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KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamu’alaikum, Wr. Wb
Membaca adalah sarana ekspresi diri dalam berkomunitas 

serta untuk terus maju menuju pencerdasan dan pencerahan. 
Ini menjadi sebuah motivasi dan dorongan bagi kami di Penerbit 
Deepublish untuk ikut berikhtiar dalam mencerdaskan dan 
memuliakan umat manusia, serta memanfaatkan ilmu penge-
tahuan dan teknologi untuk menciptakan industri processing 
berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia. Berdasarkan 
pandangan, sikap dasar, tujuan itu, maka buku yang berjudul 
BUKTIKAN PERJUANGAN ATAU BIARKAN DENGAN 
PENYESALAN ini diterbitkan. 

Buku yang berjudul BUKTIKAN PERJUANGAN ATAU 
BIARKAN DENGAN PENYESALAN, berisi tentang motivasi atau 
self improvement.

Penulis buku ini Dion Pratama Putra adalah seorang 
Mahasiswa IAIN Bukittinggi.

Kami sadar masih terdapat berbagai kekurangan dalam buku 
ini. Namun, kami mencoba untuk terus mengembangkan diri, 
dan mencoba memperkecil kesalahan-kesalahan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis buku Diah 
Puspita Sari yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, dan 
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kontribusi demi kesempurnaan buku ini. Dan kepada pihak-pihak 
lainnya yang terus menjadi inspirasi dan memberikan semangat 
dalam menerbitkan buku yang berkualitas dan bermanfaat.

Dengan dukungan dari pembaca, kami dapat terus membe-
rikan kontribusi bagi upaya mencerdaskan dan memuliakan 
umat manusia, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah dan 
memberi manfaat bagi para pembaca.
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb

Hormat Kami, 

Penerbit Deepublish
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APRESIASI UNTUK  
KARYA PERTAMA

Menuju Pemuda Sukses 

Yang sukses menjadi sorotan banyak orang dan 
sukses terjual dalam kurun waktu kurang lebih 

satu bulan.

“Anak yang aneh, berbeda dari yang lain. Semoga dengan 
pembeda ini tetap dipertahankan sampai di mana kamu bisa 
berhasil, sesuai apa yang di targetkan….”

Rio Nofriadi & Emi Rahmawati
Orang Tua dan Pahlawan dalam Keluarga

“Dari sekian banyak buku yang ditulis dan pernah dibaca, inilah 
yang sangat menarik.”

Asril R.
Komite MTSN 3 Sijunjung, PNPM Kec. Lubuk Tarok, Pengurus 

Karang Taruna, Kab. Sijunjung
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“Kami sangat bangga dengan prestasi yang luar biasa penulis 
muda yang bertalenta dan itulah Dion Pratama Putra. Dia gene-
rasi pelosok Negeri Sijunjung dari Nagari Buluh Kasok. Tidak 
banyak generasi milenial dari Sijunjung yang punya gagasan 
seperti Dion. Atas nama pemerintah daerah sebagai Wakil Bupati 
Sijunjung, kami berharap teruslah bangkitkan semangat muda 
untuk mengabdi demi kesejahteraan penduduk negeri yang ingin 
berprestasi.”

H. IRADDATILLAH, S.Pt.
Wakil Bupati Kab. Sijunjung 2021-sekarang

“Buku yang menggambarkan kehidupan dengan berbagai 
komplet sosial ekonomi, budaya, dan keyakinan agama dalam 
mencapai cita-cita. Dengan kecerdasan intelektual, emosional, 
dan spiritual bisa mengemasnya dengan bijak. Buku yang 
sangat bagus untuk pembaca khusus pemuda generasi tentang 
pentingnya disiplin, kerja keras, menghormati keluarga, dan 
sahabat. Selamat berkarya!”

Asriwandi, S.Pd.
Kepala Desa Nagari Buluh Kasok

“Salah satu kekuatan buku ini adalah kisahnya yang merupakan 
pengalaman real sang penulis sehingga dapat meningkatkan 
energi yang lebih kuat. Di sisi lain, orang lain tidak bisa menjip-
laknya, tulisan yang sangat bagus dan mudah untuk dimengerti 
oleh pembaca. Selamat ya anak muda, terus tumbuh dan berkon-
tribusi dan dapat memotivasi pembaca khususnya pemuda 
bangsa.”

Mamanto Fani, S.Pt.
Event Profession Trainer dan Associate Akademi Trainer Indonesia
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“Dengan membaca buku ini kita bisa jadikan contoh untuk berani 
menulis dari pengalaman yang dilalui untuk wujudkan mimpi di 
masa depan.”

Hasmi Gustin Rosa, S.Pd., M.Si.
Kepala Sekolah SMAN 12 Sijunjung 

“Pemuda yang hebat adalah pemuda yang berani berkarya, 
semoga menjadi penulis hebat. Jangan menyerah, tetap sema-
ngat, dan terus berkarya.”

Yulni Imelda, S.Pd.
Guru Matematika SMAN 12 Sijunjung 

“Teruslah berlatih dan berkembang. Yakin, Dion akan menjadi 
penulis hebat dan menjadi motivator termuda. Semangat 
berkarya!!!”

Dra. Harnetti, M.Si.
Kepala Sekolah SMAN 2 Sijunjung

“Sang motivator muda yang sedang berkiprah, teruslah berkarya 
Dion. Semoga makin sukses di masa depan, ditunggu karya-
karya besar selanjutnya.”

Mulrisna, S.Sos.
Guru Sosiologi SMAN 1 Sijunjung 

“Cerita yang menarik dan inspiratif. Apresiasi untuk Dion 
sebagai generasi muda yang selalu berkarya. Sukses selalu dan 
tetap semangat!”

Ferdi Yogi, S.S.
Wakil Kesiswaan SMKN 1 Sijunjung
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“Anak muda dengan bakat menulis itu keren, impian demi impian 
telah tercapai. Semoga setiap mimpi pemuda ini menjadi berkah 
bagi semua orang. Aamiin Ya Allah Swt.”

Ade Kurniawati, S.Pd., Kons.
Wakil Kurikulum dan Guru BK SMAN 5 Sijunjung 

“Cerita yang menarik, penulis mampu menceritakan pengalaman 
penulis sendiri dengan baik. Kalimat-kalimat yang disampaikan 
mengandung makna positif yang bisa diterapkan oleh para 
pembaca. Semangat menginspirasi dan mengangkasa.”

Dewi Sopia Darlis
Penulis Novel “Senjaku adalah kamu” Padang

“Sudah saatnya menjadi penggerak sedini mungkin karena 
kesuksesan dijemput, bukan dinanti. Rekomendasi, Baca buku 
ini….”

Ulfa Atika 
CEO & Direktur CV MMGI, Trainer & Penulis

“Berbuatlah selagi masih ada waktu, kejarlah cita-citamu. Usia 
dan kesempatan sangat besar menghampirimu.”

Reza Perkasa Abidin
Swasta 

“Suka dan bangga atas kreativitas anak muda yang intelektual.”
Jasril 

BPN Nagari Lalan, Kec. Lubuk Tarok, Kab. Sijunjung
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UCAPAN TERIMA KASIH

1. Saya ucapkan kepada sang pencipta bumi dan seisinya, yaitu 
Allah Swt. karena telah  memberikan kesempatan terbesar 
buat saya untuk selalu berkarya serta diberikan kemudahan 
akan iman, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup.

2. Kedua orang tua yang selalu memotivasi dan membuat saya 
banyak belajar untuk bisa menciptakan karya kedua ini. 

3. Bapak Asril yang telah bersusah payah, berkorban, dan berjuang 
untuk kesuksesan saya meraih apa yang saya inginkan.

4. Keluarga dan orang-orang terdekat saya yang tidak dise-
butkan satu persatu. 

5. Kepada Bapak dan Ibu yang telah membaca dan meminang 
buku saya yang pertama dan menjadikan sebagai inspirasinya 
untuk selalu berkarya di mana pun dan kapan pun.

6. Orang-orang hebat yang telah bersedia menjadikan buku 
saya yang pertama sebagai testimoninya. Semoga konsisten 
dan tetap meluangkan waktunya untuk saya.

7. Terima kasih sahabat serta teman lainnya yang sudah berjasa 
dan berkorban atas kesuksesan saya sampai hari ini. Semoga 
Allah membalas dengan balasan berkali-kali lipat. Aamiin Ya 
Allah. 
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8. Terakhir, terima kasih buat orang-orang yang telah membuat 
saya banyak belajar dari sisi kehidupan baik yang positif 
maupun negatif.
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BAB 1
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6S FEELING

Saat menjalani hidup terkadang kita merasa lelah, jenuh, putus 
asa, bahkan di saat berproses tidak jarang nyatanya kita sudah 
menyerah. Namun, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk 
mengembalikan semangat kita. Salah satunya adalah membaca 
dan memahami kisah perjuangan seseorang dalam mencapai 
impiannya. Sekaligus membuat kita menjadi lebih termotivasi 
untuk melakukan action, pergerakan, dan perubahan di dalam 
diri ini.

Di dalam buku saya sebelumnya Menuju Pemuda Sukses ada 
banyak pelajaran dari kisah sukses seseorang dalam mencapai 
impiannya dan ini bukan berarti kesuksesan itu datang dengan 
sendirinya. Tetapi, kesuksesan itu dijemput dan diraih dengan 
niat yang tulus, semangat yang membara, tekad yang kuat, dan 
jangan lupa ikut sertakan Allah Swt. di dalam doa-doamu. Baik 
pagi, siang, sore, malam, maupun di sepertiga malam. Tikung 
jodoh yuk, canda jodoh. Wkwkwk.

Kalau dilihat ke belakang, buku saya sebenarnya adalah 
tumpuan sebuah perjuangan untuk menuju buku selanjutnya. 
Tentu, butuh sambungan terus-menerus supaya cerita kesuk-
sesan ini berjalan dengan seharusnya, berlari sesuai alur dan 
sukses sesuai tempatnya. Right?
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Kalau boleh, saya ingin sedikit bertanya. Para pembaca 
yang terhormat. Jawab ya, hehe.

Mau baca buku ini sampai selesai?

Mau menjadi inspirasi orang selanjutnya? 

Mau mendapatkan satu titik keberhasilan terbesar 
dalam dirimu?

Kalau mau, Yuk! Baca sampai selesai, karena di sini saya 
akan mengupas tuntas bagaimana orang pada tahu buku kita, 
berkembang, maju, dan mudah dikenal orang banyak. Senang 
lho, percaya?

Tiba masanya, tepat di awal tahun 2020.,Januari, bulan 
pertama, dan sekaligus hasil tulisan saya kirimkan ke penerbit, 
setelah beberapa hari dikomentari, dinilai, dan diperbaiki. Kalau 
dalam bentuk nilai masih mendapatkan 20 persen, 80 persennya 
adalah kesalahan dan kekurangan. Memang tak layak, anak SD 
pun jauh lebih hebat dari diri ini. 

Dengan percaya diri dan optimisme yang tinggi serta 
keyakinan penuh akan diterimanya tulisan saya yang hampir 
200 halaman, saking percaya dirinya sampai-sampai saya larut 
dalam estimasi tulisan yang membuatku tersanjung, bagaikan 
raja yang telah mendapatkan gelar selama-lamanya. Mungkin ini 
adalah pertanda matahari sudah terbit siang hari setelah hujan 
pagi harinya. Menampakkan senyumnya di depan mata langsung 
menegakkan gairah terkuat dalam sejarah hidup yang awalnya 
gelap gulitanya minta ampun dan akhirnya senyumannya dapat 
mewujudkan wujudnya di balik pohon yang rindang dekat rumah 
gadang sepanjang 20 meteran. Di sampingnya terdengar raut 
wajah dan gerakan yang penuh dengan semangat para pemain, 
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pukulan bolanya seperti ukuran kelapa tua yang tak ada isinya, 
permainan bola voli itulah jenis permainannya yang tak ada 
batasan sedikit pun dengan rumahku.

Kemudian, tahun baru itu adalah dimulainya kehi-
dupan baru yang semua orang menginginkan lebih baik lagi ke 
depannya. Harus punya ini dan itu, lebih kaya, mudah sukses 
dan cepat mendapatkan apa yang diinginkan dan tentu menda-
patkan keberkahan di setiap aktivitas. Benar? Ya, benar sekali. 
Kalau untuk kita benar selalu, asalkan yang positif dan memba-
ngun. Right? Tapi dibalik itu sendiri tersimpan erat, kuat, dan 
tangguh satu kata, yaitu action atau biasa orang menyebutnya 
“memulai”. Percuma kalau kita menginginkan semuanya menjadi 
baik dan sukses luar biasa tanpa ada usaha sedikit pun. Sedikit 
itu berharga, percaya saja. Sedikit demi sedikit akan menjadi 
bukit, menjadi banyak dan bahkan suatu hari tidak bakal dapat 
kita merenggutnya. Maka, jangan jadikan kesuksesan itu cuma 
hanya wacana belaka yang tak ada artinya. Hidup segan mati tak 
mau. Besarnya keinginan, usaha tak mau. Hehe. Right?

Aku pernah mendengar pantun yang sangat luar biasa, 
yaitu “bukit berbaris banyak batunya, di padang datar kita bertemu. 
Main game ada waktunya, kerjakan dahulu PR dan tugasmu. Kejarlah 
dahulu impianmu, kesuksesanmu, dan kebahagianmu, baru bermain 
game.” Hehe. Seperti itulah perumpamaannya. Dan kalaupun 
game membuatmu senang, lakukanlah yang terbaik, jangan 
hanya menghabiskan waktu dengan sia sia. Buatlah perubahan, 
kemajuan dan bahkan kesuksesan di sana. 

Baiklah, kembali lagi pada cerita saya. Apakah bisa dilan-
jutkan? Yuk, kita lanjutkan.

Pada saat proses pengiriman karya ke penerbit. Tentu, 
proses ini sangatlah rumit, ribet, ruwet, sulit, atau kata sejenis 
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lainnya. Sehingga di sini kita butuh kesabaran yang sangat luar 
biasa. Terutama tugas penerbit itu sendiri, meskipun telah dise-
rahkan. Tapi tugasku sebagai penulis masih panjang, sepanjang 
jalan menuju ke podium kesuksesan, ada banyak yang harus 
dilewati. Kritikan pedas hinaan, masukkan bahkan marahnya 
seorang penerbit harus aku rasakan dan pasti akan ditemui 
dalam beberapa hari ke depan.

Segala persiapan mental dan batin sudah disiapkan, 
seperti merasakan kiamat kecil yang tak akan pernah dirasakan 
oleh orang lain di luar sana. Sebut saja contohnya, yaitu judul 
yang saya berikan di bagian cerita ini 6S Feeling. Kita tidak 
bakalan menyesal membaca ini, percayalah.  Yakinkan? Yuk, 
simak sampai selesai. 

1. SUSAH
Di sini saya mengartikan sebagai kekurangan, entah itu 

faktor internal maupun eksternal.  Seperti yang kita tahu, bahwa 
kekurangan ini pasti akan kita alami ketika kita melakukan 
dan menjalani segala hal. Terutama kekurangan ini berawal 
dari percobaan, apabila kita telah mencoba. Maka, kekurangan 
akan kita temukan. Mengetahui kekurangan sebelum mencoba, 
itu sama saja dengan kita melakukan hal hanya dengan wacana 
dalam mimpi tidur di siang bolong, dan salah satunya dimiliki 
oleh sifat pecundang. Mengetahui sebelum mencoba, mengklasi-
fikasikan sebelum meneliti, menjawab sebelum bertanya, sukses 
sebelum berkarya. Bagiku, rasanya ini sulit.

Pada saat itu, kekurangan pun sering saya temui. Kehidupan 
masih berada pada dasarnya, bawahnya serta minimnya fasilitas 
membuatku tak berhenti membuat bait-bait cerita yang dijadikan 
sebagai sejarah dalam hidup agar cerita curhatku yang penuh 
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dengan receh ini bisa dibaca semua orang terutama ketika usiaku 
telah berakhir nanti. Aku percaya sekali dengan kata motivasi 
“jangan jadikan kekuranganmu sebagai penghambat untuk meraih 
apa yang ingin kamu raih, impikan, dan capai”.

“Berilah waktu untuk dirimu berkarya, beramal serta refres-
hing untuk kesuksesan dan ketenangan dirimu”. Kata inilah yang 
membuatku semakin semangat dalam menjalani aktivitas 
apapun. 

Mungkin ini sedikit ceritaku terkait susahnya mencari dan 
meminjam laptop orang, susahnya memastikan kalau aku benar-
benar meminjam hanya untuk mengirimkan karya, susahnya 
mencari jaringan yang kuat. Tak jarang ku menempuh jarak 
puluhan kilometer hanya untuk naskah ini, tepatnya di pusat 
kota kecamatan. Tapi aku percaya, dibalik kekurangan pasti ada 
kecukupannya serta kemudahan.

2. SENANG 
Apa yang terpikirkan saat membaca bagian ini? Ya, benar. 

Sejenis perasaan jikalau kita melakukan segala sesuatu bisa 
dapat terwujud dan bahkan mendapatkan prestasi di event yang 
bergengsi baik nasional maupun internasional. Sebut saja seperti 
itu. Terkadang, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin 
untuk mendapatkannya. Melewati terpaan badai, tembok, dan 
hinaan orang terus kita terima, ada yang benci, putus asa, meng-
gerutu, kurang puas, dan menyesal terhadap usaha yang diraih 
karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Selain itu, ada juga 
yang melewati segala sesuatu dengan mulus tanpa masalah dan 
langsung senang atas hasilnya. Inilah kehidupan, setiap kita ada 
masanya untuk senang, tergantung usaha diri untuk mencapainya.
Berikut, cerita senangnya diri ini. Silakan simak, oke?
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Aku merasa senang karena laptop yang dipinjam, akhirnya 
diberikan. Walau beberapa saat setelah dikembalikan lagi, 
senangnya mendapat tempat seperti kelas VIP di rumah 
seorang guru bahasa Indonesia serta mendapatkan pela-
yanan seperti raja di tengah hutan. Seduhan teh hangat 
ditambah roti cokelat meluncur mulus ke lambung tanpa 
ada hambatan sedikit pun, membuat perut yang awalnya 
kosong nyaring bunyinya berubah menjadi berisi diam 
penuh dengan kenyamanan. Hehe.  

Di saat yang bersamaan, hujan lebat menyambar negeri 
tanpa petir. Yang membuat basahnya halaman tanpa cela 
yang menimbulkan banjir di sudut desa dengan kepadatan 
negeri yang relatif padat, desa yang menjadi kotanya 
kecamatan. Sehingga membuatku nyaman berlama lama 
di sana agar supaya pelayanan yang intensif ini tetap 
berlanjut sampai tiba masanya. Hehehe. 

Senang selanjutnya adalah mendapatkan bantuan fasilitas 
plus tanpa bayar oleh beliau, apa itu fasilitasnya? Yaitu 
membantu memeriksa dan memperbaiki naskah karyaku 
sebelum dikirim ke penerbit. Mumpung beliau adalah 
guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah dasar yang 
ada di Lubuk Tarok. Sungguh malam itu adalah malam 
yang paling bermakna dan berkesan, mungkin tanpa 
beliau karyaku masih belum bisa diterima bahkan belum 
terkirim. 

Tepat jam satu malam. Hari sudah berganti, waktu menun-
jukkan perubahannya, usia semakin berkurang, kesuk-
sesan belum tahu kepastiannya, dengan usaha diiringi doa. 
Maka kesuksesan mampu mendekat. Orang pun semakin  
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banyak yang istirahat tidur pulas dan khusus sedang 
bermain malam semakin dingin semakin enak. Hujan pun 
juga sudah berhenti menyisakan bekas nikmat dan rezeki 
esok hari, malam pun juga sudah semakin sunyi. Serangga 
dibalik semak menampakkan keaktifannya menjadikan 
suasana malam semakin spesial yang ditemani dengan 
seduhan teh hangat menggelegar masuk ke kerongkongan 
kecil, ditambah nikmat dengan sebungkus roti yang ketika 
digigit mengeluarkan larva cokelat. Saat itu juga, lampu  
padam. Seluruh kota kecil kecamatan digelapi dengan 
sedikit lampu LED di sudut rumah para Sultan Ampera 
di negeri orang. Sebut saja, Air Molek, Peranap, Jakarta, 
atau daerah lainnya. Pasti sebagian kecil penduduknya 
perantau dari daerah sini. 

Takutnya seseorang berbeda beda, tentu tidak bisa kita 
samakan satu dengan yang lainnya. Si A takut dengan 
anjing menggonggong, si B takut dengan hantu berbaju 
putih, si C takut dengan kegelapan, dan berbagai ketakutan 
lainnya. Rasakanlah, pasti ketakutan itu menjadi titik 
kelemahan diri kita. Tanpa kita pungkiri dapat menjadi 
penghambat untuk kita melakukan sesuatu. C itulah aku, 
kegelapan ini seakan akan dunia hilang tanpa terlihat. 
Kita menjadi buta sesaat dan menjadi patung tanpa perge-
rakan yang membuat aku takut keluar dari zona duduk 
ternyaman versiku sendiri. Sepertinya tidak ada tanda-
tanda yang spesial, habis gelap terbitlah terang seperti 
yang disampaikan R.A. Kartini pada saat sebelum menjadi 
pelopor perempuannya Indonesia. Tapi, siapa sangka kalau 
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ini mustahil akan terjadi. Nyatanya tidak membutuhkan 
waktu lama untuk memikirkan hal yang tidak penting 
ini, muncullah jaringan seluler di handphone dan laptop 
hasil pinjaman yang bergetar. Menandakan jaringannya 
akan siap menerima notifikasi receh dari sumber iklan 
pulsa gratis, hadiah motor mobil rumah dan tanah seluas 
ribuan hektare. Tanpa basa-basi karya yang telah dibuat 
serta diperbaiki tersebut, akhirnya bisa saya kirimkan ke 
penerbit. Senangnya enggak tanggung-tanggung, sampai 
botol minuman sekalipun dilemparkan ke dinding sampai 
airnya tumpah dan membuat semua orang bereaksi seakan 
diberi sembako 5 kg per kelahiran. Hahah, wkwk.

Sehingga aku percaya dengan “di balik ketidakmustahilan 
pasti ada mustahilnya”. Bingung? Yap, aku juga bingung. 
Yang penting lanjutkan saja.

3. SAKIT 
Ditusuk jarum yang runcing di balik sehelai bendera merah 

putih, tampak di kejauhan beberapa orang semangat mengibar-
kannya. Seakan-akan membuat rasa sakit semakin menghilang 
dari jam ke menit, menit ke detik dan detik ke second detik. 
Semuanya terasa hilang, seperti itulah kesannya. Kalau kita 
bersama-sama mengerjakan segalanya pasti akan terasa indah 
dan mudah. Sehingga ini berlaku untuk semua hal. Ingat? Semua 
hal, terutama dalam hal kebaikan. Keburukannya jangan deh. 
Nanti sakit serta menyesal kemudian. Right?

Tak pernah terpikirkan bahwa hal bodoh pun sering 
membuatku sakit, terutama pada saat proses ini. Padahal di dalam 
otak sudah ditanamkan prinsip bahwa bersikap bodoh amat 
terhadap hal yang tak bermanfaat. Akan tetapi, hal ini masih sulit 
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untuk dilupakan. Sehingga membuat ku terpaku ke dalam lembah 
pemikiran yang selalu mengingatkan dengan si dia, si dia yang 
terlalu jahat. Perampok yang mengambil barang tanpa membe-
rikan kabar kepada pemilik, masuk tanpa di undang, pamit tanpa 
minta izin, keluar jendela tanpa menutup, berlari tanpa mengejar, 
kaya dengan usaha dan dosa itulah yang didapatkannya. 

Bayangkan saudara semuanya, kalau ada yang sembuh dari 
sakit hatinya karena ini dan mereka mampu untuk menghadang 
semua permasalahan bodoh dengan si dia. Tentu si dia ini tidak 
perlu disebutkan juga, semuanya mungkin sudah paham. Hehehe. 
Maka, dia adalah orang yang tahan banting dan siap untuk sukses 
sejati versi dirinya. Seperti yang kita ketahui juga, Bahwa dengan 
sakit hati memang ada sebagian dari kita bisa membawa banyak 
pelajaran. Sebut saja contoh, membuat kita menjadi lebih dewasa, 
bisa membuat kita menjadi lebih kuat seperti Marvel Comics 
yang diperankan menjadi pahlawan super fiksi Hulk, belajar 
untuk bisa mengintrospeksi hal mana yang salah yang mampu 
untuk kita perbaiki serta kita bisa banyak belajar mensyukuri 
semua yang ada, termasuk kehadiran si dia dalam hidup ini. Dan 
pasti akan ada masanya si dia yang meninggalkan akan kembali 
dan tak akan pernah pergi. Si dianya ini belum tentu yang lama 
kah, atau yang baru, yang dekat dengan kita kah, atau yang jauh 
dari kita. Semuanya telah direncanakan Allah dan mau tidak mau 
kita harus menerima dan menjalankannya. Right?

Beruntung, saya masih bersikap bodoh amat terhadap hal 
ini. sebuah seni untuk bersikap bodoh amat karya Mark Manson 
yang membuat saya termotivasi menjalankan kehidupan serta 
aktivitas, sekalipun saya jadikan sebagai pelajaran dan dibawa 
happy, meskipun sesekali masalah membuat saya terbawa 
suasana yang tidak menyenangkan dan akhirnya kembali lagi 
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pada keadaan baik-baik saja. Secara sadar pikiran saya saat itu 
bukanlah untuk sakit hati, tapi sukses hati, pikiran, materi, dan 
lain sebagainya. Sukses mengambil hal positif dibalik perginya si 
dia, sukses menyelesaikan karyaku dalam bentuk buku, sukses 
pikiran di saat hinaan orang lain sedang merajalela, sukses 
tenaga, belajar dan waktu di saat sebelum UN dilaksanakan tapi 
tidak direalisasikan, serta sukses terakhir yang membuat hati 
sakit tapi tidak terlalu signifikan adalah dicap harus kembali 
sekolah dasar untuk belajar menulis oleh penerbit, meskipun 
telah selesai tapi sekali lagi masih dihina, direndahkan dan kata 
negatif lainnya. Sudahlah? Semuanya akan berakhir dan hilang 
tanpa sisa, jikalau pikiran kita positif. Percaya tidak percaya, 
maka semuanya akan baik-baik saja.

Secara langsung semuanya telah saya rasakan, sakit 
ditusuk jarum, sakit perasaan dan sakit dihina orang akhirnya 
disembuhkan oleh kata negatif dari penerbit yang selalu 
membantah dan menolak karyaku ini untuk diterbitkan. Saya 
percaya, hinaan adalah proses penyembuhan pikiran dan 
perbaikan tulisan menjadi lebih baik, apalagi yang menghina 
penerbit itu sendiri. Pantas dan itu adalah hal yang wajar, tapi 
jikalau orang lain mungkin sebagian tidak akan saya terima 
karena mereka tidak tahu sama sekali dengan karyaku, jadi wajar 
penyembuhan otakku dengan belajar dan perbaikan langsung 
dari penerbit membuatku nyaman. Bukan dari orang lain, bonus 
tambahan diberikan oleh kedua orang tua dan orang terdekat, 
maka penyembuhan otak serta pikiran jadi sempurna. Kebalik, 
ya? Seharusnya memilih untuk berhenti dan bersantai di tempat 
yang menenangkan pikiran. Diskotek dalam dunia malam seper-
tinya bagus, heheh.
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Berbicara soal sakitnya cobaan memang tidak akan 
pernah berhenti, ini akan tetap berlanjut sampai kapan pun. 
Maut memisahkan jiwa dan raga, inilah bukti jikalau kehidupan 
akan berakhir, semuanya menjadi tak berdaya. Kenanglah yang 
menjadi saksi bisu kehidupannya, jalani, nikmati, evaluasi, dan 
kembali lagi berotasi seperti biasa. 

4. SEMBUH 
Sembuh apa, nih? Bisa dideskripsikan enggak, hayo, ada 

yang bisa menjawab sembuh ini apa maksudnya, secara deta-
ilnya seperti apa. Sembuh dari luka habis kecelakaan kah, atau 
sembuh dari penyakit, atau bahkan sembuh dari dia yang selalu 
menyakiti? Saya rasa banyak yang bisa menebak, nih. Haha, yuk, 
lanjutkan.

Cerita dibalik kesembuhan ini tidak akan jauh dari bagian 
sebelumnya. Permasalahan yang disembuhkan dengan bebe-
rapa hal. Hal ini tidak jauh juga dari kehidupan yang kita alami 
sehari hari, dengan waktu dan tindakan pasti akan merasakan 
perubahan. Misal begini, ketika kalian jatuh cinta terus sakit 
hati karena dicueki bahkan ditinggalkan. Sakit hati, dihina, 
dibentak terus, dipukuli baik berupa perkataan maupun perla-
kuan. Bagaimana caranya kalian agar bisa sembuh kembali? Di 
sini saya tidak akan mencarikan solusinya karena saya yakin yang 
membaca ini sudah dewasa. Tentu, juga sudah bisa menjawab 
dengan tepat dan secara kritis tingkat tinggi. Ya, kan?

Berdasarkan sebuah pengalaman yang sangat sulit dilu-
pakan adalah pada saat proses sakit hati ditinggal si dia, dihina 
penerbit karena tulisan receh yang bisa membuat dia pusing 
serta keliru yang ujung ujungnya bisa diterbitkan dengan kere-
laan hati yang besar. Daripada menangis, menggerutu lebih 
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baik terbitkan saja. Mungkin kurang lebih seperti itu menurut 
si penerbit sampai-sampai membuat janji, jikalau tidak mampu 
untuk memperbaiki, maka karyamu akan dicabut. Siapa sih yang 
tidak takut mendengar perkataan si penerbit ini? Mungkin kalau 
orang lain, “Aaahhh. Enggak jadi aja deh diterbitkan, hinaan ini 
membuatku sakit hati seabad.” Hahaha.

Semuanya dah, pikiran pusing aja dibuatnya. Sampai saya 
berlarut dalam estimasi lembah yang penuh dengan fatamorgana. 
Lebih baik santai sambil bermain game atau buat kerusuhan sana 
dengan gengnya masing-masing. Itulah menurutnya.

Berdasarkan konteks waktu. Maka, sembuh ini bisa saja 
berubah dan berganti. Rotasi pada setiap sendi kehidupan akan 
selalu membawa kepada suasana hati yang berbeda dari waktu ke 
waktu sehingga dapat memengaruhi keadaan kita, apakah bisa 
berubah dan berbenah atau tidak. Itu tergantung dirinya, mampu 
atau tidak, tergantung dirinya. Sembuh atau sakit kembali itu 
juga tergantung dirinya. Waktulah yang akan menjawab semu-
anya. Cepat atau lambat semuanya akan berubah, kalau mau 
berubah secepatnya langsung buat perubahan. Tapi jikalau tidak 
mau secepatnya, biarlah waktu yang akan mengubahnya sendiri. 
Hidup ini simpel bagi yang menjalani dengan baik. Right?

5. SULIT 
Sebuah pengalaman diri yang tak bisa terdefinisikan 

dalam bentuk angka dan nilai adalah bagian kehidupan yang tak 
ada batasan dan taraf tertentu dalam pencapaian suatu aktivitas. 
Kerap ini dijadikan sebagai penilaian terbaik dari yang terbaik, 
pendidikan sekolah dan pendidikan bermasyarakat contohnya. 
Memiliki perbedaan yang sangat mencolok, dan mendapatkan 
kebermanfaatan secara langsung maupun tak langsung dalam 
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segi kehidupan. Biasanya yang menjadi perbedaan ini terletak 
pada cara serta standar pengukuran di dalamnya, semua 
jenis sistem pendidikan sudah diterapkan pemerintah untuk 
mengukur standar pemahaman bagi siswa. Begitu juga dengan 
pemimpin di suatu daerah yang menerapkan beberapa sistem 
agar supaya masyarakatnya baik, bijak, taat, dan aktif dalam 
berbagai aktivitas bermasyarakat. Sebut saja contoh di antara 
kedua macam ini adalah ujian akhir semester semua tingkat 
pendidikan dan larangan ke sawah pada hari Jumat. Berbeda tapi 
memiliki makna yang sama seperti ketika siswa tidak belajar, 
maka dia akan terancam nilainya, masyarakat yang melanggar 
akan terancam keselamatannya percaya atau tidak. Semuanya 
diserahkan kepada diri masing-masing karena sejatinya aturan 
ini memegang pada pola kehidupan yang religius serta tradisi 
masyarakat terdahulu. 

Dari penjelasan di atas, mungkin kita pernah terpikirkan 
bahwa semua itu harus butuh perjuangan, usaha, dan tentu 
harus taat pada apa yang berada di dalam sendi kehidupan di 
mana pun dan kapan pun. Jikalau tidak, maka kita akan menda-
patkan balasan dan feedback dari apa yang kita usahakan serta 
lakukan tersebut. 

Ada hubungannya dengan kesulitan, tentu ada. Siapa yang 
bisa menjawab? 

Jikalau tidak ada, mari kita lanjutkan pada pembahasan 
intinya. Hal yang terpenting dari semua penjelasan di atas kalau 
kita jalankan, lakukan dan taati maka semuanya akan berjalan 
dengan lancar dan bahkan mampu mendobrak kemudahan-kemu-
dahan menempuh jenjang yang lebih serius. Pendidikan spek-
takuler yang didambakan semua pelajar dan keselamatan terbaik 
dari musibah terhebat sepanjang masa, yaitu dihindarkannya 
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dari serangan harimau, itulah konon menurut pada orang terda-
hulu yang percaya akan tradisi. Biasanya tradisi ini dijadikan 
sebagai acuan untuk memperingati suatu hal dalam kehidupan 
yang bertujuan untuk mempertahankan dan mewaspadai hal-hal 
yang tak diinginkan. Menurut kepercayaan masyarakat lokal di 
tempat saya lahir, pernah suatu masa seorang pemuda diserang 
harimau dan meninggal dunia ditempat tepat pada hari Jumat 
pagi sebelum salat Jumat. Semenjak itu, kepercayaan ini dija-
dikan sebagai tradisi dan aturan pemerintah nagari untuk tidak 
beraktivitas di sawah sebelum dan sesudah salat Jumat. 

