FILOSOFI PEMIMPIN

Jadi pemimpin itu tidak semudah membalik tangan: sekarang mau sekarang jadi. Duduk di kursi
pimpinan itu mudah, tapi setelah duduk itu yang sukar.
Pemimpin yg baik bila ia cerdas, jujur, aktif, dan akomodatif: sekecil apapun masalah harus
segera diselesaikan agar tidak menjadi besar dan mampu meledakkan kepala.
Kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin itu tergantung jam terbang, meliputi
pengalaman mendalami ilmu dan praktek dalam masyarakat, hubungan sosial, kerja kantor dan
kerja lapangan, ketajaman melihat potensi dan masalah, keberanian dalam membuat keputusan
dan kebijaksanaan, dan kemampuan melihat peluang masa akan datang.
Jadilah ahli yang ahli; bukan ahli yang setengah ahli, atau ahli yang tidak ahli...
Pemimpin itu harus mengetahui/menguasai sifat dan perilaku objek yang dipimpin. Bila tidak,
maka ia akan dikendalikan oleh objek tersebut.
Tentukan dulu akar masalah, lalu solusi pasti ada dibalik/disebelahnya...
Alam diciptakan TUHAN untuk kepentingan makhluk hidup (manusia, binatang, tumbuhan);
dan alam serta binatang dan tumbuhan seluruhnya untuk kehidupan manusia... Tapi, mengapa
manusia tidak bersyukur pada TUHAN?? Nikmat apa yg kamu dustakan?
Binatang dan tumbuhan ikhlas membantu dan/atau berkorban untuk manusia. Tapi, kenapa
justru manusia tidak pernah berterima kasih?? Bahkan sebaliknya merendahkan/meremehkan??
Lihat cacing, iiii... Jijik! Tidak pernah berterima kasih atas jasanya!
Tuhan menciptakan alam sebagai acuan/referensi sumber kehidupan. Mengapa manusia tidak
menggunakannya sebagai acuan?? Apa tidak mau/tidak mampu?? Kan sudah diberi otak serta
akal?? Tidak seperti binatang yang hanya diberi otak saja??
Jadi, manusia yang tidak mampu/mau berpikir itu identik dengan ... Binatang?!
Tuhan memberikan kelebihan kepada seseorang berupa ''kemampuan'', ''percaya diri'' dan ''gaya''
yang menakjubkan, sehingga dia dikagumi dan dijadikan idola dan panutan. Karenanya
janganlah hendaknya ia menjadi 'sombong', dan pengikut jangan 'melecehkan'-nya.
Tidak ada pesta yang tidak usai; tidak ada pekerjaan yang tidak selesai; jadi, jangan ragu mulai
melakukannya! Mulailah, jangan beban dulu yg dipikirkan, kerjakan dulu, jangan mengeluh,
rasakan, santai, enjoy, eee tau-tau selesai...deh! Lha kan tak masalah..
Pemimpin itu sakti. Dia wajib menjaga kesaktiannya. Dia harus menjaga ''Sringara (8 rasa)'':
glana (sedih), harsa (gembira), syura (berani), prabhawa (kuasa), raga (nafsu birahi), kamuka

