, tanpa harus bersusah payah seperti mereka.” 

“Tapi, di surga seharusnya orang tidak ditinggalkan sendirian.” Saya 
menjelaskan.  

“Kenapa tidak?” desak Pak Tani. 
“Apa enaknya hidup menyendiri...,” saya berguman, setengah bertanya. 
“Kalau engkau harus memilih salah satu dari kedua tempat itu untuk 

tinggal, maka tempat manakah yang akan engkau pilih?” Pak Tani bertanya lagi. 
Meskipun tidak mudah untuk menjawab pertanyaannya, namun saya mengerti 
pesan yang hendak disampaikannya. 

Surga, bukanlah tempat dimana seseorang terkucilkan. Sebab tidak seorangpun 
akan bisa bertahan sendirian dalam jangka waktu lama meskipun dia memiliki 
logam-logam mulia, dan beragam perhiasan yang serba mewah.  

Begitu pula sebaliknya; neraka bukanlah tempat dimana sekelompok orang 
saling menolong satu sama lain dan saling berkorban untuk memenuhi kebutuhan orang-
orang disekitarnya. Dengan kata lain, neraka bukanlah tempat dimana orang-
orang saling mencintai. Saling menjaga. Dan saling melindungi. 

Saya mulai memahami bahwa surga bukanlah semata-mata sebuah 
tempat yang harus kita cari. Melainkan sebuah suasana yang bisa kita ciptakan 
dalam nuansa saling mencintai. Saling mengisi, dan saling berbagi dengan 
sesama. 

Pernahkah Anda mengenal orang yang bahagia didalam kesendiriannya? 
Kebahagiaan akan menjadi sempurna, ketika kita menikmatinya bersama orang 
lain. Pernahkah Anda mengenal orang yang bahagia ditengah kerakusannya 
akan harta dan kekuasaan? Orang-orang yang rakus dan serakah tidak mungkin 
mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Sebab, kebahagiaan yang tidak dibagikan 
dengan sesama tidak akan pernah sempurna. Jadi, orang yang kelihatannya 
bahagia dengan tidak mau berbagi dengan sesamanya, pastilah tidak benar-
benar bahagia. Sebab, akan tiba saatnya dimana dia merasakan kekosongan dan 
kehampaan didalam dirinya. Kekosongan yang hanya bisa diisi oleh kehadiran 
orang lain untuk dibagi. Dalam konteks ini, surga mewakili semangat untuk 
saling berbagi dan saling mengasihi antar sesama.  

Pernahkan Anda merasakan kepuasan ketika Anda berhasil menolong 
teman yang sedang berada di dalam kesulitan? Tiba-tiba saja ada perasaan 
nikmat dalam dihati Anda. Kita merasa bahagia ketika mendapati bahwa 
pertolongan yang kita berikan itu memberi arti yang bermakna bagi orang-orang 
yang kita tolong. Sekarang, bayangkan seandainya kita bisa menjadikan saling 
menolong itu budaya yang mewarnai keseharian kita. Bukankah, dunia kita 
akan berubah menjadi semakin indah? Dan didunia yang seperti itu; kita bisa 
menemukan kenikmatan surgawi.   
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Surga bukanlah semata-mata 

sebuah tempat yang harus kita cari. 

Melainkan suasana yang bisa kita ciptakan 

dalam nuansa saling mencintai. Saling 

mengisi, dan saling berbagi dengan 

sesama.……… 
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Sekarang saya mengerti, mengapa Pak Tani tetap menjual bibit-bibit 
tanaman unggulannya kepada petani lain. Karena dia ingin berbagi kebahagiaan 
dengan orang lain. Dan ketika petani lain bahagia, tidak ada yang bisa 
menghalangi perasaan bahagia yang tumbuh didalam jiwa Pak Tani. Meskipun 
dia tidak mendapatkan keuntungan finansial dari apa yang petani lain dapatkan. 
Namun, Pak Tani telah mendapatkan bonus itu dari Tuhan yang memperkaya 
hatinya; dengan kasih sayang. 

Seperti yang dikatakan oleh Pak Tani, bumi ini ada untuk memberi kita 
ruang agar bisa saling berbagi dengan yang lain. Maka gunakanlah ruang itu 
semaksimal mungkin. Jika kita bisa melakukannya dengan materi, tunaikanlah. 
Jika kita bisa melakukannya dengan tenaga, lakukanlah. Dan, jika kita hanya 
bisa melakukannya dengan sekedar sepatah kata berisi nasihat akan kebaikan, 
maka sampaikanlah. Karena untuk itulah kita semua dilahirkan dibumi ini. Jadi, 
jika suatu saat kelak Anda merasakan kegusaran di dalam hati Anda, maka 
cobalah untuk membagikan lebih banyak lagi hal yang berguna bagi orang-
orang di sekitar Anda. Semakin banyak Anda berbuat untuk mereka, semakin 
banyak kebahagiaan yang Anda rasakan di dalam jiwa.  

Mengapa? Karena kebahagiaan hanya bisa kita dapatkan di dalam surga. 
Dan karena surga ini diperuntukan bagi orang yang bersedia berbagi kebajikan 
seperti Anda, maka Anda akan bertemu dengan orang-orang yang dengan 
senang hati membantu Anda ketika Anda membutuhkannya. 

Kadang kita terlalu jauh memikirkan seperti apa wujudnya surga itu. 
Padahal ternyata, surga itu tidak jauh dari kita. Surga itu ada, ketika kita tinggal 
bersama dengan orang-orang yang saling mencintai. Saling melindungi. Dan 
saling berbagi. 

Namun demikian, saya masih menyimpan rasa penasaran. Kemudian 
bertanya; “Pak Tani, saya masih belum mengerti; apakah dengan memberi orang 
lain benih terbaikmu engkau tidak akan rugi secara duniawi?” 

“Apa yang engkau maksud dengan duniawi, Nak?” balasnya. 
“Kita membutuhkan hal-hal material untuk menjalani hidup. Jika kita 

berikan benih terbaik kita kepada orang lain, maka mereka yang akan memetik 
hasilnya. Dan kita tidak kebagian apa-apa.” Kata saya. 

“Kita masih bisa menanam benih yang sama, Nak.” Katanya. “Makanya, 
setelah kita memberi mereka benih, kita juga harus terus berusaha dengan 
tangan kita sendiri.” Lanjutnya. 

“Tapi, orang-orang yang menikmati hasil panen dari benihmu tidak akan 
pernah tahu bahwa itu berasal darimu.”  

“Tentu. Karena, segala sesuatu yang tidak ketahuan itu nilainya semakin 
tinggi. Karna nilainya tinggi itulah, maka kebaikan kita tidak diperlihatkan.” 

“Mengapa?” saya penasaran. 
“Karena,” kata Pak Tani. “Tuhan pun tidak kelihatan.” Lanjutnya. “Jika 

kita menanam benih kebaikan, biarkan Tuhan merangkul kebaikan itu didalam 
diriNya. Kemudian menjaga kebaikan itu selama-lamanya.” 
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PESAN DARI PARA PADI 
 
 
Masih ingat apa yang dikatakan guru Sekolah Dasar Anda tentang ilmu padi? 
Semakin berisi, Semakin merunduk. Begitulah ilmu padi. Semakin berisi, semakin 
merunduk. Semakin tinggi pencapaiannya, semakin rendah rundukannya. 
Ketika padi mendekati masa „memiliki segala yang dibutuhkan orang lain‟, 
bukannya berubah menjadi angkuh, malah dia merundukkan diri. Simbol dari 
kerendahan hati, dan kelapangan dada untuk menyambut orang lain datang 
kepadanya, dan mempersilakan mereka untuk memperoleh manfaat dari bulir-
bulir padi yang dikandungnya. 

Ini agak bertolak belakang dengan sikap kebanyakan manusia. Kita, 
biasanya bukan merunduk ketika berhasil meraih pencapaian tinggi, melainkan 
semakin mengangkat dagu tinggi-tinggi. Cobalah tengok sekeliling Anda. 
Banyak orang yang karena merasa dirinya penting, atau menentukan hajat hidup 
orang banyak lalu berubah menjadi adigung adiguna. Angkuh tanpa tandingan. 
Dan membiarkan nafsu liarnya untuk menguasai orang lain. Dan mengeruk 
keuntungan sebanyak mungkin dengan cara yang paling eksploitatif. 

Melalui falsafah ilmu padi Pak Tani mengajari kita tentang sikap rendah 
hati. Sedangkan saat yang paling tepat untuk melakukannya adalah ketika kita 
memiliki kelebihan dari orang lain. Sebab, alangkah mudahnya untuk bersikap 
rendah hati kepada orang-orang yang lebih tinggi, lebih penting, dan lebih 
terhormat dari kita. Sedang merendahkan hati kita dihadapan orang lain yang 
lebih rendah dari kita memiliki tantangan tersendiri. Saat kita merendahkan hati 
dihadapan mereka, maka kita melakukannya dengan tulus ikhlas. Betapa tidak? 
Kita melakukan sesuatu yang agung kepada mereka yang tidak mungin 
memberikan imbalan atau balasan sepadan.  

Sikap rendah hati tidak akan pernah membawa kerugian. Bahkan 
sebaliknya, orang-orang sekitar Anda akan semakin mengagumi kerendah-
hatian Anda. Jika dilandasi kerendah-hatian, kedudukan tinggi Anda akan 
semakin bernilai tinggi dimata mereka. Memang, ada banyak orang yang mabuk 
dengan pujian. Namun, hendaklah kita ingat bahwa sebanyak apapun pujian 
tidak akan pernah membuat kita merasa cukup. Lagipula, pujian tidak akan 
pernah meningkatkan kemuliaan seseorang. Sebab, kemuliaan tidak diukur dari 
seberapa banyak pujian yang kita dapat. Melainkan dari seberapa banyak 
kontribusi yang kita berikan. Bahkan, sekalipun tidak ada yang memuji; orang 
yang baik tetaplah orang baik. Dia akan terus berbuat baik, entah ada atau tidak 
orang yang memujinya. Sedangkan orang-orang yang berkontribusi hanya untuk 
mendapatkan pujian, akan kecewa jika ternyata tidak ada orang yang memuji 
tindakannya. Dia akan berhenti berbuat baik jika dia merasa pujian yang 
didapatkannya lebih sedikit dari tindakan yang diberikannya. Apalagi jika 
semua itu didasari oleh kecongkakan dan sikap tinggi hati. Padahal sikap seperti 
itu sama sekali tidak bisa menjadikan harga diri kita meningkat. 
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Jadi, kita hanya memiliki satu pilihan, yaitu; mengenakan gaun 
kerendahan hati sebagai pakaian dari identitas pribadi sukses kita. Semakin kita 
sukses, semakin kita rendah hati. Semakin tinggi keudukan dan posisi kita, 
semakin rendah hati kita. Orang-orang yang menghiasi kesuksesannya dengan 
kerendahan hati mereka, secara tidak langsung telah meningkatkan 
kehormatannya. Sebab, kehormatan yang didapatkannya bukanlah hasil dari 
pemaksaan, melainkan dari rasa cinta, kekaguman dan ketulusan hati orang-
orang disekitarnya.  

Sedangkan orang-orang yang berubah menjadi congkak karena kekayaan 
atau kedudukannya, tidak akan pernah mendapatkan penghormatan yang tulus 
dari orang-orang disekitarnya. Sehingga, jika suatu saat nanti kedudukannya 
hilang, atau kekayaannya berkurang; penghormatan itu akan dengan sendirinya 
menghilang juga. Dan kemudian, orang-orang yang selama ini mengitarinya, 
akan menyingkir satu demi satu.  

Kita juga mesti bisa membedakan makna rendah hati dan rendah diri. 
Kedua frase itu memiliki makna yang sangat berbeda, namun banyak orang 
yang keliru memahaminya. Untuk memahami perbedaannya, kita perlu 
memahami dua istilah penting, yaitu; superiority complex,  dan inferiority complex. 

Orang-orang yang terkena sindrom superiority complex mengira bahwa 
dirinya lebih baik dan lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Dan 
karenanya orang itu menjadi besar kepala dan arogan. Terlampau percaya diri. 
Serta memandang rendah orang lain. Melalui filosofi kearifannya, batang-batang 
pohon padi mengajarkan kepada kita untuk menghindari karakteristik besar 
kepala seperti itu. Jadi, sikap rendah hati merupakan penawar dari syndrom 
supriority complex. Hati-hati, jika Anda tidak memiliki sikap rendah hati seperti 
padi, Anda bisa terkena sindrom ini. 

Sebaliknya, orang-orang yang terkena sindrom inferiority complex merasa 
bahwa dirinya kurang penting, kurang berharga, atau kurang pandai 
dibandingkan dengan orang lainnya. Dan karenanya, orang seperti ini selalu 
bersikap pesimistis. Lantas memberi dirinya sendiri label sebagai orang yang 
tidak pantas untuk menerima suatu keadaan yang baik. Ketika seseorang 
memandang rendah dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain, maka 
orang itu sedang menanam pohon rendah diri yang akan menjadikannya orang 
pesimis.  