Lain hal dengan cerita saya pada saat itu, ketika saya masih 
dalam proses pembuatan buku pertama. Semuanya terasa sulit 
dan penuh dengan rintangan seperti puzzle yang rancu dan harus 
disusun sesuai dengan alurnya, ujian sekolah semakin padat. Silih 
berganti, maklum saya mau mengakhiri pendidikan di bangku 
kelas 3 SMA. Dengan manajemen yang  baik, usaha yang kuat di 
samping proses menulis, dan belajar yang rutin daripada teman 
seangkatan. Akhirnya beberapa ujian yang diikuti mendapatkan 
nilai yang begitu memuaskan, meskipun teman yang lainnya pada 
kesulitan dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan.

Pelajaran yang dapat kita ambil adalah semua orang berhak 
untuk melakukan segala hal, luar biasa atau tidak itu ditentukan 
dari diri masing-masing. Bergeraklah, melangkahlah, serta taati 
apa yang ada jikalau menginginkan kehidupan yang aman dan 
sukses seperti diri sendiri yang berjuang di atas muka bumi. 
Right?

6. SUKSES 
Suatu kepuasan dan kelebihan suatu hal dalam kehidupan 

yang membuat seseorang merasa sukses dan berjaya pada waktu 
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yang relatif singkat atau panjang. Antara seseorang dengan orang 
lain memiliki tingkat kepuasan dan kelebihan diri yang berbeda 
dan tentu tidak boleh disamakan, sukses si A dengan sukses si B 
tentu berbeda. Selain itu, kebanyakan orang menilai juga tentu 
berbeda, secara tidak sadar sejatinya yang menilai tersebut 
adalah diri kita sendiri, sudah seberapa sukses kah kita dalam 
mencapai sesuatu. Kecuali orang yang telah diakui banyak orang 
akan manfaatnya seperti pejabat pemerintah, dokter, pendakwah 
(ustaz), tentara, polisi, guru, orang berprestasi di semua tingkat 
bahkan tingkat dunia, dan lain sebagainya. 

Kesempatan yang sangat berbahagia tentunya, membawa 
dampak positif akan keberhasilan yang telah lama dinanti. Sebut 
saja contoh adalah buku karya pertamaku yang akhirnya bisa 
dirilis dan dicetak sebanyak 100 eksemplar, merupakan hadiah 
terbesar dalam 12 tahun pendidikanku.

Inilah kesuksesanku salah satunya yang akan saya bagikan 
kepada semua orang di dalam bab-bab selanjutnya. Semua hal 
yang berkaitan dengan ini, entah itu cara jitu menjual buku 
secepat kilat dalam kondisi yang tak memungkinkan, bencana 
pembawa berkah penulis muda, rintangan kembali melanda, 
akar pun jadi untuk menjadi penulis muda sukses, penulis 
seperti artis, masuk ke dalam jajaran pemerintah dalam berbagai 
kegiatan, dan lain sebagainya. 

Penasaran? Yuk, baca buku saya sampai tuntas. Jangan 
selingkuh ya!
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“Perasaan kian semakin 
menguatkan diri apabila perasaan 
tersebut sampai pada kepuasan 
diri yang maksimal.”

-Dion Pratama Putra-

“Siapa yang mampu beralih dan 
berbenah terhadap perasaannya, 
maka bersiap semua akan 
memengaruhinya.”

-Dion Pratama Putra-
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“Kita tidak bisa mengubah 
perasaan seseorang menjadi apa 
yang kita inginkan, sebelum kita 
mampu merasakan perasaan kita 
sendiri.”

-Dion Pratama Putra-

+

“Kunci untuk bahagia adalah 
menjalani hidup seolah-olah 
tidak ada yang mengawasi dan 
mengekspresikan diri seolah-olah 
semua orang mendengarkan.”

-Nelson Mandela-
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BAB 2
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TERBIT DAN TENGGELAM

Pernah saya mendengar buku dari R.A. Kartini yang sangat 
terkenal Habis Gelap Terbitlah Terang yang berisi tentang perem-
puan-perempuan yang menginspirasi banyak orang. Akan tetapi, 
pada bagian ini saya tidak akan menceritakan sepenuhnya 
tentang perempuan. Tapi saya dan orang sekitar yang saya temui 
mempunyai usaha, tekad, dan pengorbanan yang begitu luar 
biasa dalam memperjuangkan kesuksesannya dan kesuksesan 
orang lain yang saya rekap dalam sebait judul indah nan mempe-
sona bagaikan engkau yang dirindukan dalam surganya. Hehe, 
yaitu “Terbit dan Tenggelam”.

Terbit, muncul, ya? Kurang lebih seperti itu. Saya yang 
dari kecil sudah berani memulai hal-hal konyol, menghirup asap 
motor saking harumnya membuat saya berhalusinasi seakan 
terbang dengan sendirinya, melihat pemandangan kota nan indah 
di sudut Kota Batam yang cerah dengan sedikit awan hitamnya. 
Berjalan serta berlari kecil mengikuti ekskavator produk buatan 
China yang bikin saya terpesona dengan kinerja dalam memper-
baiki jalan dan merusak bangunan yang rusak dan hal konyol 
lainnya yang mungkin semua kita pernah merasakannya. 

Kalian punya cerita konyol lainnya? Yuk, mari ceritakan 
lewat tulisannya. 
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Saya tunggu, oke?
Ada yang kangen tidak? Dengan masa kecilnya, pasti 

semua kita merasakannya. Tapi apakah kita bisa mengulanginya 
kembali? Bisa, tapi suasana dan keadaannya sudah berbeda, 
benar. Yap benar sekali. 

Berbicara soal kehidupan, mungkin tidak sedikit kita 
pernah melakukan hal yang konyol tak terduga bahkan hal yang 
luar biasa pernah kita lakukan. Inilah kehidupan, kita dituntut 
untuk selalu mengikuti perkembangannya. Jikalau tidak, maka 
kita akan kesulitan dan bahkan akan dianggap remeh serta 
rendah oleh teman sebaya kita. Bahkan agama pun menuntut 
kita untuk mengikuti zaman yang serba berubah ini.

Saya pernah mendengar kata dari salah satu media diction.
id yang berbunyi.

Hal yang Paling Utama

“Niat dan keinginan yang kuat dari diri seseorang 
yang dapat mengubah akhlak, perbuatannya, dan 

mengubah hidupnya.”
“Selama ada kemauan dalam diri seseorang 

untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, 
maka selama itu pula jalan menuju cita-cita dan 

kemauan mulia itu terbuka.”

Dari bagian di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa 
dunia ini akan terus berkembang sampai kapan pun, bahkan di 
luar pikiran dan logika kita sehingga kita dituntut untuk meng-
ikuti, berusaha, bekerja, menemukan hal yang baik, sisi positif 
dan kebermanfaatan di balik perkembangan.

Sebut saja contoh ilmu dan teknologi.
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Siapa yang mau belajar. Maka, dia akan berhasil.

Siapa yang mau mengembangkan. Maka, dia akan 
sukses pada bidangnya.

Siapa yang selektif. Maka, dia akan bijak dan 
berakhlak mulia.

Tentu, siapa yang tidak mau semuanya. Maka, dia 
akan menjadi orang biasa saja.

Bahkan membuat dirinya akan dimakan dunia, 
hehe.

Semuanya tergantung kita, 

Sudah berapa banyak yang kita dapatkan selama 
hidup di dunia ini?

Sudah berapa manfaat dan kerugian yang kita 
dapatkan? 

Sudah berapa sisi positif dan negatif yang kita 
terima?

Semuanya itu masih tergantung kita, dunia akhirat akan 
kuserahkan padamu. Silakan engkau bermain dan bersandiwara 
di sana. Menurut Sang Maha Kuasa atas segalanya, Allah Swt. 

Perlu kita ingat juga, pada setiap perkembangan zaman 
ini yang namanya kepercayaan dan pedoman hidup mesti harus 
diutamakan dan jangan menjadi nomor kesekian dalam kehi-
dupan kita ya teman-teman, kita harus yakin akan kebenaran 
Al-Qur’an. Bila kita percaya kepada buku pedoman (Al-Qur’an) 
bagaimana cara menjalankan komputer yang kita miliki. Mengapa 
kita tidak percaya kepadanya, bagaimana kita menjalankan 
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kemanusiaan kita. Buku pedoman itu bisanya dari penciptanya. 
Pedoman cara menggunakan televisi ciptaan Panasonic misalnya, 
itu tentu dari perusahaan Panasonic. Bila yang menciptakan kita 
adalah Allah, tentu pedoman kita adalah Allah. Itulah Al-Qur’an 
sebagai pedoman kita. Dengan demikian tidak ada pilihan bagi 
kita kecuali meyakininya dan melaksanakannya secara utuh, 
dalam segala zaman. Apa pun perubahan yang kita hadapi, bukan 
malah berusaha merevisi atau menggerogoti serta merusaknya. 
Wallahu a’lam bisshawab.

Pada pertengahan dasawarsa saya dalam kehidupan, 
mungkin kurang lebih sekitaran tahun 2007-an. Awal mulai 
perkembangan internet yang sangat signifikan berada pada 
waktu ini, sudah menampakkan dan memunculkan beberapa 
media elektronik terkenal sebut saja Nokia. Salah satu dari kelu-
arga saya pernah memilikinya, meskipun tidak banyak, tapi satu 
cukuplah buat kami mengenal yang namanya dunia luar. Hehehe.

Awalnya saya pun tidak mengetahui yang namanya 
perkembangan lewat media elektronik yang saya ketahui adalah 
bermain, bermain dan bermain. Melintasi sawah, sungai, 
perkebunan, dan bahkan hutan sekalipun. Karena saya tinggal 
di perkampungan yang sangat indah dan asri, serasa media 
elektronik sangat asing di kepala. Ha-hal yang membutuhkan 
saya diharuskan untuk belajar memainkan handphone sekalipun 
membuat saya masih belum terpikat pada media ini dan lebih 
memilih bermain, bersama teman yang jauh lebih indah dari apa 
pun. Inilah masanya, kita akan berubah, yang dahulunya seperti 
ini dan yang kemudian seperti itu. 

Silakan baca sampai selesai, jangan bosan, ya. Karena 
masih ada hal konyol dan hebat lainnya yang saya alami. Dan 
sekali lagi saya tunggu tulisan teman-teman semua. Jadikanlah 
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saya penginspirasi. Semoga bisa menjadi saya dan bahkan 
melampaui saya. Amin ya Allah.

Kembali lagi kepada pembaca yang telah berlangsung, 
yakni pembahasan sebelumnya. Seperti yang saya alami masa 
itu, pikiran yang tanpa disengaja dan terencana. Akhirnya media 
elektronik saya jadikan sebagai cadangan, ketika saya saat itu 
diharuskan untuk pandai dan ahli menggunakannya, ternyata 
terbalik. Malah saya tidak menjadi apa pun termasuk pandai 
dalam memakai, keluarga saya tertimpa musibah dan akhirnya 
untuk melengkapi kebutuhan, sebagian besar barang yang ada di 
rumah dijual. Termasuk handphone yang satu-satunya menjadi 
sejarah dalam berkomunikasi jarak jauh dan singkat lenyap 
dibawa pembeli. Mau tidak mau, barang berharga sekalipun 
dibawa demi mendapatkan beberapa lembar kertas yang bernilai 
harganya. Sedih rasanya, tapi mau bagaimana lagi. Takdir tidak 
bisa dirubah, nasib insyaallah bisa diubah, dan itu kami percaya.

Dengan usaha, tekad, perjuangan, optimis, berdoa dan 
kerja positif lainnya akan membuahkan hasil. Cepat atau lambat 
tergantung dirinya dalam menunggu karena yang memutus-
kannya adalah Allah Swt. dan mau tidak mau akan kita terima. 
Insyaallah keberkahan akan menghampiri. Right?

Dan benar, beberapa bulan setelah ditimpa musibah, 
semuanya telah terbayarkan, usaha, ekonomi, dan kondisi kelu-
arga sudah membaik. Kembali pada awal, yaitu terbitnya media 
elektronik saya sehabis tenggelamnya beberapa bulan. Itu pun 
juga harus butuh proses untuk memulihkannya kembali. Tidak 
langsung main gas saja, ada beberapa step yang harus dilewati 
kembali. Agar kepandaian dan keahlian ini kian melekat pada 
diri ini. Paham? Dipahamkan ya, wkwkw.
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Saya sangat termotivasi dengan Steve Jobs 
dan Robin Sharma.

“Ada saat-saat yang baik, ada masa-
masa sulit, tetapi tidak pernah ada 

masa-masa buruk.” 

-Steve Jobs-

“Masa sulit menghasilkan hadiah 
terbesar.” 

-Robin Sharma-

Cukup dua motivasi tersebut membuat saya tahu akan 
roda yang berputar, dan ini akan selalu berputar. Ada masanya 
di atas dan ada masanya di bawah. Solusinya yaitu dengan cara 
kita belajar, bekerja, memperbaiki, dan berusaha untuk bersabar 
serta ikhlas. Dengan ini, insyaallah kita akan bisa melewati 
semuanya. Yakin, kah? 

Masa Setelah Terbentuk dan Terbitnya Buku 
Pertama Saya, Akhir SMA. 

Selanjutnya, pada masa dan usia yang semakin berkurang 
dalam konteks agama. Maka satu persatu perkembangan semakin 
meningkat, dunia sudah menunjukkan kecanggihannya, manusia 
sudah menunjukkan kepamorannya, kaya semakin kaya, miskin 
semakin miskin ataupun kebalikannya, mayoritas manusia sudah 
tak asing lagi dengan handphone bahkan kebutuhan akan hal itu 
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sudah menjadi kebutuhan wajib, jikalau tidak terpenuhi. Maka 
siap-siap saja akan meninggal ditempat. Hahah.

Ada sebuah ungkapan di Texas: “Anjing paling mungil meng-
gonggong paling keras.” Seseorang yang percaya diri tidak merasa 
perlu membuktikan kalau dia percaya diri, seseorang yang 
memulai suatu impian tidak bakal menghubungi orang banyak 
untuk mengetahui impiannya. Bahkan sebelum menciptakan 
prestasi dan sebuah karya, maka mereka masih akan belum 
percaya. Sesuai dengan seseorang yang memimpikan sesuatu, 
sebenarnya sedang menguatkan realitas bawah sadarnya. 
Tanpa disengaja, dia akan melakukan hal yang besar, terkadang 
membuat perencanaan hanya akan menjadi wacana terutama 
yang pernah kita alami sebelumnya. Semoga, dengan perenca-
naan teman-teman semua yang membaca bisa dapat terwujud ya.

Terbukti. “Tanpa petir di tengah hujan, 
menyambar tak karuan. Rencana tanpa 
pemikiran, kesuksesan dengan melakukan.”

Akhirnya sebuah karya yang berjudul Menuju Pemuda 
Sukses dapat terbit dengan sendirinya. Meskipun jauh sebe-
lumnya rencana ini tidak ada, tapi dengan melakukan di samping 
berproses impian untuk membuat karya akhirnya tercipta, oleh-
oleh di akhir SMA membuahkan hasil. Tidak kurang dari satu 
bulan, dengan kekonsistenan dan usaha yang tinggi semuanya 
akan bisa. Tidak ada usaha yang tidak mengkhianati hasil, tidak 
ada perencanaan yang tidak bakal jadi wacana, tidak ada kesuk-
sesan yang tidak bakal berhasil. Percayalah!!!

Salah satu wanita terkaya yang ada di dunia pernah 
berpesan kepada khalayak umum saat tampil di World Economic 
Forum. Oprah Winfrey: “Baginya kesuksesan bukan semata mata 
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terkenal dan menjadi kaya, tapi kesuksesan adalah perasaan terpe-
nuhi. Di mana dirinya bisa lebih berguna bagi sekitar.” Dan menurut 
Bill Gates orang terkaya papan atas dunia menurut Forbes dan 
pendiri Microsoft. “Kesuksesan itu salah satu yang terbesar adalah 
bisa menemukan hal baru, menciptakan karya yang luar biasa 
sehingga bermanfaat untuk orang lain.” Right?

Semuanya sudah terdefinisikan, tinggal kita lagi yang 
berusaha. Apakah kita bisa seperti orang sukses luar sana, ya. 
Sangat bisa.

Masa Di mana Keadaan Luar Sudah Semakin 
Memburuk

Seperti yang kita lihat pada awal tahun 2020, dan sese-
kali kita ingat-ingat bahwa ada kasus yang sangat luar biasa 
mengguncang dunia. Mungkin teman semua sudah mengetahui 
namanya, yap benar. Virus Corona atau orang biasa menye-
butnya Covid-19, ketika kita membahas ini tak lengkap kalau 
kita tak membaca terkait sejarahnya. Mungkin cara lain untuk 
mengetahui informasi ini bisa dilihat di media elektronik yang 
kita gunakan masing-masing. Internet saat ini sudah jauh lebih 
canggih dari pada pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, saya tidak 
akan memaparkan secara detail munculnya Covid-19 ini.

Satu hal yang saya ingat bahwa Covid-19 ini sampai di 
Indonesia pada bulan Maret. Tepatnya 2 Maret 2020, untuk 
pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien 
positif Covid-19 di Indonesia. Dan bahkan semenjak itu sampai 
hari ini masih menunjukkan angka yang relatif meningkat. 
Pemerintah pun me-lockdown di bulan itu juga, semuanya sudah 
ditutup, baik kantor, instansi pemerintah, tempat pendidikan, 
tempat pariwisata, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dibuka 
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hanya rumah sakit dan puskesmas, serta posko tempat kese-
hatan lainnya di seluruh Indonesia.

Semuanya dalam keadaan genting, berbahaya serta sulit 
untuk diselesaikan. Korban pun berjatuhan, detik demi detik, 
menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, dan seterusnya 
semakin bertambah. Lebih berbahaya daripada bencana apa pun. 
Hanya berupa virus yang tak nampak dengan mata telanjang 
kita. Apabila semua terkena udara, sentuhan dan terhirup, maka 
bisa membuat semuanya terancam. Tidak pandang usia.

Sejalan dengan kasus Covid-19 yang melanda Indonesia, 
saya pun turut menjaga jarak dan menerapkan protokol kese-
hatan. Walau masa itu saya lagi sibuk-sibuknya memasarkan 
karya saya, tapi bagi saya itu tak menjadi alasan untuk tetap 
selalu berbuat dan membuat waktu produktif lebih banyak dari 
pada rekan saya yang masih belum berbuat apa-apa untuk dirinya. 
Saya bersyukur, mendapatkan banyak pelajaran dibalik musibah 
yang menimpa Indonesia khususnya tempat saya berkembang 
dan membuat saya maju sampai hari ini. 

Bagi saya musibah adalah salah satu momen di mana kita 
bisa naik level ke tahap yang lebih baik, maju serta hebat. Saya 
yakin dan percaya akan hal itu, terbukti dengan beberapa hari 
setelah karya dicetak. Buku saya laris dan mendapatkan pujian 
serta sanjungan yang begitu banyak dari berbagai kalangan. 
Terutama orang yang dahulu menganggap remeh, berubah 
menjadi pujian positif yang mendukung kehidupannya.

Demikian, dengan keberuntungan tersebut saya juga 
percaya dengan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 11 yang artinya: 
“Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan 
izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada-Nya niscaya dia 
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akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.”

Ada banyak keberkahan yang saya dapatkan dalam musibah 
yang melanda Indonesia ini, mungkin saya tidak akan menye-
butkan satu persatu. Pokoknya terbaik dan bermanfaat untuk 
diri saya, orang lain dan daerah saya. Di samping itu, saya tidak 
pernah berbangga terlalu berlebihan, tinggi hati serta sombong. 
Karena ini adalah titipan Allah yang patut untuk dimanfaatkan 
sebaik-baiknya guna mencapai pribadi yang lebih baik.

Seperti motivasi yang sering saya sampaikan kepada 
teman dekat saya, yaitu: “Ketika kita sudah mencapai apa yang 
telah membuat kita bangga, maka jangan terlalu berlebih. Karena 
kebanggaan itu hanyalah sementara. Suatu saat kebanggaan itu 
bakal menjadi biasa, tapi jikalau kita bangga terhadap usaha baik 
kita untuk kedua orang tua. Maka, kebanggaan itu akan tetap ada. 
Bahkan tidak akan dipengaruhi waktu.” Kebanggaan plus keber-
kahan akan kita dapatkan. Yakinlah!

Selanjutnya, pada bagian ini saya menyampaikan sedikit 
kesimpulan bahwa keadaan luar semakin memburuk maksudnya 
adalah ketika dihadapi dengan bagian luar diri kita seperti 
hinaan, cacian, musibah dan sejenisnya, hanyalah ujian tingkat 
rendah. Karena apa? Karena ini masih bisa kita atasi dan cegah. 
Tapi jikalau sudah berada di dalam diri kita, maka ujiannya adalah 
tingkat tinggi. Karena apa? Karena ini terkait dengan hati, batin 
dan perasaan serta usaha sendiri dalam mengatasi suatu masalah 
atau problem diri. Semangat berproses dan menemukan solusi 
dibalik semua masalah adalah bukti jikalau kita ingin berubah. 
Percaya atau tidak?  Pilihan yang mungkin menurut kita berbeda 
sehingga kesimpulannya akan kita dapatkan jikalau kita sudah 
berperan dalam proses ini. Right?
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Sedikit info bahwa proses saya dalam mempromosikan 
buku akan saya share pada bagian bab “Kalau Dibuktikan, Kenapa 
Tidak?” Silakan baca sampai selesai karena ini ada hubungannya 
dengan solusi di balik masalah yang kita baca sebelumnya.
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“Bumi bukan hanya tempat tinggal 
yang hanya sekadar mengalami 
penderitaan dan kebahagiaan, tapi 
dipenuhi dengan makna dibalik 
keduanya. Makna apa yang akan 
diambil? Ya, makna kehidupan 
yang nyatanya tidak terlalu pantas 
untuk dipikirkan.”

-Dion Pratama Putra-

“Biasanya orang  yang melewati 
masa-masa di mana dia terbebani 
dengan keadaan yang kurang 
menurut dia, sejatinya dia tidak 
merasa kekurangan. Hanya saja 
sikap terhadap apa yang dia 
lihatlah yang membuat dia seperti 
itu. Menikmati serta mensyukuri 
adalah jalan terbaik.”

-Dion Pratama Putra-
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“Kalau saya bisa memilih, mana 
yang penting antara dihina atau 
dipuji. Maka saya memilih dihina. 
Tapi dengan konsep yang berbeda, 
membuat saya di hina menjadi 
orang yang sadar akan kehinaan 
tersebut bisa mendatangkan nilai 
yang berkualitas. Ketimbang 
pujian yang awalnya mendapatkan 
sisi positif tapi di akhir tidak 
mendatangkan nilai yang 
berkualitas.”

-Dion Pratama Putra-
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BAB 3
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PENGALAMAN TERISTIMEWA

Saat Subuh. “Dingin pagi terasa embun, gelap hari menuju 
terang, ayam berkokok dibalik kandang, melihat dirinya yang tak 
nampak. Pengalaman pagi menuju masjid, melewati kota tanpa 
penghuni, nikmatnya irama imam masjid, membuat diri ingin 
sepertinya.” Hehe.

Apakah ada nikmat, syukur dan motivasi yang dapat 
diambil di sana?

Baiklah, pada bagian ini mungkin disiplin yang saya 
gunakan tidak banyak ke cerita panjang suatu masalah lalu 
mendapatkan pengalaman. Tapi cerita singkat saya yang lang-
sung pada motivasi yang saya dapatkan, baik dialami sendiri 
maupun dialami oleh orang lain. Silakan membaca. Wkwkw.

Pada abad ke 21 tepatnya pertengahan Maret, Indonesia 
sedang digemparkan oleh virus berbahaya yang menyebabkan 
banyaknya orang sakit bahkan meninggal dunia, semuanya sibuk 
terutama pemerintah dan bagian keselamatan serta penang-
gulangi bencana ini. Tak dapat diprediksi bahwa perencanaan 
sematang-matangnya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk 
mengatasi masalah ini, namun masih belum bisa terkendali, 
korban berjatuhan. Daerah yang awalnya belum terpapar, 
akhirnya beberapa saat setelahnya baru merasakan, inilah 
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musibah yang tak dapat kita prediksi, sehebat apa pun prediksi 
manusia masih belum pernah mengalahkan prediksinya Allah.

Ini sesuai dengan  (Q. S. Ta-ha/20:15) yang berbunyi: 
“Dan bahwasanya saat kiamat itu pasti akan aku rahasiakan untuk 
memberi pembalasan kepada setiap diri menurut apa yang telah 
diusahakannya.”

Serta Q. S. Al-A’raf ayat 187. Silakan teman-teman semua 
melihat serta baca Al-Qur’an. Pada kesempatan ini kita akan 
singgung sedikit tentang integrasi ilmu, perpaduan ilmu umum 
dengan ilmu agama, berarti tidak hanya cerita saya saja ya. 
Hehehe.

Tapi, jikalau kita melihat tanda-tanda, maka ini adalah 
nyata bahwa kiamat akan berlangsung tidak akan lama lagi. 
Siap-siaplah berbuat amalan secepatnya, minimal membuat 
suatu amalan yang bisa membuat orang termotivasi serta belajar 
darinya. Misalnya hal-hal kecil yang membuat orang terbantu, 
dan memudahkan mereka dalam pekerjaannya. Atau amal 
mengalir dengan membuat suatu karya hebat yang bisa membuat 
orang termotivasi untuk menjadi apa yang dia inginkan. “Hidup 
ini simpel, asalkan dengan niat dan usaha isnyallah akan membu-
ahkan hasil,” ucap saya. 

Di era perkembangan dunia, semua disiplin ilmu sudah 
mempunyai standar kelengkapan yang sangat mumpuni, bahkan 
sangat mudah untuk kita temukan. Berbagai macam informasi 
serta step by step dan langkah sukses dalam melakukan suatu 
hal sangatlah menjamur bagaikan biscuit yang dikerumuni oleh 
banyak semut, yang semutnya ini sebagai media penyalur infor-
masi serta ilmu. Semakin banyak biscuit, maka semakin banyak 
semut yang akan mengerumuni. Semakin menarik diri kita 
semakin banyak yang menyukai kita, semakin berusahanya kita 
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semakin banyak pula peluang yang menghampiri.
 Percaya atau tidak, semuanya pastikan percaya. Terlebih, 

untuk meyakinkan semuanya, usaha terlebih dahulu, maka keme-
narikkan diri kita akan kita temukan. Bingung? Yap, biar aku 
contohkan. Saya awalnya tidak suka menulis, tapi karena melihat 
peluang yang sangat besar untuk menjadi penulis. Maka saya 
mulai untuk menulis, beruntung saya mempunyai sejuta penga-
laman dan ini modal terbesar saya untuk mengabadikannya. Tak 
lama, dengan memulai serta menargetkan bulan sekian harus 
selesai, akhirnya tercipta karya pertama. Meskipun tulisan saya 
masih banyak yang salah dan terkesan curhat seperti anak kecil 
di bawah umur, tapi itulah kemampuan saya. Dan tak disangka, 
ini menjadi daya tarik bagi para pembaca untuk memilikinya. Di 
undang di berbagai media, menjadi narasumber di berbagai komu-
nitas/organisasi dan bahkan instansi serta menghadiri berbagai 
acara setingkat kelas VIP dan tak kalah supernya bertemu serta 
diskusi dengan para pemimpin dan tokoh nasional. Pokoknya 
banyak deh, silakan baca bab-bab buku saya selanjutnya, dibuat 
istimewa sekali diri ini jadinya, padahal hanya menceritakan 
masa yang paling berkesan saja sudah dibuat seperti ini. Apalagi 
karya besar lainnya. Teman-teman lainnya, yuk, tunggu apalagi, 
silakan buat karyanya semenarik mungkin yang sesuai dengan 
potensi dan skill-nya. Namun, jikalau tidak sesuai dengan skill 
silakan saja ikuti alurnya, jangan menyia-nyiakan kesempatan 
karena ini hanya berlaku beberapa saat saja, jikalau hari ini 
menyia-nyiakan, maka bersiap saja tunggu peluang selanjutnya. 
Siap?

Satu contoh di atas cukup untuk kita bisa mendeskripsikan 
bahwa yang istimewa adalah orang yang menemukan peluang, lalu 
dia berusaha untuk mengambil peluangnya dengan menargetkan 
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menjadi karya dalam kurun waktu tertentu. Namun, jikalau tidak 
mau mengambil peluang dan tidak berusaha menganalisis usaha 
tersebut. Maka, bersiap untuk menjadi orang? Hehe.

Kembali lagi pada topik awal, yaitu pengalaman teristi-
mewa. Kali ini cerita saya mempunyai beberapa perbedaan yang 
mungkin teman semua pada mengetahui. Silakan baca, penting!

Saya pernah mengenal seorang pria, sebut saja Boby.
Boby punya berbagai lini keunggulan dan beberapa bisnis 

yang sedang berjalan, kapan pun, di mana pun jika saya bertanya 
apa yang sedang dikerjakan, dia akan menyebutnya dengan cepat 
lantang beberapa keunggulan dan nama perusahaan yang  bekerja 
serta berkonsultasi dengannya, atau dia akan menjelaskan 
keunggulannya yang pernah berbicara mengenai acara amal di 
mana dia didaulat menjadi donatur serta pembicara utamanya, 
atau bahkan dia memiliki gagasan tentang suatu konsep meng-
gunakan listrik yang lebih efisien sehingga membuatnya menjadi  
kaya muda. Ketika itu, saya pernah mengobrol santai dengannya 
dan langsung memberi dia kesempatan  untuk berdiskusi, dia 
sontak menceramahi saya tentang betapa mendunianya peker-
jaannya, betapa brilian ide-ide terbarunya, dan tentu dia akan 
menyebut dengan mudah nama-nama sederet tokoh muda yang 
berprestasi di bisnis, seakan-akan saya beranggapan jikalau saya 
sedang berbicara dengan seorang reporter tabloid. Benar.

Dia adalah pribadi yang positif di setiap waktu yang 
membuat saya termotivasi. Selalu bekerja dengan sudut pandang 
yang jelas-seorang yang dipandang sebagai go-getter tulen (wih, 
apa coba maksudnya go-getter) ada yang bisa menjawab?

Namun dibalik itu, mungkin sifat pribadi yang saya ketahui 
tentang dirinya tidak begitu banyak. Tapi cukup untuk mengkla-
rifikasikan kalau dia benar-benar tidak istimewa. Hanya saja dia 
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memiliki kesempatan yang banyak, tapi hasil dari kesempatan 
tersebut tidak bisa dia maksimalkan dengan baik. Beberapa akan 
saya beberkan kepada kita semua, yaitu yang paling mencolok 
adalah menghamburkan uang di bar dan restoran ternama 
seraya berusaha memukau orang dengan “bisnisnya”. Usia muda 
membuat dia terlena, bahkan tak sedikit pacar yang ia biayai dan 
ditanggung beban hidupnya. Salah satu dari pacarnya adalah 
teman saya pribadi yang tak ia ketahuinya, setelah mendapatkan 
kepuasan nafsu. Kacaunya, dia merasa nyaman-nyaman saja, tak 
menjadi bahan pikiran. Kepercayaan dirinya yang terlalu tinggi, 
bergaya santai dan berwibawa di depan orang adalah salah satu 
paham dalam otaknya. Bahkan, sering dia menawarkan bisnisnya 
kepada orang setara dan lebih tua darinya agar orang tertarik, 
tidak jarang ia menyayangkan orang-orang yang menertawakan 
atau menutup diskusi/telepon darinya. Sebab dalam pikirannya, 
mereka “telah melewatkan kesempatan emas dan patut untuk 
menyesal”. Berbanding terbalik dengan jawaban saya ketika ada 
orang menolak kesempatan saya.

Dia memang banyak menghasilkan uang, meskipun 
menurut saya pernah dengan cara-cara tidak jujur, seperti menjual 
ide bisnis orang yang diakui sebagai miliknya, atau memperdaya 
orang lain agar memberi pinjaman (saham pemula) dan bahkan 
menghasut orang agar menyerahkan sahamnya. Sontak melihat 
tingkahnya, ada beberapa orang yang sudah berpengalaman 
dengan bisnisnya menolak dengan tidak baik atas perilakunya. 
Sehingga berbagi saham dan bermain di dalamnya menjadi 
bagian privasi dirinya. 

Pada masa sekarang, meningkatkan “penghargaan diri, 
potensi serta berperasaan tentang diri sendiri” sangat “ngetren/
mode” di ranah Psikologi. Berdasarkan penelitian yang saya 
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temukan bahwa orang-orang yang menilai dirinya tinggi pada 
umumnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dan membuat 
lebih sedikit masalah. Banyak yang saya dengar peneliti dan 
membuat kebijakan sampai pada keyakinan bahwa meningkatnya 
penghargaan diri dan sejenisnya masyarakat dapat menuntun 
pada keuntungan dan kebermanfaatan sosial yang nyata: 
lapangan pekerjaan yang semakin luas, catatan akademik yang 
semakin baik, defisit anggaran yang semakin menurun, serta 
meningkatkan pengetahuan serta informasi terkait keuangan 
dalam berbisnis dan masih banyak yang lainnya.