(jatuh cinta), hayu (keselamatan), kapejah (kematian); semua menuju satu 'aksi'; setiap 'aksi'
dicirikan warna tersendiri. Semuanya harus seimbang, hindari dominasi salah satunya!
Konsep sakti 8 rasa: berani, wibawa, senang, susah, cinta, syahwat, selamat, mati ----->(kharisma+mumpuni->enjoy, bete', tresna, nafsu, sukses, gagal).
Urutan aksi 8 sifat sakti pemimpin:
Kharisma(1) diiringi kapabilitas(2)->berdampak pada kesenangan(3) atau kesusahan(4)->
memunculkan cinta(5) atau nafsu(6)->berakhir dengan kesuksesan(7) atau kegagalan(8).
Orang yg gemar membaca tidak sebanyak orang yang gemar merokok, padahal keduanya
merupakan obat ampuh menghilangkan sakit kepala...
Orang dianggap baik karena sering berbuat baik, jarang melakukan hal buruk tetapi bukan berarti
tidak pernah.
Air merupakan sumber kehidupan, juga sumber kematian. Apabila air menjadi penyebab
bencana, apakah air harus ditiadakan? Tidak! maka dari itu baik-baiklah mengelola air!
Sesuatu yang berfungsi ganda tapi berlawanan, pemanfaatannya haruslah dilakukan secara
bijaksana!
Seseorang punya kerja ganda: tukang sepatu & tukang roti, suatu saat sepatu dimasukkan oven,
dan saat lain roti disemir...
Konon kelemahan laki2 berada di sekitar perutnya. Jika kepandaian memasak seorang
perempuan tidak mampu menaklukkan laki2, maka ia harus menguasai kepandaian lain beberapa
inci dari perutnya.... Kebanyakan perempuan hanya menguasai satu dari kepandaian tersebut!
Berdiri di tempat tinggi, pandangan dapat sangat jauh (menjadi orang berkedudukan tinggi,
banyak hal dapat dilakukan).
Tiada perjamuan yang tak bubar ... setiap pertemuan pasti ada perpisahan.
Mulut anjing tidak akan tumbuh gading ... perkataan orang busuk tidak ada harganya.
Bemo tak akan jadi sedan
Seseorang berhak menentukan pilihan, biarkan dia melakukan dan jangan paksa melakukan yang
lain; karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurutnya!
Bila berjalan betapa pun lambatnya akhir sampai juga ke tujuan; sebaliknya bila berhenti,
sampai kiamatpun tidak akan sampai ke tujuan!
Jangan hindari masalah, ia akan tetap mengejarmu, makin lama makin banyak, akhirnya kamu
akan mati terjepit. Mestinya, begitu muncul masalah, besar atau kecil, langsung dihantam

sampai mampus, bila perlu jadikan kebiasaan menghantami masalah setiap hari, lama kelamaan
kita jadi 'algojo' ditakuti oleh berbagai masalah! Masalah.....? Kecil...!!
Tiada solusi dalam emosi, oki dinginkan dulu kepala baru dialog. Ibarat balon ditiup kencang,
disenggol sedikit saja pasti pecah. Dinginkan, setelah gembos, dipijak pun tidak pecah!
Hidup ini hanya mengenal dua sisi, mimpi dan kenyataan. Kejarlah mimpi sekuat tenagamu,
kamu tdk akan rugi. Bila mimpi terkejar berarti beruntung dpt memperolehnya; bila tdk
terkejar, tdk rugi karena itu hanya mimpi; tapi...
Jangan kamu lepaskan apa yg telah kamu dapatkan, karena itu fakta nyata; bila dilepas kamu
akan rugi, karena belum tentu kamu akan memperolehnya kembali.
Saat kita tanam padi, muncul rumput didekatnya sehingga perlu dicabut agar padi tidak
terganggu tumbuhnya...
Saat kita tanam rumput, tidak muncul padi didekatnya sehingga mengganggu tumbuh rumput,
mengapa??...
Saat kita melakukan kebaikan banyak gangguan hal2 buruk; tetapi bila kita melakukan
kejahatan tidak akan muncul kebaikan...
'Mengalah' bukan berarti kalah, justeru sebenarnya kita pada posisi 'Menang'. Yang jelas tidak
punya beban...
Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak pernah berubah, jadi janganlah terlalu dirisaukan halhal yg terjadi saat ini ...
Yang tidak pernah akan berubah hanya satu, yaitu... Perubahan itu sendiri! Kalau berubah?
Bukan dia lagi!
Awan tidak ingin selalu muncul di antara puncak-puncak, burung pun letih terbang tahu pulang
ke sarangnya...!!!
Saat kamu lahir semua orang gembira tapi kamu nangis; oki, pastikan saat kamu mati semua
orang menangis tapi kamu sendiri senyum (Mahatma Gandhi).
Kematian adalah hal yang biasa; menjadi kuat sebelum mati... Itu yang utama.
Lebih baik banyak diam dalam 'kediaman', sedikit melihat dalam 'pandangan', sedikit bicara
dalam 'perbincangan', dan banyak senyum dalam 'kekakuan'... menuju 'kedamaian hati'...!
Pekerjaan yang paling sedikit saingan... kerja penuh! Hasilnya? Tampak dari besarnya balas
jasa.
Pemimpin itu wahyu dari TUHAN, tidak semua orang diberi kesempatan jadi pemimpin; berarti
dia itu sakti; jadi, jangan dimusuhi apalagi dizolimi... Kualat!! Tidakkah kamu khawatir dilaknat
Tuhan?

Kebenaran orang bisa jadi ketidak-benaran kita, atau ketidak-benaran orang bisa jadi jadi
kebenaran bagi kita. kebenaran yg benar2 benar adalah dari Allah swt. (K.H. dari Jepara)