Ketika kita mengatakan pada diri sendiri :”Saya „kan orang miskin, mana 
bisa melakukan hal itu?“ maka kita telah merendahkah diri sendiri. Sehingga 
selamanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Anda merasa minder 
dihadapan rekan-rekan lain ditempat kerja, maka sesungguhnya Anda telah 
menyebabkan diri Anda sendiri jatuh kedalam lembah yang paling rendah dan 
mengubur kualitas diri Anda yang sesungguhnya.  Lantas, bagaimana mungkin 
Anda bisa sukses didalam karir jika Anda membiarkan sindrom inferiority 
complex itu bersemayam didalam diri? 
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Seperti batang padi yang semakin 

merunduk ketika bulir buahnya semakin 

berisi; maka hendaklah engkau semakin 

rendah hati ketika pencapaianmu 

semakin tinggi.…… 
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Padi tidak pernah memberi kita contoh untuk menjadi rendah diri. Malah 
sebaliknya, dia mencontohkan kita supaya meyakini bahwa kita bisa memberi 
kontribusi tinggi. Perhatikan padi yang begitu yakin akan kemampuannya 
untuk memberi manfaat kepada mahluk lain melalui bulir-bulirnya. Dia percaya 
bahwa dengan bulir yang bisa dihasilkannya dia bisa memberi manfaat sehingga 
hidupnya menjadi penuh arti. Kita juga demikian. Yakinlah bahwa kita bisa 
melakukan sesuatu yang berharga dan berguna bagi orang lain. Padi juga tidak 
pernah memperlihatkan simbol-simbol kesombongan. Meskipun dia tahu bahwa 
mahluk lain sangat bergantung kepadanya, tapi dia tidak menyombongkan diri. 
Dia malah merunduk dengan rendah hati. Begitu pula halnya kita. Meski kita 
tahu orang lain membutuhkan kita, hendaknya itu menjadikan kita lebih rendah 
hati. 

Pendek kata, rendah diri bukanlah sifat dari para padi. Bukan pula 
kesombongan. Tetaplah menghargai diri Anda dengan penghargaan yang tinggi, 
dan pada saat yang bersamaan pula, tetaplah untuk menjadi rendah hati. 
Karena, hanya dengan cara itu saja, Anda akan mampu untuk menjadi orang 
yang memiliki pencapaian yang tinggi, dan pada saat yang sama juga dihormati 
oleh orang-orang disekitar Anda. Dan karenanya, Anda bisa menjadi pemimpin 
yang baik untuk mereka. 

Seperti batang padi yang semakin merunduk ketika buahnya semakin 
berisi; maka semakin besar keunggulan Anda, semakin besar pula kemampuan 
Anda untuk menjadi rendah hati. Mari berguru kepada padi. Karena, dia 
mengajari kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang mampu untuk semakin 
merunduk, ketika kualitas diri kita semakin berisi. 

Jika berhasil berguru kepada padi, maka kita tidak akan pernah lagi 
membiarkan kepala ini mendongak oleh kebanggaan yang berlebihan. Malah 
sebaliknya, kita akan semakin merunduk oleh kerendahan hati dan kasih sayang 
tulus kepada orang-orang disekitar kita.  

Meskipun tidak mudah lagi bagi kita untuk melihat padi dari dekat, 
namun kita masih bisa mendengar pesan yang ingin disampaikannya. Nah, 
dengarlah itu. Batang padi itu sedang berkata : semakin engkau berisi, maka semakin 
merunduklah engkau di dalam segala kerendahan hati………. 

Semakin banyak orang yang membutuhkan kita, semakin terbukalah 
tangan kita untuk berkontribusi kepada dunia, tanpa menjadikan diri kita 
merasa lebih mulia dari mereka.
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LAIN PADANG LAIN BELALANG 
 
 
Saya termasuk beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk tinggal di 
berbagai tempat yang berbeda, dan berinteraksi dengan orang-orang yang 
memiliki budaya dan karakter yang berbeda-beda pula. Anda yang mengalami 
hal serupa tentu merasakan hal yang sama.   

Alasan mengapa saya menyukai perbedaan itu adalah karena ada 
kesempatan untuk menemukan makna dari apa yang peribahasa sebutkan 
sebagai: lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. 

Saya dibesarkan di tanah dimana belalang merupakan hewan yang bisa 
ditemukan dengan mudah. Dan saya menemukan bahwa, belalang mempunyai 
keunikan yang sangat mengagumkan. Jika saya mencari belalang diantara 
tanaman yang berdaun hijau, maka saya menemukan belalang yang juga 
berwarna hijau. Sebaliknya, di bekas ladang tanaman jagung yang sudah 
mengering, belalang yang saya temukan itu berwarna coklat. Dengan kaki-
kakinya yang panjang dan ukuran yang jauh lebih besar.   

Saya menduga, bahwa belalang yang memiliki warna hijau akan memilih 
untuk tinggal diladang tempat tanaman-tanaman yang berdaun hijau tumbuh. 
Sebaliknya, belalang yang berwarna coklat lebih suka untuk tinggal di tempat-
tempat yang ditumbuhi oleh tanaman yang berwarna coklat juga. Karena itu, 
diladang yang berbeda terdapat belalang yang berbeda pula. Lain padang lain 
belalang.  

Demikian pula halnya dengan ikan. Karena kolam menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari kehidupan di areal pertanian, maka ditempat saya 
dibesarkan terdapat banyak sekali kolam ikan. Pak Tani pun memiliki beberapa 
kolam ikan. Tahukah Anda bahwa ikan mas yang dibesarkan di air deras 
biasanya tumbuh lebih cepat dari ikan mas lain yang dibesarkan dikolam yang 
berair tenang? Ikan lele, tidak menyukai kolam yang airnya bening. Dia lebih 
suka tinggal di kolam yang berlumpur, meski jumlah airnya tidak terlalu 
banyak. Demikian pula halnya dengan ikan gabus. Lain lubuk, lain pula 
ikannya. 

Jika ikan dan belalang itu memiliki perbedaan diantara sesama mereka, 
rupanya manusia juga demikian. Misalnya, orang-orang yang ada dikampung 
saya ternyata dialek dan logat atau cara berbicaranya berbeda dengan orang-
orang yang berada dikampung tetangga. Meskipun bahasa yang kami gunakan 
adalah bahasa daerah yang sama.   

Dalam konteks yang lebih besar, setiap bangsa memiliki karakternya 
tersendiri. Dan karakter bangsa itu,  dibangun dari sekumpulan karakter suku 
bangsa-suku bangsanya. Sedangkan karakter suku bangsa itu pada dasarnya 
berpangkal kepada karakter individu-individu yang ada di dalam komunitas 
masyarakat itu sendiri.  
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Tuhan telah menciptakan setiap orang 

dengan keunikannya masing-masing. 

Tujuannya supaya kita menggunakan 

keunikan itu untuk saling melengkapi 

satu sama lain……… 
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Dengan demikian, di dalam konteks personal relationship, kita bisa 
menyimpulkan bahwa apa yang dimaksudkan oleh orang tua kita dengan peri 
bahasa itu adalah mengenai perlunya memiliki pemahaman bahwa setiap 
individu mempunyai karakter yang khas. Karakter yang khas itu kemudian 
menyebabkan individu tersebut memiliki preferensi yang mungkin berbeda 
dengan individu yang lainnya. Karena adanya perbedaan preferensi ini, maka 
kita perlu memberikan stimulus yang berbeda-beda untuk menghasilkan 
response yang sama dari sejumlah individu.    

Oleh karena itu, kita perlu memahami 2 hal berikut ini:  

 Pertama, kesediaan untuk memahami dan menghargai keunikan orang 
lain sehingga tidak mudah menilai mereka secara negatif. Masih banyak 
orang yang tidak bersedia menerima keunikan orang lain sehingga kadar 
toleransinya menjadi sangat rendah. Tidak jarang orang membenci orang 
lain hanya gara-gara perbedaan kecil. Padahal, menuntut orang lain 
untuk menjadi ‟sama‟ dengan kita bukan hanya mustahil, melainkan juga 
melawan hukum alam. Selama perbedaan itu bukan soal perilaku atau 
tindak-tanduk buruk, maka kita perlu memberi tempat kepada setiap 
perbedaan. 

 Kedua, kesediaan untuk menerima keunikan yang kita miliki sehingga 
kita tidak merasa rendah diri dihadapan orang lain. Jika kita meyakini 
bahwa setiap orang itu unik, maka itu berarti bahwa keunikan sengaja 
dibuat Tuhan agar kita semua bisa saling mengisi. Dengan prinsip ini, kita 
percaya bahwa keunikan yang kita miliki ini adalah anugerah. Oleh 
karenanya, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa rendah diri. Sebab, 
dengan keunikan yang kita miliki, kita bisa berkontribusi kepada orang 
lain, sama seperti kontribusi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. 
  
Marilah kita terima kekurangan dan kelebihan diri kita relatif terhadap 

orang lain. Dan pada saat yang sama, juga menerima kekurangan dan kelebihan 
orang lain relatif terhadap diri kita. Karena ternyata memang benar bahwa lain 
padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. Dan itu berarti bahwa kita ini 
memiliki derajat yang sama dengan orang lain, sekalipun karakter kita berbeda 
dengan mereka. Walaupun bidang keahlian kita berbeda dengan keahlian 
mereka. Tugas kita adalah untuk menjadi belalang yang berbeda, sehingga bisa 
mengisi kekosongan atau melengkapi kekurangan belalang-belalang yang lain.  

Ini juga berarti untuk menjadi ikan yang apa adanya di dalam perbedaan 
itu. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada ikan-ikan lain yang tidak 
memiliki kemampuan seperti kita. Dan sebaliknya, pada saat yang sama, dapat 
dengan lapang dada menerima kelebihan ikan-ikan lain itu dari kita, yang pada 
akhirnya bisa memberi manfaat juga kepada kita. Sebab, lain padang lain belalang, 
lain lubuk lain pula ikannya. 
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CAINA HERANG LAUKNA BEUNANG 
 
 
Sekalipun dengan berinteraksi manusia bisa saling mengisi dan melengkapi satu 
sama lain, namun, hal itu tidak berarti kita harus mengingkari kenyataan bahwa 
friksi di dalam proses interaksi itu bisa terjadi. Dalam batas tertentu, friksi bisa 
ditoleransi. Sebab, seperti lazimnya dua obyek yang saling berinteraksi, tentu 
saja pergesekan sangat mungkin terjadi, sehingga kita perlu menanganinya 
dengan cara dan langkah-langkah yang tepat.  

Kesalahan didalam menghadapi permasalahan itu, bisa menyebabkan 
kerugian bagi kedua belah pihak. Karenanya, tidak mengherankan jika kita 
sering menemukan orang-orang yang sudah bersahabat sejak lama kemudian 
memutuskan hubungan persahabatannya karena satu atau lain hal yang 
mungkin sepele sekali. Uniknya, masing-masing pihak merasa bahwa dirinyalah 
yang paling benar. Dan karena kedua-duanya bersikeras dengan kebenarannya 
masing-masing, akhirnya terjadilah pertengkaran hingga memutuskan tali 
persahabatan di antara mereka.  

Mungkinkah kita menyatukan dua pihak yang merasa dirinya benar itu 
untuk berjalan beriringan? Sama seperti ketika orang-orang tak berpengetahuan 
yang tertutup matanya memperdebatkan kebenaran tentang bentuk gajah 
sesungguhnya.  „Gajah itu bentuknya seperti tiang‟ kata salah seorang dari 
mereka. Sedangkan yang lainnya bersikeras bahwa „gajah itu seperti kipas yang 
besar‟.  

Kedua persepsi itu benar, karena orang-orang yang tidak bisa melihat  itu 
mengenali gajah dari dua sisi yang berbeda. Dan kedua persepsi  yang benar 
tentang gajah itu tidak saling meredupkan satu sama lain, melainkan saling 
memperkuat untuk menghasilkan kebenaran yang utuh karena memang seekor 
gajah memiliki kaki yang berbentuk bulat panjang seperti tiang, dan telinga yang 
lebar bagaikan kipas yang besar.  

Dua kebenaran yang berbeda tentang satu objek yang sama dapat berjalan 
beriringan untuk saling mendukung sebuah kebenaran lain yang lebih besar 
yang memuat keseluruhan fakta-fakta yang benar tentang objek tersebut. 
Dengan demikian, sekalipun seseorang merasa bahwa dirinya benar, tidak 
sepatutnya dia menutup kemungkinan akan adanya kebenaran lainnya yang 
dianut oleh orang lain. Kita boleh menyebutya sebagai kebenaran relatif. Yaitu 
kebenaran yang merupakan cabang-cabang yang membentuk kebenaran absolut 
tentang suatu objek. Dengan demikian, apa gunanya bersikeras dan saling 
mempertengkarkan kebenaran relatif tentang suatu persoalan? Kesediaan kita 
untuk berkompromi mengenai kebenaran relatif terbukti telah membantu orang-
orang yang tidak dapat melihat memahami secara lebih menyeluruh tentang 
bentuk gajah yang sesungguhnya. 
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Di tanah pertanian kami, penyelesaian masalah semacam itu dilakukan 
dengan mengacu kepada suatu prinsip yang kami sebut sebagai; Caina herang, 
Laukna beunang. 

Caina herang, berarti airnya tetap jernih. Sedangkan laukna beunang  berarti 
ikannya harus berhasil ditangkap. Ketika Anda berusaha menangkap ikan di 
dalam kolam, Anda pasti menginginkan agar air di kolam itu tetap jernih dan  
ikan yang Anda incar itu berhasil Anda tangkap. Hal ini mengandung makna; 
kalau kita sedang bermasalah dengan orang lain, maka kita harus memastikan 
bahwa langkah penyelesaian yang kita tempuh itu tidak menjadikan suasananya 
(caina) menjadi semakin keruh, melainkan tetap terjaga kejernihannya (herang). 
Tentu saja, tujuan kita adalah memperoleh hasil berupa pemecahan terhadap 
masalah itu. Jadi, seperti halnya kita berhasil menangkap ikan tadi (laukna), 
maka kita harus pula berhasil memecahkan permasalahan itu (beunang).  

