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PPPPPARAARAARAARAARA Pemimpin Besar Dunia (The Great) yang dihadirkan dalam buku ini ada-
lah tokoh-tokoh yang tidak akan dilupakan dunia–dan dunia tidak bisa membuang
nama mereka begitu saja. Bahkan Adolf Hitler, yang dianggap sebagai pemimpin
yang kejam, tetap mendapat tempat tersendiri dalam sejarah. Bagaimanapun juga,
terlepas dari segala cap buruk yang ada, Adolf Hitler berhasil membangun kembali
Jerman dari keruntuhannya setelah kalah dalam Perang Dunia I.

Masing-masing pemimpin yang dikisahkan dalam buku ini memiliki karakteristik,
kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Tetapi terdapat satu kesamaan utama
yang akan ditemukan di dalam diri mereka masing-masing: semangat untuk tidak
pernah berhenti belajar, belajar dan belajar.

Sebelum dunia menobatkan mereka sebagai Pemimpin, mereka adalah para pembe-
lajar luar biasa yang dapat menyerap berbagai pengetahuan baik dari buku-buku
maupun pengalaman empiris dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemampuan
itulah yang akhirnya membuat mereka ’melahirkan’ sebuah VISI akan ’dunia baru’.
Bagi Mandela, VISI tersebut ialah hilangnya perbudakan dari Benua Afrika; bagi
Soekarno, VISI tersebut adalah INDONESIA MERDEKA; bagi Mussolini, VISI
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tersebut adalah kebangkitan kembali Itali sebagai penguasa dunia; bagi Kennedy,
VISI tersebut adalah mendaratkan manusia di bulan.

Dengan demikian, visi adalah hal yang SAKRAL. Bagi seorang PEMIMPIN, visi
adalah realitas yang belum terjadi dan ia bukan merupakan mimpi. Ia merefleksikan
pemahaman yang luas dan mendalam yang membuat seseorang dapat mendeteksi
kecenderungan yang mengarahkan pemimpin untuk bertindak berdasarkan realitas
menuju masa depan.

***

Buku ini terdiri dari 10 Bagian utama. Setiap bagian mengulas 5 sosok pemimpin
di bidangnya masing-masing. Di bagian akhir buku ini (Bagian 11), ditambahkan
ulasan singkat biografi para pemimpin besar dunia lainnya. Tentunya banyak nama-
nama pemimpin lainnya yang tidak diulas di dalam Bagian Utama (Bagian 1-10)
buku ini lantaran faktor keterbatasan, seperti Imam Khomeini, Soeharto, Hannibal
Barca, Barack Obama, Frederick II The Great, Kaisar Augustus, Bismarck, Raja
Richard I, Gustavus Adolphus, Ali bin Abi Thalib, Chiang Kai-shek, Jawaharlal
Nehru, Martin Luther King, Abdurrahman Wahid/Gus Dur dan lain sebagainya.
Sebagai penggantinya, sebagian dari nama-nama tersebut diulas secara singkat pada
bagian terakhir buku ini (Bagian 11).

Semoga kehadiran buku ini dapat memberi INSPIRASI & MOTIVASI tersendiri
saat kita membutuhkan semacam TELADAN. Kelebihan dan kekurangan yang
ditemui di dalam buku ini kami serahkan sepenuhnya kepada sidang para pembaca
yang budiman untuk memberikan penilaian. Selamat membaca...!
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NABINABINABINABINABI Muhammad Saw. adalah pemimpin yang sangat mementingkan pendidikan
dan ilmu pengetahuan. Setiap selesai berperang, Rasulullah membebaskan tawanan
perang yang bisa mengajari kaum Muslimin membaca. Beliau selalu mengingatkan
bahwa kegiatan MENCARI ILMU/BELAJAR adalah kegiatan paling mulia yang
bisa dilakukan manusia. Dengan kecerdasan intelektual dan moral yang berkembang,
manusia akan bisa melihat mana yang benar dan salah. Dalam hadis lainnya, beliau
menunjukkan bahwa keutamaan orang yang berilmu itu lebih tinggi dari seorang
ahli ibadah: “Kelebihan orang pandai terhadap seorang ahli ibadah bagaikan kelebihan
bulan purnama atas bintang-bintang, dan sesungguhnya Ulama ialah pewaris Nabi,
dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham (kekayaan dunia),
tapi mewarisi ilmu. Barangsiapa yang menuntut ilmu maka sesungguhnya ia telah
mengambil bagian yang sempurna,” (HR. Abu Daud, Tirmidzy, Ibnu Majah dan
Ibnu Hibban)

Sebagai negarawan, Muhammad adalah sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh
umatnya. Dengan kemurnian dan keteguhan hatinya, ia mampu mengubah musuh
yang paling membencinya menjadi orang-orang yang paling mencintainya. Bahkan,
Umar bin Khattab, yang pernah ingin membunuhnya, berubah menjadi pengikut-
nya yang paling setia.

“Ada empat hal yang akan menjaga dunia dari kerusakan:

ilmunya orang-orang bijak, keadilan para penguasa, kemurahan

hati orang kaya dan doanya orang tertindas.”