Karena Boby adalah seorang pebisnis muda yang tak meng-
inginkan untuk menempuh pendidikan yang lebih baik, tapi 
dia bisa menemukan kesempatan mencari ilmu lainnya di luar 
pendidikan. Di lain sisi kesalahan dan kekurangannya terletak 
pada apa yang saya sampaikan pada bagian di atas. Saya pribadi 
menilai ketika saya menempuh pendidikan, memang jauh untuk 
bisa mencontoh dirinya, saya banyak belajar darinya bahkan dia 
pernah berkata kepada saya. “Saat ini kamu di sekolah adalah 
mahasiswa teratas terkait nilai dan karakter, tapi jikalau kamu 
nanti terseret pada satu hal sebut saja nilai. Maka jangan pernah 
kamu merasa kecewa atas capaianmu, tapi intropeksi saja sudah 
seberapa usaha kamu untuk mempertahankannya serta jangan 
lupa anugerahkan dirimu setinggi-tingginya.” Ungkap Boby. 

Satu contoh lain yang saya dengar dari perkataannya 
adalah ketika kita menempuh pendidikan. Maka bersyukurlah, 
karena orang lain di luar sana masih banyak yang belum sekolah. 
Makan aja susah, apalagi untuk sekolah. Sejatinya, penganu-
gerahan penghargaan atas partisipasi beserta trofi yang dida-
patkan dalam berbagai lomba adalah palsu yang diciptakan 
untuk serangkaian kegiatan yang tak begitu menarik dan pasti 
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mudah ditebak. Kebanggaan pasti, tapi benar? Kebanggaan 
hanya sementara dan ujung-ujungnya kebanggaan atas prestasi 
dan pencapaian kita sebelumnya akan biasa di masa yang akan 
datang. Right? 

 Kebetulan Boby ini adalah orang Kristen. Pastor dan 
pendeta, meyakinkan seluruh jemaat bahwa setiap dari mereka 
adalah istimewa di hadapan Tuhan, dan ditakdirkan untuk 
menjadi lebih, inilah konsep yang ditanamkan oleh Boby. Tidak 
sama seperti orang kebanyakan. 

Seminar bisnis dan motivasi mengatakan berulang kali 
mantra paradoks yang sama: Setiap hari di antara kita dapat 
menjadi luar biasa dan teramat sukses.

Semenjak itu, saya berusaha semaksimal mungkin 
mencari, menemukan, menganalisis, serta menyimpulkan data 
dari berbagai media, buku, para ahli dan lain sebagainya. Bahwa 
data pernah berkata: tidak ada dari kita yang istimewa. 
Ternyata sekadar merasa bahagia atas pencapaian diri yang tidak 
berarti apa-apa, kecuali kita memiliki satu alasan yang bagus 
untuk merasa bahagia atas diri sendiri, versi sendiri dan dengan 
cara sendiri. Right? Pada kenyataannya, kemalangan, kegagalan, 
serta kemunduran sangat berguna untuk kita dan bahkan sangat 
diperlukan untuk membangun kita yang masih muda untuk 
lebih bersikap dewasa atas apa yang raihnya. Jadilah kita orang 
tangguh dan sukses. 

Motivasi terbesar saya ketika saya menempuh pendidikan 
SMA adalah salah satunya Mark Manson yang pernah berkata: 
“Meyakinkan diri sebagai makhluk yang spesial, merupakan sebuah 
strategi hidup yang gagal. Ini hanya membuat kita “tinggi”/ nge-fly. 
Itu bukan kebahagiaan yang sebenarnya.” Tapi, pengukuran yang 
benar tentang penghargaan diri adalah bagaimana seseorang 
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merasakan pengalaman positifnya, namun lebih pada bagaimana 
dia merasakan pengalaman negatifnya.

Nah, dari cerita tersebut, saya mendapatkan banyak pela-
jaran dan pengalaman diri. Dari kedua cerita yang bagian awal 
adalah kesenangan dan keistimewaan diri berkat pencapaian 
menciptakan karya buku dan cerita kedua dari pengalaman 
orang lain yang saya lihat, amati dan simpulkan.

 Apakah teman-teman semua merasakan hal yang sama? 
Tentu bagi kita yang membaca sampai selesai, pasti akan mera-
sakan.

Maka, semenjak bagian ini. semua cerita pada bab selan-
jutnya akan berubah. Berubah seperti apakah dan bagaimana? 
Yang penasaran, yuk, baca sampai selesai. 
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“tidak ada yang mampu 
mengalahkan keistimewaan diri 
seseorang sebelum dia mencapai 
apa yang dirasa perlu untuk 
dirinya, ketika perlu. Maka secara 
tidak langsung dia adalah orang 
yang istimewa.”

-Dion Pratama Putra-

“Berbicara istimewa, mungkin 
kita sadar bahwa keistimewaan 
hanyalah sebuah anggapan fana 
yang belum tentu keistimewaan 
tersebut dirasakan sampai akhir 
hayat.”

-Dion Pratama Putra-
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“Orang baru memang sangat 
menggiurkan, namun jangan 
pernah membuang atau 
melepaskan seseorang yang 
telah lama mengenal baik buruk 
tentangmu. Bahkan orang yang 
istimewa dipandang sekalipun.”

-Dion Pratama Putra-

“Dibalik usaha kerja kerasmu, 
ada orang istimewa yang selalu 
mendukungmu sampai kamu 
percaya bahwa keistimewaan 
bukan hanya berdiri sendiri. Tapi 
ada orang yang membantumu, 
percayalah itu.”

-Dion Pratama Putra-



44 | Buktikan Perjuangan atau Biarkan dengan Penyesalan



Dion Pratama Putra | 45

BAB 4
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HANYA USAHA?

Berkali lipat uang yang kita hasilkan atas pekerjaan kita, 
mendapatkan sebungkus nasi berkat membantu pemiliknya, 
meraih piala dan tabungan di lomba olimpiade mata pelajaran 
di berbagai tingkat, sukses besar atas usaha yang digeluti, serta 
mendapatkan kepuasan material dan nonmaterial dari berbagai 
aktivitas atas usaha dan pengorbanan kita terhadap suatu hal. 
Apakah dengan ini membuat kita bahagia secara nyata? Serta 
apakah ada hubungan timbal balik antara kita selaku pemeran 
dengan mereka yang selaku penilai?

Ada yang paham maksudnya? Yuk, kita pahami bersama-
sama. 

Perlu kita sadari bahwa untuk menilai sesuatu butuh keku-
atan dan data yang jelas serta memahami daging di dalamnya, 
apakah empuk atau tidak itu tergantung bagaimana kita meni-
lainya. Terkadang, pandangan kita tentu berbeda-beda. Maka, 
perlu pemahaman seorang penulis cerita memahami pembaca 
agar semua kata yang dilontarkan tidak ambigu. Hehe. Yuk, 
kembali kepada topik awal, yaitu pemahaman. Berdasarkan 
bagian di atas, ada beberapa pencapaian yang berbeda, dengan 
metode yang berbeda, dan dengan orang yang berbeda pula. 
Sebut saja contoh antara mendapatkan sebungkus nasi berkat 
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membantu pemiliknya dengan sukses besar atas usaha yang 
digelutinya. Ada usaha di baliknya? Ya, tentu ada. Apakah cara 
mendapatkannya sama? Tentu berbeda, dan apakah pelaku di 
baliknya berbeda? Bisa jadi. Berarti dapat disimpulkan bahwa 
setiap apa yang kita lakukan adalah pasti membutuhkan usaha. 
Namun, apakah dengan hanya berusaha semuanya akan mudah 
tercapai? Coba teman-teman jawab, ya. 

Sekali lagi, saya ulangi. Apakah dengan hanya berusaha 
semuanya akan mudah tercapai? Atau jangan-jangan ada dibalik 
usaha kita memerankan makhluk lain selain kita, coba tanyakan 
pada diri kita sendiri. Tapi menurutku kurang lebih seperti 
ini, “jikalau kamu mau ingin meraih apa yang kamu usahakan, 
jangan hanya terpaku kepada seberapa besar usahamu atas apa 
yang kamu inginkan atau tidak inginkan. Tapi jadilah orang yang 
memahami serta menilai proses, apakah usahamu benar-benar 
sudah begitu baik atau hanya baik ketika saat itu juga? Nah, jikalau 
sudah. Maka, jangan lupa sertakan Allah di dalamnya karena 
apa pun yang kamu lakukan pasti hasil akhirnya adalah Allah. 
Anehnya, ketika kita sudah mendapatkan hasil atas usaha kita, 
kita malah jadi lupa prosesnya. Apakah pada saat berproses ada 
orang yang membantu saya, apakah ada perilaku dan tindakan 
saya tidak mengenakan orang banyak atau apakah proses saya 
ini sudah baik dan tak perlu dievaluasi? Saya pikir, pikiran ini 
haruslah sampai kepada otak kita yang tak terlalu besar ini. 
Meskipun kecil, namun banyak kapasitas isinya. Kita harus peka 
juga terhadap lingkungan agar supaya kita tidak mendapatkan 
apa yang tidak kita inginkan. Right?

Sama seperti kita mendapatkan kebahagiaan dan pende-
ritaan atas apa pun, jikalau menghasilkan uang dengan bekerja, 
mendapatkan nilai tinggi dengan belajar, menjadi guru idaman 
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harus membuat setiap pelajaran lebih berkesan dan menarik. 
Maka, kebahagiaan harus diperjuangkan, penderitaan harus 
di jalankan. Kedua perasaan tersebut pasti muncul ketika ada 
masalah. Benar? Ya, kurang lebih. Karena kedua perasaan ini 
tidak bakal keluar dengan sendirinya seperti hujan tanpa petir, 
teduh tanpa pelangi. Kepenuhan akan makna hidup, keber-
hasilan atas pencapaian yang nyata, serius. Berumur panjang 
dengan cara memilih dan mengelola medan juang kita sendiri. 
Apakah kita bahagia atau menderita kita lah yang tentukan, 
ketika kita bahagia atas usaha kita maka kita sudah mencapai 
kepuasan hati. Namun, ketika kita menderita, maka timbul 
perasaan cemas, sepi, sedih dam gangguan yang membuat kita 
tidak nyaman. Entah itu disebabkan oleh seorang menyakiti hati 
kita, ditinggalkan oleh pacar kita, dimarahi bos, ataupun bos 
berengsek yang menghancurkan separuh jam kerja kita setiap 
hari atau bahkan dipecat tanpa kesalahan. Solusinya menurut 
saya adalah terletak pada penerimaan, ketenangan, keikhlasan, 
kesabaran, serta keterlibatan aktif kita atas pengalaman positif 
atau negatif kita. Ingat? Setiap masalah dibalik kebahagiaan 
dan penderitaan tersebut, janganlah pernah untuk menghindar, 
bukan pula mengharapkan adanya penyelamat yang datang.

Ketika kita mendambakan pasangan yang saleh/salihah, 
jangan harap akan mendapatkannya, jikalau kita masih belum 
bisa menjadi apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin jadi 
penulis, maka kita tidak akan merasakan stres setiap saat, bega-
dang mencari referensi setiap malam, dan bahkan berkeliling 
ke tempat yang nyaman agar pikiran kita kembali fresh. Ketika 
kita menginginkan banyak uang di dompet kita, maka kita harus 
bersusah payah bekerja serta berdoa, jangan harap uang akan 
turun ke kelopak matamu dengan sendirinya. Ataupun banyak 
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orang-orang menginginkan fisik yang kuat dan mengagumkan. 
Namun, kita tidak akan mencapainya kecuali kita menghargai 
rasa lelah, sakit, dompet terkuras ataupun tekanan fisik yang 
menyertai kita di lapangan dan tempat kebugaran  jam demi jam.

Demikian juga dengan usaha bisnis kita, kita tidak akan 
menjadi seorang wirausahawan yang sukses dan kaya kecuali 
kita mampu menghargai risiko, kegagalan yang datang beru-
lang-ulang, ketidakpastian, menanam modal besar-besaran yang 
mungkin hanya demi keuntungan besar tapi tidak menghasilkan 
apa pun. Anak-anak muda kebanyakan menginginkan pacar, 
pasangan hidup. Namun, kita tidak mampu membuat perha-
tian yang menarik sehingga kita tidak menghargai emosional 
yang disertai dengan sikap karakter kita, mengatur ketegangan 
seksual yang tidak pernah tersalurkan, atau bahkan cuek 
terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk keduanya. Inilah bagian 
kehidupan termasuk kehidupan cinta yang mungkin banyak kita 
alami saat ini selaku pemuda zaman sekarang. Ketika kita kalah 
dengan kehidupan, maka kita akan menjadi orang yang biasa. 
Namun, ketika kita memenangkan kehidupan. Maka kita akan 
berhasil karena keberhasilan itu akan kita dapatkan jikalau kita 
ikut dalam permainan serta bersaing di dalamnya. Right?

Seperti contoh atas usahaku di samping keberhasilan dalam 
menciptakan karya buku yang fenomenal, yaitu tepat pada awal 
April, berakhirnya masa di mana pendidikan sekolah menengah 
atas yang semuanya berakhir tanpa ada seremonial memperingati 
perpisahan kami di sekolah. Semuanya terasa sakit, tapi saya 
jadikan ini sebagai kesuksesan karena saya berhasil menahan 
rasa sakit ini dari pada menginginkan kenikmatan. Karena saya 
sangat percaya atas motivasi yang pernah disampaikan oleh 
Mark Manson; apa yang menentukan kesuksesan kita bukanlah, 
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“apa yang ingin anda nikmati?” Tapi, “rasa sakit apa yang kita 
ingin tahan?” Jalan setapak menuju kebahagiaan adalah jalan 
yang penuh dengan tangisan dan rasa malu. Jujur, saya sedikit 
bingung. Tapi mengertilah sedikit-sedikit, kurang lebih seperti 
itulah. Hehe.

Ketika saya sedang berusaha. Maka, saya merasakan yang 
namanya sedih dan bahagia serta mengambil pilihan-pilihan 
mana yang terbaik dan me-skip mana yang tidak baik untuk 
saya, sebut saja contoh; saya diberatkan dengan banyak pilihan 
memasuki perguruan tinggi negeri/swasta, saya tentu memilih 
yang terbaik. Tapi maksudnya dis ini, saya tidak memilih kampus 
favorit yang banyak diimpikan calon mahasiswa, tapi saya lebih 
memilih di mana saya bisa lebih berkembang dan maju dibalik 
keterbatasan yang ada. Tentu, jikalau kita berbicara kampus 
favorit mungkin dari berbagai sektor penunjang lebih baik, tapi 
dari segi emosional dan peluang maka saya lebih berat kepada 
kampus yang membuat saya nyaman, senang, berkembang, maju 
di balik keterbatasan serta kekurangan. Inilah aku, berbeda dari 
yang lain. Karena saya percaya; “berbeda itu adalah unik, berbeda 
itu adalah sukses”, yakin dengan berbedanya kita. Otomatis 
peluang untuk kita menjadi maju sangatlah besar karena saingan 
tidak begitu banyak. Minimal saingan terberat adalah diri kita. 
Right?

Selanjutnya, terkait perjalanan pendidikan saya akan share 
dan bagikan kepada teman-teman semua pada bab selanjutnya. 
Entah itu setelah bab ini atau tidak yang penting baca ya sampai 
selesai! Penting. Itu pun kalau kita menginginkan. Hehe. 

kita perlu mengingat bahwa setiap kita harus menen-
tukan pilihan, baik atau buruk tergantung bagaimana cara kita 
menentukannya, karena tidak semua pilihan tersebut akan kita 
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terima dengan mata hati. Tentu, harus ada perjuangan di sana. 
Aspek-aspek yang kita cari haruslah kuat, fakta-fakta haruslah 
kita percayai, faktor baik dan buruk suatu pilihan haruslah kita 
terima dan hindari karena hidup ini tak selalu mekar seperti 
mawar, mengerucut seperti putri malu, dan fantastis seperti 
unicorn.

Kembali lagi kepada kebahagiaan dan penderitaan atas 
usaha yang kita lakukan. Saya pernah berteman dengan salah 
satu orang terkaya di kampung saya, namanya Ahmad Setiawan 
yang lahir di kaki bukit Gunung Kambing, tinggallah mereka 
sekeluarga di sana dengan rumah yang sangat megah, ibaratkan 
rumah mewah di tengah hutan yang menjadi tempat tinggal 
sultan bekerja sebagai bos kayu. Semua aktivitas dan peker-
jaan khususnya di hutan perbatasan adalah milik keluarganya 
dan menjadikan perusahaan kayu atau dikenal dengan somel 
yang paling besar. Kemudian, ketika saya pernah mendengar 
langsung pembicaraan ayahnya bahwa kamu, Ahmad akan 
membuat hidupmu lebih sempurna dan tidak akan mengenal 
yang namanya penderitaan setiap kebutuhan dan keinginannya 
senantiasa akan terpenuhi. 

Rumah dengan pepohonan rimbun dengan sekejap 
berubah menjadi istana megah yang dikelilingi dengan dinding 
yang tinggi, bagaikan di batasi antara Negara Amerika dan 
Mexico (cek Google) untuk mencegah Ahmad mengetahui 
dunia luar. Semenjak itu, pertemanan kami termasuk dengan 
teman-temannya putus, ia dimanjakan dengan kemewahan di 
dalamnya, makanan, minuman, segala macam permainan, serta 
mengelilingi halaman rumah saja di dampingi oleh pelayan. Dan 
seperti yang direncanakan oleh bapaknya, Ahmad tumbuh tanpa 
mengenal kejamnya kehidupan manusia di luar.
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Meskipun mendapatkan banyak kemewahan yang belum 
pernah banyak orang rasakan, membuat dia tidak betah setelah 
beberapa bulan dikurung. Beruntung, dia adalah anak yang judes 
dan pintar. Tidak lama, setiap pengalaman kehidupannya yang 
terasa hampa tak bernilai, pada suatu malam yang sangat sunyi, 
dia menyelinap keluar rumah tanpa sepengetahuan keluarga dan 
pengawal rumahnya. Namun, ada salah satu temannya berusaha 
untuk membantu agar keluar dari zona itu. Setelah keluar, untuk 
pertama kalinya setelah beberapa bulan tidak melihat situasi luar, 
dia menyaksikan penderitaan masyarakat dan temannya sendiri. 
Dia melihat ibu yang dahulu baik padanya sekarang sudah sakit, 
teman yang dahulu gemuk berisi sudah kurus tak berdaging, 
masyarakat yang dahulu hidupnya baik-baik saja, sekarang sudah 
jatuh miskin dan bahkan orang yang dahulu ia kenalnya sekarang 
sudah meninggal karena faktor ekonomi. 

Melihat hal tersebut, dia kembali lagi ke rumah mewahnya 
dan mendapati perasaan yang sangat keliru, galau, dan banyak 
mengeluh dibalik keadaan di luar. Saking parahnya dia menjadi 
bingung dan tidak mampu mencerna apa yang dilihatnya 
barusan, kemudian dia berpikir untuk menjadi orang yang biasa 
dan di samping itu, dia juga menyalahkan bapaknya atas segala 
hal yang telah dilakukan sang bapak kepadanya. Masalahnya 
terletak pada kekayaan, kenapa kekayaan ini dijadikan sebagai 
bentuk kenikmatan pribadi sedangkan di luar masyarakat dan 
teman-teman saya jatuh miskin tak berdaya? Tegas Ahmad 
kepada bapaknya. Diam seribu bahasa, tanpa jawaban dari 
bapaknya. Ahmad memutuskan untuk melarikan diri. Parahnya, 
bapaknya pun membiarkannya begitu saja tanpa ada rasa sayang 
kepada anaknya. Mungkin saya bisa menilai karena uang dan 
kenikmatan semuanya akan berubah. Right?
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Namun, tanpa disadari Ahmad justru menjadi seperti 
apa yang ia inginkan, ia di luar memiliki ide besar. Bahkan tidak 
hanya melarikan diri, dia benar-benar sudah melepaskan dirinya 
dari kekayaan keluarganya, lalu tinggal di masjid bersama garim 
yang saat itu garim-nya adalah kakekku sendiri, tidak bertahan 
lama. Ia pun berpindah di suatu tempat yang tidak diketahui di 
jalanan, tidur di tempat kotor seperti binatang. Di sana, ia akan 
membuat dirinya kelaparan, miskin tak berdaya, tersiksa dan 
mengemis sisa makanan dari orang-orang asing sepanjang jalan. 
Dia merasakan penderitaan yang sebenarnya. Dan ini membuat 
dia merasa bersyukur atas apa yang ia rasakan. Semenjak itu, dan 
sampai pada tahun-tahun berikutnya dia bertahan hidup kembali 
lebih baik lagi, tapi jauh dari kehidupan awalnya.

Pada akhirnya Ahmad memberikan kesimpulan bahwa 
ide besarnya itu, seperti ide bapaknya, pada realitanya sungguh 
sebuah ide yang buruk dan dia harus segera melakukan sesuatu 
yang lain. Terbukti, dia sudah melakukan yang lain yang berbeda 
dari bapaknya. Right?

Berdasarkan apa yang saya dapatkan dari cerita ini. 
memang benar? Setiap kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, 
penderitaan, kesusahan, dan sejenisnya akan kita rasakan ketika 
kita berperan di dalamnya. Mungkin saya merasa cerita dari 
teman saya Ahmad ini dapat kita mempelajari bahwa kehidupan 
kita tidak bakal semuanya mulus, pasti perasaan dibalik rintangan 
yang kita hadapi adalah salah satu bentuk kenikmatan. Bahagia, 
sedih adalah nikmat. Benar? Ya, bagi saya itu memang benar, tapi 
kalau menurut teman semua benar tidak? Hehe.

Saya menemukan jenis pemahaman yang selalu ada dalam 
benak saya; bahwa penderitaan sangat menyebalkan, kese-
nangan sangat membosankan. Sama halnya dengan kekayaan/
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kesenangan, penderitaan tidak akan bernilai jika dilakukan 
tanpa ada tujuan dan usaha. Jadi, sesuai dengan judul besar kita, 
yaitu apakah hanya usaha? 

Dari semua yang saya rangkum pada cerita di judul ini 
adalah bahwa hidup di dunia menurut saya adalah salah satu 
bentuk penderitaan. Ada yang percaya? Yuk, kita bahas. 

a. Bukankah orang kaya menderita karena kekayaannya?
b. Bukankah orang miskin menderita karena kemiskinannya?
c. Orang yang mengejar duniawi menderita karena kenik-

matan duniawinya?
d. Orang yang tidak merasakan kenikmatan duniawi mende-

rita karena tidak pernah merasakannya? 
e. Orang yang banyak anggota keluarga akan menderita 

karena banyaknya keluarganya? 
f. Orang yang tak punya keluarga akan menderita karena 

tidak punya keluarga? 
g. Artis menderita karena banyak haters-nya? Bahkan pernah 

mendengar ada yang meninggal karena depresi. Right?
h. Dan masih banyak yang lainnya? Silakan tambahkan ya 

teman-teman.

Perlu kita garis bawahi, bahwa setiap penderitaan apa yang 
kita usahakan itu tidak semuanya sama ya, beberapa penderitaan 
tersebut ada yang lebih berat ada yang lebih ringan, tergantung 
bagaimana usaha kita untuk menghadapi penderitaan tersebut. 
Yang terpenting dengan adanya usaha insyaallah kita bakalan 
menderia? Hehehe. 

Ada sebuah kata motivasi yang saya berikan kepada teman-
teman semua di akhir cerita ini, yaitu: ketika kita hanya beru-
saha, maka kita akan menemukan dua reaksi antara bahagia atau 
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menderita. Bahagia dibalik penderitaan atau menderita dibalik 
kebahagiaan itu sama saja yang membedakan adalah kebalikan 
katanya. Jikalau mau berubah, maka tujuan harus ditanamkan 
dan jika tidak, maka bersiap kita akan menderita selamanya. 
Right? Wkwkwk.

 



56 | Buktikan Perjuangan atau Biarkan dengan Penyesalan

“Suatu medan perjuangan tidak 
akan bisa diraih hanya sebatas 
usaha untuk bisa menang, tapi 
dibalik usaha tersimpan erat 
kekuatan-kekuatan lainnya yang 
jauh lebih hebat dari pada usaha. 
Percaya akan doa, insyaallah 
semuanya akan menjadi hebat.”

-Dion Pratama Putra-

“Menjadi apa yang diinginkan 
adalah impian, menjadi apa yang 
diusahakan adalah pengorbanan, 
menjadi sukses atas usaha serta 
doa adalah suatu kebanggaan.”

-Dion Pratama Putra-
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“Secara sadar, saat pikiran 
kita berusaha untuk bergerak 
mengarah kepada apa yang kita 
inginkan. Otomatis kita sudah 
mendapatkan sebuah anugerah, 
yang belum tentu didapatkan oleh 
orang lain. Semangat….”

-Dion Pratama Putra-

+

“Kehidupan ini mudah rusak, 
itu sebabnya kita harus selalu 
memperbaiki diri. Meningkatkan 
kemampuan, berfokus pada yang 
baik-baik saja, dan jangan lupa 
usaha dibalik semua itu.”

-Mario Teguh-
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BAB 5
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YAKIN KARENA APA?

Apa yang kita ketahui terkait tentang usaha kita, apakah kita 
sudah bisa belajar dari rintangan yang melanda, atau membuat 
kita terpuruk dan menjadi orang yang biasa kembali? Ini sangat 
berhubungan dengan rintangan terberat, ya. Perlu kita garis 
bawahi, untuk menentukan rintangan terberat dan rintangan 
teringan adalah relatif, terkadang menurut si A rintangan si B 
berat ataupun sebaliknya. Menurut yang lain, untuk meme-
cahkan masalah terberat dan teringan seperti ini dan seperti itu, 
dan menjadikan yang lain sebagai regulator dibalik masalah itu 
sendiri. Ada yang pernah mengalami masalah terberat tidak? 
Kalau ada, silakan teman-teman semua untuk menceritakannya 
lewat kertas minimal selembar saja, beruntung ketika kita tidak 
ada, nanti ada yang akan anak-anak, cucu, dan kemenakan kita 
yang akan melihatnya. Begitu juga dengan cara kita menyelesai-
kannya karena yang paling melekat ilmu dan informasi menurut 
saya adalah berbentuk tulisan, bukan lisan karena terkadang 
ketika kita menyampaikan ilmu lewat lisan saja bisa lupa dan 
hilang oleh waktu, apalagi tulisan, seminimalnya adalah tulisan. 
Tulisan menjadi catatan sejarah kita, percayalah? 

Kembali pada bagian cerita yang berbeda. 
Dalam perkembangan media informasi, membuat salah 

satu temanku yang bernama Coky Hernandes atau biasa di 
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panggil Cok. Ia pernah membeli iPhone dengan merek terbaru, 
dengan modal permohonan kepada orang tua sambil meminta 
jutaan  rupiah untuk modal kuliah, tapi disalahgunakan dengan 
membeli handphone karena yang lama sudah tak berguna baginya. 
Kehidupan yang boros membuat dia menjadi pemuda yang tak 
tahu arah, hanya mencapai kesenangan saja yang pada akhirnya 
beberapa aktivitasnya terhambat dengan uang. Uang inilah yang 
menjadi kunci kehidupannya, sampai-sampai tanah yang dimiliki 
oleh kedua orang tuanya dijual karena ingin menuruti permin-
taannya, belum lagi uang untuk kehidupannya di negeri orang. 
Mau tidak mau, orang tua harus menuruti permintaannya karena 
dengan menjanjikan kebahagiaan di masa depan. Begitulah kira-
kira, sampai di usia pendidikan yang lumayan lama, yaitu kurang 
lebih tiga tahun di perguruan tinggi, kalau dijumlahkan mungkin 
sudah hampir ratusan juta untuk menghidupi anak sebatang 
karanya ini, kemudian janji-janji yang dilontarkan si anak masih 
belum terlaksana. Apakah hanya janji semata? 

Sebelum membahasnya, izinkan saya memberikan sedikit 
pemahaman untuk kita semua terkait tentang kecukupan dan 
kelebihan dalam hidup. Seperti yang kita ketahui bersama, 
untuk mencapai hidup yang lebih sempurna. Tentu, membu-
tuhkan banyak hal seperti kebutuhan akan kelangsungan hidup/
kebutuhan pokok, kebutuhan lainnya yang membuat kita lebih 
bangga dan bikin orang terpukau terpesona. Namun, tanpa 
kita sadari bahwa sebenar-benarnya kehidupan yang sempurna 
adalah dengan kecukupan bukan kelebihan. Tapi, jikalau berlebih 
apa salahnya untuk memberikan kepada orang yang membu-
tuhkan. Maka, makin sempurnalah kehidupan. Right.

Kaya, miskin hanya beda kuantitas. Tapi, apakah dengan 
kuantitas tersebut bisa di manfaatkan dengan baik? Tentu, 
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manfaat di sini lebih kepada manfaat untuk semua. Manfaat 
kepada kebaikan, jikalau keburukan lebih baik tinggalkan saja ya.

Ada sebuah cerita tentang si-kaya dan si-miskin, ketika 
si-kaya mempunyai banyak uang, maka apa yang harus ia 
lakukan? Begitu sebaliknya, si-miskin mempunyai sedikit atau 
tidak ada uang, apa yang harus ia lakukan? Tentu, memiliki 
perbedaan konsep dan perlakuan darinya. Mungkin tidak perlu 
saya jelaskan, semua kita pasti akan mengetahuinya, tahu tidak 
tahu. Lihat saja paragraf sebelum paragraf ini, hehe.

Kembali lagi pada pembahasan yang tertunda tadi yaitu, 
apakah hanya janji semata? Sebelum menjawab ini, beberapa 
orang lain pernah menyimpulkan dirinya (Cok) ini adalah orang 
yang penuh dengan omong kosong, tanpa pembuktian karena 
pernah salah satu teman saya yang dekat dengan dia waktu 
sekolah. Ketika guru memberikan tugas rumah/PR saja ia tidak 
pernah membuatnya, sembari guru menanyakan tugas sekolah, 
dia selalu cuek terhadap tugasnya dan mengalihkan topik pembi-
caraan sehingga ini selalu berlangsung bulan demi bulan dalam 
masa pendidikannya. Bahkan pernah saat itu dia dinobatkan 
oleh teman sekelasnya “godang ota” seterusnya sampai ia tamat 
pendidikan di sekolah menengah atasnya.

Ketika melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, 
kurang lebih sudah ada sedikit pembahasan di atas yaitu paragraf 
ke dua kalimat ke lima. Sebenarnya ia menginginkan apa yang 
membuat dia senang, sejatinya hanyalah bersifat sementara 
dan pasti akan mencapai titik biasa kembali dalam hidupnya, 
ada yang menginginkan kebahagiaan dan kesenangan secara 
rutin tapi keadaanlah yang membuat tidak menjadi rutin, entah 
itu keadaan dalam diri maupun keadaan di luar diri. Dia lebih 
memahami dirinya sehingga membuat dia lupa, kalau orang yang 
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berada di sampingnya tak begitu baik kondisinya. Sebut saja 
contoh kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Memahami 
diri yang terlalu berlebihan membuat dia seakan-akan menjadi 
manusia indivualis dan bahkan kepada teman dia sekalipun, 
keberlangsungan akan ini memang tak terlalu lama. Tapi sikap 
macam ini berdampak kepada kemajuan dirinya, semuanya 
menjadi sulit, ribet, dan riweh, serta amburadul. Hehehe.

Hujan tanpa petir, teduh tanpa berpanas. Perubahan 
dirinya semakin terlihat ketika beberapa bulan setelah dirinya 
dihadapi dengan masa sulit ekonomi keluarganya  karena diha-
biskan oleh dirinya sendiri, perubahan ini disebabkan karena 
hormon di dalam dirinya semakin meningkat sehingga keter-
tarikan kepada lawan jenisnya pun juga semakin meningkat, 
hasilnya “yakin karena apa?” Karena adanya sosok yang membuat 
dia menjadi lebih baik, meskipun keluarga membuat dia tidak 
menjadi baik. Tapi dengan sikap dan perubahan lainnya, membuat 
dia yang awalnya tidak mementingkan keluarga, tidak meman-
dang jikalau keluarganya lebih susah dari orang lain, boros, 
serta menjadi anak yang membuat orang sekitarnya menjadi 
terganggu berubah menjadi diri yang lebih hemat, bekerja keras, 
mementingkan keluarganya serta menjadi mandiri. Meskipun 
setiap bait-bait kata saya membuat teman semuanya menjadi 
bingung? Bukan karena tidak memahami tata bahasa ya, tapi 
di sinilah letak keistimewaannya. Karena saya percaya, keisti-
mewaan itu terletak ketika kita belajar dari ketidakistimewaan 
menjadi istimewa, berbeda serta unik, hehehe.

Yakin karena apa? Kalau kita membahas yakin, mungkin 
ini berasal dari dalam hati untuk menuntutkan sebuah pera-
saan yang lebih kepada kemauan atas kerelaan hati itu sendiri. 
Karena ia adalah anak satu-satunya anak di dalam keluarga, 
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maka dia sangat yakin sekali kalau dia mau ingin memberikan 
kebahagiaan kepada orang tuanya dengan adanya pasangan di 
sampingnya. Sudah beberapa tahun dekat dengan si perempuan 
yang berinisial R ini. Namun, masih belum menjanjikan hal yang 
dahulu ia lontarkan ke orang tuanya sampai naik ke jenjang yang 
lebih serius, masih saja belum menepati janjinya. Meskipun 
kehidupannya juga sudah jauh berubah, tapi janjinya tersebut 
masih belum ditepati. Nah, pertanyaan di sini, janji seperti apa 
yang membuat dia sulit untuk menepati? Apakah teman-teman 
semua mengetahui?

Yuk, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan, hehe.
Janji dan hidup itu bersebelahan, ketika kita hidup pasti 

berjanji begitu sebaliknya. Namun, kita lupa bahwa janji yang 
sebenar-benarnya janji adalah janji kita kepada Allah Swt., untuk 
menjadi manusia yang bermanfaat di masa depan, walaupun 
kita tidak menyadari bahkan tidak mengetahui secara lang-
sung dengan mata dan pendengaran seperti guru memberikan 
motivasi belajar. Namun, sudah tercantum dalam pedoman 
hidup kita, baik untuk kita sendiri maupun untuk banyak orang. 
Apalagi kalau bukan Al-Qur’an dan Hadis ya?

Sesuai dalam surah Al-A’raf ayat 172 yang menjadi pengi-
ngat kita semua bahwa sejatinya kita memiliki janji dengan Allah 
Swt yang di ingat maupun terlupakan. Bukti penepatan janji 
adalah dengan menjadi manusia yang baik, bermanfaat, berbakti 
kepada orang tua dan sekitarnya. Bunyi dari arti surah tersebut 
adalah sebagai berikut.

Artinya; “Dan ingatlah, ketika tuhanmu mengeluarkan ketu-
runan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka seraya berfirman: bukanlah Aku ini Tuhanmu? 
Mereka menjawab: betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. 
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Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak menga-
takan: sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 
terhadap (keesaan Tuhan) (Q. S. Al-A’raf: 172).

Serta hadis yang membahas tentang ibadah yang Allah 
inginkan dari ciptaan adalah melakukan segala sesuatu yang 
Allah dan Rasul-Nya perintahkan baik perkataan dan perbuatan, 
baik yang tampak maupun yang tersembunyi serta menjauhi 
larangannya. Sehingga janji dan apa yang hamba-Nya menda-
patkan keridaan Allah.

Dari Abdullah bin Abbas r.a., bahwa Rasulullah saw. 
bersabda, “jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu, jagalah Allah, 
niscaya kamu mendapati-Nya bersamamu, jika kamu mempunyai 
permintaan, mintalah kepada Allah, jika kamu membutuhkan 
pertolongan, maka tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya 
seluruh manusia bersatu untuk memberi manfaat dengan sesuatu, 
mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu 
yang telah Allah tetapkan untukmu; dan jika mereka bersatu untuk 
mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melaku-
kannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. 
Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mongering.”  
(HR At Tarmidzi).

Janji terbesar kita selaku pemuda di era milenial adalah 
bermanfaat, fungsi ini sangatlah besar bagi kita. Ketika kita 
ingin menjadi manusia yang berguna, maka kita harus berman-
faat. Ketika kita memiliki suatu karya hebat tentu itu manfaat, 
ketika kita tidak jadi apa-apa, maka kita masih bisa dikatakan 
bermanfaat atau berguna. Bagi kita maupun bagi orang lain, bisa 
dijadikan motivasi, cambuk, semangat, pelajaran, maupun lain 
sebagainya. Hidup kita saja di dunia punya manfaat, apalagi bina-
tang kecil dan tumbuhan parasite. Selagi masih hidup, jantung 
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masih berdebar, mata masih melihat, kaki masih bisa melangkah, 
dingin dan panas masih terasa, napas masih berembus, embusan 
keajaiban Allah masih terlihat. Maka, kita menjadi manusia yang 
bermanfaat. Karya dan prestasi merupakan manfaat terlebih 
dalam hidup. Jadi, apa salahnya untuk dikembangkan? Right.

Kembali dalam cerita cok, janji apa yang sulit ia lakukan 
dalam hidupnya? Sehingga sudah berumah tangga pun masih 
belum ia tepati. Janji baginya adalah sebuah soal yang mendasari 
kehidupannya, sehingga jawaban akan ia dapatkan ketika beralih 
kepada penemuan jawaban-jawaban dari soal itu sendiri. Berbeda 
halnya dengan kehidupan di sekolah, ketika guru memberikan 
soal teori kepada siswa. Maka, siswa berhak untuk menjawabnya. 
Jikalau tidak, maka konsekuensi akan ia terima yaitu berupa 
teguran terhadap nilai yang ia dapatkan. Sedangkan, ia mene-
pati janjinya berupa jawaban lewat pengalaman yang dilaluinya, 
perubahan baik dirinya menjadi jawaban baru, penepatan janji 
kepada orang tuanya menjadi landasan soal dari jawaban akhir 
dari kehidupannya. Memang dahulu ia adalah anak yang boros 
dan tak peduli, tapi berubah menjadi anak yang berbakti kepada 
kedua orang tuanya. Mungkin cerita ini tidak sedetail karya buku 
Sungguh Merugi karya Ghalib bin Sulaiman al-Harbi. Tapi pela-
jaran penting dapat kita simpulkan secara bersama-sama yang 
ending dari cerita ini adalah meninggalnya kedua orang tua di 
pangkuan anak dan istrinya. Yakin karena apa? Karena ada Allah 
yang akan menentukan jalan terbaik dibalik akhir dari semu-
anya, berbuat baik, berbakti kepadanya, membawa kedua orang 
tuanya naik haji dan umrah dan memenuhi segala kehidupannya 
telah mereka laksanakan dengan ikhlas dan sabar. Dengan rezeki 
yang dimiliki Cok dan istrinya ini membuat mereka yakin kalau 
inilah kemampuan kami, inilah yang dapat kami berikan selama 
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beliau hidup, bahkan sebelum akhir hayat pun orang tuanya 
berpesan “jadilah orang yang selalu baik kepada siapa pun, jangan 
engkau lihat keadaanmu sebelumnya, tapi lihatlah dirimu hari ini 
dan di masa depan. insyaallah semuanya akan baik-baik saja. Dan 
satu lagi? Ingatlah serta muliakanlah orang yang telah berada di sisi 
kami (orang tua) selama hidup di dunia, jangan pernah jahat apalagi 
membenci.” Semenjak itu? Kami yakin karena apa, karena ada 
orang di sisi yang selalu membuat diri menjadi baik. 

Yakin karena apa? Kata ini sudah berulang kali kita baca 
pada bagian di atas ya, pasti ada perbedaan keyakinannya, ada 
yang yakin dengan diri sendiri akan berbuat baik kepada kedua 
orang tuanya di masa depan, ada yang yakin dengan pasangannya 
yang akan membuat dia menjadi baik, ada yang yakin dengan 
jalan Allah yang akan menentukan segalanya, serta ada yang 
yakin dengan orang baik di sekitarnya. Tentu, berbagai macam 
keyakinan dalam menepati janji atas segala aktivitas dalam kehi-
dupan sudah di jelaskan, beberapa telah disebutkan dalam cerita 
singkat kehidupan Cok dan kedua orang tuanya.

 Sekarang? Silakan teman-teman semua membuat sekarang 
juga janji-janji kehidupan di masa depannya, serta rintangan dan 
bagaimana cara meyakinkan kalau rintangan tersebut menjadi 
baik-baik saja. 

Karena saya pernah mendengar motivasi dari sang moti-
vator terkenal yaitu bapak Mario Teguh; “Bersegeralah melakukan 
yang kau rencanakan dan setialah mengerjakannya sampai selesai, 
agar dirimu mempercayai janji-janjimu kepadanya.”

Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yaitu belajarlah untuk 
merencanakan serta kejarlah terhadap apa yang direncanakan 
serta dijanjikan, setia itu perlu. Sampai tiba di mana kesetiaan 
itu akan diakui. 
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kita tidak bakal tahu mimpi apa yang akan terwujud 
nantinya, rencana apa yang akan berhasil sampai ke titiknya, 
keunggulan apa yang akan menjadi kesuksesan, kebahagiaan apa 
yang akan kita rasakan di masa depan, dan surga atau neraka 
itulah yang dirasakan nantinya. 

“Maka, sempatkanlah untuk kita belajar 
memperbaiki diri karena tiada kata 

akhir untuk belajar, setiap pengalaman 
yang hadir ke dalam kehidupan untuk 
memperkaya kehidupan itu sendiri.” 

~Muhammad Agus Syafii~

Ekspresikan diri untuk selanjutnya, silakan baca sampai 
selesai. 
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“Yakin akan mendatangkan suatu 
kepastian dalam hidup, ketika 
hidup sudah pasti. Insyaallah 
dunia kan engkau genggam.”

-Dion Pratama Putra-

“Seseorang yang luar biasa itu 
sederhana, cukup yakin dan 
konsisten akan usaha yang kita 
lakukan.”

-Dion Pratama Putra-



70 | Buktikan Perjuangan atau Biarkan dengan Penyesalan

“Dari yang tidak mungkin akan 
mendatangkan kemungkinan 
apabila konsep yang kita gunakan 
adalah keyakinan.”

-Dion Pratama Putra-

“Sekarang, yakinlah dengan apa 
yang kita inginkan. Karena di luar 
sana sudah banyak yang yakin 
dengan apa yang dia inginkan, 
masa kita kalah?”

-Dion Pratama Putra-
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BAB 6
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AKAR PUN JADI

Satu plan dengan plan lainnya mungkin ini jadi landasan pilihan 
kita, semakin banyak pilihan maka semakin besar pula harapan 
kita untuk menemukan jawaban. Meskipun di lain sisi membuat 
semuanya menjadi repot dan bermasalah, seperti pikiran kita 
yang bercampur aduk, pusing, stres, bahkan gila sekalipun 
menjadi tantangannya. Ada yang menyanggupi dengan satu 
cara, ada yang pasrah dengan pilihannya yang serba rumit tak 
membuahkan hasil. Dari banyaknya pilihan bisa saja menjadi 
bahan pertimbangan untuk melakukan hal, bahkan menjadi 
bahan evaluasi. Apabila pilihan satu tidak berhasil, maka pilihan 
kedua akan menjadi sasarannya, begitu seterusnya sampai di 
mana keberhasilan terhadap pilihan tersebut bisa di jadikan 
sebagai acuan diri. 

Tentu, setiap kita mempunyai cara berbeda dalam menen-
tukan pilihan. Pilihan yang membuat kita menjadi berbeda itu 
sangatlah unik, ketika kita memilih jalan yang  berbeda. Maka, 
kita harus siap menjadi diri sendiri. Meskipun sangatlah sulit tapi 
bisa saja menemukan opportunity baru, sebut saja contoh; ketika 
kita melihat orang lain menemukan jalan kesuksesannya lewat 
prestasi di bidang olahraga, sedikitnya kita akan merasa ingin 
seperti dia. Padahal kita memiliki basic olahraga juga, namun kita 
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mencoba untuk menyamai prosesnya. Maka, bersiap saja untuk 
kita gagal dan sukses tanpa kreativitas. Sepertinya sukses berkat 
kreativitas itu sangatlah enak dan keren, sekeren diri kita yang 
diciptakan Allah dalam keadaan yang berbeda-beda. 

Kita pasti tahu, Allah tak menciptakan kita menjadi 
seragam (sejenis) karena hal itu adalah keinginan Allah sendiri. 
Kita tidak bisa pula mengelaknya, sebagaimana yang ditegaskan 
dalam Al-Qur’an surat Hud ayat 118 yang artinya; “Jikalau 
Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikanmu manusia umat 
yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”. Namun, 
seperti yang disampaikan Tohir Bawazir dalam bukunya yang 
berjudul Top 10 Masalah Islam Kontemporer menjelaskan, 
meskipun kita diciptakan berbeda-beda, tapi sejatinya muara 
atau asal dari nenek moyang kita tetaplah satu. Ada yang bisa 
menjawab? Halo semuanya, ada yang bisa siapakah itu, yap. 
Besar harapan saya untuk teman bisa menjawab dengan benar, 
hehe. Ternyata jawabannya benar, adalah Nabi Adam dan Hawa. 
Hal ini juga sangat didukung dengan studi ilmiah yang saya baca 
bahwa manusia lebih banyak mempunyai kesamaan ketimbang 
perbedaannya. 

Kembali kepada pembahasan, sepertinya satu kekuatan 
saja tidak bisa kita yakini kalau itu benar, sama seperti pilihan, 
pilihan satu belum tentu membawa kita kepada keberhasilan. 
Terbukti, jikalau kita ingin menjadi berbeda dari yang lain. 
Maka, kita harus menemukan jawaban-jawaban, pilihan-pilihan, 
kekuatan-kekuatan, dan sejenisnya. Coba teman-teman buka 
Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat ke 13 tentang manusia itu 
berbeda-beda secara suku, bahasa, bangsa dan bahkan jalan 
kesuksesan sekalipun. Seperti pembahasan kita pada bagian 
ini yaitu jalan kesuksesan dengan banyak atau sedikit pilihan 
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yang kita ambil atau hadapi. ketika kita mencoba berbagai hal, 
kita akan bersiap menghadapi banyak pilihan. Ketika kita tidak 
mencoba satu pun dalam kehidupan, maka pilihan tidak akan 
menemui kita. Dan tetaplah rebahan sambil bermimpi kalau 
aku ingin menjadi dia. Otomatis jalan kesuksesan kita dengan 
rebahan. Mana tahu, rebahan kita menghasilkan pundi-pundi 
kesuksesan. Right? 

Jalannya simpel, mencoba dan hadapi. Tekankan kepada 
diri jikalau mau ingin mengambil pilihan maka bersiap untuk 
menempuh pilihan, serta mengevaluasi pilihan tersebut bagaikan 
analisis SWOT yang berada dalam rancangan suatu bisnis.

Ada sebuah kata yang dikutip oleh salah satu guru saya 
yang bernama Nova Kartini yang menyampaikan; “Kalau suatu 
bisnis ananda ingin berkembang, maka bulatkan tekad untuk selalu 
berinovasi di setiap perubahan yang ada di depan. Satu-satunya 
inovasi tersebut adalah Analisa SWOT bisnis yang ananda jalankan.” 

Di dalam analisis, tersimpan serta terdapat banyak 
pilihan, apakah pilihan tersebut sudah sesuai dengan pertim-
bangan beberapa abad sebelumnya atau belum, apakah sudah 
meremukkan semua hal yang akan terjadi di masa depan atau 
belum. Semuanya tergantung kita, ketika kita memilih sesuatu 
untuk keamanan dan kenyamanan diri atas kesuksesan yang kita 
inginkan, maka bersiap untuk berjuang mulai hari ini. jangan 
salah? Saat kita dengan teman lainnya memiliki potensi yang 
sama duluan sukses daripada kita, jangan berharap untuk bisa 
menyamai bahkan mengalahkan mereka dengan cara yang tidak 
baik, kita percayakan saja pada Allah bahwa; setiap kita berbeda, 
kita punya kesempatan dan waktu yang berbeda, kalau tidak 
hari ini. besok pun akan menghampiri, tapi dengan?  Ya, dengan 
ikhtiar atau bahasa mudahnya adalah berusaha mencoba atas 
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apa yang kita inginkan ataupun mengambil peluang terbaik di 
hadapan kita. 

Sejalan dengan ini, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan 
yang ada. Sehingga saya dapat menjadi berbeda dari yang lain, 
sukses duluan dari yang lain, dikenal banyak orang dari yang lain. 
Awalnya saya tidak dikenal siapa pun. Tapi karena saya mencoba 
dan mengambil pilihan, maka jalan awal saya adalah dunia 
kepenulisan. Menulis hal-hal receh yang sama sekali tidak ada 
manfaat langsung bagi pembaca, hanya sebagai wadah pengap-
resiasian dan anugerah bagi mereka. Yang masa sekarang sudah 
jarang menemukan seorang pemuda yang berani menulis lewat 
catatan-catatan basi di kertas. Zamannya sekarang sudah canggih, 
lewat teknologi online bisa membuat semuanya menjadi berubah. 
Berubah ke arah yang serba instan, sampai lupa bahwa hal-hal kecil 
yang menjadi tonggak peradaban kemajuan pikiran bangsa adalah 
dengan literasi. Ketika jiwa literasi kita kurang, maka temukan 
saja jawabannya. Apa yang akan terjadi hari ini dan ke depannya. 
Apakah kita sudah merasakan dampaknya? Semoga sudah mera-
sakan, karena perasaan tersebut kita rasakan apabila kita sudah 
berperan di sana. Peran ini banyak, termasuk usaha kita mengirim 
pesan kepada seseorang yang kita sukai, ternyata hanya di ghosting 
selalu. Hehehe. Humor sedikit tak apa lah.

Kembali lagi pada pilihan saya menjadi penulis di usia muda, 
memang termasuk salah satu aktivitas yang sangat sulit daripada 
aktivitas lainnya, kenapa tidak. Pikiran, jiwa dan otak kita harus 
berputar memikirkan kata-kata untuk bisa dituangkan ke dalam 
bentuk tulisan di dalam kertas. Terurut, terstruktur, dan terarah 
harus menjadi jalannya, agar cerita tersebut bisa dinikmati dengan 
baik bagi pembaca. Keterbatasan yang saya miliki saat itu menja-
dikan semuanya sebagai “Akar pun Jadi”. Ketika satu jalan untuk 
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mencapai proses pembuatan karya belum bisa terwujud, maka 
saya temukan jalan lainnya sampai di mana proses ini menuju 
berhasil. Metode-metode receh yang dimiliki menjadikannya luar 
biasa, memang dampak langsung yang diberikan buku saya kepada 
pembaca tidak terlalu Nampak, bahkan mereka beranggapan 
kalau buku saya adalah curhatan diri yang semua orang pasti 
mengalami di usia muda. Namun, secara tidak langsung mereka 
menjadikannya sebagai pemotivasi diri untuk bisa menjadi seperti 
apa yang aku lakukan tersebut, khusus semua yang menyukai 
dunia membaca dan menulis yang belum mampu menciptakan 
karya buku. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka pun mampu 
memulainya dengan baik dan bahkan beberapa bulan setelah itu 
muncul penulis-penulis baru, dengan berbasis online dan apli-
kasi Whatpadd menjadikannya sebagai penulis online. Meskipun 
sistem saya dengan mereka berbeda yakni online, langsung, 
royalti, nonroyalti, indie, dan mayor. Tapi semenjak saya, mereka 
pun sangat termotivasi untuk memulai dan saya pun tak memba-
yangkan muncul banyak tawaran, peluang, dan kesempatan untuk 
menjadi seorang pembicara di media maupun instansi pendidikan 
online maupun offline. Selain itu, peluang masuk perguruan tinggi 
pun kian semakin berdatangan. Silakan simak sampai selesai. 

Saya mengajak teman-teman semua untuk membaca 
kembali bab bagian “Hanya Usaha” paragraf ke-10. Setelah 
teman-teman membaca, mungkin semua berpikir bahwa kenapa 
kamu bisa memilih pilihan tersebut, sedangkan kebanyakan 
teman-teman menginginkan yang terbaik dari yang terbaik, 
memilih di mana mereka bisa menjadi bangga dengan almamater 
kampus impian, dan mengambil kesempatan emas ini. Apabila 
saya berada di posisimu maka saya akan ambil sebaik-baiknya. 
Begitulah yang disampaikan mereka kepada saya. Merasa bodoh 
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amat terhadap apa yang mereka sampaikan menjadi jalan yang 
mungkin membuat aku merasa nyaman, nyaman di mana saya 
menjadikan banyak pelajaran dari apa yang mereka sampaikan 
bahwa kalau untuk menjadi orang yang berbeda tentu termasuk 
orang yang minoritas, apakah teman-teman menginginkan 
sifat dan tindakan minoritas atau mayoritas? Mungkin semua 
menjawab mayoritas. Baik, akan saya jelaskan pada paragraph 
selanjutnya. Ingat? Jangan selingkuh.

Mayoritas maksud di sini adalah mengambil tindakan 
sama seperti kebanyakan orang ketika mengambil dan menerima 
peluang. Misal, contoh ketika mereka berada di posisi yang tinggi 
akan keberhasilannya, maka peluang tentu sangatlah banyak 
menghampirinya, memilih pilihan tersebut tanpa menyeleksi 
dan mereka mengambil peluang dari pilihan tersebut tanpa 
memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya di masa depan. 
Kita sangat boleh saja untuk mengambil peluang, tapi kembali 
kepada kita. Apakah dengan peluang tersebut membuat kita 
menjadi baik di masa depan atau tidak, atau hanya memandang 
kampus saja. Seperti yang saya dengar dari teman saya yang beri-
nisial M menyebutkan; jikalau saya diterima di kampus favorit 
seperti UGM (Universitas Gajah Mada). Entah itu jurusan apa, 
asalkan berpeluang besar untuk lolos. Maka saya akan mengam-
bilnya tanpa basa-basi karena itu saya sangat bangga dan kedua 
orang tua saya pun turut bangga dan bahkan orang sekampung 
pun bangga terhadap saya. Dan benar. Ketika ia saat itu ikut 
seleksi bersama masuk perguruan tinggi, mendaftar di UGM 
dengan Jurusan Teknik Perairan. Meskipun tidak menyukai pela-
jarannya, beberapa bulan setelah merasakan kuliah di jurusan 
tersebut, akhirnya ia putus kuliah karena tidak mampu dalam 
pembelajaran serta biaya yang terlalu tinggi. 
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Dengan kesimpulan seperti ini, dapat kita pahami bahwa 
bangga saja tidak cukup untuk meyakinkan kita untuk menjadi 
orang yang sukses sejati. Karena sukses sejati bukan terjadi 
secara instan dan juga bukan terjadi atas pilihan secara cepat 
tanpa memikirkan ke depannya. Kita berhak berpikir panjang 
dan berpikir kritis terhadap apa yang kita jalani dan hadapi, 
karena “Akar pun Jadi” membuat semua pilihan-pilihan yang ada 
menjadikannya sebagai solusi dan pemecah untuk kita berpikir 
lebih dewasa, kritis dan luas. Seluas bumi dan lautan. Right? 

Berbeda dari mayoritas. Minoritas, mungkin saya pribadi 
dari semua teman yang berada di sekitar saya, saya termasuk 
orang minoritas. Bagaimana tidak, secara jelas seperti dalam 
buku saya yang pertama sebelum menciptakan buku pertama 
saja sudah menampakkan kalau aku adalah orang yang mino-
ritas, sampai kepada masuk ke perguruan tinggi pun saya memi-
liki prinsip yang berbeda dari kebanyakan orang. Sebagian telah 
saya singgung pada bagian bab “Hanya Usaha”. Minoritas di 
sini adalah mengambil sikap dan tindakan seperti sedikit orang 
ketika dihadapi dengan banyak peluang, sebut saja contoh ketika 
kita berada pada posisi puncak keberhasilan, maka pilihan dari 
banyaknya peluang tersebut, otomatis akan mengambil pilihan 
yang berbeda atau sedikit dari apa yang orang usulkan. 

Kalau saya bercerita sedikit terkait pendidikan di pergu-
ruan tinggi, saya masa itu diterima di banyak universitas negeri 
maupun swasta. Ini adalah berkat orang-orang baik yang mendu-
kung saya untuk menempuh pendidikan, sebagai apresiasi dari 
karya buku saya mereka mengusulkan untuk kuliah di univer-
sitas favorit. Di sini mungkin saya tidak menyebutkan namanya, 
Bapak A mengusulkan untuk kuliah di UIN Sunan Kalijaga, 
Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak B mengusulkan untuk 
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kuliah di luar negeri, Universitas Teknologi Malaysia, Universitas 
Al-Azhar, Kairo, Mesir, Ibu C mengusulkan kuliah di kampus 
swasta Universitas Bakrie dan Universitas Widyatama dan masih 
banyak usulan lainnya yang notabenenya semuanya adalah salah 
satu orang penting di dalam kampus tersebut. Secara garis besar, 
ini adalah peluang terbesar saya dan membuat saya menjadi 
bingung bahkan stres sekalipun. Pilihan-pilihan ini lah yang saya 
jadikan dalam bentuk cerita bahwa “Akar pun Jadi” sangatlah 
penting untuk kita supaya bisa menemukan jawaban terbaik 
dari pilihan tersebut. Lalu, apakah saya mengambil semuanya? 
Mustahil sekali karena itu saya hanya bisa memilih satu dari 
sekian banyak pilihan. Apakah saya memilih salah satu pilihan 
tersebut? Saya rasa ini adalah penting, bagaimana tidak, dari 
banyaknya usulan kampus yang di ajukan untuk saya itu adalah 
semuanya beasiswa. Bayangkan beasiswa, semuanya ditanggung 
pihak kampus. Saya hanya menyediakan tubuh dan pakaian untuk 
menutupi tubuh saya agar tidak telanjang. Seperti itu perum-
pamaannya, sampai di mana saat itu saya dalam keadaan yang 
sangat bingung. Belum lagi ditambah dengan perjuangan saya 
untuk masuk perguruan tinggi lewat jalur ujian, yang diterima di 
Universitas Malikussaleh Aceh di Jurusan Sistem Informasi serta 
IAIN Bukittinggi di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. 

Apakah dari sebanyak itu, dari berbagai macam universitas 
umum maupun agama memilih yang terbaik dari yang terbaik? 
Kalau berdasarkan cerita saya sebelumnya, saya orang minoritas. 
Mungkin jawabannya sudah ditebak. Apakah itu? Yaitu saya 
memilih di mana saya bisa belajar agama dengan baik dibalik 
keterbatasan, belajar untuk memahami semuanya, berkem-
bang dengan baik dibalik ketiadaan, dan belajar semua apa 
yang menjadi dasar perkembangan di masa depan. Komunikasi 
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Penyiaran Islam, ini adalah jurusan yang membuat saya bisa 
belajar banyak hal, terutama berkomunikasi dengan baik dalam 
Islam maupun dalam masyarakat sekalipun. 

Saya sadar dari banyaknya pilihan tersebut, memang 
membuat saya menjadi sedikit bangga sementara tanpa memi-
kirkan hal apa yang akan terjadi apabila pilihan tersebut tidak 
saya pikirkan lebih matang. Nyatanya, pelajaran terbaik hanya 
akan datang apabila kita merasakan banyaknya kekurangan 
dalam hidup. Waktu itu, dari banyaknya kampus yang orang-
orang baik usulkan, mohon maaf hanya kampus IAIN Bukittingi 
di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang memiliki rating 
terendah dalam berbagai aspek. Ini hanya pengamatan saya, dan 
mana tahu teman-teman semua membenarkan apa yang saya 
ucapkan ini. Saya pun sadar juga, apabila saya memilih kampus 
favorit. Maka, saya akan meninggikan ego dan hati karena 
melihat semuanya pada mampu baik dalam materi maupun 
nonmateri. Saya pun telah melihat semuanya, apabila sikap 
seperti ini diterapkan dalam kehidupan, insyaallah semuanya 
tidak akan selesai. Serba tanggung dan bahkan putus kuliah, tak 
sanggup untuk menuruti teman-teman yang pada mampu dalam 
hal apa pun. Saya percaya, biarlah kita serba kekurangan tapi kita 
bisa belajar banyak dari kekurangan tersebut, daripada serba ada 
tapi tidak mampu untuk belajar memahaminya. 

Akhirnya saya memilih kampus dan jurusan di mana saya 
bisa belajar apa pun dari semua keterbatasan, mungkin teman-
teman semua mengetahui kekurangan apa yang ada pada diriku 
dan dari jurusan kampus tersebut. Ketika saya sudah merasakan, 
maka saya akan mengetahui di mana letak kekurangan dan kele-
bihannya, kita bakal tahu, “Akar pun Jadi”, apa yang membawa 
kita kepada pemahaman hidup yang berarti. Sampai di mana kita 
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bisa mengetahui dan merasakan apa yang akan terjadi apabila 
kita mengambil pilihan yang menurut kita tepat ini. Dan benar, 
sesuai dengan apa yang saya pikirkan waktu dihadapi dengan 
banyak pilihan tersebut sudah saya alami hari ini. semoga lebih 
banyak lagi saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman 
diri sampai saya tamat pada jenjang perkuliahan ini. 

Ada sedikit pertanyaan, silakan teman-teman jawab semu-
anya, ya.

 h Apakah dengan hanya bangga saja kita bisa 
mampu membuat semuanya berarti?

 h Apakah dengan kemampuan kita bisa meya-
kinkan diri bahwa semua akan baik-baik 
saja?

 h Atau apakah proses yang singkat dan panjang 
dalam pemutusan suatu pilihan bisa menda-
patkan suatu keberhasilan dalam hidup?

Semuanya tergantung bagaimana cara kita memahami 
makna dibalik pilihan-pilihan tersebut, sehingga memutuskan 
suatu pilihan menjadi landasan kehidupan adalah cara yang 
terbaik. Ketika kita dihadapi banyak pilihan, maka kita harus 
menemukan pilihan mana yang terbaik. Tak menjadi alasan, 
apakah pilihan kita dengan orang lain sama atau berbeda, yang 
terpenting hidup kita dan hidup orang lain, cara kita dan cara 
orang lain, sukses kita dan sukses orang lain. 

Semoga kita bisa banyak belajar dari pilihan-pilihan 
tersebut. Terima kasih, saya tunggu kesuksesan teman-teman 
semua terhadap apa yang dipilih, tapi jangan lupa baca cerita ini 
sampai selesai, ya, semoga berhasil!
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“Percayalah, ada banyak jalan ke 
Roma. Jika belum sampai, carilah 
jalan lain. Jalan di mana kita tidak 
ragu lagi untuk mencarinya.”

-Dion Pratama Putra-

“Hidup adalah pilihan, segeralah 
tentukan pilihanmu atau pilihan 
akan menentukan hidupmu.”

-Nicholas Cage-
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“Kita berhak menentukan pilihan. 
Pilihan mana yang kita pilih, 
pilihan mana yang tidak kita pilih, 
intinya jangan pernah untuk tidak 
memilih.”

-Dion Pratama Putra-

“Tidak ada yang abadi, sedihmu, 
sakitmu, sulitmu. Tak ada yang 
abadi, senangmu, banggamu, 
mudahmu maka untuk segala 
sesuatu, jangan berlebihan.”

-Kang Andre-



84 | Buktikan Perjuangan atau Biarkan dengan Penyesalan



Dion Pratama Putra | 85

BAB 7
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MITOS ATAU FAKTA

Silakan teman-teman semua membaca bait kata-kata sederhana 
di bawah ini:

Untuk: Pembaca Sejati

Demi pertemuan dan perpisahan dengan-Nya…

Demi merindu dan menyayangi diri-Nya…

Karena surga berkat kebaikan kepada-Nya…

Demi manfaat kepada semua-Nya...

Semoga niat tulus takkan berhenti untuk-Nya…

Dengan kesabaran dan keikhlasan akan-Nya...

Untuk itulah buku kedua dituliskan-Nya...

Mitos atau fakta judul cerita-Nya...

Semoga keberhasilan menghampiri-Nya…

Aamiin…

Dari: Dion Pratama Putra

Pada bagian cerita ini, saya akan mengutip pengalaman 
saya terutama dan pengalaman orang lain lewat cerita yang 
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termotivasi dari sebuah buku terkenal dan terlaris di dunia, yaitu 
Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson.

Seperti yang kita lihat pada bagian cerita sebelumnya, 
“Akar pun Jadi”, mengutip sebagian cerita yang berhubungan 
dengan saya yang memasuki perguruan tinggi dari banyaknya 
pilihan sehingga membuat saya memilih hal-hal yang membuat 
saya menjadi dewasa dan berpikir kritis. Kali ini terkait tentang 
fakta atau mitos pendidikan dan potensi diri yang menjamur di 
tengah masyarakat saat ini, sehingga korelasi antara fakta atau 
mitos benar-benar sudah membudaya di lingkungan masyarakat. 

Ada yang menyebutkan kalau pendidikan sejalan dengan 
potensi diri karena dengan pendidikan kita bakal tahu apa yang 
membuat kita menjadi unggul, baik dalam olahraga, mata pela-
jaran, pramuka, maupun OSIS dan ini adalah benar. Tapi apakah 
kita bisa membuat semuanya menjadi satu arah? Sulit memang, 
karena di dalam pendidikan kita dituntut untuk menguasai semu-
anya sehingga potensi diri tidak bisa berjalan dengan baik. satu 
atau dua orang yang bisa dapat mengembangkannya, sedangkan 
kebanyakan yang lainnya masih belum bisa memfokuskan satu 
dari sekian banyak bidang di pendidikan tersebut. Maka dari 
itu, kita harus dituntut untuk sudah mengambil hal-hal, kegi-
atan serta potensi agar supaya kita bisa menjadi manusia yang 
berbeda dan unik. 

Di samping itu, kita pernah mendengar kalau pendidikan 
menjadi poin penting di dalam penilaian seseorang. Apabila 
pendidikannya baik dan termasuk ke dalam jajaran tertinggi 
dengan banyak prestasi di berbagai tingkat perlombaan maka 
kita dianggap orang yang sukses. lantas bagaimana dengan kita 
yang tidak punya apa-apa dalam segala jenjang pendidikan? 
Apakah kita dianggap tidak mampu dari mereka? Atau apakah 
hanya gara-gara ini semua orang men-jugde kita kalau kita tak 
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punya masa depan? Tentu jawabannya tidak selalu begitu, karena 
semua orang punya masa dan waktu yang berbeda untuk menjadi 
raja. Dan inilah mitos kehidupan, Kehidupan di mana pendidikan 
memang terlalu keras dan berbanding terbalik dengan apa yang 
terjadi.

Saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya di 
jenjang pendidikan tingkat akhir Sekolah Menengah Atas, 
sungguh sangat berbeda dari apa yang dibayangkan. Ketika itu, 
saya yang tidak diunggulkan di sekolah khusus di jurusan IPA 
menjadi diunggulkan di dalam salah satu bidang yang tak saya 
pikirkan sebelumnya yaitu bidang kimia, semenjak awal sampai 
akhir menjadi satu-satunya siswa yang berhasil mengikuti 
berbagai perlombaan di bidang Kimia salah satunya olimpiade 
dan Pekan Ilmiah Kimia ke-25 di salah satu kampus unggulan di 
Sumatera Barat, meskipun tak pernah menjuarai. Tapi rasanya 
ilmu ini semakin melekat pada diri dan menjadikan saya sebagai 
mentor di bidang kimia untuk para adik-adik junior di sekolah 
saya maupun di sekolah lain. Bahkan saya sangat bangga karena 
ada adik junior saya yang belajar dengan saya membawa nama 
harum sekolahnya. Ini salah satu dari sekian banyak penghar-
gaan diri yang saya dapatkan, rasanya pengalaman dan ilmu ini 
akan saya lanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. 

Amnesia pun saya rasa tidak, mimpi pun juga begitu tidak 
tapi kenapa pas di akhir pendidikan saya menemukan bidang 
yang jauh lebih mengasyikkan dari apa yang saya pelajari sebe-
lumnya. Bidangnya adalah Ilmu Komunikasi di jurusan IPS, 
lebih rincinya lihat pada bagian cerita sebelumnya, yaitu “Akar 
pun Jadi”, berbeda ya? Ya, mungkin. Tapi saya tak menjadikan 
ini sebagai perbedaan, saya masih tetap menggali ilmu saya yaitu 
kimia dan bahkan menambah ilmu-ilmu lainnya seperti menulis 
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dan Alhamdulillah tercipta buku pertama saya berkat menyukai 
hobi baru tersebut. Karena aksi dan pemantapan ilmu lainnya 
membuat saya menjadi manusia liberal, hehehe.

Saya rasa ini cukup untuk meyakinkan kalau mitos kehi-
dupan akan selalu kita temukan, bahkan berbeda dari apa yang 
kita bayangkan. Lantas? Apa mitos-mitos lainnya yang akan kita 
temukan, apabila kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan 
saat ini, meskipun berbeda dengan apa yang kita inginkan sebe-
lumnya? Silakan baca sekali lagi, jangan selingkuh. Wkwkw.

Kita bukan tuhan yang selalu benar ramalannya, bukan 
pula peramal yang belum tentu ramalannya. Maka kita harus 
tahu dengan ketidaktahuan kita terhadap apa yang terjadi di 
depan, kita harus menemukan potensi dan mendapatkan ilmu 
sebanyak mungkin di jenjang pendidikan maupun di luar jenjang 
pendidikan. Ketika kita sudah menemukan potensi, kita juga 
akan kembali dihadapi dengan mitos kehidupan. Apa itu? Yaitu 
masa depan. Apakah kita tahu, dengan potensi tersebut bisa 
membawa kita kepada jenjang kesuksesan yang jauh lebih tinggi, 
saya rasa ini memang keliru dan serba tanda tanya. Cukup dengan 
memulai, berproses, konsisten, dan evaluasi, maka kesuksesan 
mungkin akan kita temukan. Durasi waktunya kita tidak bakal 
tahu, tidak sama dengan bermain sepak bola 45 menit kali 2. 
Setidaknya kita bisa menargetkan sekian hari, minggu, bulan, 
tahun bahkan satu abad sekalipun.

Meskipun kurang lebih menurut Mark Manson bahwa 
untuk mencapai keberhasilan pada satu bidang atau lebih tak 
perlu dipikirkan, karena waktu dan alur semuanya akan meme-
ngaruhi, cukup jalani dan dapatkan pengalaman terburuk anda 
dalam kehidupan, maka anda akan belajar dibuatnya. Jikalau 
bisa belajar, maka anda termasuk orang yang berada pada fase 
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sedang istimewa. Bagiku, meskipun keistimewaan ini tidak 
terlalu begitu ditonjolkan dalam kehidupan nyata, tapi saya 
memberikan apresiasi semangat dari kata tersebut. Semoga kita 
semangat, ya?

Baik, kembali lagi kepada pembahasan mitos atau fakta 
jenjang pendidikan dan hubungannya dengan potensi diri. 
Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar, yaitu “carilah 
ilmu sampai ke negeri China”. Carilah ilmu sebanyak mungkin, 
walaupun engkau akan bersusah payah mencari dan menuntut 
ke luar negeri. Menurut mereka, ilmu identik dengan pendi-
dikan. Tapi hanya sebagian kecil, yang besarnya adalah ilmu di 
luar pendidikan yaitu dengan cara bersosialisasi dengan masya-
rakat. Ketika kita mencari ilmu di pendidikan, kita hanya akan 
mendapatkan sebongkah kerikil emas kecil dibalik ilmu dasar 
tanpa penerapan yang maksimal, namun ketika kita mencari 
ilmu di luar pendidikan,  maka kita akan mendapatkan manfaat 
dan pengalaman yang maksimal bagaikan bongkahan emas besar 
yang tak bisa diukur beratnya dari apa pun.

Perlu kita sadari bahwa di samping kita mendapatkan 
pengalaman yang maksimal di mana pun dan kapan pun, maka 
kita akan mendapatkan banyak permasalahan dan komentar 
negatif dari masyarakat. Bahkan orang yang tak mendapatkan 
apa pun saja yang menjadi benalu dalam kehidupan, masih bisa 
merasakan hal tersebut, inilah mitos kehidupan. Semuanya akan 
menjadi  masalah, apabila kita melakukan maupun tidak mela-
kukannya. 

 Ada yang bingung? Maksud dari mitos kehidupan yang 
saya maksud seperti apa, hehehe. 

Hayo? Bingung ya, ya enggak apa-apa bingung karena 
dengan kebingungan ini akan menjadi bingung lagi apabila kita 
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hanya membaca setengah-setengah. Apalagi ditambah dengan 
bosannya kita saat membaca cerita ini, 

Tenang ya. Saya bersedia untuk mendampingi teman-
teman semua dalam kebingungan. Baca saja sampai selesai, 
semoga berhasil!

Kembali lagi pada pembahasan kita, sampai di mana? 
Hayo, sampai di mana, yaitu sampai pada permasalahan dan 
komentar negatif orang lain terhadap kita, benar? Ya, bisa jadi, 
hehe. Jangan bisa jadi aja, yakinkan saja kalau ini benar.

Seperti yang ada pada cerita dan bab-bab buku saya 
sebelumnya, mungkin teman sejati semua sudah mengetahui 
seperti apa penilaian orang lain terhadap saya, baik sebelum saya 
mencapai kesuksesan maupun sampai pada kesuksesan sebe-
narnya. tapi sedikit atau banyaknya akan saya share kembali di 
sini, khusus pada saat saya telah mendapatkan pendidikan dan 
potensi diri yang membawa saya kepada kehidupan yang lebih 
bermakna.

1. Apa motivasi terbesar kamu sehingga kamu bisa 
berani untuk menulis
Ini termasuk permasalahan, percaya? Tidak, kenapa tidak. 

Karena dengan pertanyaan ini membuat saya menjadi bingung 
dan harus memutar otak kembali agar semua bisa termotivasi. 
Oke, deh. Demi menjawab ini, saya telah merangkumnya dalam 
cerita saya di awal bab pertama. Silakan baca kembali.

2. Seperti apa rintangan terberat dan bagaimana 
solusinya agar kamu bisa menjadi apa yang 
kamu inginkan sekarang?
Ini juga ada pada cerita saya di awal bab pertama.
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3. Kenapa kamu bisa menjadi orang yang berbeda 
dari kebanyakan orang? 
Di bagian bab awal sampai pada bab ini, semuanya sudah 

terangkum. Silakan teman-teman membaca lebih fokus lagi, 
sefokus kita mencapai apa yang kita inginkan. Right?

4. Dari banyaknya peluang yang menghampirimu, 
kenapa kamu memilih pendidikan yang orang-
orang lain berusaha untuk mencari yang terbaik 
dari yang terbaik?
Teman-teman bisa menemukan jawabannya pada cerita 

bab sebelumnya, yaitu “Akar pun Jadi”.

5. Dari karya pertama kamu sebelum buku ini, 
kenapa kamu bisa menjualnya dengan sempurna. 
Malah dengan itu, kamu bisa menjalin relasi 
dengan para orang-orang hebat dan pemimpin 
kabupaten, provinsi, maupun nasional? 
Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, tapi membuat 

semua permasalahan menjadi makin bertambah, saya harus 
membuat cerita unik terkait tentang larisnya buku pertama 
bahkan membuat saya menjadi orang yang awalnya sering di-bully 
menjadi orang yang disegani. Silakan baca buku ini sampai selesai 
ya karena pertanyaan kelima adalah pekerjaan saya dan harus 
saya jawab agar permasalahan dan komentar negatif berubah 
menjadi ilmu positif. 

Dari ke lima pertanyaan ini adalah rangkuman dari seba-
gian kecil pertanyaan-pertanyaan yang ada dari orang lain, teru-
tama teman-teman saya yang belum memulai untuk mengem-
bangkan potensinya.
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Kalau kita mengingat kembali atas apa yang kita baca 
sebelumnya, ada yang mengganjal tidak? Dua paragraph sebelum 
lima pertanyaan teman-teman di atas dan hubungannya dengan 
pertanyaan tersebut. Halo semuanya? Ada yang bisa menjawab? 
Saya tunggu dua menit untuk bisa menjawab serta memahami ya.

Krik, krik, krik…. Dua menit kemudian,
Tadi saya menyebutkan permasalahan dan komentar 

negatif orang lain kepada saya ya? Lantas, apa hubungannya 
dengan lima pertanyaan tersebut. Kalau teman-teman bisa 
memahami, ketika kita berada pada posisi orang lain tentu 
jawaban dari saya adalah ilmu positif atau mengejar yang 
positif karena berkat jawaban saya orang lain akan termotivasi. 
Benarkah begitu? Ya, saya rasa ini benar. 

Tapi ini berbeda dengan apa yang saya dengar dari buku 
terkenal, yaitu Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya 
Mark Manson “Kalau hasrat untuk mengejar ilmu dan pengalaman 
positif sesungguhnya adalah pengalaman negatif.” Bisa enggak kita 
percayai, kalau ini benar? Kalau tidak, yuk kita bahas. 

Dahulu saya pernah membaca buku dan mengingat kata 
dari filsuf Alan Watts hidup ini sebagai “hukum kebalikan”, 
maksudnya adalah semakin kuat dan gigih saya berusaha 
mencapai apa yang saya inginkan, maka saya akan merasa tidak 
puas sehingga saya akan selalu fokus untuk mencapai apa yang 
saya inginkan ke depannya, meskipun sebenarnya dibalik proses 
tersebut ada fakta yang membuat saya awalnya selalu tidak baik 
dan selalu berusaha menjadi baik. Ketika saya sampai pada titik 
ini, saya masih ingin menambah dan meningkatkan penga-
laman saya di semua hal sampai di mana titik keberhasilan itu 
ada ujungnya. Padahal kesuksesan tidak bakalan ada ujungnya, 
kecuali kematian menghampiri saya. 



94 | Buktikan Perjuangan atau Biarkan dengan Penyesalan

Percayalah teman-teman, ketika kita mencapai apa yang 
kita inginkan secara otomatis akan merasakan kebahagiaan, tapi 
kebahagiaan ini hanyalah sementara dan ini akan kita cari terus 
sampai di mana kita menemukan makna dibalik kebahagiaan 
tersebut. Seperti yang dikatakan filsuf eksistensialisme Albert 
Camus; “Kita pun juga tak akan bahagia, jika kita mencarinya terus 
menerus, begitu juga dengan kehidupan. Kita tak akan pernah hidup 
apabila selalu mencari arti dari kehidupan.” Tetaplah berproses dan 
ikuti sesuai dengan apa yang ada didepan. Sama seperti pemba-
hasan saya sebelumnya di bab “Akar pun Jadi” ketika kita bangga 
terhadap pilihan pendidikan kita, maka kita telah berada pada 
mitos kehidupan. 

Memang kebanggaan dan kebahagiaan adalah satu bentuk 
kepuasan diri yang maksimal, tapi membuat kita menjadi orang 
yang tak tahu diri. Kita jadi lupa bahwa bentuk dari kepuasan diri 
yang sebenarnya adalah rasa syukur. Seberapa besar syukur kita 
tergantung dari apa yang kita cukupkan dalam kehidupan, belajar 
dari kekurangan dan ketika kita mampu dalam segi ekonomi, 
fisik dan sejenisnya. Ada orang di luar sana yang tidak memiliki 
apa pun, jangankan pendidikan untuk makan saja susah. Inilah 
kehidupan, kita bisa banyak belajar dari pengalaman diri dibalik 
pendidikan, kesuksesan atas potensi diri dan atas kekurangan 
orang lain di luar sana, disebut fakta kehidupan.

Dari kedua mitos atau fakta kehidupan ini, semuanya akan 
merasakan ketika kita bisa mengamati apa yang membuat kita 
bisa lebih memahami, menilai, dan mencerna yang semuanya 
berasal dari apa yang kita alami maupun orang lain alami. 

Ada yang menyebutkan mitos-mitos pendidikan lainnya 
yang dapat teman semua lihat pada bagian di bawah ini; pasti 
semua kita pernah mendengarkannya. 
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 h Kepintaran kita ditentukan oleh ranking di sekolah, IPK di 
perguruan tinggi.

 h Kita harus memiliki waktu belajar yang banyak ketimbang 
bermain.

 h Sekolah dan kampus mahal penunjang kecerdasan dan 
kesuksesan kita (sebagian telah saya singgung).

 h Kesalahan persepsi antara jurusan dan karier.

 h Dokter, guru, polisi, tentara, kerja di bank, adalah profesi 
yang banyak diimpikan orang tua untuk anaknya.

 h Kepribadian guru dan dosen menentukan prestasi siswa 
dan mahasiswa.

 h Dan masih banyak lagi yang lainnya, silakan tambahkan 
pada bagian yang masih. tersedia di kertas ini. Atau dalam 
otak masing-masing.

Apa yang dapat kita ambil pelajaran di bagian atas 
tersebut? Setiap kita berbeda-beda penilaian ya, tapi saya menilai 
inilah mitos pendidikan yang sering kita dengar dan membuat 
kita menjadi nyesek bahkan sedih ketika orang terdekat maupun 
orang lain tanyakan kepada kita. Namun, bagi yang berhasil 
dalam memecahkan mitos tersebut otomatis dia malah bangga 
dan bahagia atas pencapaiannya. Right? 

Selanjutnya, terkait fakta pendidikan sebagian kecil akan 
saya share ke teman-teman semua; percayalah, kita pasti pernah 
mendengarnya.

 h Ilmu bukan hanya ditemukan di sekolah dan kampus saja.

 h Potensi terbesar kita bisa di raih ketika kita bergaul dengan 
sesama di lingkungan masyarakat.
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 h Rumus hitung Fisika, Matematika, Kimia dan sejenisnya 
tidak bakal kita temukan di lingkungan masyarakat.

 h Pendidikan di sekolah tidak mengajarkan kita untuk 
menjadi kaya.

 h Praktik di sekolah sangat berpengaruh ketimbang teori.

 h Proses belajar akan sangat tinggi derajatnya ketimbang 
hasil belajar.

 h Pemahaman serta pencapaian suatu mata pelajaran tidak 
bisa dinilai dalam bentuk angka

 h Hidup akan lebih indah apabila kita mensyukuri apa yang 
kita dapatkan di sekolah.

 h Prestasi dan potensi diri hampir sejalan dalam lingkup 
pendidikan.

 h Surga atau neraka adalah pilihan kita, mau surga? Maka 
pilihlah jalan yang baik-baik, termasuk menempuh pendi-
dikan yang jelas dan lebih mengarah kepada pendidikan 
keagamaan. Pesantren dan mondok adalah saran saya.

Silakan teman-teman tambahkan pada bagian yang 
tersedia.

Nah, dari sekian banyak atau sedikit yang saya sampaikan 
dan ceritakan kepada teman-teman semua, mungkin hasil akhir 
dari sebuah cerita ini hanyalah berupa fakta atau mitos serta 
motivasi dan inspirasi dari pengalaman saya maupun orang lain. 
Semoga kita semua bisa belajar dari apa yang terjadi di hadapan 
kita maupun yang akan terjadi di masa depan. Salam hebat, 
sukses dan berbahagia selalu!
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“Fakta kehidupan membuktikan 
kalau seleksi untuk sukses 
itu akan tetap ada, yang lolos 
selamat, dan yang tidak jangan 
berkecil hati. Berkemungkinan 
suksesnya yang luar biasa adalah 
orang yang sudah tidak lulus 
dalam seleksi tersebut. Yakinkan 
diri kamu selanjutnya.”

-Dion Pratama Putra-

“Betapa banyaknya sekarang 
kita menemukan orang di luar 
sana menginginkan pekerjaan 
yang aman dan pendidikan yang 
mumpuni, tapi tidak sesuai dengan 
apa yang dia inginkan. Hanya 
karena aman membuat semua 
menjadi korbannya.”

-Dion Pratama Putra-
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“Semua yang kita lakukan akan 
menjadi bermakna apabila kita 
bisa mengambil makna tersebut 
dengan mengimplementasikannya 
di dalam kehidupan kita sehari-
hari.”

-Dion Pratama Putra-

“Kita tidak boleh terlalu fokus 
terdapat apa yang belum pernah 
terjadi karena fakta membuktikan 
sampai hari ini. yang sebenar-
benarnya kehidupan di masa 
depan masih menjadi misteri. 
Kita hanyalah bisa berusaha serta 
berdoa, semoga baik-baik saja.”

-Dion Pratama Putra-
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BAB 8
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KALAU BISA DIBUKTIKAN  
KENAPA TIDAK?

Dengan adanya sistem yang terukur, team yang solid, rancangan 
yang matang, target masa depan yang baik, analisa SWOT yang 
bagus membuat beberapa bisnis biasa berubah menjadi besar 
bahkan unicorn sekalipun. Bisnis besar merupakan impian semua 
orang, tapi tidak sedikit yang putus di tengah jalan. Alasannya 
karena ada beberapa bagian yang penting ditinggalkan dan tak 
dihiraukan, padahal semuanya sangat berpengaruh. Bagaikan 
mobil tanpa mesin yang tak ada tenaganya untuk mencapai 
tujuan ataupun roda yang tak bisa berputar mengarungi jalan 
yang berliku dan terjal. 

Puluhan tahun harus ditempuh, kekonsistenan dan target 
masa depan juga harus di pikirkan dan laksanakan, harapan besar 
kepada semuanya, kesejahteraan untuk bersama, tim yang akan 
merasakannya. Inilah bisnis, takkan berjalan tanpa mereka, takkan 
sukses dengan sendirinya, bersama kita rasakan pahit manis masa 
depan demi anak cucu kemenakannya, sekali lagi inilah bisnis. 
Berbeda hal dengan sukses dengan pribadi kita sendiri, mimpi 
sendiri, impian sendiri, memulai sendiri, sukses sendiri dan kekon-
sistenan sendiri. Tak ada yang akan diharapkan kecuali usaha dan 
tekad kita sendiri, orang lain dan bahkan keluarga terdekat kita 
hanya akan menjadi jalan pintas lain yang apabila kita dihadapi 
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dengan problem masa depan. Problem dan rintangan kita sendiri 
dirasa sangat berpengaruh dalam ketahanan kita untuk masa 
sukses kita ke depannya sehingga kita butuh yang namanya 
semangat. Pemicu semangat berawal dari kita sendiri, jikalau 
tidak maka kita harus menemukan cara lain agar semangat tetap 
membara, seperti api yang takkan padam di tengah laut tanpa kita 
sirami dengan air yang lebih cocok untuknya. 

Setelah berjuang dengan sendiri, maka kita harus buktikan 
kalau kita adalah manusia yang sukses, hebat, luar biasa, dan 
pasti adalah makhluk pembeda dari yang lain. Seperti yang saya 
sampaikan pada bab “Akar pun Jadi” silakan baca kembali karena 
dengan membaca apalagi itu untuk motivasi diri kita sendiri, 
akan mendapatkan kebermanfaatan, setidaknya dengan moti-
vasi penyemangat kita untuk berbuat apa pun yang menurut kita 
baik. kembali lagi pada pembahasan awal, “Kalau dibuktikan, 
Kenapa Tidak?” membuktikan kalau kita mampu adalah perlu dan 
penting di dalam kehidupan, setidaknya kita diketahui banyak 
orang akan manfaat yang kita berikan, ada berbagai macam cara 
yang kita lakukan. Terutama atas apa yang kita inginkan dan 
usahakan bahkan yang terjadi di depan, meskipun di lain sisi 
sebagian atau bahkan kebanyakan orang tidak ingin diketahui 
banyak orang karena akan menimbulkan banyak problem dalam 
kehidupannya bahkan proses keberhasilannya sekalipun, benar 
atau tidak? Jawabannya kembali lagi kepada diri kita masing-
masing. Apakah kita menginginkan proses dan keberhasilan kita 
diketahui banyak orang atau hanya diri sendiri, yang terpenting 
dari usaha dan proses tersebut adalah bisa membuat kita menjadi 
lebih baik dari sebelumnya. 

Selanjutnya, saya memilih proses dan usaha yang dike-
tahui banyak orang agar mereka termotivasi dan menjadikan ini 
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sebagai pahala berlipat atas ilmu yang saya berikan. Saya di sini 
akan membahas tentang usaha saya dalam mempromosikan buku 
dibalik masalah atau istilahnya membuktikan kalau penulis muda 
serta pemula akan cepat sukses apabila melakukan hal-hal ini.

Ini apa? Ada yang bisa menjawab, apa maksudnya. Hehehe.
Kalau ada yang bisa sebelum saya menyampaikannya, 

maka akan saya berikan hadiah. Apa hadiahnya? Jeng jeng jeng, 
yaitu ilmu yang takkan ada bandingannya dengan yang lain. 
Right? Yuk, kita bahas.

A. Maksimalkan media sosial. 
Dikarenakan zaman yang sudah semakin canggih, apalagi 

di masa pandemi yang semuanya sudah serba online, maka 
gunakanlah media sosial, seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, 
Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi saya menya-
rankan WhatsApp karena penggunanya sudah sangat banyak 
dan menunjukkan angka yang sangat signifikan. 

B. Orang berpengaruh.
Maksudnya di sini adalah ketika kita sudah menentukan 

dan maksimalkan media online, selanjutnya kita promosikan 
kepada orang-orang yang berpengaruh di lingkungan masya-
rakat dan mengadakan janjian pertemuan. Seperti guru; dosen, 
ustaz, kepala daerah, artis, tokoh politik, pengusaha, motivator, 
bahkan teman penulis sekalipun. Saran saya adalah instansi 
pendidikan dan kepala daerah, berkemungkinan ini akan menda-
patkan respons yang sangat positif serta dukungan yang sangat 
berlipat-lipat. Dan saya pun telah menerapkan sehingga akhirnya 
saya mudah dikenal banyak orang di mana-mana, serta mengurus 
berbagai hal akan mudah. Apalagi link dengan kepala daerah dan 
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tokoh penting, ini adalah nikmat dan peluang terbesar dalam 
hidup yang mampu mengalahkan selembar uang/materi. Right? 

Namun, jikalau kita tidak berani menghubungi dan berko-
munikasi dengan orang berpengaruh lewat online atau bahkan 
offline. Maka bersiap tulisan dan karya kita akan sulit dikenal 
banyak orang, meskipun itu meminta tolong kepada sesama 
penulis. Terkadang ini jalan pintas, tapi yang namanya lawan 
tentu akan bersaing demi mendapatkan yang terbaik, percayalah 
kita tidak akan pungkiri bahwa ini akan terjadi.

Dari kedua cara promosi tersebut adalah cara saya, dan 
semoga kita semua bisa menerapkannya. Meskipun simpel, tapi 
insyaallah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan beru-
saha, berani, fokus, dan membuktikan kalau saya bisa, kenapa 
tidak? Mungkin teman-teman semua punya cara lain, namun 
apakah bisa dikenal secepat apa yang saya lakukan? Belum tentu, 
tapi saya yakin. Dengan cara lain yang teman-teman lakukan 
menandakan teman semua adalah orang kreatif. Kreativitas 
terbesar adalah menemukan, menciptakan, menghasilkan karya, 
yang orang lain belum tentu bisa. Right? 

Selanjutnya dengan kedua cara tersebut, bisa kita terapkan 
dengan berbagai macam cara seperti menjual diri atau istilahnya 
“personal branding” promosi sebanyak-banyaknya, dari berbagai 
macam ras, agama, suku, budaya, daerah, pulau, bahkan negara 
sekalipun bisa menjangkaunya. Saran saya, ketika kita masih dalam 
berproses mencapai atau bahkan sudah di atas dalam kehidupan 
tetaplah belajar serta mempromosikan diri atas apa yang telah 
dicapai, sukses dan tampil berbeda hanyalah diri kita yang buat. 

Kalau bisa dibuktikan kenapa tidak? Dengan membuk-
tikan, semuanya akan bisa menjadi keyakinan kalau untuk 
berubah perlu yang namanya memulai, belajar, berproses dan 
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konsisten serta evaluasi. Sekali lagi, ini masih tetap motivasi dari 
bab-bab sebelumnya. Semoga dengan motivasi, bisa membuat 
semuanya menjadi apa yang ingin dijadikan, terwujud apa yang 
ingin diwujudkan, sukses dengan apa yang ingin disukseskan.  

 Kembali lagi pada bagian cerita di atas, saya pernah 
mendengar cerita dari teman saya yang bernama Bagas Julian, 
ketika dia mengambil sebuah peluang besar atas apa yang dibe-
rikan oleh Bapak Ilham Tanuwidjaya selaku business preneur 
sekaligus motivator di berbagai instansi dan terbaik di masanya. 
Peluang tersebut diberikan kepadanya untuk menjadi asisten di 
setiap perjalanan acaranya, membantu kegiatannya dan menjaga 
bisnis yang ia jalankan. Mau tidak mau dia harus memilih peluang 
tersebut, padahal saat itu dia sedang menjalankan profesi lain 
sebagai penulis di tengah Kota Payakumbuh. Usia yang masih 
muda, tubuh kekar nan membahana dan otak yang cerdas 
membuat dia berada pada kehidupan yang penuh dengan tang-
gung jawab dan pilihan hidup yang banyak. Bagaimana tidak? 
Biaya dan kebutuhan keluarganya sekalipun dia yang penuhi 
karena kedua orang tuanya sudah tua renta tak berdaya dengan 
sakit yang tak kunjung reda, adik-adiknya sangat produktif masih 
menempuh pendidikan yang tak bisa melakukan apa-apa kecuali 
belajar dan membantu seperempat dari aktivitas keluarganya. 
Dengan cara mengambil peluang baru dan tidak begitu mening-
galkan kesibukan lama adalah suatu pilihan yang tak terlalu 
berat baginya, tapi tak butuh waktu lama baginya untuk memu-
tuskan hal tersebut. Dia yakin, dengan keputusan ini membuat ia 
menjadi orang yang sukses dengan segala kecukupan dan bahkan 
keberlebihan dalam hidup. Menurutnya; “Dengan ini, saya akan 
gandakan peluang ini menjadi kesempatan lain guna mempercepat 
kekayaan dan kesejahteraan keluarga di masa depan.”
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Setelah sebulan berjalan, tanggung jawabnya semakin besar 
karena berada pada bulan yang strategis untuk memotivasi orang 
di pertengahan tahun, undangan seminar, dan acara dari berbagai 
instansi kian merambat diri Bapak Ilham, sehingga dia turut 
mengikuti langkahnya ke mana beliau pergi, beberapa ada yang di 
rumah saja karena Covid-19 masih tak hentinya melanda negeri. 
Meskipun tampil di belakang kamera dan tak pernah diliput 
kamera, tapi menurutnya; ini adalah momen spesial dalam dirinya 
dan membuat ia mengabadikan cerita pertamanya ke dalam 
bentuk tulisan, ketika ada permasalahan di depan layar pun tak 
luput dari tulisannya. Pokoknya semua aktivitas, pengalaman dan 
perasaan dirinya ia cantumkan ke dalam tulisan tersebut, akhir 
bulan ini tulisan saya penuh dengan cerita seminar di balik layar. 

Dua bulan berjalan, kegiatan untuk mendampingi beliau 
semakin tak terbendung. Silih berganti, pulau ke pulau, tempat 
ke tempat, posko ke posko, Memasuki ruangan khusus kelas 
bisnis dan super bisnis pun bagas sudah lalui, di samping beliau 
menjalankan bisnis, kegiatan mengisi seminar tetap ia jalankan. 
Tapi tiba masanya di mana bisnis yang ia jalankan tak berjalan 
dengan baik akhir-akhir ini, karena Bapak Ilham sudah beberapa 
bulan tak pernah melihat situasi dan keadaan bisnisnya secara 
langsung. Setelah acara seminar pada hari itu, Bapak Ilham 
dan Bagas pun melihat situasi dan memperbaiki apa yang sebe-
narnya terjadi pada bisnisnya tersebut dengan menggunakan 
kendaraan super cepat di dunia yaitu pesawat bisnis, kesulitan 
melewati proses tes Covid-19 membuat seorang bisnis kelas 
kakap tak menjadikan ini sebagai beban. Cukup beberapa menit 
perjalanan udara dan beberapa jam perjalanan darat membuat 
bagas kembali mengabadikan momen tersebut ke dalam bentuk 
tulisan. Beberapa helai lembar kertas pun sudah ia tulis dan 
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masuk kepada lembar berikutnya, menurutnya; “Saya rasa ini 
adalah peluang dan risiko tanggung jawab yang harus dihadapi, 
lanjutkan saja. Semoga berakhir indah.”

Setibanya di tempat bisnis, Bagas tak bisa melihat keadaan 
di dalam karena Bapak Ilham tak mengizinkannya masuk. Karena 
beliau pernah menyampaikan; “Kamu (Bagas) tidak boleh masuk 
dan mengurusi bisnis Bapak karena ini sifatnya rahasia. Hanya 
saya dan karyawan lainnya yang bisa mengatasi dan menyele-
saikan masalah ini, jikalau tidak selesai, maka baru kamu(bagas) 
bisa masuk. Setelah menunggu beberapa jam di luar yang sangat 
membosankan baginya, datanglah seorang karyawan suruhan 
Bapak Ilham untuk mengizinkan aku masuk ke dalam ruangan 
bisnisnya. Dengan perasaan yang lega dan hati yang tenang saya 
berjalan menghampiri dan menyusuri ruangan beliau yang penuh 
dengan dekorasi indah sepanjang jalan, prokes tetap diterapkan. 

Setibanya di dalam ruangan beliau, saya sangat gugup 
kepalang kuat karena para karyawan dan Bapak Ilham menatap 
saya dengan mata yang sangat tajam seperti ingin marah, mata 
merah badan menggigil menghampiri tubuh saya. seperti berada 
pada acara Konferensi Meja Bundar di Bali. Ahhh, mimpi, sudah 
lah, mungkin saya tak akan berada di dalam forum tersebut. 
Akhirnya, tubuh dan perasaan saya kembali normal karena 
mereka mengizinkan saya untuk duduk di belakang meja bundar 
tersebut. Jauh dari forum, tapi bisa lah untuk mendengar suara 
mereka maupun suara saya nantinya.

Beberapa menit setelah itu, Bapak Ilham pun menyam-
paikan apa yang sebenarnya terjadi dalam bisnisnya. Dengan 
situasi kondisi yang tak mendukung jalan bisnisnya karena 
Covid-19 membuat beliau dan karyawan pun kebingungan, 
dengan metode langsung dan tak langsung pun sudah mereka 
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terapkan tapi pelanggan dan konsumen waktu demi waktu sudah 
menunjukkan di angka penurunan. Ekonomi konsumen menjadi 
pengaruhnya, daya minat semakin kurang, mungkin teman-teman 
yang membaca bab ini mengetahui apa yang terjadi. Tapi, sejalan 
dengan permasalahan pasti akan ada yang namanya solusi. 

Tak butuh waktu lama setelah menyampaikan problem 
permasalahan tersebut, dia (Bagas) yang cerdas, kreatif,  dan 
unik ini memberikan sedikit solusi yang mungkin semuanya bisa 
menerima dengan baik. Apa itu solusinya?

Ada yang bisa menjawab solusinya ini seperti apa? jikalau 
ada, bonus dan hadiah kan kau dapati.

Menurutnya; solusinya adalah menjadikan bisnis lebih 
fokus kepada online atau berbasis internet, mengajak usaha-
usaha besar dan berpengaruh lainnya untuk bisa bekerja sama 
dengan disiplin ilmu yang memiliki hubungan yang sama serta 
membuat bisnis ini sebagai media pembelajaran dan percon-
tohan untuk bisnis lainnya dengan berbagai aspek terkhusus 
bidang bisnis yang dijalankan. Bisnis ini adalah pegangan profesi 
yang senantiasa akan berakhir pada periode yang disebutkan 
Allah, jangan lupa bersedekah, rutinkan tak pandang bangkit 
atau terpuruknya diri kita.  

Beruntung sekali, dengan bisnis yang bapak Ilham jalankan 
sesuai dengan bidang yang saya sukai yaitu literasi. Insyaallah 
dengan team branding yang kuat, kerja sama bisnis yang makin 
meluas, online yang lebih terfokuskan, internet dan teknologinya 
kian dimantapkan serta analisis yang baik di masa depan, bisnis 
akan pesat di jalanan. Tancap bos.

Menurut Bapak Ilham dan para karyawan. Solusi atas apa 
yang disampaikan Bagas adalah salah satu solusi yang sangat 
baik, dan insyaallah setelah mempertimbangkan dengan matang 
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sematang nasi yang dimasak. Bisnis mereka akan sepenuhnya 
menjadi berubah dan berbenah. Sehingga beberapa bulan setelah 
itu, bisnis yang ia jalankan sudah mulai berada pada kondisi yang 
mulai membaik. Meskipun begitu, yang namanya situasi kondisi 
yang membuat ini terjadi karena rencana Allah, baginya (Bapak 
Ilham) rencana Allah lebih baik, tapi lebih baik lagi ketika rencana 
ini berjalan. Pastikan rencana ini menjadi kenyataan hidup 
yang membawa kepada perubahan. Perubahan ini yang sedang 
dijalankan, bersiap ke depannya akan mendapatkan banyak lagi 
cobaan hidup. Bisnis, kegiatan sehari-hari seperti yang bapak 
jalankan adalah salah satu titipan. Tapi bapak harus berikan yang 
terbaik atas titipan tersebut. Right?

 h Kalau bisa dibuktikan, kenapa tidak? 

 h Kalau bisa berubah dan berbenah, kenapa tidak? 

 h Kalau ada yang kurang, belum maksimal harus diperbaiki, 
kenapa tidak? 

 h Kalau ada kesempatan atas titipan yang Allah berikan di 
ambil, kenapa tidak? 

 h Kalau mau ingin banyak kenapa harus sedikit? Bingung.

 h Kalau ada yang minoritas, kenapa harus mayoritas? 
Bingung.

 h Kalau ada yang bingung, kenapa harus paham?

 h Kalau ada yang paham, kenapa masih ada yang bingung?

 h Kalau ada yang sukses, kenapa harus kegagalan?

 h Kalau ada kegagalan, kenapa harus ada sukses?  

 h Kalau ada kebalikan, kenapa harus ada ketetapan? 
Bingung.

 h Dan kalau kalau lainnya.



Dion Pratama Putra | 109

Bingungilah diri kita, sebagaimana membingungkan kita 
untuk sulit mencapai kesuksesan.

Bingung adalah cara kita memahami sedikit ilmu dan 
informasi, dengan sedikit bisa membuat kita belajar. Belajar 
agar supaya bisa menjadi paham, paham ini banyak macamnya. 
Entah paham dengan ilmu yang diberikan guru idola atau paham 
dengan kehidupan kita yang serba pas-pasan dan takkan ada yang 
dibanggakan. Yang terpenting pahamkan saja dahulu ilmu-ilmu 
atas cerita receh yang saya berikan ini, semoga makin bingung.

Baiklah, apakah kita bisa melanjutkan cerita kita sampai 
selesai? Sip ya, mari kita lanjutkan.

Setelah bagas memberikan solusi tersebut, bisnis dan 
kegiatan yang dijalankan oleh Bapak Ilham pun sudah mulai 
berjalan dengan baik. Tak lupa, Bagas yang ingat dan konsisten 
dengan apa yang dia lakukan selalu mendapatkan apresiasi baik 
dari beliau dan kalangan lain yang pernah bergaul dengannya. 
Menulis di balik kesibukan adalah hal yang takkan pernah dilupa-
kannya, meskipun bercampur dengan kebingungan dan pikiran 
yang serba campur aduk bagaikan es campur diminum para tuan 
pembaca. Silakan menikmati.

Mendekati satu tahun bekerja bersamanya, sibuk dan 
tanggung jawab yang besar membuat dia semakin mantap 
untuk menerbitkan buku karyanya. Dengan modal tulisan dan 
kinerja yang baik di bawah naungan Bapak Ilham, semua fasilitas 
dana sampai kepada promosi kepada semuanya beliau bantu, 
menyuapkan saja kepada mulutnya apakah masih tidak mampu 
menelan? Saya rasa ini peluang berlipat, rugi jikalau tak ambil.

Setelah semuanya ditanggung, mulai dari akar sampai 
buahnya menjadi tanggung jawab Bapak Ilham. Hidup sejahtera, 
dikenal banyak orang, relasi semakin meningkat, hubungan 
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pejabat adalah hal biasa serta bergaul bersamanya merupakan 
pembuktian keseriusan dirinya untuk menjadi berubah dan 
berbenah. Pengalaman membuat dia belajar, kesenangan dan 
kebahagiaan membuat dia semakin dekat kepadanya (Allah dan 
kedua orang tua), sampai di mana perasaan ini kian semakin 
menunjukkan akhirannya bahwa berkat usaha, doa kedua orang 
tua dan pertolongan Allah Swt. tidak akan merasakan hal seperti 
ini.

Demikianlah cerita singkat yang saya sampaikan di atas, 
pelajaran apa yang dapat kita ambil setelah membaca? Apakah 
biasa-biasa saja, atau luar biasa. Tergantung kita menilai, peni-
laian terbaik berasal dari diri yang baik, penilaian buruk berasal 
dari diri kita yang belum sepenuhnya menjadi buruk.

Akan ada hal-hal yang menarik lainnya pada bab-bab 
selanjutnya, jangan lupa baca dan renungkan sejenak apa saja 
ilmu yang didapatkan selama membaca bab sebelumnya. 

Sukses dan jangan lupa apresiasi diri atas apa yang dicapai 
selama ini, ya!
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“Ingat saja, ketika kita tidak 
mampu atas apa yang kita 
inginkan, berarti telah membuka 
jalan untuk pesaing melampaui 
kita. Namun, ketika kita mampu 
atas apa yang kita inginkan, berarti 
pesaing kita akan ketakutan 
terhadap kita.”

-Dion Pratama Putra-

“Percayalah, dengan apa yang kita 
miliki saat ini adalah anugerah 
terbesar yang Allah berikan. 
Jangan sia-siakan, syukuri, 
nikmati dan jangan pernah merasa 
atau berniat untuk merendah 
kepada orang lain yang belum 
tentu sama dengan kita.”

-Dion Pratama Putra-
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“Pembuktian bisa saja meyakinkan 
orang lain untuk tidak mampu lagi 
berbuat semena-mena kepada 
kita, cara terbaik dari yang terbaik 
adalah dengan pembuktian. 
Buktikan kamu bisa dari pada 
mereka.”

-Dion Pratama Putra-

“Motivasi bisa saja membuat 
semuanya menjadi biasa kembali, 
action serta pembuktian bisa 
membuat semuanya menjadi luar 
biasa tanpa ada kembaliannya.”

-Dion Pratama Putra-



Dion Pratama Putra | 113

BAB 9
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PENULIS ITU INDAH, PERCAYA?

Katanya, untuk menjadi apa yang kita inginkan harus disertai 
dengan perasaan kita untuk memulai maupun saat berproses. 
Cemas, dan risau mendatangkan sebuah pencapaian yang tak 
akan maksimal, hasil minimal tak akan bersinergi. Senang dan 
nikmatilah merupakan perasaan terbaik agar proses keinginan 
berjalan dengan maksimal, hasilnya pun begitu puas. Puas 
mendapatkan apa yang telah kita usahakan, meskipun di lain 
sisi kepuasan berasal dari kinerja kita, tapi secara tidak langsung 
perasaan ini sangatlah menentukan.

Sebagaimana pentingnya perasaan saat memulai bagaikan 
membuat secangkir kopi tanpa gula, agar ada kesan sempurnanya, 
seduhan kopi berilah gula dan nikmatilah senikmat-nikmatnya, 
insyaallah mood kita akan kembali dan meningkatkan gairah sema-
ngat untuk bekerja. Begitu juga dengan memulai atas apa yang diim-
pikan, jangan berharap kepada hal yang spontan, tergesa-gesa dan 
to the point. Tapi lewati proses tersebut dengan niat dan perasaan 
yang bagus. Sehingga modal pertama bukan hanya terletak dari 
impian, bukan juga karena keinginan. Tapi perasaan, karena saya 
membuat bagian bab pertama dari buku ini adalah enam perasaan 
(“6S Feeling”) bukan enam cara bermimpi, maupun enam cara sukses.

Silakan teman-teman semua menjawab dua pertanyaan 
yang diibaratkan sebagai musik dan gambar.
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 h Apakah dengan apa yang kita dengarkan 
membuat kita bernyanyi atau tidak?

 h Apakah dengan melihat dan memulai bisa 
membuat hati kita berwarna?

Tentu, nyanyi dan warna tersebut kitalah yang merasa dan 
membuatkannya. Beda orang beda cara, beda nyanyi beda lirik, 
beda warna beda hasil, hasil beda proses pun juga beda. Inilah 
kita, kita hidup dibalik perbedaan yang membuat semuanya unik, 
bersatu dan bersama yang membuat semuanya serasi. Bangsa 
Indonesia saja mengajarkan kita untuk menjadi bersatu. Bersatu 
kita teguh, bercerai kita runtuh. Right?

Ketika kita menghasilkan sebuah karya sebut saja contoh; 
buku, di dalam buku tersebut terdapat beberapa bab yang salah 
satunya mengisikan tentang cerita keluarga bahagia, secara 
kesimpulannya sudah bisa kita tebak. Tapi, bahagianya isi 
cerita tersebut apakah bisa di rasakan oleh pembaca atau tidak? 
Belum tentu, tergantung dari cara penulis menampilkan kata-
kata menarik di dalamnya sehingga di sini penulis bukan hanya 
sebagai penulis yang merangkai kata-kata, tapi juga merangkai 
perasaan dirinya sendiri maupun memerankan perasaan orang 
lain. Sama seperti musik, ketika dua orang yang memiliki pera-
saan yang berbeda membawakan lagu Indonesia Raya, satu 
dengan perasaan semangat dan satu lagi dalam keadaan mena-
ngis. Apakah sama? Ya, menyanyikan lirik yang sama. Lantas apa 
yang membuatnya berbeda? Yaitu; perasaan. Perasaan semangat 
sangatlah cocok dengan lagu Indonesia Raya karena pejuang kita 
menciptakan lagu pada saat sebelum proklamasi kemerdekaan 
dan dinyanyikan dengan semangat saat proklamasi kemerdekaan. 
Memang, setiap kita punya perasaan yang berbeda tergantung 
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cara kita melihat sesuatu. Tapi apakah dengan perasaan dalam 
melakukan segala sesuatu membuat orang lain berwarna dan 
bernyanyi? Jikalau tidak, maka perlu diintrospeksi. 

Selanjutnya, berdasarkan proses dan cerita pada bagian 
sebelumnya. Apakah teman-teman semua telah mengetahui 
dibalik proses saya terdapat banyak perasaan yang dirasakan, 
silakan teman-teman semua membuka bagian bab pertama 
kembali karena ini bagian awal, dan tidak menutup kemung-
kinan baca bagian bab selanjutnya yang disertai dengan pera-
saan-perasaan yang memenuhi otak cerdas kita. Langsung 
maupun tidak langsung semuanya akan terdefinisikan. Lengkapi 
dibalik kekurangan, jika saat membaca membuat semuanya tidak 
bernyanyi bahkan tak berwarna. Maka nyanyikan dan warnailah 
sesuka hati agar supaya cerita ini menarik dibalik ketidak mena-
rikannya. Right? 

Sebelum kita memulai cerita receh ini, ada satu perta-
nyaan, nih, jawab ya?

 h Apakah teman-teman sudah bersedia akan 
membuat semuanya berwarna dan bernyanyi 
setelah membacanya? Jikalau tidak, mohon 
kerja sama untuk sama-sama kita mengoreksi 
dan melengkapi bagian mana yang kurang ya?

Sip ya, kita tunggu teman-teman lainnya agar supaya tak 
ketinggalan.

Dua menit kemudian, sampailah kita kepada pembahasan 
inti dari segala keintian bab ini. Masih dalam dunia penulis, 
setelah menjadi penulis dan mendapatkan masalah serta untung 
rugi dari penulis. 
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Ada sebuah cerita saya ketika awal masuk perguruan 
tinggi di kampus yang saya pilih, memasuki era di mana kondisi 
masih belum memulihkan dirinya dengan tingkah pelaku di 
dalamnya yang tak kunjung baik, penerapan protokol kesehatan 
masih belum maksimal membuat semuanya menjadi tertutup, 
menutupi karena merasa takut akan tersebarnya virus berba-
haya, menerapkan peraturan yang tak mengizinkan semuanya 
beraktivitas, pedagang dan buruh perusahaan lainnya tak bisa 
berbicara, kebingungan akan penghasilan dari pekerjaan kian tak 
menentu, berlarut-larut dalam lembah kevirusan yang melanda 
seluruh dunia. Pelajar dan mahasiswa menjadi korbannya. 

Saya yang baru sehari memasuki dunia perkuliahan terasa 
jauh berbeda dari sebelumnya, virtual Zoom menjadi saksinya, 
pertemuan pertama dengan para atasan menjadi bahan bakarnya, 
penambah semangat dengan sistem dan peraturan kampusnya, 
menambah kembali dengan prestasi mahasiswanya, menjadikan 
diri termotivasi jadinya. Tampil aktif dan menjadi satu-satunya 
mahasiswa pembeda, membuat diri di undang di berbagai instansi, 
tanpa basa-basi mempertimbangkan kemampuan, langsung 
menarik perhatian senior. Seminggu setelah perkuliahan, mereka 
memantapkan untuk menjadikan saya sebagai pemateri lewat 
“Webinar Online Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam” 
tepat tanggal 28 September 2020 menjadi bagian terbesar dalam 
partisipasi saya terhadap kampus khususnya di jurusan saya dan 
fakultas saya. Inilah partisipasi terbesar dibalik kekurangan yang 
ada, di tengah pandemi mereka yang lain belum mampu apa pun, 
belum sanggup apa pun, bahkan takut menampilkan apa yang telah 
dihasilkan saja belum mampu. Mungkin karena masih mahasiswa 
baru, dan takut mengembangkan apa yang ada, jadinya unsur dan 
perasaan negatif masih melekat kepada diri.



118 | Buktikan Perjuangan atau Biarkan dengan Penyesalan

Ketika melewati hari-hari sebelum tampil, perasaan 
semakin gugup karena salah satu panitia memberikan tugas baru 
yang menjadi kekuatan terlemah di dalam diri ini. percaya atau 
tidak, semuanya akan percaya jikalau aku bisa menghadapi dan 
menyelesaikan tugas tersebut. Berat rasanya, tapi saya percaya 
sekali dengan kekuatan usaha. Tidak ada yang berat jikalau 
tak dihadapi, tidak ada yang ringan jikalau hanya terdiam dan 
memandang itu adalah sebuah tangan yang dibalikkan. Usaha 
menuju sukses tak sama dengan usaha membalikkan telapak 
tangan, right?

Beberapa jam seminar akan dimulai, tak terasa dengan 
kenyamanan tidur di pagi hari, kedinginannya menusuk sampai 
ke ulu hati, Gunung Singgalang dan Merapi menghasilkan 
gumpalan awan yang memenuhi serta embun pagi membuat 
semuanya menjadi sempurna. Terlambat beberapa menit, pani-
tianya telah memanggil. Ke mana dirimu Dion, hari ini adalah 
hari di mana kamu mengisi materi di seminar kami. Apakah 
kamu masih tidur atau bagaimana? Notifikasi WhatsApp tentang 
seminar memenuhi ruang chat, begitulah usaha mereka selaku 
panitia. Dengan terbangunnya diri membuat semua hal yang aku 
lakukan dengan tergesa-gesa bagaikan anak yang tak tahu kedi-
siplinan, hanya dengan beberapa detik semuanya telah selesai. 
Tiba saatnya saya membuka handphone dan melihat semua 
ruang chat telah dipenuhi panitia seminar, dan saya pun berdalih 
kalau saya ada kegiatan pagi hari dan tak tahu akan ada seminar 
pagi ini. Inilah kebohongan pertama yang membuat semuanya 
kacau, kacau ketika di permulaan. Tapi pengaruhnya tak begitu 
signifikan, buktinya di awal sampai akhir seminar Alhamdulillah 
berjalan dengan lancar, begitulah kira-kira cerita saya dalam 
keadaan dan situasi tertekan, tertekan karena ngantuk.
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Indah karena apa? Karena datang pada waktunya. 
Terlambat, tidak terlalu karena online membuat semuanya 
menjadi terbatas dan minimalis, tapi tak dengan penampilan. 
Cukup dengan penampilan membuat semuanya baik, cukup 
sinyal dan kuota Alhamdulillah aman terkendali, sekali lagi? 
Indah karena apa? Karena datang pada waktunya. Waktunya pas 
menjadi seorang penulis ketika masuk kampus, semuanya akan 
diketahui dan sebagian tak ingin diketahui. Sebagian tak meng-
inginkan dirinya menjadi viral, sebagian menginginkan seba-
liknya. Demikianlah diri kita, kita berbeda, kita awalnya dicip-
takan dari tanah kemudian dari cairan kotor dan menjijikkan, 
lahir dan besar di tempat yang berbeda, mati pun di tempat yang 
berbeda. Tapi jenisnya sama, sama-sama masuk ke dalam tanah.

Selanjutnya, dengan pencapaian yang saya raih tersebut. 
Saya banyak dikenal, penambahan relasi kian semakin mantap. 
Pundi-pundi pengalaman sudah mengikuti dibalik perjuangan, 
kenangan erat bersama seseorang juga sudah memuliakan dirinya 
untuk menjadi orang yang satu, satu di balik ketidaksatuan diri 
dengan si dia. Bingung? Ya, nikmati saja.

Ada tiga kata motivasi spesial buat teman-
teman semua, silakan baca, ya!

“Begitu kuatnya cahaya persatuan 
sehingga bisa menerangi seluruh bumi.” 

~ Baha’U’Llah~
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“Persatuan dan kemenangan itu sama.”

 ~Samora Machel~

“Kekuatan terbesar berasal dari 
perbedaan dan pengalaman dibalik 

perjuangan.”

~Dion Pratama Putra~

Dengan tiga kata motivasi tersebut, tersimpan erat sebuah 
makna dan informasi penting yang sama-sama terstrukutr dan 
terukur, bagaikan anak panah yang tepat menembak sampai 
pada titik sasarannya, membayangkan kalau atlet panahan hebat 
akan sering melewati kegagalan yang tak sesuai dengan keingin-
annya. Karena dengan latihan yang terukur, gagal mencoba 
kembali, dan jadikan sebagai kebiasaan dibalik percobaan. Maka, 
keberhasilan menembak sesuai titiknya akan berhasil ia capai, 
tentu membuat perasaannya semakin senang. Apalagi ditambah 
dengan prestasi segudang menjadi nilai plus dari sebuah penca-
paian, kenangan akan pengalaman semakin membuat dirinya 
menjadi rindu apabila posisi tersebut sudah digantikan dengan 
yang lebih muda, begitulah kehidupan.

Saya mengambil contoh kehidupan saya, ketika saya 
berada di posisi ini. Maka akan ada yang namanya masa, masa di 
mana kita telah digantikan dengan yang lain. Tapi yang membuat 
kita bertahan dan dikenang banyak orang adalah karya, karya 
apa yang kita hasilkan. Yang tujuannya adalah kebermanfaatan 
untuk banyak orang, sedih rasanya. Inilah indahnya menjadi 
seorang penulis, ketika kita menciptakan hanya satu karya yang 
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belum maksimal, maka kita harus butuh upgrade diri untuk 
karya-karya selanjutnya. Indahnya hanya sementara. Ketika 
masih muda, jiwa semangat masih membara, tanggungan belum 
terlalu banyak, ibadah pun juga masih sedikit. Maka, tingkatkan. 
Dekatkan diri kepada Allah atas usaha-usaha upgrade diri yang 
kita lakukan. Right?

Kembali lagi pada tiga kata motivasi di atas, setelah 
teman-teman membacanya. Apakah sudah paham maksudnya? 
Seperti yang saya sampaikan pada bagian ini. Bahwa ketiga kata 
tersebut saling berhubungan. Apa hubungannya? ya, intinya tak 
sama dengan hubungan antara kamu dengan si dia.
Pacaran maksudnya. Wkwkw.

 Õ Bagian kata pada motivasi pertama, sila-
kan baca ulang teman-teman. Heheh.

Saya tunggu 10 detik dari sekarang, krik krik krik.
Perlu kita ketahui bersama-sama, ketika aku berada 

pada titik yang biasa-biasa aja dalam kehidupan, semua orang 
menganggap saya biasa, hina, dan bahkan di-bully sekalipun. 
Dukungan dan kekuatan dari orang lain tak menaruh kepada 
saya, karena mereka mungkin menganggap;

“Apa yang akan aku ambil dari dia, 
sedangkan dia tak punya apa-apa untuk 

dibanggakan?” 

Sisi lain yang membuat mereka menganggap biasa ketika 
saya bermimpi terlalu besar adalah hanya perkataan tanpa 
pembuktian, tak akan jadi apa-apa. Inilah kata yang sering saya 
dengar dari mereka. Meskipun saya tak menyebutkan pelakunya 
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siapa, tapi secara langsung perubahan dengan pembuktian pasti 
akan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Anjing meng-
gonggong di tengah malam saja mempunyai sebab akibat, apalagi 
kita selaku manusia yang mempunyai sejuta mimpi dan impian. 

Dengan dukungan dan persatuan dari orang-orang lain 
untuk membulatkan tekadnya untuk saya, takkan kunjung ada. 
Sama seperti kita menunggu hujan yang sangat lebat di bawah 
pohon, tanpa usaha untuk berteduh di bawah atap, maka hujan 
akan membasahi kita secara perlahan-lahan. Sama juga seperti 
bus yang kita tunggu di dalam rumah, tanpa kita temui dan cari. 
Maka, bus tak akan menghampiri kita dengan sendirinya, untuk 
mencapai tujuan. Maka kita harus berusaha, right?

Saat berusaha mencapai impian tersebut, saya pun juga 
dihadapi dengan perasaan dan kondisi yang sama sebelum 
memulai, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Saya pikir, 
inilah momennya. Ketika saya berhenti berjuang, orang lain akan 
semakin wah kepada saya. 

Dengan pembuktian, persatuan mereka sudah menam-
pakkan wujudnya. Dengan hasil, apresiasi besar mereka pun 
menghampiri diri. Dengan ini, semuanya telah aku abadikan. 
Sampai di mana proses ini menuju titik akhir, akhir di mana 
kehidupan sudah menunjukkan akhirannya. Hehehe.

Percaya? pembuktian kalau usaha tak akan mengkhianati 
hasil, Seribu dukungan dan jutaan peluang menghampiri. Cahaya 
dunia semakin terang, seterang lampu Philips termahal yang 
pernah ada. Hehe.
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 Õ Bagian kata motivasi kedua, silakan baca 
ulang, ya!

Saya tunggu 10 detik dari sekarang. Krik krik krik.
Kita pernah mendengar kalau kemenangan itu identik 

dengan berhasil. Namun, keberhasilan tak sepenuhnya menda-
patkan kemenangan, terkadang berhasilnya kita bukan dari 
kemenangan suatu perlombaan atau mendapatkan hadiah 
mobil jutaan rupiah, tapi berhasil karena telah mendapatkan 
sebuah penghargaan diri atas pengalaman yang kita dapatkan. 
Kalah dalam perlombaan masih bisa dikatakan sebagai berhasil, 
berhasil untuk bisa memperbaiki, di mana letak kekurangan kita, 
di sanalah keberhasilan kita untuk belajar terus menerus sampai 
di mana keberhasilan sampai pada titik kemenangan.

Berbicara soal menang, ada yang pernah menganggap 
kalau dirinya menang atas dirinya sendiri, pencapaian diri 
sendiri, usaha diri sendiri, bahkan pengorbanan diri sendiri. 
Dalam kelompok perlombaan sekalipun pernah mengatakan hal 
yang sama, tanpa saya mungkin kita tak akan menang, tanpa 
dia mungkin team tak akan seberhasil ini. Tanpa Lionel Messi, 
Barcelona tak akan menjadi tim terbaik dunia, sekarang keper-
giannya menuju club lain akan membuat Barcelona kesulitan 
meraih apa yang dihasilkan sebelumnya. Dan berbagai macam 
ocehan lainnya yang memenuhi otak kepala kita. 

Seperti yang saya pahami pada bagian sebelumnya, secara 
otomatis kemenangan dan keberhasilan ditentukan oleh dirinya 
sendiri, atau secara garis besar setiap individu lah yang membuat 
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kemenangan dan keberhasilan itu terjadi. Lalu, apa gunanya kita 
hidup? 

Halo, apa gunanya kita hidup. Jikalau tak beramal dan 
beribadah?

Mungkin saya tak akan menjelaskan maksud dan makna 
dari kedua kata tersebut, kita semua sama-sama saling menge-
tahui. 

Kesalahan pemikiran dan persepsi membuat kita tersuntik 
dengan kata-kata yang sejatinya lebih buruk. Lebih menyimpang 
dan lebih kepada hal yang tak sejatinya benar, benar lawan kata 
salah, baik lawan kata buruk. Ketika kata tersebut baik menurut 
kita, belum tentu baik menurut orang lain. Ungkapan kebang-
gaan individual akan mendatangkan penilaian buruk dari orang 
lain, bahkan membuat Allah benci kepadanya. 

Ketika kita menganggap diri kita penentu suatu keberha-
silan, akan ada orang dan Allah yang akan menilai kita. Sebaik-
baiknya penentuan, lebih baik lagi penentuan Allah kepada 
hambanya. 

Kita diajarkan Allah untuk menjadi orang yang saleh dan 
muslih, beramal dan beribadah. Saleh dan beribadah kepada 
Allah, muslih dan beramal kepada sesama. Dengan itu, keme-
nangan dan persatuan akan melekat dalam jiwa kita. 

Kemudian, sesuai dengan pembahasan terkait tentang 
kemenangan dan keberhasilan baik itu dari kerja sendiri, usaha 
sendiri bahkan hasil sendiri adalah salah. Salahnya di mana? 
Ya salah, coba temukan jawabannya dalam bagian selanjutnya. 
Heheh.

Dua menit selanjutnya. Krik krik krik.
Jawabannya simpel, cukup dengan membaca dan mema-

hami. Hehehe.



Dion Pratama Putra | 125

“Berada pada dua paragraf sebelum jawaban ini.” 

Paham?

Sesuai dengan cerita saya pada bagian motivasi pertama, 
dengan keberhasilan saya menciptakan karya, menjalin relasi, 
menjadi inspirasi, dan bahkan menerangi seluruh bumi adalah 
karena persatuan. Bukan karena diri saya, bukan juga hasil saya. 
tapi hasil dari persatuan atas usaha saya dan usaha mereka dalam 
menciptakan kemenangan ini. 

inilah indahnya menjadi penulis, tanpa mereka takkan jadi 
apa-apa. Khusus, berlaku untuk semua hal dalam impian kita, 
apa pun itu. Jadi secara otomatis yang dapat saya pahami persa-
tuan dan kemenangan itu sama, tidak ada kemenangan tanpa 
persatuan, tidak ada persatuan tanpa kemenangan. Kemenangan 
akan terjadi apabila ada persatuan, bukan hanya persatuan tekad, 
usaha, dan pengorbanan sendiri. Tapi persatuan segala aspek 
secara bersama. Right? 

 Õ Bagian kata motivasi ketiga, silakan baca 
dan pahami lagi, ya!

Saya tunggu 20 detik ya. Krik krik krik.
Kekuatan terbesar kita untuk menjadi apa yang kita 

inginkan adalah pembeda dibalik pengalaman. Berbeda itu unik, 
apalagi dibalik pengalaman. 

Pengalaman kamu apa, apakah hanya dengan pengalaman 
dan pernah ikut ini dan itu saja tanpa menciptakan perbedaan? 
Kita tidak akan menjadi besar, meskipun jadi besar tapi tak jadi 
unik. Karena dengan keunikan mampu menghasilkan sebuah 
argument baik dari orang lain untuk kita. Tak panjang lebar pada 



126 | Buktikan Perjuangan atau Biarkan dengan Penyesalan

bagian ini, jikalau teman-teman setuju dengan maksud saya 
silakan bergembira dan nikmati kebingungan ini. Heheh.

Selesai ketiga motivasi di atas, apa ada pertanyaan? Jikalau 
ada, nanti akan saya buatkan bagian kosong di akhir buku ini. 
Silakan bertanya atau menyanggah atas apa yang telah dibaca ya.
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“Keindahan berasal dari warna 
atau bernyanyinya kita terhadap 
apa yang kita lihat dan usahakan. 
Karena usaha dibalik apa 
yang kita lihat adalah sejalan, 
sejalan mengarungi kehidupan 
bersamanya.” Wkwk.

-Dion Pratama Putra-

“Indahnya hidup karena 
bermanfaat dan sempurnanya diri 
karena akhlak.”

-Dion Pratama Putra-
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“Percayakan, meyakinkan dan 
mengusahakan diri agar hidup jauh 
lebih indah. Indah dari banyaknya 
masalah yang dihadapi, masalah 
akan indah pada akhirnya.”

-Dion Pratama Putra-

+

“Allah menitipkan kelebihan di 
setiap kekurangan, menitipkan 
kekuatan atas di setiap kelemahan, 
menitipkan sukacita di setiap 
dukacita, menitipkan harapan di 
setiap keraguan. Allah berjanji 
semua itu akan indah pada 
waktunya.” Right?
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BAB 10
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PENULIS BARU VIRAL

Saya pernah mendengar seseorang yang mempunyai pendapat 
ide kurang lebih seperti ini; “tentang siapa diri kita?” Merupakan 
sebuah pembentukan mental yang bersikap luwes bahwa seha-
rusnya kita sebaiknya melepaskan ide tentang keberadaan “kita”, 
sesungguhnya ini adalah bentuk nyata dari kita untuk kita. Lebih 
baik kita melepaskan dan menjauhkan diri dari kata tersebut. 
Bersikap cuek di balik kedewasaan dan mengikuti alur sebagai-
mana mestinya ini adalah jalan terbaik.

Memahami ini sebagian kita mungkin merasa benar adanya 
dan merasa ini adalah sedikit gila yang membutuhkan penjelasan 
lebih panjang agar tak menimbulkan kontroversi, boleh. Saat kita 
diskusi secara langsung semuanya akan dijelaskan. Selanjutnya, 
ada beberapa keuntungan psikologis jika kita mempraktikkan ini. 
Ketika kita melepaskan maka otomatis kita sudah membebaskan 
diri agar bisa menjadi manusia yang santai tapi punya target, dan 
tak berambisi kuat agar ketika gagal tidak sakit. 

Sesuai yang kita alami sakitnya di putuskan gebetan dan 
ditusuk jarum nyatanya benar-benar sakit sampai menangis, tapi 
jauh lebih sakit saat kita gagal dalam mencapai impian, bedanya 
hanya terkait tentang masa. Masa yang sulit untuk sembuh 
adalah memperbaiki kegagalan menjadi keberhasilan. Masa yang 
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mudah untuk bahagia yaitu dengan move on dan cari yang baru, 
hehe. 

Masa yang indah adalah masa di mana kita sudah diketahui 
orang banyak, kalau kita sudah berhasil mencapai impian. Namun, 
indahnya hidup tidak menjamin kita sukses diketahui orang, 
terkadang banyak yang biasa saja dalam kehidupan tapi hidupnya 
aman-aman saja, dan bahkan indah menurutnya. Kembali lagi 
kepada diri kita pribadi, kalau  ingin viral diketahui banyak orang, 
maka bersiap kita terbunuh oleh diri sendiri. Bagaimana caranya?

Coba kita renungkan diri kita sendiri, apakah kita mera-
sakan hal yang sama? Asekkkk. 

Sama sama merasakan adalah bentuk dari persamaan 
batin yang memungkinkan kita untuk melakukan kinerja yang 
sama. Right?

Kembali kepada pembahasan yaitu terkait viralnya diri 
artinya sama dengan membunuh diri kita perlahan-lahan. 

Ceritanya sangat singkat, kenapa dan apa maksudnya 
membunuh diri sendiri. Berdasarkan apa yang telah saya alami, 
ketika kita menjadi orang yang sukses. Maka ini sifatnya umum 
semua orang menganggap hal sama dan diakui jikalau ia benar 
sukses. Semua kalangan, profesi apa pun jika telah berada pada 
syarat sukses orang banyak. Inilah suksesnya, sehingga sukses 
menurut diri sendiri dan orang lain tergantung bagaimana cara 
membuat suatu kebermanfaatan untuk dirinya maupun untuk 
semua orang.

Dokter sukses karena kesembuhan pasien, guru sukses 
karena membuat muridnya pandai, kepala daerah sukses jikalau 
membuat kesejahteraan di dalam masyarakatnya, penceramah 
sukses karena telah memengaruhi jemaahnya, dan bidang profesi 
serta disiplin ilmu lainnya.
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Secara sadar membuat kita berpacu atas profesi yang kita 
inginkan tersebut, tanpa kita sadari bahwa ada yang lebih penting 
dari itu, yaitu kesehatan. Berdasarkan survei yang pernah saya 
baca untuk menjadi apa yang kita inginkan terutama untuk 
kesuksesan, maka kita akan lupa dengan salah satu bagian ini 
sehingga ambisi kita untuk mencapainya telah jauh berbeda dari 
teman lainnya. Ambisi boleh, tapi jangan sampai lupa bagian ini.

Selain kesehatan adalah mental. Benar? Mental yang kuat 
akan di dapatkan apabila kita mencari dan mendapatkan penga-
laman sebanyak apa pun. Mental yang tinggi mempunyai ambisi 
yang kuat untuk menjadi viral atas profesi yang dijalankan. 
Sama halnya dengan kesehatan. Mental harus sejalan dengan 
usaha untuk meraihnya, jika mental seseorang dasarnya lemah. 
Maka akan sulit mendapatkan profesi yang membuat kita viral. 
Sekali lagi, viral ini umum, semua orang atau kebanyakan akan 
mengetahui hal yang sama. Namun, mental yang tinggi tak selalu 
dimiliki banyak orang, sebagian memiliki mental yang lemah dan 
harus bekerja serta mengasah sekuat mungkin mentalnya agar 
semua yang diinginkannya menjadi tercapai, ujung-ujungnya 
akan menimbulkan banyak masalah. Seperti contoh; mental 
kita lemah, lalu di beri tantangan oleh teman terjun dari atas 
jembatan ke bawah yang dikelilingi air yang sangat dalam. Karena 
tergiur akan hadiah yang di dapatkan, kita mau saja untuk terjun 
ke bawah sampai menimbulkan masalah dan gangguan dalam 
diri kita. 

Selanjutnya dan ini yang terakhir, boleh untuk teman-
teman pembaca menambahkan.

Apa itu? Yaitu obsesi. Maksudnya adalah ketika kita siap 
dan berusaha menjadi viral, maka kita pasti akan terobsesi. 
Sehingga ambisi ini dikaitkan sebagian dengan berlebihan dan 
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tak jarang menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu, kita harus 
memiliki pembatasan dalam mengejar ambisi, sekali lagi. Ambisi 
boleh, tapi jangan sampai lupa bagian ini. Bagian apakah? Ya 
bagian pada pembahasan ini. Hehe.

Contohnya seperti ini, misalnya diri kamu sebagai 
pembaca. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan musibah, 
kamu selaku penulis berambisi untuk membuat sebuah berita 
atau cerita terkait musibah yang melanda daerah, untuk menda-
patkan beberapa komisi dari tulisan kita. Maka kita berusaha 
untuk membuatnya menarik, dengan waktu yang terbatas dan 
kemampuan yang kurang baik dari yang lain, kita mengambil 
tulisan dari orang lain yang mengatasnamakan diri kamu. Lantas 
membuat kamu menjadi viral dan ketika kamu menjual karya 
yang bagus ini dengan harga dua kali lipat padahal situasi di ling-
kungan tak mendukung. Gara-gara ambisi yang berlebihan dan 
tak realistis membuat peminat menjadi tertekan bahkan beras-
umsi buruk kepada kamu, apakah ini baik? Tentu kita sama-sama 
bisa menilai. 

Sebagai orang yang berambisi, terkadang kita tak menya-
dari seberapa jauh dan banyaknya ambisi kita yang membuat 
orang lain tidak nyaman bahkan membuat penilaian sendiri 
terhadap kita. Inilah konsekuensi dari viralnya diri kita terhadap 
profesi yang kita jalankan. Sedikit tambahan, membuat kita 
menjadi angkuh, sombong, tinggi hati, bahkan sikap negatif 
lainnya. 

Seperti yang saya alami, tak ada kata lain selain apa yang 
saya jelaskan sebelumnya. Tentu ini yang saya alami, cepat atau 
lama yang lain akan merasakan. Apabila merasakan, otomatis 
kita harus introspeksi dan bahkan memperbaiki apa yang tidak 
sesuai dengan alurnya.
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 h Asal mula kita di mana? Dalam kekurangan 
atau keberlebihan?

 h Asli sifat kita seperti apa? 
 h Apakah sesuai alur atau tidak?
 h Jikalau telah menyimpang atau tak sesuai 

dengan kebaikan dan membuat orang 
memberi penilaian atas tingkah kita? 

 h Apa yang harus akan kita lakukan?

Kembali kepada diri, jikalau itu membuat kita senang dan 
tak melanggar apa yang seharusnya ada. Maka lakukan, karena 
kebanyakan sukses dan viralnya kita tergantung dari banyaknya 
pengakuan, sampai lupa dengan kualitas diri yang sebenarnya. 

Jadi, kesimpulan apa yang diambil dalam 
bagian cerita singkat ini?

Saya selaku penulis baru yang berada pada keberhasilan 
di kenal banyak orang, membuat semuanya menjadi senang 
bahkan lebih mudah berurusan dengan yang lainnya termasuk 
bertemu dengan kepala daerah, tokoh agama, tokoh bangsa, 
maupun tokoh di bidang lainnya, menjadikannya sebagai orang 
yang meninggalkan beberapa bagian seperti yang kita bahas 
sebelumnya. Silakan simak dan pahami sekali lagi, apakah benar-
benar telah dirasakan atau belum. Jika belum, mari kita perha-
tikan bagian-bagian tersebut. Sebenarnya ada banyak hal-hal 
yang harus diperhatikan dalam mencapai taraf kesuksesan, tapi 
ini tergantung bagaimana cara kita menghadapi ini dengan baik 
dan benar. Semoga sukses kita benar-benar baik, jangan ada yang 
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terugikan satu sama lain dalam perjuangan kita. 
Hidup boleh, berjuang boleh, sukses boleh tapi yang 

tak boleh jangan jadi benalu dalam kehidupan yang membawa 
kepada keburukan dan jangan menjadi orang yang mengambil 
muka orang lain demi mendapatkan komentar dan menjadi-
kannya diketahui banyak orang. Cukup saja menjadi pejuang 
yang baik dari segala kebaikan yang ada, insyaallah viralmu akan 
didapatkan.

Motivasi penulis bisa dikaitkan dengan ilmu dan 
profesi yang digeluti lainnya. Selamat menikmati 
kehidupan dan jangan lupa berproses yang baik 
demi kehidupan di masa depan.



136 | Buktikan Perjuangan atau Biarkan dengan Penyesalan

“Kita sadar bahwa kita tidak punya 
apa-apa dalam kehidupan ini, 
kita lemah dan kita pun hanya 
menumpang. Tapi, apakah dengan 
seperti itu membuat kita menjadi 
tak berdaya? Sungguh keterlaluan, 
cukup lakukan yang terbaik 
semoga keterlaluan tersebut 
berubah menjadi?”

-Dion Pratama Putra-

“Saya rasa hari esok adalah hari 
di mana kehidupan semakin baik, 
lebih maju dan lebih sukses. 
ternyata, tidak jauh berubah dari 
waktu sebelumnya. Hanya saja, 
saya telah berada di posisi yang 
sebelumnya belum pernah.”

-Dion Pratama Putra-
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“Keberanian akan membuka 
jalan, kekonsistenan yang akan 
menyelesaikannya, dan viralnya 
kita sebagai pembuktiannya.”

-Dion Pratama Putra-

+

“Masa depan yang cerah tidak 
pernah dijanjikan kepada siapa 
pun, kamu harus mengejarnya 
sendiri. Viral diketahui banyak 
orang adalah konsekuensinya.”

-Dion Pratama Putra-
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BAB 11
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PRINSIP “EVALUASI”

Sebagaimana jalannya, suatu tujuan akan berhasil sampai apabila 
ada penumpang dan sopir yang mengendarainya. Entah itu motor 
dan mobil, intinya sama saja. Sama-sama membantu kita untuk 
sampai pada tujuan, tujuan ini menjadi akhir dari segalanya. 
Ketika tujuan telah tercapai, maka konsep baru akan dibentuk. 
Saat sampai pada tujuan ke mana kita pergi, apakah yang akan 
kita lakukan setelahnya? Misal pergi ke kantor pagi hari setelah 
sampai tempat kerja, lalu kita bersalaman dengan team kerja 
atau langsung bekerja. Atau misal pergi ke tempat keluarga, hal 
pertama yang orang lakukan adalah bersalaman, berpelukan 
atau mengucapkan kalimat yang sopan seperti assalamualaikum 
kepada orang tua kita atau ucapan dan perilaku yang baik ketika 
pertama kali bertemu.

Tentu, antara kedua cara tersebut adalah hal yang biasa 
dan menjadi rutinitas kita setiap hari. Padahal di sana tersimpan 
banyak makna yang sangat erat kaitannya dengan diri pribadi, 
kesopanan dan kurang sopan, beretika dan tidak beretika, sukses 
dan tidak sukses adalah kuncinya. Ketika hal sepele tersebut 
menjadi awal untuk menjadi orang yang selalu mengevaluasi 
hal-hal yang berkenaan dengan diri kita, terutama kekurangan 
dan memperbaiki kekurangan, maka kita telah berada pada kunci 
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kesuksesan yang abadi. Abadi untuk selamanya dan harus selalu 
dipertahankan bahkan tingkatkan. 

Belum lagi terkait kelompok, organisasi, perkumpulan 
maupun sejenisnya yang lebih bersifat pembelajaran secara lang-
sung maupun tidak langsung. Kita butuh evaluasi kelompok agar 
supaya badan kelompok tersebut berjalan dengan semestinya 
dan sukses karena tujuannya.  Apa pun itu kegiatannya, evaluasi 
itu penting.

Pencapaian terbaik dari segala pencapaian haruslah di 
evaluasi. Sedikit banyaknya kekurangan pasti akan di perbaiki, 
sebaik-baiknya etika dan kesopanan pun juga harus diperbaiki, 
karakter diri sejak kecil memang tak terlalu sulit untuk dirubah. 
Tapi karakter baru haruslah selalu diperbaiki, jikalau semakin 
buruk maka evaluasi dan yakinkan kalau tidak dirubah bersiap 
menjadi orang yang benar-benar merugi. Right?

Sebenarnya kalau kita belajar tentang evaluasi diri, hakikat 
dari evaluasi itu sendiri bermakna sebagai tanda pengenal kita 
yang mencakup aset, kekuatan, kelemahan dan kemampuan 
yang dimiliki atau bahkan tingkat pencapaian keberhasilan diri 
sendiri. Itu karenanya pada bagian bab ini saya menjelaskan 
dan menceritakan evaluasi apa yang harus kita lakukan apabila 
kita telah mencapainya, berbicara soal pencapaian bukan hanya 
terletak dari keberhasilan, kegagalan pun juga termasuk penca-
paian. Tapi kebanyakan kita menyebutkan pencapaian ini identik 
dengan keberhasilan.

Silakan teman-teman semua untuk melanjutkan memba-
canya, karena selanjutnya akan saya bagikan evaluasi tersebut, 
seperti apa yang akan saya terapkan dalam keberhasilan maupun 
kegagalan ini.

Saya tunggu beberapa detik untuk kita berhenti sejenak, 
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beristirahat, dan sambil menikmati seduhan kopi di pagi hari. 
Krik. Krik. Krik. Krik.
Seperti yang telah saya sampaikan bahwa evaluasi diri 

bukan hanya terkait tentang keberhasilan, tapi di sini juga 
termasuk kegagalan. Kegagalan apa yang membuat saya menjadi 
belajar, keberhasilan apa yang membuat saya terus meningkatkan 
keberhasilan tersebut sehingga evaluasi diri semakin diperbesar. 

Sekali lagi, saat saya telah berhasil menciptakan karya 
buku, sukses di undang di berbagai instansi/organisasi, bertemu 
dan menjalin relasi dengan orang-orang yang luar biasa. Maka, 
evaluasi kian semakin banyak. Banyaknya seperti apa? 

Yang saya ketahui bahwa semakin dekatnya kita kepada 
keberhasilan atau telah mencapainya keberhasilan. Maka tang-
gung jawab kita pun juga semakin berat, sama dengan membunuh 
diri sendiri, sehingga evaluasi semakin banyak. Pusing, kegiatan 
padat, dihantui oleh serangan-serangan yang sulit untuk dikon-
trol. Jadi banyaknya seperti apa? Ya banyak, seperti kita menda-
patkan dia yang kita sukai. Bukannya bahagia tapi malah sakit 
hati dan pusing apabila tidak mendapatkan perhatian dari si dia. 
Hehehe.

Selanjutnya, ketika saya menerapkan evaluasi dari keber-
hasilan tersebut. Mungkin tidak asing lagi bahwa evaluasi apa 
yang akan saya terapkan, apalagi kalau bukan memperbaiki, 
meningkatkan dan memperbaiki kembali sampai masa di mana 
evaluasi tersebut berada pada ujungnya. Ya ujung dari kehidupan.

Saat teman-teman semua merasa dan mencoba hal yang 
sama atau berbeda, pasti akan merasakan yang namanya keku-
rangan, inilah kita. Maka, kita tak lepas dari yang namanya 
evaluasi, memperbaiki, menambah, mengurangi, dan mening-
katkan pastinya. Right? 
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Sehingga pada bagian ini saya tidak menjelaskan step atau 
caranya, tapi saya merangkai dalam bentuk umumnya saja. Agar 
supaya teman-teman semua bisa berpikir dan mencari ilmu seba-
nyak mungkin dari media apa pun, sumber apa pun, dari penulis 
apa pun dan yang pasti saya pokoknya. Hehehe.

Karena bagi saya, ilmu dan informasi bahkan pengalaman 
akan mudah didapatkan apabila kita telah mengalami. Oleh 
karena itu, saya tak bosan-bosannya mengingatkan kepada 
teman-teman pembaca bahwa tingkatkan lah dan rasakanlah 
bagaimana kita berjuang untuk mencapai apa yang kita impikan 
sehingga cara saya belum tentu sama dengan cara teman-teman 
semua.

Dasar ilmu ada di mana-mana, tapi yang dasar saya ada 
di buku ini. Meskipun tak seberapa kualitas dan tak sebaik 
orangnya, tapi saya berusaha untuk mengevaluasi diri sebanyak 
mungkin, sampai di mana evaluasi diri berakhir pada ujungnya. 
Sekali lagi, evaluasi tetaplah diterapkan. Jangan pernah berhenti 
apalagi menghilangkan evaluasi tersebut, sebagaimana kita tahu 
evaluasi adalah penggerak kita untuk berkembang dan lebih 
maju. Kali ini, motivasi akan selalu ada sampai kapan dan di 
mana pun. Tapi tidak dengan evaluasi, terkadang evaluasi dija-
dikan sebagai bentuk formalitas di organisasi dan menjadikan ini 
bahan lalu untuk bersikap cuek terhadap apa pun.

Evaluasi diri tidak timbul dari luar, tapi dari dalam. Apakah 
membuat kita merasa ada yang kurang? Secara spontan perasaan 
kita yang akan menentukan, jika mempunyai unsur hati dan batin 
yang kuat. Maka evaluasi diri akan ia terapkan dalam kehidupan.

Saya merasakan di saat saya telah mencapainya, ada pera-
saan berlebih di dalam diri ini. Mulai dari sifat yang angkuh, 
sombong, cuek, merasa paling benar dan bahkan sifat buruk 
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lainnya, sehingga membuat saya berniat dan bertekad untuk 
mengubahnya menjadi apa yang sebenarnya ada, memperbaiki 
apa yang sebenarnya tidak layak untuk di terapkan serta meng-
asah kembali ilmu dan potensi dengan selalu mengevaluasi apa 
yang ada di hadapan atau tidak di hadapan saya. 

Saya sadar, semenjak itu sampai hari ini saya telah 
mengumpulkan kosakata yang tinggi yang membuat usia saya 
semakin dewasa. Bergaul dengan mereka yang sudah jauh 
hebatnya, berdiskusi dengan orang yang jauh tinggi derajatnya. 
Ini merupakan sebuah evaluasi diri saya, mungkin semuanya 
telah mengetahui apa isi buku saya pada bagian ini dan bagian 
sebelumnya, memang dasar kata-katanya tinggi dan membu-
tuhkan pemahaman yang besar.

Sekali lagi, inilah evaluasi diri. Semuanya bisa berubah 
berkat adanya perubahan di dalam diri, saya berterima kasih 
kepada organisasi yang membawa saya kepada pengalaman 
hidup yang berarti. Berjalan sesuai alurnya, memperbaiki sesuai 
jalannya dan mengevaluasi sesuai kaidahnya. 

Beruntunglah sebagian kita yang berubah dan meng-
evaluasi diri sebagaimana mestinya, yang lain malah banyak 
yang tak sesuai jalannya. Kita sering mendengar teman kita 
atau bahkan diri kita sendiri ketika kecil berprestasi dan sering 
menjuarai perlombaan tetapi setelah tumbuh dewasa kehidup-
annya seakan-akan jauh dari apa yang dibayangkan. 

Merugilah diri kita yang di usia kecil mempunyai keso-
panan dan tingkah laku yang baik, tetapi setelah besar peru-
bahan dirinya tak tahu arah. Keluarga dianggap lawan, teman 
baru dianggap mangsa, teman lama dianggap rendah, bahkan 
yang tua dari kita dianggap seperti sawah tanpa pematang.

Bersyukurnya diri kita yang sampai hari ini masih bertahan 
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dan jarang dipengaruhi apa pun dalam kehidupan. Nilai-nilai baik 
atas ilmu yang dicapai dan kerendahan hati serta berikan kepada 
kita. Maksimalkan dan tetap berevolusi baik terhadap evaluasi 
yang kita lakukan. Insyaallah prinsip ini akan tetap bertahan 
sampai kapan pun. 

Bekerja dan berkreasilah sesuai hatimu, jika tak sesuai 
maka jalani dan jangan pernah untuk berhenti atau mening-
galkan. Karena terkadang hal tersebut adalah bagian terpenting 
yang secara tidak langsung mengubah diri kita secara perla-
han-lahan, dengan evaluasi insyaallah semuanya bisa di atasi. 
Bagaimana tidak, ketika contohnya seperti ini; saat kita diberi 
peluang untuk mengerjakan tugas merekap data kuesioner 
pemilih millennial saat pemilihan umum, lalu kita langsung 
menolak peluang tersebut karena otak dan pemikiran harus 
berputar di sana yang membuat kita tidak suka berpikir. Secara 
langsung kita telah menolak kesempatan, meskipun keunggulan 
kita tidak ada di sana. Apa salahnya untuk mengambil peluang 
tersebut, lalu kita evaluasi dan perbaiki. Mana tahu keunggulan 
baru ditemukan, karena terkadang dan bahkan banyak dite-
mukan orang sukses bukan terletak dari apa yang dia sukai tapi 
terletak dari dia mencoba dan mengambil peluang yang ada di 
depannya, serta mengevaluasi di mana letak kekurangannya. 
Inilah sejatinya. Right? 

Jangan sesekali kita meninggalkan yang namanya evaluasi, 
karena bagaimana pun kita, seperti apa usaha dan pengorbanan 
kita. Apabila yang namanya perbaikan dan perubahan tidak 
diterapkan. Maka kita sama saja dengan hidup dibalik cangkang, 
stuck berdiam di tempat. 

Perancangan bisnis usaha, organisasi dan bahkan instansi 
pemerintah sekalipun yang membutuhkan banyak personel saja 
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membutuhkan evaluasi agar semuanya berkembang, menarik 
dan lebih maju. Apalagi diri kita sendiri. 

Inilah yang disebut prinsip evaluasi, prinsip di mana 
kesuksesan sejalan dengan perbaikan, sikap dan perilaku baik 
harus bisa dipertahankan, kedekatan kita kepada Allah harus 
di tingkatkan. Sebagaimana mestinya hidup butuh perjuangan, 
sukses dunia akhirat tak luput dari ingatan, evaluasi diri tetaplah 
dijalankan, indahnya riwayat karena kebersamaan. Right?

Sukses semuanya!
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“Kita akan sulit mendapatkan 
sebuah penghargaan besar apabila 
kita tidak mengevaluasi hal-hal 
apa yang kurang di dalam diri 
karena penghargaan hanya di 
dapat dari orang yang menjalani 
segala halnya dengan sempurna 
termasuk di sana evaluasi di saat 
proses berlangsung.”

-Dion Pratama Putra-

“Selalu ada mimpi baik dan 
buruk di balik tidurmu, selalu 
ada pelajaran dibalik semua 
kejadian, selalu ada kesuksesan 
dibalik dukungan, dan selalu ada 
evaluasi terhadap suksesmu. 
Selama mau evaluasi, konsisten, 
dan introspeksi diri insyaallah 
semuanya akan baik.”

-Dion Pratama Putra-
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“Percayalah, semua macam 
kehidupan pasti ada jawaban. 
Jawaban apa yang akan kita 
terapkan? Ya jawaban yang bisa 
menerima keadaan serta kondisi. 
Gagal dalam kehidupan saja masih 
ada jawaban untuk mengevaluasi, 
apalagi kalau kita sudah sukses.”

-Dion Pratama Putra-

“Jika banyak yang tidak 
menyukaimu, mungkin mereka 
perlu introspeksi. Jika masih ada 
yang menyukaimu bahkan banyak 
daripada tidak, mungkin kamu 
perlu evaluasi serta introspeksi 
diri.”

-Dion Pratama Putra-
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BAB 12



150 | Buktikan Perjuangan atau Biarkan dengan Penyesalan

KEYAKINAN AKAN SUATU HAL

Di pertengahan September. Bukittinggi menjadi tempat 
berlabuh, demi mendekatkan diri dengan kampus sehingga 
menjadi catatan sejarah untuk saya bisa yakin akan suatu hal. 
Di samping seluk beluk kehidupan yang penuh dengan misteri 
perjuangan di negeri sendiri, selama kurang lebih satu bulan 
saya di sana. Termasuk beberapa kegiatan dan kehidupan baru 
yang jauh berbeda dari sebelumnya, merasakan kesepian dan 
meninggalkan keramaian adalah kunci untuk menjadikan hidup 
lebih tenang. 

Namun, berbanding terbalik dengan apa yang telah saya 
alami di sana, keramaian membuat saya bisa berekspresi dan 
berkarya lebih banyak. Mengelilingi apa yang belum pernah 
dikelilingi, melihat hal lucu dan aneh yang sama sekali tidak saya 
temukan sebelumnya dan menciptakan keyakinan akan sese-
orang yang memiliki sifat dan karakter berbeda dari apa yang 
sebelumnya dirasakan. 

Kesannya semakin sempurna ketika melihat pertama kali 
di ikonnya Kota Bukittinggi, yaitu Jam Gadang, menyusuri kota 
dengan menaiki ojek online abang berwarna hijau. Seperti buah 
alpukat yang tampak segar untuk dinikmati. Bercerita pengalaman 
keseharian dan kondisi internalnya membuat  hati perasaan 
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semakin iba. Dan setelahnya, memberikan sedikit bonus kepa-
danya adalah anugerah besar yang tidak ada tandingannya. 

Beberapa meter perkelokan indah di samping jajaran hotel 
terbaik, saya merasakan ada yang berbeda dari diri saya sendiri. 
Entah apa dan bagaimana. Gojek pun semakin kencang mengen-
darai motornya demi sampai pada tujuan, firasat dan perasaan 
semakin kencang ketika melihat Jam Gadang berdetak kencang 
menghirukkan sekitarnya, menandakan akan yakin suatu hal. 

Perkenalan tanpa di sengaja

Kedekatan tanpa terbiasa

Pertemuan dengan perjanjian

Perasaan dengan menyatukan. 

Sebagai manusia normal, kita tidak perlu menanyakan 
lagi apa yang akan ada dalam bagian cerita ini. kita pun tak perlu 
berbohong dan memfitnah diri sendiri jika kita tidak pernah 
merasakan perasaan yang sungguh luar biasanya kata cinta, 
penggalan satu kalimat yang dianggap sepele dan agak kelihatan 
lebay. Dengan kalimat inilah kita bisa merasakan kekuatan hidup 
yang jauh lebih berarti. Maksimalkan dan jangan sampai di luar 
batas. 

Satu kalimat tanpa makna mungkin ini menurut sebagian 
orang tidak berarti, karena belum merasakan. Kita punya masa 
berbeda sama halnya dengan kesuksesan akan prestasi yang 
diraih, saat mencapainya. Jangan pernah tanyakan lagi, senang 
sekali rasanya. Hihihi.

Secara sadar, makna dari keyakinan ini timbul dari otak 
kiri saya bahwa yang datang dan merasakan yang berbeda adalah 
kunci untuk saya yakin suatu hal, hal untuk bisa meraihnya. 
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Makna yang saya maksud adalah produk pikiran dan perasaan 
asosiasi otak kiri terhadap pengalaman dan penglihatan yang 
dilihat semenjak pertama kali bertemu. Putih nan bersih, ting-
ginya se-cm, saat saya berdiri di belakangnya. Saya tak sanggup 
memandangnya, hanya dari kejauhan sekitar beberapa meter 
membuat aura positif semakin meningkat. Belajar makna 
darinya mungkin cocok, makna kehidupan untuk selalu berada 
pada kehidupan yang positif. Menumbuhkan semangat hidup 
dan berprestasi adalah hal yang menggenjot saya untuk selalu 
ada dalamnya. 

Bertiga dengan temannya, berenam dengan bayangan. 
Langit cerah nan mempesona, menyejukkan hati di tengah kedi-
nginan kota. Membuat diri semakin sempurna, dengan keda-
tangan dirinya. Hehe.

Yakin akan suatu hal adalah kuncinya, ketika saya yakin 
dengan dia. Maka, sebagian akan saya berikan, tapi tak begitu 
sepenuhnya. Langkah awal menyatakan tekad bahwa dia adalah 
orang yang membuat saya yakin, yakin bersamanya, menjalani 
kehidupan dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti melakukan hal 
aneh dan tak layak dengannya. Tapi berbuat baik untuknya, segala 
sesuatu ada pada diri bersama, dengan membangun kesuksesan 
dan menghargai diri serta kebaikan adalah modalnya. 

Perlakuan awal inilah yang menjadi pangkuan untuk selalu 
bertahan dan menciptakan kekonsistenan hidup bersamanya, 
mengurangi ego dan meningkatkan kejujuran adalah modal 
untuk menjadi dewasa. Keterbukaan dan kebersamaan selalu di 
perhatikan, agar supaya hati dan perbuatan meyakinkan kalau 
boleh yakin dengannya apa salahnya. 

Salah satu keyakinan terbesar adalah dengan menjaganya, 
dan saya ulangi: Memberikan sebagian apa yang saya punya. 
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Salah satunya karya saya yaitu buku pertama Menuju Pemuda 
Sukses. Tanpa basa-basi saya memberikan dengan ketulusan hati 
dan keikhlasan yang paripurna, meskipun di lain sisi karya ini 
tidak terlalu baik dan tak sebagus novel Laskar Pelangi. Tapi, diri 
saya seakan-akan termotivasi untuk memberikan ini kepadanya, 
bagaikan hidup tanpa kebahagiaan. 

Ini yang membuat bahagia, maka saya tak segan melaku-
kannya. Begitu juga dengan teman-teman semua, jika melakukan 
suatu hal bisa buat bahagia jangan sungkan-sungkan untuk 
meraihnya. Karena dengan keyakinan semuanya akan bahagia, 
apalagi bahagia melihat ia senang atas apa yang kita lakukan 
untuknya. Right? 

Pernah suatu ketika, saat memperingati hari spesialnya. 
Pada hari rabu masa itu, yang masih dalam situasi kondisi perku-
liahan yang jauh hari sebelumnya telah direncanakan kalau akan 
memperingatinya. Bukan maksud mencontoh peringatan ulang 
tahun agama lain, tapi mencontohkan apa yang dirasa baik dan 
pantas untuk hari spesialnya. Perjuangan melewati berbagai 
macam rintangan yang sebelumnya tak pernah saya sebutkan 
langsung kepadanya dan hanya menjadi rahasia yang belum 
pantas untuk dibicarakan. Akhirnya, dengan ketenangan dan 
kepasrahan diri semuanya akan saya ceritakan pada bagian ini. 
Memang, tidak menarik. Tapi apalah daya karena yakin akan 
suatu hal semuanya akan diperjuangkan. 

Di saat saya mau pergi untuk menuju rumahnya, baru 
beberapa meter mengendarai motor yang melewati banyak 
persimpangan, notabene semua kendaraan terlihat ramai, 
berbagai macam tujuan dan arah selalu membuat keadaan 
tak bisa di kontrol. Beberapa detik setelah itu, akhirnya baru 
bisa untuk melewati persimpangan tersebut, berat rasa untuk 
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melewatinya. Tapi entah kenapa dengan firasat yang kurang baik 
membuat saya kecelakaan dan menabrak anak kecil. Tersenggol 
sedikit, membuat dia menangis tak karuan. Beruntung, kedua 
orang tuanya tak marah kepada saya dan memaafkan apa yang 
telah saya perbuat, sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan. 
Tetapi masih dalam firasat yang kurang baik, tanpa disadari dan 
mungkin ini adalah hal yang tak terpikirkan sebelumnya bahwa 
minyak motor terakhir kali diisi dua hari yang lalu dan harus 
diisi kembali, dengan perasaan dan firasat membuatnya menjadi 
lupa kendali. Berhenti di tengah jalan dan mesinnya pun mati, 
beruntung saya mendorongnya tidak terlalu jauh. Tapi rasanya 
ini sangat melelahkan, pengalaman ini yang membuat saya tetap 
berjuang untuk yakin akan suatu hal. Dan benar? Keyakinan 
ini membuat saya menjadi bahagia setelahnya karena melihat 
raut wajah bahagia terpancar darinya saat pertama kali saya 
memasuki rumahnya. Di balik pintu rumahnya sambil ia menga-
takan; “Kok sikoe.” Dengan keberanian dan yakin akan suatu hal, 
akhirnya saya bisa melihat aura positif terpancar darinya beserta 
keluarga-keluarganya yang menyambut diri ini dengan baik.

Saya pun tak sendirian, ada dua teman saya yang mendam-
pingi dari awal sampai akhir pertemuan. Dan ini yang membuat 
saya semakin semangat dengan teman-teman yang solid dan 
mengerti dengan keadaan saya, meskipun baru kenal. Tapi ini 
tak menjadikan alasan untuk tetap saling bersinergi, semuanya 
cukup. Beberapa jam setelah itu, saya dan dia mengakhiri perte-
muan ini. Cerita singkat penuh makna.

Niat, proses, pertemuan, dan perpisahan setelahnya 
menghasilkan pengalaman, energy, makna dan bahkan evaluasi. 
Tetap baik, yakin dan konsisten. Insyaallah semuanya akan baik-
baik saja. Right?
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Belum lagi cerita atas pengalaman setelahnya, mungkin 
tidak bisa dan tak semuanya akan saya sampaikan lewat catatan 
singkat ini. Karena yakin akan suatu hal, membuat semuanya 
menjadi minimalis. Maksimal lewat perjuangan, minimal lewat 
catatan. Seperti halnya bagian-bagian sebelumnya, sebagian 
kecilnya saja. Sebagian besarnya ada pada perjuangan seperti 
yang saya alami sampai hari ini.

Selanjutnya, tantangan dibalik kehidupan selain mende-
katkan diri dengannya adalah suatu modal untuk saya bisa lebih 
percaya diri. Sehingga sikap saya untuk menunjukkan jikalau 
yakin dengan dia apa salahnya, karena pada umumnya kita akan 
sampai di sana, melewati berbagai hal bersamanya, mengetahui 
dan menemukan apa saja yang ada pada dirinya. Terutama mene-
mukan hal-hal yang kurang dan beralih diri untuk bisa mengeva-
luasi apa saja yang menjadi poin penting di dalam kekurangan 
tersebut. 

Ada beberapa kata motivasi buat kita semua 
sebelum mengakhiri;

“Tanpa keyakinan, tidak ada yang 
mungkin. Namun, dengan keyakinan, 

tidak ada yang tidak mungkin.”

“Rintangan apa pun akan bisa kamu 
lewati jika kamu memiliki keyakinan. 
Kamu kuat karena kamu yakin. Kamu 

lemah karena kamu ragu.”
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“Doa memberi kekuatan pada mereka 
yang lemah, memberi keyakinan 

pada mereka yang ragu dan memberi 
keberanian pada mereka yang takut.”

“Kamu harus memiliki keyakinan 
terhadap sesuatu: keinginan, takdir, 

hidup, karma, apa pun itu.”  

– Steve Jobs

“Kita berhak untuk meyakinkan jika 
dia adalah apa yang ditakdirkan Allah, 
bukan apa yang ditakdir oleh keinginan 

diri sendiri.”

– Dion Pratama Putra

Terakhir, kita pasti tahu. Hubungan baik itu akan datang 
apabila sama-sama memperbaiki, sama-sama introspeksi, sama-
sama mengubah ke arah yang lebih baik dan tentunya menjaga 
apa yang seharusnya di jaga, merawat apa yang seharusnya 
dirawat, yakin atas apa yang di yakinkan. Right? 

Terima kasih semuanya yang telah membaca sampai akhir 
bagian cerita ini. Pelajaran apa yang dapat di ambil? Yang pasti, 
pelajaran ini bisa kita ambil apabila kita bisa termotivasi di sana, 
ada ilmu dibalik pengalaman, ada perjuangan di balik kebaha-
giaan, ada usaha di balik kesuksesan.

Catatan; semenjak itu, saya jauh lebih berprestasi dan 
lebih semangat untuk mengembangkan apa yang saya ingin 
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kembangkan, dan mempelajari apa yang seharusnya dipelajari, 
serta menjalani masalah dan rintangan dengan selalu bersikap 
sabar dan tahan banting. Usahakan bantingan ini bisa membuat 
saya mati. Hehehe.

Nyatanya masih belum, karena nyawa saya sebagian ada 
pada kedua orang tua, dan ada pada dirinya? Dirinya siapa, ada 
yang menjawab. Wkwkw.

Silakan baca bagian cerita saya selanjutnya.
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“Saya tidak tahu, kenapa saya bisa 
yakin akan suatu hal. Termasuk 
yakin untuk menciptakan karya 
kedua ini.”

“Yakin membuat saya tenang, 
bahagia, dan menargetkan masa 
depan kalau saya yakin kenapa 
tidak. Semua harus dikorbankan.”

“Ketika kita yakin akan suatu hal 
maka segera lakukan, jangan 
sampai keraguan menghampiri 
dirimu yang membuat semua tak 
terlaksana.”

-Dion Pratama Putra-
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“Kita bisa kuat karena yakin, dan 
kita pun bisa lemah karena ragu. 
Rintangan dengan melewati, 
cobaan jangan ditakuti tapi 
diyakinkan kalau itu membuatnya 
menjadi kuat.”

-Dion Pratama Putra-

+

Tidak diragukan lagi bahwa;

“Unsur terbesar dalam kesuksesan 
adalah keyakinan.”

-Greg S. Ried-
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BAB 13
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RAHASIA DI BALIK KENIKMATAN 

Silakan, teman-teman sekalian yang berbahagia. Nikmati 
seduhan susu, kopi, teh atau yang lainnya terlebih dahulu. Agar 
supaya rileks, serileksnya kita dalam pijitan lembut tangan 
terampil. Wkwkw.

1. Nikmat Pertama
Pagi yang begitu cerah, adik saya yang bernama Fadirra. 

Ia sangatlah pintar, pandai dan bisa membuat perasaan saya 
semakin terkagum-kagum dengan apa yang ia bicarakan. 

“Bang? Bangun, lihatlah matahari di luar sana. Sudah 
terang.”

“Mau apa kamu, Dik?” Mata yang masih tertutup karena 
keenakan tidur. Wkwk.

“Minta uang jajan, sekalian bayar uang buku yang sudah 
terlambat dua hari yang lalu,” dengan sahutan yang unik di dalam 
kamar.

“Minta ke bapak, kan uang Abang sudah habis karena 
kamu minta terus setiap hari.” “Mana ada, Bang? Bapak kan 
kerja. Enggak pernah aku minta ke Abang, suer.”

“Cobalah kamu lihat dalam tas kecil Abang, jika ada 
ambillah semuanya.”
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“Oke, Bang,” setelah ia melihat isi tas pun tak ada, hanya 
kertas pengambilan uang di rekening. 

“Nah, kan kosong karena kamu ambil uang Abang setiap 
hari tanpa sepengetahuan Abang, kan?”

“Hehehe, Abang bisa aja. Mana uangnya, please Bang?”
Akhirnya, dengan kerelaan dan keihklasan hati yang pari-

purna. Mau tidak mau, saya pun memberikannya.
“Terima kasih banyak, Bang, ingat kata aku? Setelah ini 

olahraga ya, biar sehat karena matahari sudah menunggu abang.”
“Ahhh, bisa aja kamu, Dik. Iya iya.”
Hehehe! Baiklah, baiklah. Pelajaran apa yang dapat kita 

ambil dalam percakapan singkat di atas?
Apabila kita bisa mengambil pelajaran, maka kita sudah 

bisa untuk melanjutkan pembahasannya. Jika belum, yuk ulangi 
membaca dan dapatkan pembelajarannya. Heheh.

Lanjutkan!
Siap, ya?
Saatnya kita memikirkan kembali, bahwa pada bagian 

akhir percakapan di atas, kenikmatan terbesar ada di sana, dan 
inti dari bagian cerita ini juga ada di sana. Silakan saksikan. Eitsss.

Emang film aksi, menyaksikan segala. Wkwkw. 
Maksudnya, menyaksikan sambil membaca dan mema-

hami. Begitu, heheh.
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda yang artinya: 
“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan 

manusia adalah kesehatan dan waktu luang.” 
(HR. Al-Bukhari: 6412, At-Tirmidzi: 2304, Ibnu 
Majah: 4170)
Berarti sudah ditemukan, jawabannya adalah krik krik krik.

Ya, betul. Heheh.
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Ada yang setuju dengan jawabannya? Semoga semuanya 
bisa setuju. Right?

Jika kita bisa berbicara seluruh isi bumi, pasti akan 
menjawab kesehatan. Nikmat terbesar yang satu ini menga-
lahkan apa pun. Misal contoh:

 h Sekaya apa pun kita, jika tak sehat percuma. Untuk apa 
uang jika kesehatan tak bisa dijaga. 

 h Seenak apa pun makanan jika tak sehat akan sia-sia. Untuk 
apa makanan enak, apabila terasa tawar dan hambar.

 h Se-hebat, pintar, dan banyak jabatan apa pun kita, jika 
tak bisa jaga kesehatan. Maka kita akan tersiksa. Sehat 
dan pintar adalah hal yang berbeda. Maaf, orang gila bisa 
berjalan puluhan kilometer karena apa? Wkwkw.

Dan berbagai hal lainnya dalam sendi kehidupan. 
Silakan lanjutkan membaca.
Tak lengkap apabila saya tidak menceritakan pengalaman 

saya lewat bagian ini, dan bagaimana pun isi ceritanya. Oleh 
sebab itu, bolehlah sedikit saya menceritakannya. 

Di tengah kesibukan di negeri orang, kenikmatan terbesar 
saya ada di sana. Contoh kenikmatan tersebut adalah melihat 
dengan indah dua pegunungan dan segala aktivitasnya. Semua 
masyarakat tampak sibuk beraktivitas demi mendapatkan 
keberkahan pagi hari, dan sebagian lagi ada yang menyempatkan 
dirinya dengan berolahraga menyusuri jalan dan melihat peman-
dangan bagaikan surga di alam nyata. 

Bukittinggi, mungkin semua orang tak bisa meragukan lagi 
dengan kota ini. kota yang terkenal dengan alam, kesejukan kota, 
dan kesibukan aktivitasnya. Sehingga membuat saya termotivasi 
akan hal tersebut. Beruntung dengan nikmat sehat ini, saya 
maksimalkan dengan tinggal di masjid dan melaksanakan ibadah 



Dion Pratama Putra | 165

dengan salat berjemaah di sana. 
Saya pernah mendengar Ibnul Jauzi pernah menasihatkan 

bahwa dunia adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Dunia 
adalah tempat berdagang yang keuntungannya akan di petik di 
akhirat nanti. Barangsiapa menggunakan waktu sehat serta 
waktu luangnya untuk ketaatan kepada Allah maka dialah orang 
yang berbahagia. 

Waktu luang di sini maksudnya adalah saya maksimalkan 
dengan kesempatan di balik peluang yang ada, sekali lagi. Yakin 
akan suatu hal (peluang) maka nikmatnya insyaallah akan di 
dapatkan. 

Syaikh Abdul’Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan: 
“Inilah yang sering terjadi kebanyakan dari kita, mereka 

tertipu dengan waktu luang dan nikmat sehat, kedua nikmat tersebut 
berlalu tanpa manfaat.”

(Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari: 14/182)
Sebagian saya melihat bahwa ketika kita mendapatkan 

dan merasakan kenikmatan akan indahnya ciptaan Allah atau 
bebasnya kita dari apa pun misal bebas dari orang tua. Maka 
otomatis ia akan melalaikannya, dan hidup dibalik kemewahan 
dan kenikmatan tanpa memberi manfaat. Setidaknya kita 
kembangkan apa yang kita sukai di sana, karena dari segi peluang. 
Bukittinggi tidak akan kalah dari kota lainnya, misal mengeks-
presikan perasaan dan kenikmatan ini dengan membuat sebuah 
catatan, insyaallah catatan akan berguna di masa depan. 

Menulis dan menciptakan buku selama di sana 
mungkin bagus. Right?
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2. Nikmat Kedua 
Silakan baca bagian hadis di bawah ini. 
“Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga 

badannya juga sehat, dan barangsiapa yang memiliki dua hal 
tersebut hendaknya ia bersemangat dan jangan sampai tertipu 
dengan meninggalkan rasa syukur pada Allah Swt. atas nikmat yang 
diberikan.”

(HR. Bukhari no. 6412, dari Ibnu’Abbas)
Pelajaran apa yang diambil? Mungkin teman-teman semua 

sudah tahu, heheh.
Secara garis besar, bahwa waktu luang adalah hal sangat 

penting selain nikmat kesehatan. Seperti yang sudah saya sing-
gung pada bagian sebelumnya. Dengan waktu luang inilah saya 
bisa menjadi apa yang teman-teman lihat saat sekarang ini, 
dengan waktu luang, saya akhirnya bisa membuat buku kedua 
ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan saya. 
Maksimalkanlah waktu luang sebelum datang waktu sempit 
karena sejatinya waktu luang adalah sama dengan waktu prio-
ritas, ketika kita memprioritaskan sesuatu. Maka kita akan 
menghasilkan. Atau yang sering kita dengar “Ingat lima perkara 
sebelum datang lima perkara.” Mungkin teman-teman semua juga 
sudah tahu apa maksudnya. Heheh.

Singkat saja, waktu luang saya selanjutnya ada pada kenik-
matan ketiga. Silakan baca. Dengan segala hormat. Heheh.

3. Nikmat Ketiga
Silakan buka Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168, yang 

artinya:
“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan/minuman) 

yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 
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mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang 
nyata bagimu.”

(Q.S. Al-Baqarah 2/168)
Di samping saya mendapatkan kedua nikmat sebelumnya, 

saya pun juga turut mendapatkan serta memperhatikan nikmat 
ketiga ini. Buktinya adalah salah satunya saya pernah berjualan 
susu kedelai dan sering mengkonsumsi susu kedelai tersebut 
dengan rutin sampai hari ini. 

Waktu luang di usahakan, uang dari hasil 
kesempatan, dan kesehatan pun juga di 
dapatkan. Insyaallah syukur dan nikmati. Right?
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“Tak ada nikmat yang paling besar 
kecuali nikmat yang kita rasakan 
hari ini. syukuri dan nikmati. 
Insyaallah berkah.”

“Kita pasti melihat hidup orang lain 
begitu nikmat dan menyenangkan, 
ternyata dia menutupi dan tidak 
memberi tahu bahwa hidupnya 
tidak jauh berbeda dari yang 
dibayangkan. Inilah pandangan, 
maka luruskanlah pandangan 
tersebut sesuai dengan apa yang 
kita rasakan.”

-Dion Pratama Putra-
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“Menyadari nikmat adalah sebuah 
penghargaan, dan melupakan 
nikmat adalah kerugian. Karena 
kita pasti tahu, nikmat akan dirasa 
apabila telah hilang jauh dari 
bumi.”

-Dion Pratama Putra-

“Nikmat tuhan mana lagi yang 
kamu dustakan?”

-Q. S. Ar-Rahman 55/1-78- 

(Diulang sebanyak 31 kali).
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BAB 14
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MAKNA DARI  KEBALIKAN

Catatan: Motivasi full sebagaimana bensin yang di isi 

sepenuh-penuhnya untuk menaikkan intensitas tena-

ga dari suatu kendaraan untuk mencapai tujuan ma-

sing-masing. Right?

Sebagaimana yang teman-teman baca pada bagian bab sebe-
lum-sebelumnya, bahwa saya pernah berjanji akan membuat 
dan menjelaskan secara detail manfaat jadi penulis, keuntungan 
maupun sejenisnya. Benar? Benar apa benar, insyaallah benarkan 
saja. Wkwkwkw. 

Dengan kesadaran, ketenangan dan kefokusan diri. Yuk 
kita mulai lagi membaca dan memahaminya. Selamat memu-
singkan diri. Wkwkw.

Dengan kebesaran hati dan kebanggaan diri, izinkan saya 
untuk mengulas kembali sedikit bagian sebelumnya. Karena 
sedikit banyaknya telah saya singgung, jika teman-teman yang 
berbahagia tidak mendapatkan manfaat setelah membaca ini, 
secara otomatis saya telah gagal. Janji-janji saya ingin menja-
dikan semuanya menjadi action bukan teori, berkali-kali telah 



Dion Pratama Putra | 173

disampaikan kalau karya hebat teman-teman akan saya tunggu 
dan besar harapan saya untuk itu. Maka, jangan sia-siakan ini. 
beruntunglah kita dengan memahami pendekatan paripurna 
dan konsep hidup saya yang mendalam, bisa membuat teman-
teman merasakannya. kalau ini benar adanya, silakan lanjutkan!

Berbicara manfaat, mungkin tidak akan saya bahas terkait 
tentang cerita manfaat itu sendiri. Karena semua kita pasti tahu 
manfaat itu apa, pasti menjawab semuanya positif dan berguna. 
Ketika kita menjadi berguna, maka manfaat akan didapatkan. 
Namun, ketika kita tidak berguna dan menjadi buruk. Maka kita 
akan mendapatkan? Hayo jawab. Wkwk.

Tetapi saya akan membahas tentang? Silakan baca ya. 
Tidak banyak kok, cukup sampai sudah. Hehehe.

POTENSI 

Makna pertama adalah potensi, mungkin ini membuat kita 
menjadi bermanfaat. Sebagaimana kita diciptakan Allah dalam 
keadaan berbeda-beda, kondisi berbeda-beda bahkan potensi 
yang berbeda. Beruntunglah kita yang memiliki potensi sejak 
lahir, yang tidak perlu menemukan kembali. Namun, di sisi lain 
sangat banyak sekali yang tidak memiliki potensi harus bekerja 
keras agar supaya potensi tersebut bisa terlihat. Contohnya saya, 
benar? 

Apakah ini termasuk manfaat? Ya, sesuai. Karena menurut 
saya ini adalah bagian dari kehidupan. Manfaat bisa ditemukan 
apabila kita melihat seisi dunia secara luas, bukan hanya terlihat 
di sebagian dunia. Parasit yang menempel di dalam makhluk 
hidup saja mempunyai manfaat, apalagi orang yang tidak punya 
potensi. Manfaatnya bisa dikatakan tidak terlihat secara kasat 
mata, namun mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan. 
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Misal contoh seorang haters (pembenci) di balik kesuk-
sesan kita, sebenarnya dia memiliki potensi. Tapi tak ia gunakan 
sebaik-baiknya dan hanya bisa mengomentari kesuksesan hidup 
orang. Secara tidak langsung komentar jelek, hinaan, cacian 
tersebut adalah keburukan, tapi keburukan ini mendatangkan 
manfaat untuk korban (kita) yang di benci.

Saran saya, tetaplah jadi haters. Pembenci orang-orang yang 
telah menemukan potensi dan yang telah sukses di bidangnya. 
Right? 

MEMULAI 

Beraksi, tancap gas, jangan kasih kendur. Wkwkw.
Hadang orang yang menjadi benalu dalam hidupmu. 

Jadikan sebagai bumbu untuk kamu bisa memasak makanan 
yang kamu inginkan. Heheh.

Mulailah, karena dengan memulai kamu akan menemukan 
di mana letak keunggulan dan kekuranganmu. Karena sejatinya 
orang yang memulai akan beruntung di masa depan. Begitu 
juga dengan orang yang tidak memulai, akan beruntung apabila 
sampai pada masa yang tidak ditentukan.

 h Jika kita bermimpi, maka yang lain masih mengantuk.

 h Jika kita mewujudkan, maka yang lain baru memulai.

 h Jika kita berusaha, maka yang lain masih bermain.

 h Jika kita sudah berhasil dan mencapai titik puncak, maka 
yang lain masih melihat.

 h Namun, jika kita istirahat dan memanfaatkan hasil kesuk-
sesan, maka yang lain baru menginginkan seperti kita dan 
menganggap kalau kita sukses karena dia.



Dion Pratama Putra | 175

Dan berbagai macam hal lainnya yang mungkin erat kait-
annya dengan diri kita. Waktu tidaklah menjadi jaminan untuk 
kita bisa. Sehingga saran saya jadilah orang yang tidak memulai 
satu pun agar semua peluang besar menghampiri musuhmu. 
Dan membuka peluang musuhmu untuk bisa menjadikan kamu 
sebagai muridnya. Right?

KESUKSESAN MATERI

Selanjutnya, mungkin bisa kita tebak kalau ini identik 
dengan kekayaan, harta, martabat dan kasta. Orang yang kaya 
secara otomatis semua hal yang berkaitan dengan kehidupan 
akan mudah, ada yang menyebutkan kaya itu bentuk formalitas 
saja tanpa di iringi dengan sikap. Benar? Ya kurang lebih. Tapi 
tidak begitu sepenuhnya, ada banyak yang baik, mulia bahkan 
dermawan. 

Sangat banyak sekali kita temukan standar pengukuran 
martabat berdasarkan dari seberapa kekayaan yang ia miliki, 
seberapa banyak kendaraan yang ada di garasi rumah dan sebe-
rapa megahnya rumah yang ia tempati. Inilah kehidupan, barang 
siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil, dan 
barang siapa yang pandai maka ia akan kaya. 

Singkat saja, jika kita menemukan potensi dan berusaha 
untuk menggalinya. Maka kita sudah kaya, kaya akan ilmu dan 
pengalaman? Atau kaya akan harta? Ya, coba tanyakan pada diri. 
Seberapa banyak yang kita dapatkan, apakah sama atau berat 
sebelah?

Atau jangan-jangan kita menggali potensi dan memulai 
suatu hal hanya ingin mendapatkan buih-buih keping koin dan 
lembaran kertas? Ya, tanyakan kepada diri. 
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Ada masalah lain yang muncul apabila penilaian dibalik 
tujuan tersebut terlalu berlebihan, misal kita meletakkan nilai 
kekayaan materi di atas segala-galanya. Maka otomatis kita 
sudah meninggalkan beberapa sifat baik, jujur dan kasih sayang 
kepada diri. 

Apa makna kebalikannya di sini? Ada yang bisa bantu 
jawab.

Hallo teman-teman, ada tidak?
Seperti sebelumnya, jadilah diri sendiri. Jangan pernah 

jadi orang lain, apalagi terkait dengan materi. Maka dari itu saya 
sarankan, jadilah miskin apabila kemiskinan tersebut kita bisa 
banyak belajar darinya.

Terkadang kemiskinan menjadi cambuk untuk kita harus 
bisa berbuat apa pun. Apapun itu, salah satunya dengan rebahan. 
Right? Hehehe.

Kebalikan. Ingat? Wkwkw.

KENIKMATAN 

Ini makna terakhir dari hukum kebalikan kita. Nikmat, 
mungkin dari ketiga makna sebelumnya merupakan salah satu 
bentuk kenikmatan. Karena semuanya adalah bentuk positif dan 
semua orang pasti menginginkannya. 

Potensi (Menikmati potensi yang ada dan sengsara bagi yang 
belum).

Memulai (Menikmati hasilnya dan menjadi muridnya).
Kesuksesan Materi (Mudah urusan dan sulit untuk berbuat).
Mungkin sudah bisa kita tebak, kebalikan dari makna 

kenikmatan ini apa? Hehehe.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa apa yang kita 

lakukan, dan apa yang kita usahakan mungkin semuanya 
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menginginkan yang terbaik. Dan tidak ada dari kita yang meng-
inginkan kebalikannya. Inilah konsep hukum sederhana yang 
bisa dapat saya jelaskan. Kelihatan simpel dan agak menyulitkan 
kita untuk memahami. 

Tapi inilah saya, saya yang apa adanya. Berjalan dan 
melangkah sesuai apa yang saya alami. Perasaan pahit dan kehi-
dupan yang penuh dengan kekurangan, membuat saya ingin 
menceritakan kepada semuanya. Semoga dengan ini, tidak ada 
lagi yang namanya tidak memulai, harus dimulai dari sekarang. 
Jangan menyerah! 

Semoga berhasil.
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“Secara tidak sadar, kita telah 
meninggalkan sisi di mana 
kehidupan akan jauh lebih berarti 
apabila semua makna kebalikan 
tersebut di terapkan.”

-Dion Pratama Putra-

“Perjalanan hidup tentu tidaklah 
mudah, tapi apakah kita sanggup 
dengan keadaan seperti ini 
membawa kepada kemudahan 
hidup yang membuat semuanya 
menjadi teratasi. Segala problem 
dan macam sendi kehidupan 
sewaktu-waktu akan terjadi tanpa 
kita duga.”

-Dion Pratama Putra-
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“Jangan mencari jalan aman untuk 
menjadikan hidup lebih tenang. 
Raihlah dan temukanlah banyak 
masalah serta hadapilah masalah 
dengan tenang, semangat?

Semoga setelah membaca ini, 
tidak ada lagi yang namanya takut 
untuk memulai, segan dengan 
lawan, malu dengan keadaan, 
jadi diri orang lain agar membuat 
mereka senang, dan sukses 
dengan cara orang lain. Jadilah 
diri sendiri, dan tegaslah dalam 
kehidupan.

Yuk, semangat, yuk?
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BAB 15
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EKSPRESIKAN DIRI  
UNTUK SELANJUTNYA

Sudah masanya kita harus berbuat, sudah saatnya kita menen-
tukan jalan kesuksesan. Sudah saatnya impian harus diwujudkan, 
wujudkan apa yang ingin diwujudkan. Kendali pikiran yang buruk 
dan tak membangun, sudah seharusnya untuk dibuang jauh-jauh 
ke seberang lautan. Inilah waktunya, waktu di mana kita sudah 
cocok untuk melakukan segala hal yang membuat kita jauh lebih 
berbeda dari yang lain.

Sebagaimana yang ada pada bagian sebelumnya. Motivasi 
hebat, keren, dan bahkan motivasi yang dianggap membi-
ngungkan sudah saya sampaikan lewat catatan singkat. Sekarang, 
sampailah di mana cerita ini berada pada ujungnya, meskipun 
masih banyak. Tapi bagian ini cukup buat saya menjadi jauh lebih 
baik lagi. berkembang dan memperbaiki kembali apa yang sela-
yaknya untuk diperbaiki dan melanjutkan cerita ini pada bagian 
selanjutnya. 

Saya sangat memaklumi, jika masih banyak terjadi keku-
rangan dan kesalahan dalam kepenulisan, maupun perkataan 
yang membuat semuanya menjadi sakit dan tersinggung. Inilah 
saya, saya yang masih jauh dari kesempurnaan, menginginkan 
apa yang belum terwujud dan mencapai apa yang telah dicapai 
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para penulis hebat lainnya. Terutama untuk pengalaman selan-
jutnya.

Memasuki usia 20-an di bulan Oktober. Berarti sudah 
berada dalam kehidupan yang cukup atau sangat dewasa untuk 
memutuskan segala hal, mengambil tindakan yang seharusnya 
menjadi tolak ukur diri, dan tentunya berpeluang untuk menda-
patkan banyak pengalaman hebat dari jutaan masalah yang 
dihadapi. Serta menjalin relasi dan membangun semua jaringan 
bersama orang-orang hebat lainnya. 

Teman-teman semua, yuk kita ekspresikan diri kita selan-
jutnya. Sudah sampai di mana perjuangan kita selama ini, sudah 
berapa banyak hal-hal yang kita lakukan untuk pengembangan 
diri kita. Coba tanyakan kepada diri, hal yang paling utama tidak 
lain dan tidak bukan adalah dekatkan diri kepada Allah, dan 
jangan lupa makmurkan keluarga dan orang terdekat kita. Siapa 
yang membuat kita menjadi seperti ini. Kalau bukan izin Allah, 
keluarga, orang terdekat, dan bahkan musuh kita sendiri.

Berbicara soal rintangan, hambatan dan masalah. 
Mungkin tidak perlu kita bahas lagi pada bagian ini. karena 
sudah saatnya mengupas tuntas kembali tentang ekspresi selan-
jutnya, lakukan sesuatu kembali. Sama halnya dengan menulis, 
ketika saya berhasil menciptakan buku kedua ini. pasti dan 
akan saya ekspresikan kembali untuk berusaha membuat karya-
karya selanjutnya. Sampai di mana kehidupan saya berada pada 
ujungnya. Begitu juga dengan teman-teman semua, jangan puas. 
Lakukanlah sesuatu setelahnya, carilah perbedaan dan temu-
kanlah kembali apa yang telah ada sebelumnya. Insyaallah kita 
akan berhasil pada masanya. Percayalah itu. 

Seperti contoh; di pertengahan November. Semua hal 
berbasis online,  termasuk lomba yang sifatnya offline malah 
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di ganti dengan online. Saya menjadi delegasi satu-satunya 
kampus IAIN Bukittinggi di kancah nasional di bidang kimia 
“Chemical Creative Competition” di kampus tetangga yaitu IAIN 
Batusangkar. Secara kasat mata, kampus saya adalah kampus 
di mana peminatan pembelajaran IPA khususnya kimia sangat 
kurang diminati, tetapi saya yang memiliki trend positif di bidang 
Kimia mengambil peluang tersebut. Akhirnya saya berhasil 
mengembangkannya menjadi media pembelajaran terbaik 
dengan mendapatkan juara 1 favorit. Berbeda, benar. Tapi bagi 
saya itu adalah sebuah penghargaan terbesar dibalik saya memilih 
jurusan yang sama sekali bertolak belakang dengan jurusan saya 
saat masih SMA. Bahkan sampai hari ini saya telah menyediakan 
les privat Kimia untuk anak SMA sederajat. 

Inilah semangat saya, saya menyukai perbedaan. Dan saya 
menyukai hal-hal yang berbau masa depan, mencoba dan mela-
kukan semua adalah bentuk kebahagiaan diri. Jika senang maka 
lakukan, karena kita tidak tahu. Bagian apa yang membuat kita 
menjadi spesial nantinya. Selagi muda. Lakukan, lakukan, dan 
lakukan!

Sedikit ungkapan puisi sebagai berikut;

Berkarya adalah keinginan
Berprestasi adalah penghargaan

Bermanfaat adalah tujuan
Berasa surga neraka adalah kemisterian

Makna apa yang dapat kita ambil dalam puisi singkat di 
atas? Silakan teman-teman. Hehe.

Selanjutnya, ada apa diri kita masing-masing. Setelah 
memberikan manfaat dan memberikan sedikit motivasi atau 
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banyak motivasi kepada pembaca adalah tujuan saya, saya akan 
siap untuk berekspresi selanjutnya. Menghadirkan berbagai 
macam masalah baru lainnya. Menyiapkan hal-hal yang membuat 
saya bisa banyak belajar darinya. Serta memotivasi kembali diri 
dan teman-teman semua atas apa yang saya alami. Saya takkan 
bosan, begitu juga teman-teman semua. Semoga tidak akan 
bosan membacanya sampai akhir. 

Akhir dari kehidupan, “saya rasa ini kurang cocok.” 
Akhir dari apa ya? Akhir dari kehadiran saja, deh, sama 

seperti hubungan dengan dia. Wkwk.
Ekspresikan diri untuk selanjutnya, sebagaimana yang kita 

tahu bahwa tulisan yang teman-teman baca ini adalah tersusun 
atas ribuan kata. Secara sadar, karena ekspresi inilah yang 
membuat saya semakin konsisten menulis dan tetap terinspirasi 
dan termotivasi. Idenya adalah bahwa jika saya memaksakan diri 
sendiri untuk menulis ribuan kata, berpikir bodoh, dan membuat 
stres bahkan gila sekalipun itu akan lebih menginspirasi saya 
untuk menulis dan bahkan saya pun menyadari itu. Sekali lagi, 
karena ekspresi dan tujuan bermanfaatlah yang membuat saya 
begini. Right? 

Begitu juga dengan teman-teman semua mungkin sudah 
berkorban atas apa yang di inginkan, atas apa yang di usahakan. 
Tapi belum sesuai hasil.

Percayakan saja dengan hukum yang ada, hukum di mana 
kesuksesan dan keberhasilan tidak berada di dalam satu usaha, 
ada banyak barangkali usaha dan pengorbanan yang harus kita 
lakukan. Bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, bangun dan 
sampai di mana jatuh itu menjauh dari diri kita. 

Beranjak dan mengubah hal-hal yang membuat kita dahu-
lunya menjadi biasa, sekarang ubahlah dengan membuat suatu 
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perencanaan dan target yang besar untuk hidup selanjutnya. 
Karena hidup butuh perubahan, ekonomi mesti ditingkatkan, 
mindset menjadi orang sukses juga menjadi sebuah keharusan. 
Tapi jangan pernah melupakan atau bahkan meninggalkan kewa-
jiban kita sebagai umat Islam. Apa itu? Jawab sendiri ya. Wkwkw.

Ekspresi dan ekspresi. Ada di wajah. 
Selanjutnya dan selanjutnya. Ada di tangan selanjutnya. 

Hehe. 
Ekspresikan diri untuk selanjutnya. 
Sebelum kita mengakhiri ada sebuah pengalaman diri 

terkait dengan kepercayaan di balik ekspresi yang timbul. Silakan 
baca ya teman-teman sekalian. 

Awal januari, saya di berikan kesempatan untuk meng-
ikuti berbagai macam perlombaan. Mulai dari lomba menulis, 
puisi, artikel, public speaking, inovasi, dan bahkan lomba media 
pembelajaran online. Itu semua adalah utusan kampus yang 
mempercayai saya untuk mengikutinya. Berat rasanya, tapi 
saya dapat bisa mengikuti dan menjalankannya sampai selesai. 
Terbukti, dengan ekspresi saya untuk maju ke depan dan beru-
saha mencari hal-hal yang berkaitan dengan lomba. Akhirnya 
saya berhasil, berhasil mengulang kembali. Ekspresikan kembali 
kemampuan-kemampuan serta mengevaluasi peluang tersebut 
menjadi satu kesatuan yang bersifat total. Total untuk menjadi 
sempurna. Paham? Wkwk. 

Kepercayaan seumpama piring indah di tengah meja hotel. 
Sekali kita menjatuhkan dan membuatnya rusak, dengan perha-
tian, kasih sayang dan kefokusan diri, kita bisa dapat menya-
tukan pecahan-pecahannya kembali. Tetapi kalau kita merusak 
kembali sampai berulang-ulang dan menghasilkan kepingan 
bahkan serpihan apa yang akan kita lakukan? Ya memperbaiki 
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atau meninggalkannya dan membeli yang baru? Benar. 
Sama seperti orang lain mempercayai kita untuk bisa 

mengekspresikan kemauan dan potensi untuk meraih masa 
depan. kita berhak atas apa pun, berhak mengekspresikan semua 
hal yang berkaitan dengan diri. Namun, secara tidak langsung 
orang lain lah yang mengizinkan kita, mempercayai kita untuk 
sampai di sana. Percaya? Kalau tidak silakan lihat dan baca 
bagian bab-bab sebelumnya

Sekarang. Sampai juga kita pada ujungnya, ujung di mana 
kita sudah berada pada akhirannya, selamat berproses dan 
jangan lupa ekspresikan diri untuk selanjutnya ya?

Terima kasih.
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“Siapa pun berhak, kita tak punya 
lawan terberat selain diri sendiri 
untuk memulai.”

-Dion Pratama Putra-

“Tidak ada kata dibalik ucapan 
yang terlambat, tidak ada usaha  di 
waktu yang tepat.”

-Dion Pratama Putra-
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“Selamat, sudah berada pada 
fase ini. Fase di mana semuanya 
baik-baik saja. Jangan menyesal, 
semua yang baik adalah bentuk 
dari cobaan yang dapat membunuh 
kita secara perlahan-lahan.”

-Dion Pratama Putra-

“Selanjutnya, silakan ekspresikan 
diri di mana membuat kita 
nyaman. Tapi tertantang untuk 
mencoba kenyamanan tersebut 
yang bisa membentuk sebuah 
hasil.”

-Dion Pratama Putra-
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TERIMA KASIH SEMUANYA!
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“Semoga mendapatkan manfaat dan 
mengambil manfaat tersebut dengan 
menciptakan karya dan inovasi yang 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan di 
masa depan.”

“Success is yours, whatever happens just 
enjoy it like life by the beach.”

-Dion Pratama Putra-
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BIODATA DIRI

Saya Dion Pratama Putra, lahir di Buluh Kasok pada tanggal 17 
Oktober 2001. Saya adalah anak pertama yang memiliki empat 
saudara dari pasangan Rio Nofriadi dan Emi Rahmawati. Saya 
merupakan satu-satunya anak laki-laki dari keluarga ini sehingga 
menjadi faktor paling penting di dalam kemajuan keluarga, 
dengan keluarga yang sederhana dan tidak cukup memiliki apa 
yang dimiliki orang lain membuat saya yang masih berusia empat 
bulan harus mengikuti langkah keluarga untuk merantau ke 
negeri orang. Seberang lautan harus ditempuh demi mendapatkan 
apa yang diinginkan untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.

Tidak berselang waktu lama, hanya beberapa tahun di negeri 
orang membuat saya dan keluarga kembali mudik atau istilahnya 
pulang kampung kembali untuk selama-lamanya. Sumatera 
Barat Kabupaten Sijunjung menjadi tempat terakhir untuk kami 
mencari penghidupan dan sekaligus masalah, termasuk keku-
rangan, kesedihan, kebahagiaan dan keberuntungan harus dija-
lani di kampung sendiri. Seperti pepatah saya; “Sejauh-jauh pergi 
merantau, nan kampuang takana juo. Sasanang-sanang di rantau 
urang nan kampuang takkan kalah”. Sesuai, sampai detik ini kami 
pun tak pergi merantau dan mencari penghidupan sebagaimana 
layaknya orang kampung yang jauh dari kemewahan. 
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Setelah umur saya bertambah, semenjak usia 7 tahun 
menuju 20 tahun. Saya termasuk manusia berbeda dari teman-
teman sebaya, kenapa? Karena saya tahu, dengan perbedaan ini 
saya jadikan sebagai cambuk untuk menjadi mandiri. Di usia 
kecil saya sering mengikuti berbagai perlombaan, menang kalah 
masa itu adalah bagian yang tak dihiraukan. Yang penting ikut, 
dan insyaallah rezeki anak kecil akan aku dapati bahkan sampai 
hari ini saya tak pernah absen dalam mengikut perlombaan dan 
kegiatan di bidang yang saya sukai dan tak saya sukai. 

Berbicara apa yang saya sukai. Tentu, ini menjadi point 
penting bagiku di usia muda ini untuk terus mencoba dan 
mencoba. Berbagai disiplin ilmu telah saya coba, salah satunya 
menulis, dan alhamdulillah saya telah menciptakan buku, jurnal, 
maupun karya tulis lainnya. Menulis merupakan kegiatan yang 
jarang diminati kaum milenial apalagi yang laki-laki, mungkin 
bisa saya tebak dari ratusan anak Indonesia yang meminati, 
menyukai dan menjadikan menulis sebagai prioritasnya hanya 
sekitar lima orang atau paling banyak sepuluh orang. Dan ini 
mungkin benar adanya. 

Bukan hanya itu, proses pemilihan pendidikan saya 
pun tak menjadi prioritas untuk saya bisa berkembang maju. 
Bagaimana tidak, semenjak SD sampai ke perguruan tinggi saya 
lebih memilih pendidikan di mana saya bisa belajar banyak hal 
dari kekurangan dan perbedaan. Karena saya percaya, “Ilmu dan 
kemajuan akan didapatkan apabila kita bisa berusaha menemukan 
bukan menyediakan atau tersediakan.” Salah satunya berusaha 
menemukan peluang saat saya menempuh pendidikan di pergu-
ruan tinggi.

Salah satu peluang terbesar saya selanjutnya adalah 
menciptakan buku kedua saya semenjak beberapa bulan berhenti 
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karena memaksimalkan waktu untuk bisa berekspresi kembali. 
Berhasil, meskipun di belakangnya terdapat ribuan masalah 
bahkan jutaan rintangan yang dihadapi agar bisa terbentuknya 
karya buku solo kedua ini. selamat menikmati dan jangan lupa 
tunggu karya-karya saya selanjutnya.

Sampai jumpa! I’m happy and you also enjoy the knowledge.
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