Jika berhasil menerapkan prinsip Caina herang, Laukna beunang ini saat 
memecahkan masalah yang terjadi dalam interaksi dengan orang lain, maka 
kemungkinan kehilangan kawan menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, lawan 
kita tidak akan bertambah hanya karena gagal untuk menyelesaikan perselisihan 
yang terjadi.  

Mungkin Anda pernah menyaksikan permusuhan yang terjadi hanya 
gara-gara masalah yang sangat sepele. Padahal, jika semua orang menggunakan 
nalar; maka mereka bisa berpikir jernih sehingga permusuhan semacam itu tidak 
akan terjadi. Tetapi karena semua pihak ngotot dengan kebenaran relatifnya 
sendiri-sendiri dan memaksakan kehendak tanpa mempedulikan dampak 
negatifnya; maka perseteruan itu tidak bisa dihindari.   

Prinsip sederhana ini mengajarkan kepada kita, bahwa didalam mencari 
penyelesaian atas sebuah perselisihan kita perlu mempertimbangkan dua Aspek:  

 Pertama, Aspek susana. Seperti air di dalam kolam yang ingin kita 
tangkap ikannya itu harus tetap jernih, maka kita harus memastikan 
bahwa suasana yang melingkupi perselisihan atau permasalahan yang 
ingin kita selesaikan itu harus tetap jernih pula. 

 Kedua, aspek tujuan, atau end point yang ingin kita capai. Tentu saja, 
tujuan yang ingin kita capai adalah adanya penyelesaian atas masalah 
yang tengah dihadapi. Seperti halnya tujuan kita di kolam ikan tadi, 
maka, ukuran keberhasilannya adalah; apakah kita berhasil menangkap 
ikan itu atau tidak. Jadi, kita harus memastikan bahwa permasalahannya 
bisa diselesaikan dengan baik. 

 
Kita tidak mungkin mendapatkan penyelesaian yang baik jika tidak 

mempertimbangkan salah satu aspek saja dari kedua aspek tersebut. Sebab, 
hanya dengan meraih kedua aspek itu sajalah, kita akan berhasil mendapatkan 
PENYELESAIAN YANG MANIS atas setiap persoalan yang muncul di dalam 
proses interaksi kita dengan orang lain. 
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Tak seorangpun memiliki kebenaran mutlak. 

Namun, selama engkau tidak melanggar 

hukum dan tidak mengambil sesuatu yang 

bukan hakmu, maka kekuatan langit akan 

berkenan melindungimu……… 
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Mengapa demikian? Karena niat untuk menyelesaikan suatu persoalan 
tidak akan berhasil jika kita tidak berusaha untuk menjaga agar suasananya 
tetap herang. Bukannya penyelesaian yang akan kita dapatkan, sebaliknya 
permasalahan yang ada malah akan menjadi semakin meruncing. Kekeruhan 
situasi bisa menyebabkan pihak-pihak yang berselisih menjadi semakin gelap 
mata. Dan hal itu bisa mengundang orang yang memiliki kegemaran 
„memancing di air keruh‟ memanfaatkan keadaan. Jadi, jika kita ingin 
menyelesaikan persoalan dan permasalahan apapun dengan orang lain, maka 
pastikanlah bahwa: Caina herang, Laukna beunang. 

Pertanyaannya sekarang adalah; bagaimana jika pihak yang berselisih itu 
tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah? Memang kadang-
kadang kita menghadapi manusia-manusia egois seperti itu. Sedangkan proses 
penyelesaian suatu masalah harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal 
pertama yang bisa kita lakukan adalah; untuk menjaga diri kita supaya terhindar 
dari melakukan tindakan-tindakan yang sama buruknya dengan yang mereka 
lakukan. Kemudian, kita bisa meminta mediator untuk menengahi dan 
membantu penyelesaian masalah. Dan terakhir, bersikap realistis bahwa 
kemungkinan kita tidak bisa menyelesaikannya sesuai dengan harapan. Bukan 
berarti kita gagal menyelesaikan masalah, melainkan membuat beberapa 
kesepakatan dengan cara ‟menurunkan‟ kriteria penyelesaian masalah. 

Contohnya, Anda berharap agar ‟hubungan baik‟ yang dulu pernah 
terjalin bisa dipulihkan kembali (laukna beunang). Namun, dengan segala cara 
terhormat yang Anda lakukan ternyata teman Anda tetap ngotot dan egois. 
Anda bisa menurunkan harapan itu menjadi; ‟yang penting jangan bikin 
keributan deh‟. Maka Anda dapat mencapai target baru itu dengan cara ‟tidak 
meladeni orang itu‟.  

Namun, ingatlah selalu bahwa dalam upaya penyelesaian masalah 
dengan orang lain, kita harus memastikan bahwa: 

 Kita tidak melanggar hukum atau norma 

 Kita tidak mengambil hak orang lain atau hak umum apapun yang 
bukan hak kita 

Dengan demikian, kita bisa mempertanggungjawabkan semua itu tidak 
hanya di dunia ini, melainkan juga diakhirat kelak. Sebab, mereka yang ngotot 
dengan pelanggaran hukum dan bersikeras mengambil sesuatu yang bukan 
haknya; mungkin menang didunia ini. Namun, diakhirat kelak mereka tidak 
akan pernah bisa menghindar dari hukum dan keadilan yang ditegakkan oleh 
Tuhan. Percayalah. 
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TUMPANG SARI 
 
 
Frase tumpang sari tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Dalam pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) Sekolah Dasar, anak-anak sudah diperkenalkan 
dengan istilah ini. Tumpang sari adalah sebuah istilah yang merujuk kepada 
sistem yang dibuat oleh para petani berupa pencampuran berbagai jenis 
tanaman di dalam satu lahan yang sama.  

Contohnya, para petani yang menanam pohon jeruk akan juga menanam 
kacang tanah pada lahan yang sama. Petani yang menanam kelapa sawit juga 
menanam labu kuning, atau cabai merah disela-selanya. Jadi, di dalam sistem 
tanam tumpang sari, para petani mengkombinasikan antara tanaman tinggi yang 
berbatang keras dengan tanaman yang rendah berupa perdu atau umbi-umbian. 
Atau dengan tanaman yang merambat.  

Tanaman berkayu pada umumnya membutuhkan waktu tanam yang 
panjang untuk menghasilkan buah yang siap dipanen. Sedangkan tananam 
lainnya seperti kacang tanah, ubi jalar, labu siam maupun jagung, hanya 
membutuhkan waktu yang singkat saja dari mulai ditanam bibitnya hingga 
musim panen tiba.  

Hal ini tentu saja bisa memberikan keuntungan yang berlipat ganda bagi 
para petani. Karena itu petani yang cerdik pastilah melakukan sistem tanam 
tumpang sari. Alasan lain mengapa sistem tanam tumpang sari itu 
menguntungkan, antara lain adalah karena dengan sistem bercocok tanam 
seperti itu, maka penggunaan lahan menjadi lebih optimal. Dengan jumlah lahan 
tanah yang sama, petani bisa menanam beragam tanaman yang menghasilkan 
tanpa mengganggu tanaman utamanya. Selain itu, penggunaan pupuk juga 
menjadi lebih optimal. Pupuk yang ditebar itu akan digunakan secara bersama-
sama oleh tanaman-tanaman yang ada. Dan, jika daun-daun dari tanaman yang 
besar itu berguguran, maka dia akan menjadi pupuk tambahan bagi tanaman di 
bawahnya. Sebaliknya, karena umur tanaman di bawahnya sangat pendek, maka 
tanaman itu lebih dulu mati dan menjadi pupuk bagi tanaman yang lebih besar. 
Dengan demikian, tanaman itu bisa saling mengisi dan melengkapi satu sama 
lain. 

Bayangkan seandainya harmoni sistem tumpang sari itu bisa kita 
terapkan di dalam lingkungan dimana kita berada. Kita bisa mengandaikan 
tanaman tinggi itu mewakili kelompok orang-orang dengan status sosial dan 
ekonomi yang tinggi. Sedangkan tanaman rendah mewakili mereka yang 
berstatus ekonomi rendah. Sistem tanam tumpang sari mengajari kita tentang 
hubungan antara orang kaya, dengan orang msikin yang hidup berdampingan 
dan saling menghargai. Pada kenyataannya, orang-orang kaya membutuhkan 
orang-orang yang tidak kaya. Demikian pula sebaliknya. Sistem tanam tumpang 
sari mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita bisa berbagi ruang 
dengan orang-orang di sekitar kita.  



 114 

Jika suatu saat Anda beruntung memiliki kedudukan tinggi ataupun 
kekayaan yang lebih baik dibandingkan orang lain, maka hal itu tidak dengan 
sendirinya memberikan kuasa kepada Anda untuk menutup ruang-ruang publik 
di sekitar Anda, baik dalam pengertian fisik, maupun non fisik.  

Saat ini, banyak tatanan sosial yang telah rusak karena pengkavlingan 
terhadap ruang-ruang publik. Orang-orang kaya hanya berbaur dan bergaul 
dengan orang kaya lagi. Sedangkan orang-orang miskin terus-menerus terbenam 
di dalam lingkungan kemiskinannya sendiri. Padahal, menjadi kaya, TIDAK 
MENYEBABKAN ANDA pantas untuk memandang rendah orang-orang 
miskin. Sebab, bagaimana Anda bisa disebut sebagai orang kaya kalau tidak ada 
kemiskinan? Anda hanya akan disebut sebagai orang kaya, kalau Anda berada 
di tengah masyarakat yang dilingkupi oleh kemiskinan. Dan yang lebih esensial 
lagi; Anda tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa melalui orang-orang miskin 
itulah Anda memperoleh kepemilikan lebih banyak lagi. 

Misalnya, kalau Anda pengusaha besar yang memproduksi barang-
barang yang kemudian Anda jual untuk mengalirkan semakin banyak lagi uang 
ke dalam pundi-pundi atau rekening tabungan Anda, maka Anda juga 
membutuhkan orang-orang miskin yang mau dipekerjakan di pabrik Anda demi 
sejumlah imbalan. Hanya orang-orang miskinlah yang bersedia melakukan 
pekerjaan yang Anda berikan dengan upah yang kecil. Meskipun begitu, peran 
mereka sangat besar untuk memajukan perusahaan Anda. 

Apakah orang-orang kecil yang Anda pekerjakan itu merasa rugi ketika 
mereka bekerja untuk Anda? Tentu saja tidak. Bahkan mereka sangat 
berterimakasih kepada Anda karena dengan kesempatan kerja yang Anda 
sediakan itu mereka memiliki peluang untuk memperoleh pemenuhan atas 
kebutuhan dasarnya.  

Begitulah gambaran fragmatis dari sistem tanam tumpang sari. Tanaman 
tingkat tinggi bisa BERBAGI RUANG DAN KEUNTUNGAN dengan tanaman 
tingkat rendah untuk menghasilkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. 
Namun, sekalipun ilustrasi di atas bisa memberikan sekilas gambaran 
relevansinya dengan kehidupan nyata kita, akan tetapi, tetap saja kita ini 
berbeda dengan tanaman. Karena kita memiliki beberapa komponen penting 
yang mungkin tidak dimiliki oleh tanaman. Dua diantaranya adalah  kehendak 
dan martabat.  

Kehendak menjadikan kita memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu 
yang kita dambakan, sedangkan martabat mendorong kita untuk menetapkan 
standar perilaku tertentu sehingga kita merasa pantas untuk dihargai.  

Kehendak menjadikan orang-orang kaya merancang rencana untuk 
menumpuk sebanyak mungkin uangnya, menjadikan perusahaannya semakin 
maju, atau untuk menjadikan kesuksesan karirnya tambah berkibar-kibar. 
Sementara itu orang-orang kecil berkeinginan untuk meningkatkan 
pendapatannya, dan memperbaiki derajat kesejahteraan hidupnya.  
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Harmoni hanya bisa terjadi kalau 

orang-orang kaya bersedia menjadi 

pelindung bagi kaum miskin, dan orang-

orang miskin mau menyokong usaha orang 

kaya; dengan memperhatikan kehendak 

dan martabat kedua belah pihak……… 
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Martabat menjadikan orang-orang kaya ingin dihormati, dipanggil dengan 
sebutan tuan atau nyonya, dibukakan pintu di restoran, dan didengarkan serta 
dipatuhi setiap kata-kata yang diucapkannya. Sementara itu, orang-orang kecil 
ingin diakui keberadaannya, ingin juga dimanusiakan, ingin dihargai, ingin 
terhindar dari penghinaan, dan sebagainya. 

Ketika orang-orang kaya MENJADI PELINDUNG bagi orang-orang 
miskin, dan orang-orang miskin MENJADI PENYOKONG berbagai kepentingan 
orang kaya; mereka sama-sama harus mempedulikan kehendak, dan 
menghormati martabat masing-masing pihak. Pada situasi seperti itulah 
harmoni hubungan timbal balik antara manusia dari dua tingkatan yang berbeda  
itu bisa terbentuk.  

Membayar orang-orang yang bekerja kepada Anda sesuai dengan 
upahnya saja, tidak cukup bagi Anda, karena ada dua hal lain lagi yang perlu 
Anda lakukan untuk mereka, yaitu ; mempertimbangkan kehendak mereka, 

dan menghargai martabatnya. Demikian pula halnya dengan pegawai Anda. 
Dengan melakukan pekerjaan untuk Anda saja tidak cukup bagi mereka 
sebelum mereka mempedulikan kehendak dan menjunjung tinggi martabat 
Anda.  

Kalau situasi seperti itu bisa kita bangun baik ditempat kerja maupun di 
lingkungan tempat kita tinggal, maka menjadi mungkin bagi kita untuk 
mewujudkan sebuah komunitas yang penuh dengan harmoni. Komunitas 
dimana orang-orang besar melindungi dan mencukupi kebutuhan orang-orang 
kecil. Dan pada saat yang sama, orang-orang kecil itu memberikan kontribusinya 
untuk kesuksesan orang-orang besar.  

Harmoni seperti inilah yang sudah sejak lama terbentuk di dalam sebuah 
komunitas yang dihuni oleh tanaman tingkat tinggi, dengan tanaman-tanaman 
tingkat rendah dalam sistem tanam tumpang sari. 
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MENANAM HARI INI, MENUAI ESOK HARI 
 
 
Suatu kali guru ngaji dikampung kami berkata bahwa; ”Didalam surga, orang 
tidak usah bersusah payah untuk menanam padi seperti kita. Jika kita ingin 
menanam padi, maka dalam sekejap padi itu akan tumbuh, dan berbuah. Dan 
seketika itu pula kita bisa memanen hasilnya,” Meskipun hingga saat ini saya 
tidak pernah tahu apakah yang dikatakan oleh guru ngaji itu benar atau tidak; 
tetapi, saya masih bisa mengingat pelajaran itu dengan baik.  

Kadang-kadang saya bertanya-tanya: mengapa kita tidak bisa hidup 
seperti di surga? Kenyataannya, kita hidup dialam yang mengharuskan kita 
untuk menjalani segala sesuatu didalam sebuah rangkaian peristiwa. Kita harus 
mengikuti proses itu dengan terpaksa ataupun sukarela. Kita harus memulai 
sesuatu, menunggu prosesnya berlangsung sekian lama, dan barulah merasakan 
hasilnya. 

Kita semua tahu, bahwa seorang petani harus menunggu selama beberapa 
bulan sejak dia mulai menanam benih padinya, hingga masa panen tiba. Begitu 
pula halnya dengan Pak Tani. Dia menanam benih padi dihari ini, untuk 
dipanen tiga bulan yang akan datang. Namun, yang menarik adalah, Pak Tani 
setiap hari memeriksa dan merawat tanaman padinya dengan telaten. Setiap 
hari.  

Hari ini, mungkin dia menyiangi rumput-rumput yang menyaingi 
pertumbuhan padi itu. Besoknya, mungkin Pak Tani menyemprotkan insektisida 
agar ulat dan hama-hama lain tidak merusak tanaman padi itu. Dan ketika 
sudah mulai berbuah, Pak Tani bersiaga dan berjaga-jaga siang dan malam, agar 
bulir-bulir padi itu tidak dimakan burung-burung liar disiang hari, atau 
digerogoti oleh tikus-tikus rakus dimalam hari. Hingga tidak jarang Pak Tani 
melakukan ronda dimalam hari untuk menakut-nakuti si tikus itu. 

Keuletan Pak Tani membuat saya bertanya-tanya kembali: “bisakah kita 
menanam padi, kemudian kita biarkan, dan baru kita datangi lagi jika sudah 
waktunya untuk dipanen?” 

“Mengapa harus seperti itu?” Pak Tani balik bertanya. 
“Supaya kita tidak terlalu lelah mengerjakannya,” kata saya. 
Kemudian Pak Tani berkata: “Padi yang akan kita panen nanti, adalah 

padi yang kita tanam kemarin, dan kita rawat hari demi hari.” 
“Mengapa harus  seperti itu?”  saya bertanya. 
“Karena, hari kemarin adalah jalan bagi kita untuk memasuki hari ini. 

Dan hari esok kita akan sangat ditentukan oleh hari ini,” kata Pak Tani. 
“Saya tidak mengerti, “ balas saya. 
“Jika engkau menanam padi kemarin,” Pak Tani tersenyum, “maka 

engkau perlu merawatnya dihari ini,” katanya. “Sebab, jika engkau tidak 
melakukannya, maka besok engkau tidak akan mendapatinya menjadi tanaman 
padi yang sesuai dengan keinginanmu,” 
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“Mengapa kita harus memikirkan hari kemarin?” saya mendesaknya 
kembali. 

“Karena,” kata Pak Tani “kemarin adalah jejak langkah”, 
“Lantas, bagaimana dengan hari-hari dimana kita harus merawat padi-

padi itu?”  tanya saya. 
“Hari ini sangat penting. Karena,” kata Pak Tani, “hari ini adalah 

persinggahan”, 
“Tapi mengapa kita harus memikirkan hari esok? “ saya bertanya 

kembali. 
“Karena,” kata Pak Tani, “hari esok adalah tujuan”. 
“Tujuan?” saya mengernyitkan dahi. 
“Betul, Nak. Tujuan,” katanya. “Karena kepada hari esoklah kita akan 

menuju.” Pak Tani berhenti sejenak. “Apakah engkau sudah tahu kemana akan 
menuju, Nak?”   

Saya menggeleng. 
“Ke hari esok, Nak.” Katanya melanjutkan, ”pandanglah hari esokmu. 

Karena kesanalah engkau akan menuju……”  
“Ah, semakin membingungkan, “ saya membantah. 
“Apakah engkau ingin memanen padi?” Pak Tani bertanya. 
“Saya tidak peduli,” kata saya. 
“Baiklah. Misalkan engkau ingin memanen padi,“ Pak Tani mengalah. 
“Misalkan engkau ingin memanen padi, maka benih apa yang harus 
engkau tanam?”  
“Pertanyaan macam apa itu?” saya bilang. 
“Jawab saja, jika engkau benar-benar mengetahuinya,” Pak Tani 
tersenyum 
“Ya benih padi-lah,” saya tidak berdaya. 
“Kapan engkau harus menanam benih padi itu?” Pak Tani terus 

mencecar. 
“Sebelum panen,” saya putus asa. 
“Begitulah caranya engkau memandang kepada masa depanmu,“ kata 

Pak Tani, “Tentukan apa yang engkau inginkan dimasa depan, dan mulailah 
melakukannya hari ini juga,”  Kemudian dia pergi meninggalkan saya sendirian. 

“Pandanglah hari esok,” saya bergumam.  
Hmmh, aneh sekali…. 

Kemarin adalah jejak langkah, 
Hari ini adalah persinggahan, 
Dan hari esok adalah tujuan 

 
Hmmmh, “pandanglah hari esok.” 
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Apa yang engkau dapat hari ini adalah 

hasil dari apa yang engkau lakukan 

kemarin. Dan apapun yang akan engkau 

dapatkan esok hari, ditentukan oleh apa 

yang engkau lakukan hari ini ……… 
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Saya melihat sendiri bagaimana Pak Tani menanam benih padi itu 
kemudian merawatnya dengan telaten sekali. Karenanya, tidak mengejutkan jika 
Pak Tani selalu memanen hasil yang lebih baik dibandingkan dengan petani-
petani lain yang tidak begitu peduli untuk selalu merawat tanaman padinya dari 
hari ke hari. Dan  lama-kelamaan  saya menyadari bahwa, apa yang kita lakukan 
di hari ini, akan sangat menentukan hasil yang bisa kita raih di hari esok.  

Dan karena bagi saya hari esok itu sangat identik dengan masa depan, 
maka saya memutuskan untuk lebih memfokuskan diri kepada masa depan. 
Setiap tindakan saya dihari ini, selalu saya peruntukkan bagi esok hari. Dan 
setiap langkah yang saya ambil dimasa kini, selalu saya dedikasikan untuk hasil 
yang menjanjikan dimasa yang akan datang. Dan saya selalu berusaha untuk 
memulai segala sesuatu dari masa depan. Saya memulai dengan menentukan 
masa depan yang saya inginkan terlebih dahulu. Dan kemudian mengawali 
tindakannya pada hari ini. Lantas merawatnya besok. Dan besoknya lagi. Dan 
besoknya lagi. Dan besoknya lagi. Hingga masa depan yang saya inginkan itu 
menjadi kenyataan.  

Saat ini saya sudah bersepakat dengan diri saya sendiri bahwa, hari 
kemarin, bukanlah sesuatu yang harus saya pertahankan. Karena saya tidak lagi 
memiliki hari kemarin.  

Ke masa depan! Begitulah seharusnya kita memfokuskan perhatian. 
Bukan kepada masa lalu, atau masa kini. Karena masa lalu tidak lebih dari 
sekedar histori. Kita tidak memiliki mesin waktu yang memungkinkan untuk 
kembali kesana dan memperbaiki semua kesalahan yang pernah kita buat 
dimasa lalu. Dan masa kini? Tentu saja kita harus mengerahkan segala 
kemampuan untuk menjalani masa kini. Hanya saja, jangan sampai terlena. 
Sebab sebentar lagi juga masa kini itu akan terlibas oleh roda waktu yang tak 
kenal henti ini, dan akan segera berubah menjadi masa lalu. 

Peristiwa apapun yang kita alami di masa kini tiada lain adalah 
kelanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, bukan? Kalau 
sekarang kita hanya memikirkan masa kini, maka kita akan mendapatkan 
kesulitan ketika harus berhadapan dengan masa depan. Oleh karena itu, kalau 

ingin sukses di masa depan, maka kita harus merancangnya hari ini. Tidak 
bisa ditunda-tunda lagi.  

Dalam konteks itu, kita mengenal tiga jenis manusia. Pertama, manusia 
yang membiarkan dirinya terbelenggu oleh masa lalu. Orang-orang yang seperti ini 
ditandai dengan sikapnya yang nostalgis, dan mengangung-agungkan masa 
silam. Kalimat yang mereka selalu pakai adalah : “Kalau tahun lalu sih saya 
bahagia sekali…..” atau “dulu saya juga tidak kalah hebat darinya....” Kalau 
menemukan orang yang seperti ini, sebaiknya Anda tidak tinggal berlama-lama 
bersamanya. Jika tidak, bisa saja Anda juga terpenjara dalam kungkungan 
„sindroma masa silam‟ seperti mereka.  

Yang kedua adalah jenis manusia yang membiarkan dirinya diperdayai 
masa kini. Orang seperti ini tidak pernah berani untuk melangkah. Dia memilih 
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untuk diam di tempat, sebab, itulah posisi yang paling bisa membuat dirinya 
merasa nyaman. Kalau Anda termasuk ke dalam kelompok penderita „sindroma 
sekarang‟, yang menghindari tantangan, takut dengan perubahan, atau cepat 
merasa puas dengan pencapaian yang Anda raih saat ini, hati-hatilah. Itu 
merupakan indikasi bahwa Anda sudah mulai diperdayai masa kini. Segeralah 
berubah, dan bergabunglah dengan orang-orang dari kelompok ketiga. 

Kelompok ketiga, manusia yang memfokuskan dirinya kepada masa depan. 
Jika didalam sebuah organisasi atau perusahaan tidak terdapat orang seperti ini, 
maka, bisa dipastikan bahwa perusahaan itu tidak akan pernah tahu, apa yang 
akan dilakukannya dalam 5 tahun, atau sepuluh tahun ke depan. Orang-orang 
seperti ini mampu menentukan arah kebijakan perusahaan baik jangka pendek, 
jangka menengah, sekaligus jangka panjang. Ingatkah Anda  bahwa „pandangan‟ 
sering disebut orang sebagai „vision‟? Itulah sebabnya, kepada manusia dari jenis 
ketiga ini kita menyebutnya sebagai Visioner.  

Ketika Anda hendak bepergian, bukankah Anda harus terlebih dahulu 
tahu; kemana Anda menuju? Jadi, manakah yang sesungguhnya menjadi tujuan 
hidup  Anda? Kemarin ? Atau hari ini ? Atau esok hari ? 

Apapun jawaban Anda atas pertanyaan itu, patutlah kiranya untuk 
merenungkan bahwa:  

Kemarin adalah jejak langkah, 
Hari ini adalah persinggahan, 
Dan hari esok adalah tujuan 
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METAMORFOSIS 
 
 
Jika seseorang menemukan seekor ulat, hampir pasti orang itu akan berusaha 
untuk menyingkirkannya. Atau dia sendiri yang menjauh dari ulat itu. Namun, 
jika seseorang menemukan seekor kupu-kupu, kemungkinan terbesar yang akan 
terjadi adalah: dia memandangnya tanpa henti karena kekagumannya. 
Meskipun semua kupu-kupu cantik sekali, namun hampir semua ulat tampil 
mengerikan. Sehingga, perubahan dari ulat yang buruk rupa  menjadi kupu-
kupu yang cantik jelita itu merupakan keajaiban yang sangat mengagumkan. 

Keelokan seekor kupu-kupu diperoleh melalui jerih payah yang sangat 
berat.  Karena tidak ada seekor kupu-kupu pun yang dilahirkan sebagai kupu-
kupu. Semua kupu-kupu, dilahirkan pertama kali sebagai seekor ulat. Setelah 
itu, sang ulat harus menghadapi berbagai resiko termasuk dimangsa dengan 
mudah oleh binatang lain. Ulat harus bekerja keras dan bersedia memenjarakan 
dirinya didalam sebuah kantong sumpek yang sempit bernama kepompong. 
Sekalipun kepompong itu dibangun dari benang-benang sutera yang indah, 
namun bagaimanapun juga itu bukanlah tempat yang nyaman seperti sebuah 
rumah. Setelah menjalani semua tempaan berat itulah kemudian sang ulat bisa 
berubah menjadi kupu-kupu yang mempesona. Perubahan yang terjadi pun 
tidak sederhana, karena setelah dia menjadi kupu-kupu, semua mahluk tidak 
bisa lagi mengenali masa lalunya. Inilah yang menyebabkan metamorfosis 
sebagai salah satu fenomena alam yang paling mengagumkan dijagat raya.  

Kupu-kupu mengagumkan bukan hanya karena warnanya yang indah, 
melainkan juga karena perjalanan yang harus ditempuhnya untuk menjadi 
indah. Untuk menjadi indah, seekor kupu-kupu harus mau menempuh 
perjalanan yang sulit dan beresiko itu. Dan untuk menjadi indah, seekor kupu-
kupu harus terlebih dahulu menjadi buruk. Karena itu, dia harus menerima 
wujud sebagai seekor ulat.  Dan pada saat menjelma sebagai seekor ulat itulah, 
dia harus mau membayar harganya dengan kerja keras dan keberanian untuk 
mengambil resiko.  

Saya bertanya-tanya;“bisakah seekor kupu-kupu tercipta tanpa harus 
terlebih dahulu menjadi seekor ulat yang  buruk rupa itu?” Bukankah lebih enak 
menjadi kupu-kupu yang indah dan disukai oleh semua orang daripada menjadi 
seekor ulat yang dibenci siapapun yang melihatnya? 

Pak Tani menjawab :”Tentu saja tidak bisa.”  
“Mengapa?” desak saya. 
“Karena untuk segala sesuatu yang besar, kita harus memulainya dari hal 

yang sangat kecil” katanya.  
“Mengapa harus begitu?” saya masih tidak memahaminya. 
“Karena memang semuanya harus begitu...,” jawab Pak Tani. Sama sekali 

tidak memberi saya petunjuk. 
“Iya, mengapa harus begitu?” kata saya menyelidik. 
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“Apakah engkau bisa membayangkan,“ Pak Tani melanjutkan. “Apa yang 
terjadi seandainya manusia dilahirkan dalam keadaan sudah dewasa?” 

“Mana saya tahu?”  saya mengangkat bahu. 
“Ya memang. Karena untuk itu, kita tidak perlu mencari tahu. Engkau 

tahu mengapa?” katanya. Dan saya menggelengkan kepala. “Sebab, “ Pak Tani 
melanjutkan, “kita hanya perlu menjalaninya saja”.  

“Sekalipun kita harus bersusah payah?” 
“Hanya pada awalnya saja,” katanya menenangkan. 
Hemh…, hanya pada awalnya saja.  
Saya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyadari, bahwa 

sesungguhnya Pak Tani ingin mengingatkan saya tentang sesuatu. Bisa saja kita 
harus melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang pada awalnya terasa  
sangat berat dan tidak menyenangkan. Namun, kita harus memiliki keyakinan, 
bahwa perjalanan dan perjuangan kita akan berakhir pada puncak keberhasilan, 
dan keadaan yang sangat memuaskan. Seperti yang dialami oleh kupu-kupu itu.  

Menjadi ulat bukanlah pilihan bagi si kupu-kupu, melainkan sebuah jalan 
yang harus dilaluinya supaya dia bisa menjadi seekor kupu-kupu. Jika dia 
menolak untuk menjadi ulat, maka dia juga tidak akan pernah menjadi kupu-
kupu. Demikian pula halnya dengan kita, sebelum menjadi kupu-kupu yang 
indah, kita harus bersedia menjadi ulat terlebih dahulu. 

Begitu banyak orang yang ingin langsung mendapatkan gaji tinggi atau 
jabatan keren ketika memulai pekerjaannya. Mereka ingin langsung menjadi 
kupu-kupu. Padahal, untuk menjadi indah; seekor kupu-kupu harus mau 
menjadi ulat yang jelek terlebih dahulu. Jika dia tidak mau menjadi ulat jelek, 
maka dia tidak akan pernah menjadi kupu-kupu yang menawan. Karena itu, 
saya bersedia menerima tawaran pekerjaan dengan bayaran yang rendah ketika 
itu. Karena saya menganggap bahwa masa itu adalah masa-masa yang harus 
saya lalui sebagai seekor ulat. Maka, dengan begitu saya mempunyai 
kesempatan untuk bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang indah 
untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang saya dambakan dimasa depan. 

Tetapi, apakah dengan menerima apa adanya pekerjaan buruk itu ada 
jaminan bahwa masa depan kita bisa sesuai dengan harapan? Tentu saja, tidak! 
Kenyataannya, tidak semua ulat berhasil menjadi kupu-kupu. Ada yang mati 
kelaparan. Ada yang dimangsa oleh para predator. Dan ada pula yang menjadi 
korban sikap manusia yang berlebihan. Didalam kehidupan nyata, begitu orang  
yang sudah bertahun-tahun menggeluti pekerjaannya, namun karir dan 
kehidupannya tidak kunjung membaik. Ibarat seekor ulat yang tidak tidak 
berhasil menjadi kupu-kupu yang indah. Mereka gagal untuk bermetamorfosis.  

Saya bertanya kembali; „Mengapa kebanyakan orang tidak kunjung 
menjadi kupu-kupu yang indah?‟ 

Pertanyaan itu mengantarkan saya kepada sebuah kesimpulan bahwa; 
untuk menjadi kupu-kupu, pastilah ada sesuatu yang dilakukan oleh seekor ulat. 
Pasti seekor ulat melakukan sesuatu yang berarti agar dia berhasil 
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bermetamorfosis untuk menjadi kupu-kupu. Tetapi apakah gerangan tindakan 
sang ulat itu? Selama hidupnya seekor ulat tidak melakukan hal lain selain 
mempersiapkan diri untuk memasuki masa-masa yang paling kritis didalam 
hidupnya. Yaitu, masa-masa terpenjara didalam sebuah kantung kepompong.  
Ketika dia menjadi seekor ulat, dia menggunakan sebaik-baiknya waktu dan 
tenaga yang ada untuk mempersiapkan diri menyambut masa-masa kehidupan 
sebagai kepompong itu. Ulat-ulat yang malas, tidak akan memiliki cukup 
kekuatan untuk melewati masa kepompongnya. Dengan demikian, dia tidak 
akan pernah menjadi kupu-kupu.  

Begitu pula halnya dengan kita. Jika seekor ulat harus menimbun 
makanan yang banyak, maka kita harus menimbun pengalaman, dan 
pengetahuan, serta keterampilan yang banyak. Seorang karyawan yang tidak 
berhasil melakukannya, tidak akan pernah menjadi karyawan yang indah seperti 
kupu-kupu itu. Karena untuk menjadikan masa depannya indah, seorang 
karyawan harus bekerja bukan semata-mata untuk mendapatkan sejumlah uang 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Seseorang yang bekerja asal-asalan, 
seperti seekor ulat yang malas. Dia hanya akan menjadi ulat sepanjang hayat.  

Tetapi, seorang karyawan yang mau mengembangkan dirinya sendiri dan 
tidak hanya terpaku  kepada sejumlah uang yang didapatkannya saja, pasti akan 
selalu berusaha agar keterampilan, keahlian, pengalaman, dan pengetahuannya 
semakin hari menjadi semakin tinggi. Jika dia berhasil melakukannya, maka dia 
akan menuai hasilnya yang indah. Masa depannya yang indah. Dia akan 
menikmati keindahan masa depan itu dengan penuh kebanggaan. Keluarganya 
pun akan ikut mencicipi rasa lezat dan manisnya. Sedangkan orang-orang 
disekitarnya akan  mengagumi keindahan itu. 

Meskipun tidak mudah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, 
dan pengalaman yang kita miliki, namun hal itu tidak berarti bahwa kita tidak 
mempunyai kesempatan untuk maju. Karena banyak orang lain yang harus 
memulai karirnya seperti kita telah membuktikan bahwa mereka bisa. Mereka 
berhasil bermetamorfosis untuk menjadi kupu-kupu indah pada masa-masa 
keemasan perjalanan karirnya. Dan kepada mereka kita memberi gelar sebagai 
„orang-orang sukses‟.  

Mereka yang berhasil bermetamorfosis itu pasti adalah orang-orang yang 
mengetahui caranya. Sehingga, belajar dari mereka cara untuk bermetamorfosis 
bisa menjadi jawaban atas keraguan kita. Jika kita ingin menuai keberhasilan 
didalam karir, maka kita harus belajar dari mereka yang sudah terlebih dahulu 
meraih keberhasilan itu. Atau, kita harus membuat jalan sendiri; agar bisa 
sampai kepada keberhasilan yang kita idam-idamkan.   
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Selama hidupnya, seekor ulat tidak 

melakukan apapun selain mempersiapkan 

diri untuk menjadi kupu-kupu. Jadi, 

kalau engkau ingin berubah menjadi 

indah, maka engkau harus bersedia untuk 

terus menempa diri ……… 
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Jika Anda memutuskan untuk belajar dari kesuksesan orang lain,  cobalah 
perhatikan orang-orang penting di perusahaan tempat Anda bekerja. Dan 
pelajarilah, bagaimana mereka bisa sampai ke posisinya yang penting itu. 
Tanamkanlah sebuah tekad yang kuat didalam diri Anda dan biarkan batin 
Anda selalu mengatakan; ”SAYA PASTI BISA MERAIH KESUKSESAN SEPERTI 
ORANG ITU!”  Toh Anda pun berhak untuk mendapatkannya juga. 

Banyak orang yang malu untuk bermimpi. Padahal sesungguhnya mereka 
berhak untuk mendapatkan kesuksesan yang sama. Sekarang, mari kita 
perhatikan orang-orang penting itu sekali lagi. Ternyata, mereka bisa dibagi  
menjadi lima kelompok: 

 Pertama, mereka adalah ahli waris pemilik perusahaan itu. Konon inilah 
jalan paling gampang untuk menduduki jabatan penting di perusahaan 
tempat seseorang bekerja. Sayangnya, hal ini lebih banyak terjadi di 
dalam cerita sinetron saja daripada di dalam kehidupan nyata. Kalau 
orang yang mendirikan perusahaan dimana Anda bekerja sekarang 
adalah Ayah, atau embah moyang Anda, maka Anda mempunyai 
kesempatan untuk mewarisi jabatan tinggi sebagai CEO disana. Akan 
tetapi, apakah nasib Anda seberuntung itu? Bagaimana kalau Anda 
adalah karyawan biasa? Tentu saja nama Anda tidak terdapat di dalam 
daftar ahli waris. 

 Kedua, mereka adalah para menantu pengusaha besar. Kalau Anda  
cukup beruntung, carilah  seorang gadis yang cantik, baik, sekaligus anak 
pengusaha besar. Pacari, dan nikahi dia. Maka, Anda  akan menjadi salah 
satu pewaris perusahaan. Sekarang cobalah tengok kenyataan hidup yang 
ada, apakah Anda menikahi gadis seperti ini? Tidak semua lelaki 
seberuntung itu, bukan?  

 Ketiga, mereka yang sekolah di luar negeri, kemudian langsung disodori 
jabatan penting. Kita tidak perlu memungkiri bahwa lulusan luar negeri 
„dinilai‟ lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan sekolah local. Jadi, 
mereka sering mendapatkan kesempatan untuk memulai dari „garis start 
paling depan‟. Kalau Anda termasuk yang seperti ini; bersyukurlah 
banyak-banyak, dan buktikan bahwa Anda bisa berkontribusi lebih baik 
dibandingkan dengan lulusan sekolah lokal. Kalau tidak, Anda hanya 
akan menjadi bahan cibiran. Bagaimana kalau Anda lulusan sekolah 
local? Tenang sajalah. Bukankah pemenang lomba marathon tidak selalu 
harus orang yang berada di garis paling depan ketika bendera „start‟ 
dikibarkan diawal lomba?  

 Keempat, mereka adalah orang-orang yang membangun dan merintis 
perusahaan itu dari awal. Jika Anda ingin menjadi boss, maka jadilah boss 
untuk Anda sendiri. Kata orang; menjadi boss kecil untuk diri sendiri, 
lebih baik daripada menjadi kacung bagi boss besar.  Meskipun kalimat 
itu terdengar sedikit sinis, namun sudah banyak yang membuktikannya.  
Tetapi, apakah Anda termasuk ke dalam tipe orang semacam ini ?  
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 Kelima, mereka adalah orang yang memulai karirnya dari jabatan yang 
tidak terlalu mentereng, kemudian setelah selama belasan atau puluhan 
tahun menunjukkan dedikasinya, mereka diberikan kesempatan untuk 
menduduki posisi penting. Sebagian besar orang yang menduduki 
jabatan-jabatan  penting itu termasuk ke dalam kelompok ini. Jadi,  jika 
kita tidak termasuk kepada salah satu dari keempat kelompok 
sebelumnya; maka kita bisa meniru orang-orang sukses dari kelompok 
ini.   
 
Sebagian besar Sales Director adalah para salesman sepuluh atau lima 

belas tahun sebelumnya. Sebagian besar Operational Director, adalah orang-
orang di garis depan yang harus bekerja keras sebagai pegawai biasa selama 
belasan tahun masa-masa awal karirnya. Jadi, apapun posisi yang Anda duduki 
saat ini, yakinlah bahwa itu akan menjadi modal dasar untuk meraih 
keberhasilan dimasa depan. Yakinlah, bahwa Anda adalah ulat yang sedang 
bermetamorfosis untuk menjadi kupu-kupu yang indah.  

Semoga, kita tidak terjebak dalam beragam alasan atau pembenaran atas 
kegagalan-kegagalan yang kita alami. Sehingga kita tidak perlu mengatakan:   

“Ayahku bukan pengusaha, jadi tidaklah mungkin aku memimpin sebuah 
perusahaan,”  

“Sekolahku tidak terkenal, jadi wajar saja kalau aku tersisih dari mereka,” 
“Istriku bukan anak saudagar, mana mungkin aku bisa berhasil…”  
Memangnya siapa yang peduli soal itu? Tak seorangpun dilahirkan untuk 

menjadi pecundang seperti itu. Karena orang tua kita tidak melahirkan selain 
untuk melihat kita tumbuh menjadi pribadi agung yang sukses. Semua orang tua 
pasti mengharapkan hal terbaik bagi anaknya. Dan doa yang dipanjatkan orang 
tua kita pasti mengandung impian dan harapan agar kita berhasil menjalani 
hidup yang lebih baik dan lebih sukses dari mereka sendiri. 

Kalaupun Anda  masih merasa menjadi si pecundang kelas teri, itu bukan 
karena bunda salah mengandung. Anda sendirilah yang membiarkan nilai-nilai 
negatif itu menguasai diri Anda, dan menimbun potensi-potensi agung yang 
sesungguhnya Anda miliki.  

Sudah saatnya kita mengganti paradigma itu. Karena tidak ada 
seorangpun yang bisa melakukannya selain diri kita sendiri. Percayalah, bahwa 
kita tidak akan pernah kekurangan kekuatan untuk membangun keberhasilan. 
Selama kita bersedia menjalani apapun yang saat ini kita miliki dengan baik, 
maka semakin hari kita akan menjadi semakin ahli. Sekalipun selama 
menjalaninya kita merasakan cobaan yang sangat berat, namun kita harus tetap 
tegar. Karena, berhenti tidak akan membawa kita kepada hasil akhir yang 
mengesankan. Melainkan hanya menyebabkan semua jerih payah dan 
pengorbanan yang selama ini kita berikan menjadi sia-sia. Sebaliknya, jika kita 
konsisten dan terus-menerus berusaha dengan segenap potensi diri dan 
kemampuan serta komitmen untuk selalu melakukan peningkatan diri; maka 



 129 

pasti, kita akan sampai kepada garis finish yang menyenangkan. Itu pasti. Sebab, 
seperti orang-orang bijak selalu nasihatkan; Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang 
ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. 

Peribahasa ini berhasil menggambarkan dengan sempurna perjalanan 
hidup yang harus ditempuh oleh seekor ulat sebelum berubah menjadi indah. 
Sekarang, cobalah perhatikan berapa banyak karyawan yang bekerja di 
perusahaan Anda. Kemudian hitunglah, berapa banyak dari mereka yang 
menunjukkan kemauan untuk bertahan dalam kesulitan, dan terus-menerus 
belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga kinerja mereka pun akan 
semakin baik dari hari ke hari. Saya rasa, orang-orang yang bersedia begitu 
jumlahnya tidak banyak. Namun, mereka inilah orang-orang yang berhasil 
meniru keuletan ulat untuk berubah menjadi seindah kupu-kupu. Karenanya, 
kepada mereka pada akhirnya diberikan kesempatan lebih banyak dan imbalan 
yang lebih baik.   

Tetapi apakah untuk bisa menikmati indahnya masa depan itu kita harus 
bersusah payah terlebih dahulu? Iya. Karena sebelum menjadi kupu-kupu yang 
indah, orang-orang sukses itu terlebih dahulu menjalani hidupnya sebagai 
seekor ulat. Dengan kesediaan untuk menjadi ulat itu, beberapa tahun kemudian 
mereka mendapatkan tanggungjawab yang lebih besar, sehingga imbalan yang 
mereka terima pun mulai bertambah. Bertahun-tahun setelah itu, mereka 
diperbolehkan untuk membawa mobil kantor ke rumah, sebagai tunjangan 
jabatannya yang meningkat lagi. Diantara mereka ada yang dihadiahi sejumlah 
opsi saham dan beraneka ragam benefit lainnya. Dan belasan tahun kemudian, 
salah satu atau beberapa orang yang sangat jarang, akhirnya menduduki kursi 
nomor satu di perusahaan itu. Persis seperti yang dia dambakan dimasa-masa 
awal karirnya. Sementara orang ini menikmati semua pencapaian yang berhasil 
diraihnya, sebagian besar teman-temannya masih berkutat dengan persoalan 
yang „itu-itu saja‟.  

Sudah saatnya meniru kesediaan si kupu-kupu itu untuk terlebih dahulu 
menjadi ulat, dan kemudian melakukan apa yang seharusnya dia lakukan yang 
memungkinkan dirinya untuk menjadi kupu-kupu.  Menjadi ulat yang buruk 
rupa itu, bagaikan menjadi karyawan biasa. Ketika seekor ulat sibuk 
mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa kepompong, sesungguhnya dia 
tengah mencontohkan sebuah keteladanan agar kita memiliki kemauan untuk 
menempa diri.  

Memasuki masa kepompong bagi seekor ulat sama halnya dengan 
seorang karyawan mempersembahkan kinerja dan karya-karya besarnya bagi 
perusahaan. Dan kemudian terlahir kembali sebagai kupu-kupu, pada masa-
masa keemasannya sebagai seorang karyawan yang berhasil. Hadiah atas segala 
jerih payah yang ditunaikannya. Maka, jika Anda memilih untuk berprofesi 
sebagai karyawan, hendaknya tidak terjebak dalam berbagai keterbatasan. 
Jadilah seperti kupu-kupu, yang bersedia untuk mengawali kehidupannya 
sebagai seekor ulat. Kemudian melakukan hal-hal yang sepantasnya dilakukan.   
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Bekerjalah dengan giat dan bersemangat. Kerahkanlah seluruh 
kemampuan untuk berprestasi tinggi. Sehingga Anda bisa mempersembahkan 
pencapaian yang terbaik. Dan luangkanlah waktu serta usaha Anda untuk 
bertapa, meningkatkan pengetahuan Anda, pengalaman Anda, keahlian Anda. 
Dan keterampilan Anda.  

Sekalipun didalam menjalaninya tidak selalu menyenangkan; lakukan 
saja. Dan ingatlah, setiap ulat yang ingin menjadi kupu-kupu harus menjalani 
semuanya itu. Setelah itu, Anda akan dapat menapak ke jenjang karir yang lebih 
tinggi. Lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi. Seperti seekor ulat yang 
meningkatkan martabat dirinya menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan 
mempesona. Semoga. 
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MENEROPONG MASA DEPAN 
 
 
Ketika pekerjaan sedang banyak-banyaknya, Pak Tani biasanya mempekerjakan 
sejumlah pekerja lain untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan yang 
menumpuk di ladang. Kami menyebut mereka sebagai buruh tani.  

Seperti halnya proyek pembangunan sebuah gedung bertingkat, seorang 
mandor ditugaskan untuk mengawasi sekelompok pekerja bangunan. Demikian 
pula halnya pekerjaan di ladang. Sekelompok pekerja di ladang membutuhkan 
seorang mandor untuk memastikan bahwa pekerjaannya sesuai dengan harapan 
Pak Tani yang memberinya pekerjaan. 

Ketika memperhatikan mereka bekerja, saya tertarik kepada salah seorang 
dari mereka. Saya menemukan perbedaan yang mencolok dari prilaku dan sikap 
pekerja itu dibandingkan dengan pekerja-pekerja yang lainnya di ladang itu. 

 “Dia akan menggantikan mandor itu ketika saatnya tiba,“  Pak Tani 
berkata. 

“Mengapa demikian?” tanya saya. 
“Perbedaan yang engkau temukan itulah yang menjadi pertandanya,” 

katanya. Dan saya pun mulai mengerti. 
Beberapa tahun kemudian ketika saya liburan semester panjang, ada 

kesempatan untuk berkunjung lagi ke ladang pertanian Pak Tani. Ketika saya 
memandang sekelompok pekerja di ladang itu, saya mengenali seseorang yang 
memainkan perannya sebagai seorang mandor. Anda tahu siapa orang itu? 
Anda benar. Itu adalah orang yang bertahun-tahun sebelumnya saya perhatikan 
karena memiliki karakter yang lebih baik dari pekerja lainnya. Dia kini sudah 
menjadi mandor! 

Pelajaran ini menegaskan tentang faktor pembeda apa yang menyebabkan 
seseorang menjadi mandor, sementara orang-orang lainnya masih menjadi 
butuh tani biasa. Setelah tahun demi tahun berlalu, mereka mengerjakan 
pekerjaan yang itu-itu juga, sehingga mereka tidak pernah memperoleh posisi 
yang lebih baik, apalagi imbalan yang tinggi. 

Di dalam kehidupan modern, jika ada karyawan muda yang memiliki 
peluang untuk meraih posisi yang lebih baik dimasa depan; pasti akan dengan 
mudah Anda kenali. Para pemimpin hebat, selalu dapat dengan mudah 
mengidentifikasi siapa saja staf mudanya yang memiliki potensi untuk menjadi 
pemimpin dimasa depan. Padahal, mereka tidak memiliki catatan hasil psikotes 
atau metode uji lain. Lagipula, mereka tidak memerlukan semua laporan diatas 
kertas semacam itu. Sebab, semua kapasitas diri seseorang dapat dengan 
gamblang terlihat dari perilaku dan sikapnya sehari-hari. Oleh karenanya, tidak 
sukar untuk bisa menebak masa depan karir seseorang.  

Kebanyakan orang menganggap bahwa atasannya telah dengan semena-
mena mengeksploitasi diri mereka ketika kepada mereka diberikan tugas yang 
lebih banyak dibandingkan dengan job deskripsinya. Mereka juga menghitung-
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hitung korelasi pekerjaan tambahan itu dengan jumlah upah yang „seharusnya‟ 
diterimanya. Mereka merasa iri terhadap temannya yang dibebani pekerjaan-
pekerjaan enteng, dengan upah yang sama. Bagi mereka, perlakuan atasannya 
itu mempertegas dugaan diskriminasi dan penindasan orang kuat kepada orang 
lemah, sehingga sudah selayaknya diadukan ke pengadilan tata niaga.  

Orang-orang yang bersikap seperti ini akan mudah untuk dikenali. 
Karena, sikap itu juga tercermin dalam tingkah laku dan kinerjanya sehari-hari. 
Oleh karena itu, tidak perlu heran jika atasannya menyimpulkan bahwa mereka 
bukanlah orang-orang yang bisa diharapkan untuk menjadi penerusnya 
dikemudian hari. Karena, orang yang layak untuk dipertimbangkan sebagai 
pemimpin masa depan ada orang-orang yang saat ini bisa diandalkan. Dan ciri 
dari orang yang bisa diandalkan adalah kesediaannya untuk mengambil 
tanggungjawab yang lebih besar. Mereka adalah orang yang mendahulukan 
kontribusi dari kompensasi. Mereka adalah orang yang tetap giat bekerja dan 
berprestasi meskipun atasannya tidak selalu mengawasi. Sebab, mereka benar-
benar menyadari bahwa:  

The very first foundation of leadership is: 
Self-reliant 

 
Fondasi dari kepemimpinan itu tiada lain adalah: Kemampuan diri yang 

bisa diandalkan. Seseorang yang sanggup melakukan tugas-tugasnya, sekalipun 
tidak ada atasan yang mengawasi dan menunjukinya, seringkali adalah orang 
yang menjadi boss besar di kemudian hari.  

Seorang pemimpin, pasti bukanlah orang yang melakukan tugas dengan 
baik hanya jika ada orang yang mengawasinya, atau atasan yang harus 
menunjukinya tentang ini dan itu. Seorang pemimpin, tidak menunggu sampai 
ada orang lain untuk memacu kinerjanya secara konsisten dan produktif. 
Seorang pemimpin, adalah orang yang sanggup untuk tetap bertengger pada 
puncak kinerjanya, entah ada orang lain yang menyuruhnya untuk melakukan 
itu, atau tidak.  

Hal itu juga mengisyaratkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah sikap 
yang sangat pribadi. Karena, tak seorang pun mampu menumbuhkan sikap ini 
di dalam diri kita, selain kita sendiri. Jadi, satu-satunya orang yang bisa 
menumbuhkan karakter kepemimpinan didalam diri Anda adalah, Anda. 

Apakah seorang „pemimpin‟ itu artinya orang yang menduduki jabatan 
tinggi di kantornya? Bukan. Seorang pemimpin adalah mereka yang mampu 
memainkan „peranan penting‟ bagi organisasi alias perusahaan, dan orang-orang 
yang berada didalamnya. Bedakah „jabatan tinggi‟ dengan „peranan penting‟ itu? 
Ooh, jelas beda sekali. Seorang manager atau direktur, belum tentu seorang 
pemimpin. Itulah sebabnya, banyak orang yang menduduki jabatan tinggi dan 
penting, tetapi tidak mampu memainkan peranan penting. Sedangkan seorang 
pemimpin dalam definisi kita adalah mereka yang mampu memainkan peranan 
penting itu.  
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Jabatan dan kedudukan bukanlah 

kata lain dari kepemimpinan. 

Sehingga engkau tidak perlu 

menunggu hingga dipromosi terlebih 

dahulu untuk menunjukkan kualitas 

kepemimpinanmu yang tinggi……… 
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Jadi, jika Anda bisa memainkan peranan penting itu; tidak perduli jabatan 
Anda apa, Anda adalah seorang pemimpin itu. Sebab, kepemimpinan tidak 
berhubungan langsung dengan jabatan. Karena jabatan dan kedudukan 

BUKANLAH KATA LAIN DARI KEPEMIMPINAN.  
Saya akan menunjukkan sebuah cara sederhana, untuk mengukur apakah 

Anda  berbakat untuk menjadi pemimpin atau tidak. Tanyakan pada diri Anda ; 
Apakah atasan Anda terbantu atau terbebani oleh Anda? Apakah kelompok 
Anda terangkat atau terpuruk karena Anda? Apakah, sesuatu menjadi lebih baik 
atau lebih buruk di tangan Anda? Apakah Anda „sekedar‟ bekerja, atau 
bertindak dan bersikap melampaui tuntutan-tuntutan pekerjaan itu?  
Temukanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, dan Anda akan bisa 
menilainya sendiri.  