Muhammad SaMuhammad SaMuhammad SaMuhammad SaMuhammad Sawwwww.....
1
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Muhammad juga selalu berbaik hati kepada orang lain dan tidak pernah lalai dalam
membantu orang susah. Tidak seperti kebanyakan “orang-orang hebat” di Mekah,
Muhammad senang membantu fakir miskin dan budak ketika mereka membutuh-
kan pertolongan. Ia juga selalu menyapa orang lain dengan hangat, ramah, dan tak
pernah lupa memberi senyum.

Sebagai panglima perang, ia selalu menghasilkan kemenangan-kemenangan besar
meski sering kali pasukannya kalah jumlah. Ia membentuk pasukan dengan tentara-
tentara yang siap bertempur dan gagah berani, dan mereka bersedia mengorbankan
nyawa mereka. Keberhasilan Muhammad yang paling gemilang adalah sewaktu ia
merebut Kota Mekah hanya dengan 10.000 pasukan.

Ketika berumur 35 tahun, Muhammad telah menunjukkan kualitas dirinya sebagai
pemimpin. Ia dapat menyelamatkan Mekah dari perang saudara. Pada waktu itu,
Ka’bah yang sudah hampir rusak ingin direnovasi oleh klan-klan yang ada di Mekah.
Pada mulanya proses renovasi berjalan dengan baik. Namun di tengah jalan muncul
masalah besar. Batu Hitam atau Hajar Aswad yang dianggap suci akan dikembalikan
ke asalnya; semua klan ingin memindahkannya sendiri. Semuanya saling bertengkar
dan keadaan pun semakin memanas. Ketika berunding, semua klan sepakat bahwa
orang pertama yang datang ke tempat itu berhak memutuskan siapakah klan yang
layak memindahkan Hajar Aswad. Betapa senangnya mereka melihat yang pertama
datang adalah Muhammad; mereka menyambutnya dengan suka cita.

Setelah berpikir sejenak, Muhammad mengambil sebuah jubah, meletakkan Hajar
Aswad di tengah-tengah lalu meminta wakil dari setiap klan ikut memegang jubah
tersebut. Semua pihak senang, karena mereka bisa ikut memindahkan Hajar Aswad
ke tempatnya bersama-sama.

Kepemimpinan Muhammad Saw.
1. Unggul

Unggul dalam berbuat baik, dalam belajar, dalam keilmuan, kemampuan dan
prestasi.

2. Visioner
Beliau menunjukkannya dengan teladan yang efektif, memberi senyum, berse-
dekah, menghormati wanita, membebaskan budak, sampai dengan memaafkan
musuh-musuhnya.
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3. Memimpin dengan Pemahaman
Pencerahan, kesabaran dan teladan, tidak perlu dengan cara otoriter atau paksaan.

4. Partisipatif
Terbuka terhadap saran yang datang dari para pengikutnya. Ini membuat para
pengikutnya merasa sangat dihargai dan semakin mencintainya.

5. Prestatif
Beliau sukses dalam berdagang, mampu memecahkan masalah baik di Mekkah
ataupun Madinah, mampu meyakinkan orang dengan kekuatan karakternya.
Seorang pemimpin hanya dihargai sepanjang ia dapat memberi inspirasi kepada
para pengikutnya.

6. Berani
Beliau tak pernah ragu ketika memperjuangkan kebenaran karena keyakinannya
yang sempurna terhadap Allah Swt.

7. Disiplin
Keunggulan-keunggulan di atas hanya bisa diraih dengan disiplin dan ketahanan
yang sangat tinggi, yaitu disiplin moral dan disiplin ilmu.
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YESUS telah YESUS telah YESUS telah YESUS telah YESUS telah menunjukkan teladan kepemimpinanteladan kepemimpinanteladan kepemimpinanteladan kepemimpinanteladan kepemimpinan dengan jalan menjadi panu-
tan, memberi teladan kehidupanmemberi teladan kehidupanmemberi teladan kehidupanmemberi teladan kehidupanmemberi teladan kehidupan dari sekedar memberikan perintah dan aturan-
aturan yang memaksa. Ia senantiasa menjadikan diri dan kehidupan-Nya sebagai
teladan moralitasteladan moralitasteladan moralitasteladan moralitasteladan moralitas. Tidak ada kesalahan dan kejahatan di dalam hidup-Nya. Hidup-
Nya transparantransparantransparantransparantransparan dan semua orang dapat menilai dan menganalisa diri-Nya. Kepe-
mimpinan-Nya bukan hanya sekadar melalui kata-kata, namun juga disertai dengan
hikmat. hikmat. hikmat. hikmat. hikmat. Anthony D’Souza melihat kepemimpinan Yesus memiliki keunggulan
tersendiri, karena Ia mampu memberdayakan orang. Pemberdayaan itu dilakukan
melalui teladan, bimbingan, kepedulian, pemahaman, kepekaan, kepercayaan, apre-
siasi, dorongan semangat, penguatan, dan visi bersama.

Selama tiga setengah tahun pelayanan-Nya di bumi ini, Yesus telah memimpin 12
orang murid yang akhirnya menjadi ujung tombak penyebaran Injil ke seluruh
penjuru dunia. