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Pacet, 20100925

Mengapa?

Doa orang  terzholimi mudah 
dikabulkan Allah?
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Mengapa?

Do’a orang tua, terutama Ibu, sangat 
mudah dikabulkan Allah?

Arvan Pradiansyah

 “Bagi saya, hidup adalah suatu anugerah
dan amanah yang harus saya jalani dengan 
penuh tanggung jawab. 

Pertanggungjawaban yang tertinggi
bagi saya adalah membuat hidup saya bermakna 
dengan cara memberikan sebanyak mungkin 

manfaat bagi orang lain melebihi 
usia yang mungkin diberikan Tuhan kepada saya”.
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Nabi Muhammad SAW

“Setiap kalian adalah pemimpin, 

dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannya”.

Pemimpin?
Orang-orang yang menganggap dirinya 

bukan pemimpin.
Orang-orang yang menganggap dirinya

adalah pemimpin.

 “Semua orang Indonesia itu pemimpin dan 
tak satu pun yang mau dipimpin”.

Cerita Frederick Agung, Raja Prusia (Jerman) 
dan Kakek sangat tua. 
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Kepemimpinan
Merupakan fitrah manusia.
Amanah yang harus dipertanggungjawabkan 

kelak dihadapan Tuhan.
 Tindakan, bukan semata-mata jabatan. 

Leadership is action, not position.
Anda adalah pemimpin; paling tidak, Anda 

memimpin diri sendiri.

Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah mengatur diri 
sendiri. 
Perilaku sehari-hari. Kepemimpinan 

berkaitan dengan hal sederhana.
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Menumbuhkan Kepemimpinan
Menyadari bahwa nasib berada di tangan 

Anda sendiri. Andalah sutradara hidup anda.
 Sebagai sutradara, Anda harus menuliskan 

skenario hidup anda. Putuskan nilai-nilai yang 
akan dijalani dalam hidup.
Anda harus menjalankan skenario

tersebut. Lakukan hanya hal-hal penting yang 
sudah diputuskan sebagai nilai-nilai hidup 
Anda.

Memimpin Diri Sendiri
Memimpin diri sendiri adalah langkah

strategis sebelum memimpin orang lain.
Confucius: “Memimpin diri sendiri adalah 

prasyarat untuk memimpin orang lain”.
Ini merupakan tahapan dan proses yang 

tidak bisa dibalik.
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Pemimpin Gagal
Tokoh-tokoh tersebut sudah mencoba 

memimpin orang lain, sebelum berhasil 
memimpin diri mereka sendiri.
Jabatan, anak buah, departemen atau 

negara bukan cerminan sebagai 
pemimpin.
Mereka hanya pemimpin semu (pseudo-

leader). 

Jabatan = Manajer
Manajemen berkaitan dengan posisi, tapi 

kepemimpinan berkaitan dengan tindakan.

Manajer dapat ditumbuhkan dari luar, 
pemimpin tumbuh dari dalam
Kepemimpinan adalah sikap, tindakan, 

perilaku, kebiasaan dan karakter
seseorang.
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Filosofi Bambu
 Tidak ada pertumbuhan berarti pada pohon 

bambu pada empat tahun pertama.
Kecewa? Putus asa? Tahun kelima bambu 

tumbuh melesat mencapai 2,5 meter.
 Ternyata empat tahun itu digunakan bambu 

untuk memperkuat akarnya.
Begitulah proses penumbuhan kepemimpinan.
 Tumbuhkan kebiasaan baik dan kembangkan 

menjadi karakter!

Kisah Kepompong
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Mempercepat proses kepemimpinan
hanya akan menghasilkan kerusakan. 
Kepemimpinan hanya dapat dijalani
setahap demi setahap, dan itu dimulai 
dengan melakukan perjalanan ke dalam 
diri Anda sendiri.

Lao Tzu

“Mengenali hal-hal lain adalah 
kecerdasan, mengenali dirimu 
sendiri adalah kearifan sejati. 
Menguasai orang lain adalah 
suatu kekuatan, menguasai diri 
sendirilah yang merupakan 
kemenangan sejati”.
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Tertidur dalam Kebakaran

Agar Bangun (Sadar)?
Self-understanding (pemahaman diri)
Self-awareness (kesadaran diri)
Self-control (penguasaan diri)
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Pemahaman Diri
 Nabi Muhammad: “Siapa yang mengenali 

dirinya akan mengenali Tuhannya”.
Mengenali diri adalah dasar dari Kecerdasan

Spiritual (SQ).
 Siapa diri Anda? Untuk apa Anda hidup? Dari 

mana Anda berasal? Ke mana Anda akan pergi? 
Makna Hidup

Tiadanya makna hidup membuat orang 
menjadi sangat rentan terhadap penderitaan

Pemahaman Diri
Hidup adalah sebuah perjalanan

melingkar.
“Sesungguhnya semua berasal dari Tuhan 

dan semua akan kembali kepadaNya”.
Hidup adalah perjalanan untuk kembali.
Di dunia hanya sebagai tamu, hanya 

sesaat.
Cerita rabi Hofetz Chaim (Polandia).
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Kesadaran Diri
 Sadar akan perasaan diri sendiri (melek emosi).
 Mengenali perasaan apa pun yang sedang dirasakan. 

Dasar dari kecerdasan emosi (EQ).
 Selalu pisahkan diri dengan emosi yang dirasakan. 

Anda bukanlah emosi-emosi Anda.
 Anda tidak berubah, emosi berubah setiap saat. 

Anda adalah langit, emosi awan yang datang silih 
berganti.

 Anda lebih kuat dan anda pengatur emosi. Anda 
bertanggungjawab atas perasaan Anda 
sendiri.

Penguasaan Diri
 Sadar sepenuhnya akan apa yang Anda lakukan.

Hasil dari EQ yang tinggi.
Marah merupakan suasana hati yang paling sulit 

dikendalikan. Marah menimbulkan semangat, 
bahkan menggairahkan.

Kemampuan menahan amarah dan 
mengenalikan diri saat marah adalah kunci 
kepemimpinan.

 Dosa: Memperoleh kenikmatan jangka pendek tetapi 
mengorbakan kenikmatan jangka panjang.
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Penguasaan Diri
 Tes permen yang dilakukan Daniel Goleman.
 Hal-hal besar seringkali berawal dari komitmen-

komitmen kecil.
 Sebelum membuat komitmen dengan orang banyak, 

latihlah diri Anda dengan membuat komitmen yang 
sederhana (Stephen Covey).

Membuat komitmen pada diri sendiri jauh lebih sulit 
dan menantang.

 Kepemimpinan akan muncul begitu Anda mampu
menjalankan komitmen dan menaklukkan diri Anda.