Apakah “kepemimpinan” muncul dengan sendirinya? Sama sekali tidak. 
Jika Anda ingin memetik buah semangka, maka Anda harus menanam benih 
semangka terlebih dahulu. Kecuali Anda bisa membeli buah semangka itu di 
super market. Tetapi, kepemimpinan itu tidak bisa Anda beli di toko manapun 
juga. Jadi, Anda harus menanam benihnya. Dan menyiraminya setiap hari. Anda 
perlu berlatih untuk mematangkannya. Anda perlu bereksperimen untuk 
mengetahui mana yang positif dan mana yang hanya membuang sumberdaya 
saja alias sekedar indah & nikmat melakukannya. Pendek kata, Anda harus 
menciptakannya sendiri.   

Sehubungan dengan itu, Pak Tani menguraikan tentang empat jenis 
pekerja ladang yang bisa saya temui: 

 Pertama, pekerja di ladang yang memiliki kemampuan rata-rata, dan 
kemauan yang juga rata-rata. Mereka akan menjadi pekerja rata-rata 
sampai akhir karirnya. Kita tidak bisa berharap keistimewaan apapun 
dari para pekerja seperti ini.   

 Kedua, pekerja di ladang yang memiliki kemampuan yang tinggi tetapi 
kemauannya rata-rata saja. Orang seperti ini memiliki otot yang kuat, 
namun tidak megoptimalkannya. Orang seperti ini memiliki potensi diri 
yang tinggi, namun tidak mendayagunakannya. Mereka hanya akan 
mendapatkan bonus dari sejumlah pekerjaan yang diselesaikannya 
dengan „sedikit‟ lebih baik atau lebih banyak dibandingkan dengan 
pekerja yang lainnya. Tetapi, setelah ototnya melemah orang ini tidak lagi 
memiliki nilai tambah. Akhirnya, dia tersisihkan oleh pekerja-pekerja 
yang lebih muda dan lebih lebih kuat.  

 Ketiga, pekerja di ladang yang memiliki kemampuan yang tinggi, dan 
kemauan untuk maju juga tinggi. Kalau Anda menjadi bagian dari 
kelompok ini, maka Anda bukan sekedar orang yang sangat langka, 
melainkan juga orang yang „tidak tertandingi‟. Selamat! Semua orang 
patut mencontoh Anda.  

 Keempat, pekerja di ladang yang memiliki kemampuan rata-rata, namun 
kemauannya untuk maju melampaui kemauan semua pekerja yang 
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lainnya. Pekerja seperti inilah yang akan memaksa dirinya untuk 
memeras segala daya upayanya hingga batas paling atas dari kemampuan 
yang dimilikinya. Mereka memiliki peluang untuk membangun masa 
depannya menjadi lebih baik. Mereka bekerja dengan giat dan 
bersemangat sehingga otot-ototnya semakin kuat dan daya pikirnya 
semakin tajam. Dengan kata lain, jika kita tidak mempunyai kemampuan 
tinggi, tetapi memiliki kemauan yang tinggi seperti mereka, maka kita 
memiliki peluang untuk merajut masa depan yang cemerlang. 
 
Dengan cara sederhana ini, kita bisa meramalkan masa depan seperti apa 

yang akan kita jalani. Sebab, kita tahu bahwa diri kita saat ini adalah gambaran 
tentang diri kita dimasa lalu.  Coba perhatikan, kemampuan atau keterampilan 
yang Anda miliki saat ini adalah hasil dari latihan-latihan dan tempaan yang 
Anda jalani di masa lalu. Seandainya di masa lalu Anda tidak mempelajari atau 
menjalaninya, apakah saat ini Anda memiliki keahlian itu? Tentu saja tidak. 

Kita bisa menggunakan cara yang sama untuk meramalkan masa depan 
kita. Sebab, jika diri kita saat ini adalah gambaran tentang diri kita dimasa lalu, maka 
itu juga berarti bahwa masa depan kita, merupakan hasil dari apa yang kita lakukan 
dimasa kini. 

Itu berarti bahwa kita perlu mencermati tentang „Apa yang kita lakukan 

saat ini‟. Jika kita lebih banyak mengeluh dari pada menjadi tangguh. Atau 
membuang waktu yang ada untuk hal-hal yang sia-sia, maka bola kristal masa 
depan kita memperlihatkan “masa depan yang menyedihkan”.  Kita akan 
menjadi orang yang begitu-begitu saja.  

Sebaliknya, jika saat ini kita memilih untuk terus menempa diri. Belajar 
tentang ini dan itu. Mencari cara apa saja untuk menjadikan diri kita tangguh, 
serta tahan banting. Dan mempertajam konsep diri kita dengan meningkatkan 
hal-hal positif lainnya, maka: kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan. 
Sebab, kita meyakini bahwa apa yang akan kita dapatkan di masa yang akan 
datang itu adalah gambaran dari apa yang kita lakukan, sekarang.  
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MENETAPKAN STANDARD PRIBADI 
 
 
Ada sebuah pelajaran menarik yang saya peroleh ketika berkunjung ke rumah 
salah satu keluarga beberapa waktu yang lalu. Hari itu bertepatan dengan hari 
pembagian buku raport anak-anak sekolah dasar. Sepanjang hari itu, adik 
sepupu saya yang duduk di kelas 2 Sekolah Dasar memasang roman muka yang 
murung.  

“Ada apa sih?” saya menggodanya, “Kok dari tadi cemberut aja.” 
“Aku ini orang yang tidak berguna!” jawabnya dengan amat galak.  
Untuk memuaskan saya, ibunya menjelaskan bahwa saat ini si kecil masih 

memperoleh peringkat nomor 1 di kelasnya, tetapi nilai matematikanya turun. 
Dan dia menyesalinya sepanjang hari. 

Anak kelas 2 SD. Dia lebih peduli kepada nilai absolut yang diperolehnya, 
bukan pada sebutan ranking-1 yang menjadi bukti bahwa dia masih lebih baik 
dari teman-teman di kelasnya. Darinya saya menemukan sebuah pelajaran 
mengenai bagaimana caranya menentukan standard pribadi yang melampaui 
tuntutan-tuntutan kualitas kolektif. Tuntutan kualitas KEBANYAKAN ORANG.  

Bagi kebanyakan orang, meraih ranking-1 adalah pengakuan bahwa dia 
mengungguli para pesaingnya. That's all about.  Tetapi,  bagi seorang achiever 
sejati - seperti anak kelas 2 SD itu – gelar ranking-1 hanyalah efek samping dari 
pencapaian atas standard pribadinya yang menjulang.  

Tentu saja, kita bukan lagi anak sekolahan, namun dalam konteks yang 
sama, kita dapat menemukan analoginya di dalam keseharian kerja kita. 
Berfokus kepada orang lain (teman-teman satu meja, satu team, satu perusahaan, 
atau orang-orang „nun jauh disana‟) adalah penting, sehingga kita dapat 
mengukur kualitas kita, relatif terhadap mereka. Ranking berapa kita. Namun, 
yang jauh lebih penting lagi bagi kita sesungguhnya adalah untuk berfokus pada 
„unsur di dalam‟, yaitu diri kita sendiri. Untuk mengukur. Untuk menemukan. 
Untuk menentukan, dan untuk memperoleh kualitas absolut kita.  Tentang siapa 
sesungguhnya kita.  

Dan ini berarti; berfokus kepada kinerja yang dapat  kita raih.  Karena 
kinerjalah yang akan menentukan pencapaian kita. Lalu,  pencapaian itulah yang 
memberikan ukuran besar ataupun kecilnya kontribusi kita kepada team,  
organisasi, atau kepada perusahaan tempat kita bekerja. Juga kepada orang-
orang yang berada dilingkungan sekitar kita. 

Seseorang yang memfokuskan dirinya kepada standar kinerja yang 
ditetapkannya sendiri adalah orang-orang yang akan mempunyai peluang untuk 
menjadi bintang di dalam kelompoknya. Karena, orang semacam ini menyadari 
bahwa: sekedar memenuhi standard yang ditentukan oleh kelompok atau 
organisasi saja TIDAKLAH CUKUP untuk menjadikannya unggul. Begitulah 
cara seorang authentic executive berpikir, bersikap, dan bertindak. Karena itu, 
seorang authentic executive akan menentukan standar kualitasnya sendiri, yang 
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tentu saja itu akan lebih tinggi daripada tuntutan-tuntutan organisasi atau 
kelompoknya.  

Dengan demikian, eksekutif ini pasti akan menemukan begitu banyak 
peluang untuk mencapai kualitas tinggi itu. Dan karenanya pula, dia akan 
melihat begitu banyak hal di dalam dirinya yang harus diperbaiki dari waktu ke 
waktu.   

Menurut pendapat Anda, bisakah orang seperti ini untuk selalu memiliki 
kemampuan yang lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya? Tentu saja. 
Karena begitu dia tahu ada sesuatu yang harus diperbaiki, maka dia akan 
bergegas untuk melakukannya, mempelajari apa yang harus dipelajarinya, 
menemukan cara yang lebih baik dari apa yang selama ini dilakukannya, dan 
membongkar bermacam literatur untuk mengisi ruang-ruang kosong di dalam 
direktori pengetahuannya.  

Kalau Anda termasuk eksekutif yang seperti itu, maka Anda tidak perlu 
lagi untuk mengkhawatirkan;  apakah orang lain lebih baik dari Anda atau tidak. 
Karena pada saat itu, Anda sudah menjadi salah satu dari sedikit saja orang yang 
terbaik itu.  

Namun, bila Anda bukan orang yang seperti itu, maka ada beberapa 
langkah yang bisa Anda ambil: 

 Pertama, tanyakan kepada diri Anda: apakah Anda sungguh-sungguh 

telah merasa puas dengan pencapaian Anda saat ini, ataukah Anda hanya 
sekedar BERPURA-PURA puas saja. 

 Kedua, tanyakan kepada diri Anda: apakah Anda benar-benar tidak 
ingin memiliki masa depan yang LEBIH BAIK lagi? 

 Ketiga, tanyakan kepada diri Anda: Apakah Anda sama sekali tidak 

menginginkan untuk bisa MELAYANI keluarga Anda, dengan pelayanan 
yang lebih baik lagi ? 

 
Kalau dari ketiga pertanyaan itu, Anda lebih cenderung untuk memilih 

tetap saja pada posisi dimana Anda berada sekarang ini, maka, tidak seorangpun 
bisa memaksakan kepada diri Anda untuk berubah. Namun, jika melalui ketiga 
pertanyaan itu, Anda merasakan adanya getaran-getaran halus di dalam hati 
untuk terus memacu diri, maka, hendaklah Anda mendengarkan dan memaknai 
getaran itu dengan tindakan berikut ini:  

 Pertama, tentukan standard pribadi yang lebih tinggi dari standard yang 
ditentukan oleh kelompok atau organisasi Anda. Jika Anda berhasil 
memenuhi standar pribadi itu, maka dengan sendirinya Anda akan 
berhasil melampaui tuntutan organisasi Anda. Dan dengan demikian, 
Anda akan menjadi orang yang paling tinggi kualitasnya di dalam 
organisasi itu. 

 Kedua, identifikasi hal-hal apa saja yang harus Anda perbaiki, untuk 
memastikan bahwa standar pribadi itu bisa Anda penuhi. Intinya adalah; 
Anda harus tahu „gap‟ apa yang masih Anda miliki untuk memenuhi 
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standar pribadi itu. Kemudian identifikasi, apakah yang harus Anda 
lakukan untuk memperbaikinya. Jika Anda selalu bisa menemukan cara 
untuk menutupi kekurangan itu dengan kelebihan yang Anda miliki, 
maka Anda bisa memenuhi standar pribadi itu. 

 Ketiga, Bertidaklah untuk menutupi gap itu. Anda boleh saja mengikuti 
kursus singkat, atau membaca buku-buku, atau mengikuti seminar. Atau 
berguru khusus kepada orang-orang yang ahli di bidang yang Anda ingin 
kuasai itu. Tidak usah ragu untuk mengivestasikan sebagian uang Anda 
dalam kegiatan-kegiatan yang mampu mengembangkan asset terbesar 
Anda, yaitu diri Anda sendiri. 

 Keempat, tinggallah bersama para eksekutif sejati. Para authentic executive. 
Karena salah satu hal yang menjadikan mereka begitu berbeda dari 
eksekutif kebanyakan adalah: kesediaannya untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan orang-orang di sekitarnya.  

 
Seorang authentic executive akan memfokuskan dirinya kepada kinerja dan 

kontribusinya kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka peduli apakah orang-
orang di sekitarnya memacu diri untuk mengembangkan kualitas dirinya 
masing-masing atau tidak. Sekalipun para authentic executive ini menerapkan 
standard yang menurut kebanyakan orang „terlampau tinggi‟ untuk dipenuhi, 
Anda harus memilih tinggal bersamanya. Karena mereka akan membantu Anda 
untuk terus tumbuh dengan standar yang tinggi itu.  

Sayangnya, begitu banyak orang yang tidak menyukai tuntutan mereka 
yang „terlampau tinggi‟ itu. Sehingga, tidaklah mengherankan jika banyak orang 
yang kegerahan jika harus bekerja bersama mereka. Karena bekerja bersama 
mereka yang menerapkan standar tinggi itu membutuhkan komitmen yang lebih 
tinggi, dan usaha yang lebih bersungguh-sungguh. Namun demikian, Anda 
harus mengikuti mereka. Karena dengan begitu Anda bisa mendapatkan 
gemblengan yang Anda perlukan untuk menjadi  authentic executive selanjutnya.  

Jadi, siapakah sesungguhnya yang saya maksud sebagai 'eksekutif sejati'  
itu? Seseorang dengan jabatan yang tinggi? Seseorang dengan bayaran yang 
selangit? Seseorang yang setiap kata yang diucapkannya menjadi hukum yang 
harus dipatuhi? Tentu saja idealnya seperti itu. Tetapi, kenyataannya begitu 
banyak orang yang memenuhi ketiga kriteria diatas, namun sama sekali tidak 
memiliki komitmen untuk mengembangkan orang lain. Jadi, sesungguhnya yang 
saya maksudkan adalah orang-orang seperti Anda. Syaratnya, Anda tidak 
pernah berhenti untuk belajar, berkembang, dan melakukan perbaikan demi 
perbaikan atas kualitas diri Anda. Selain itu, Anda harus bersedia memberikan 
kontribusi positif kepada perkembangan orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda 
sanggup melakukan semua itu, maka Andalah eksekutif sejati itu! 
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Seseorang yang memfokuskan diri kepada 

standar kinerja tinggi yang ditetapkannya 

sendiri, berpeluang untuk melampaui 

tuntutan-tuntutan kolektif. Sehingga, 

mereka bisa dengan mudah mengungguli 

orang lain di dalam kelompoknya…....... 
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Tidak peduli apakah pangkat Anda Direktur, atau Manager, atau Junior 
Supervisor. Bahkan sekalipun Anda belum memiliki jabatan struktural yang 
memberi wewenang untuk mengatur orang. Jika Anda mampu melakukan 
semua hal diatas, maka Anda layak untuk menjadi bagian dari kelompok yang 
dihuni oleh sedikit orang yang pantas disebut sebagai eksekutif sejati itu. 
Kalaupun sekarang Anda belum menduduki posisi penting, anggap saja Anda 
sebagai benih yang hendak memulai perjalanannya untuk tumbuh. Maka 
bantulah diri Anda itu untuk terus bertumbuh. Dan ingatlah bahwa „bertumbuh‟ 
itu berarti sesuatu yang tiada berhenti. Seperti halnya tanaman, kita akan 
menyebutnya „sedang tumbuh‟, jika dia berubah menjadi SEMAKIN KUAT, dan 
SEMAKIN BESAR, dan SEMAKIN KOKOH, dan SEMAKIN MENJULANG. 

Kita tidak menyebut „tanaman yang sedang tumbuh‟ kepada mereka yang 
daun-daunnya layu, akarnya semakin rapuh. Dan dahan-dahannya yang 
melemah. Mengapa? Karena pertumbuhan adalah proses yang terjadi secara 
terus-menerus. Setiap saat. Setiap hari. Dari hari kemarin, dilanjutkan ke hari ini. 
Seraya menantikan datangnya hari esok yang baru untuk bertumbuh, dan terus 
bertumbuh. 
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MENJADIKAN TUHAN SEBAGAI PEMANDU  

 

 
 

 Tuhan   Sang  Maha Pemandu  
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TUHAN SANG MAHA PEMANDU 
 
 

Pernahkah Anda memikirkan: Mengapa setiap tanaman selalu tumbuh menuju 
kepada arah datangnya cahaya matahari ?  

Secara biologis tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk tumbuh. 
Sehingga arah tumbuh dari tanaman selalu menuju kepada matahari. Inilah 
penjelasan rasional yang selama ini kita terima. Faktanya,  matahari memainkan 
peranan yang sangat penting di dalam proses pertumbuhan dan fotosintesis 
pada tanaman.  

Namun, orang tua kami di tanah ladang pertanian memiliki penjelasan 
lain yang agak berbeda. Mereka beranggapan bahwa cederungnya pertumbuhan 
suatu tanaman untuk menuju kepada matahari adalah sebuah simbol tentang 
kebutuhan manusia untuk selalu menuju ke arah datangnya cahaya.  

Cahaya yang dimaksudkan oleh mereka adalah cahaya spiritualitas. 
Cahaya matahari adalah perlambang dari turunnya cahaya yang datang dari 
sesuatu yang maha tinggi dan suci. Seperti tanaman yang sangat membutuhkan 
cahaya matahari untuk bisa hidup, maka manusia membutuhkan cahaya 
spiritualitas itu untuk mencerahkan jiwanya, dan menjadikan hidupnya penuh 
makna.  

Kalau tanaman selalu berusaha untuk mencari cahaya dengan cara 
menuju ke arah datangnya cahaya itu, maka begitulah pula yang selayaknya 
dilakukan oleh setiap manusia; mencari dan menuju ke arah datangnya cahaya 
spiritual itu. Seperti halnya cahaya matahari yang menjadikan alam terang 
benderang, maka cahaya spiritualitas menjadikan hati manusia terang berderang 
pula. 

Apa yang Anda rasakan jika sedang berada di dalam sebuah ruangan 
yang gelap gulita? Jika tak setitik cahaya pun yang Anda temukan? Anda merasa 
bingung, bukan? Kita tidak akan bisa melangkah kemana pun juga, jika tidak 
ada cahaya yang memandu arah langkah kita. Sistem regulasi keseimbangan 
kesadaran kita pun terganggu di tempat seperti itu. Mata kita tidak berfungsi di 
dalam ruangan itu. Otak kita tidak bisa memberikan rekomendasi apa-apa 
kepada setiap otot di dalam tubuh kita, untuk melakukan tindakan apapun 
selain diam.    

Untuk membebaskan diri kita dari semua itu; kita membutuhkan cahaya. 
Kita berusaha untuk mencari sumber cahaya. Demikian pula halnya dengan jiwa 
kita. Jika kita membiarkan jiwa itu berada di dalam kegelapan, maka jiwa kita 
tidak akan merasa tentram. Sifat lahiriah kita membutuhkan cahaya. Demikian 
pula halnya dengan jiwa kita. Jiwa kita membutuhkan cahaya. Karena hanya 
dengan cara itu saja, jiwa kita merasa tentram, tenang, dan damai. Jika kita 
berhasil menemukan sumber cahaya itu, maka hidup kita akan semakin terang 
benderang. Baik kehidupan kita saat ini, maupun kehidupan kita setelah 
datangnya kematian.  
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Seperti halnya cahaya matahari 

yang menjadikan alam terang 

benderang, maka cahaya spiritualitas 

menjadikan hati kita 

tercerahkan.……… 
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Sumber cahaya maha cahaya itu tiada lain adalah Tuhan kita. 
Pernahkah Anda mendengar tentang ajaran agama lain selain agama yang 

Anda anut? Menarik sekali ketika mengetahui bahwa semua ajaran agama yang 
baik bermuara kepada pengakuan tentang keberadaan Tuhan, meskipun 
masing-masing memiliki kekhasan dalam aspek-aspek tertentu yang 
menjadikannya berbeda satu sama lain.  

Saya tidak tertarik untuk membedah perbedaan antara agama yang satu 
dengan lainnya. Saya lebih tertarik melihat kepada kenyataan bahwa kita semua, 
apapun agama yang kita anut, diajari untuk selalu kembali kepada Tuhan. Dan 
bagi saya, ajaran itu menjadi begitu sederhana. Karena kita bisa membagi 
kepatuhan kita kepada Tuhan menjadi dua bagian saja. Dan itu menjadi hal yang 
paling komprehensif yang saya bisa katakan tentang Tuhan.  

Hal terbaik yang bisa saya katakan tentang Tuhan, adalah sebagaimana 
yang selama ini saya yakini, yaitu: Jika kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, 
maka Menjadikan Tuhan Sebagai Pemandu yang saya maksudkan sesuai dengan 
bunyi dari kokok ayam jantan yang kita bahas pada  bagian  awal buku ini tiada 
lain adalah :  

 melakukan hal apa saja yang menurut pendapat kita Tuhan menyukai 
kita untuk melakukannya.  

 
Dan pada saat yang sama,   

 menjauhi hal apa saja yang menurut keyakinan kita, Tuhan 
menginginkan kita untuk menjauhinya. 

 
Bagaimana kita bisa memastikan bahwa keyakinan kita bisa benar-benar 

sama dengan yang Tuhan harapkan? Saya meyakini bahwa sesungguhnya 
Tuhan itu berada sangat dekat dengan setiap individu. Siapapun dia. Jadi, untuk 
mendengarkan suara Tuhan, tidaklah terlampau sulit jika kita mau 
mendengarkan secara jujur, suara hati nurani kita. Karena, hati nurani bisa 
menjadi penghubung antara Tuhan dengan diri kita. 

Kesimpulannya, Menjadikan Tuhan Sebagai Pemandu adalah berperilaku 
sesuai dengan yang Tuhan inginkan dari diri kita, dengan cara memberi 
kesempatan kepada hati kita untuk mendengarkan suara dari wahyu yang suci 
didalamnya. Dengan demikian, kita hanya akan mendapatkan panduan atas 
setiap langkah kita, dari Tuhan saja. Tuhan Sang Maha Pemandu. 

 
~selesai~ 

www.bukudadang.com 

http://www.bukudadang.com/
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PROGRAM PELATIHAN DARI DADANG KADARUSMAN 
Antara Lain: 

TURNING POTENTIAL POWER INTO PROFESSIONALISM 

In-House Program Berdurasi 1 Hari 

 

 

THE 7 PRINCIPLES OF STAR PERFORMERS 

In-House Program Berdurasi 2 Hari 

 

 

I-ESQ LEADERSHIP 

In-House Berdurasi 2 Hari 

 

SOCIAL STYLE PERSONALITY LEADERSHIP 

In-House Program Berdurasi 2 Hari 

 

Klien-klien in-house training kami antara lain: Astra International, Aqua-

Danone, Pfizer Indonesia, Indofood, DB Schenker,  Bank of Tokyo-

Mitsubishi UFJ, BCA, Hoka Hoka Bento, PLN,  KALBE, Boehringer 

Ingelheim, JOB Pertamina-Talisman,  Hyundai Mobil Indonesia, Landson, 

Yupi Indo Jelly Gum, WPU, dll.  

 

“Operational Integration & Organizational Alignment” 

In-House Program Berdurasi 2 Hari 

 

 

Program Taylor-Made Lain Sesuai Kebutuhan Klien 

 

 

LEBIH DARI 15 TOPIK LAINNYA 

In-House Program Berdurasi 2 jam, 1 Hari atau 2 Hari 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan email ke: training@dadangkadarusman.com  

atau hubungi 0812-19899-737 atau 0812-1040-3327 atau kunjungi 

www.bukudadang.com  

 

Info: www.bukudadang.com & www.dadangkadarusman.com  

 

 

mailto:training@dadangkadarusman.com
http://www.bukudadang.com/
http://www.bukudadang.com/
http://www.dadangkadarusman.com/
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TENTANG DADANG KADARUSMAN 

Dadang Kadarusman. Menjalani masa kecilnya disebuah daerah 
pertanian di Bandung. Pengalaman masa kecilnya diladang pertanian 
memberinya fondasi yang kuat untuk menjadi sensitif terhadap 
fenomena-fenomena alam yang terjadi disekitarnya. Ia kerap merenung 
dan bertanya-tanya tentang segala sesuatu yang dia jumpai 
disekitarnya. Dengan demikian, dia menemukan ‘pesan’ sesungguhnya 
yang ingin disampaikan alam kepada manusia dan menarik pelajaran 
bermakna didalamnya. Kemudian dia tumbuh bersama konsep-konsep 
Natural Intelligence yang ditekuninya 

    

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung 
Dadang memulai karirnya sebagai Salesman, dan kemudian memainkan 
berbagai fungsi  penting seperti  Training Management, Business 
Development, Customer Retention Management, New Product Planning 
Development, maupun Sales & Marketing Management. 
 
 Setelah lebih dari 3 tahun menjalankan fungsinya sebagai  Strategic  
Planning Department Head untuk sebuah Perusahaan Multinasional, 
Dadang mengambil keputusan untuk memusatkan diri kepada pelayanan 
dengan menjadi Pembicara Publik yang mengkhususkan diri pada 
bidang Natural Intelligence & Mental Fitness yang banyak 
melatarbelakangi topik-topik Inspirational, Management,  maupun 
Business Administration yang dibawakannya.  
 
Dadang telah memfasilitasi berbagai program pelatihan in-house pada 
beragam perusahaan lintas industry antara lain Pharmaceutical, 
Manufacture, Fast Moving Consumer Goods,  Freight Forwarding, 
Automotive, Oil & Gas, Banking, Information Technology, dsb. 

Jika Anda ingin mengundang Dadang Kadarusman untuk berbicara 

dalam forum atau In-house program di kantor Anda silakan email ke: 

training@dadangkadarusman.com  atau hubungi 0812-19899-737 

mailto:training@dadangkadarusman.com
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Terimakasih telah berkenan membaca buku ini. Semoga bisa memberi 

manfaat kepada kita semua. Jika Anda ingin memberikan buku ini 

kepada orang yang Anda cintai, dipersilakan. Dan, biarkan mereka 

mendapatkannya secara GRATIS. Semoga kontribusi Anda menjadi 

kebaikan dan kiranya Tuhan berkenan memberikan balasan dengan 

kebaikan yang berlipat ganda. 

Mari Berbagi Semangat! 

~Dadang Kadarusman~ 

www.bukudadang.com  

http://www.bukudadang.com/
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TERIMAKASIH 
~Dadang Kadarusman~  

 


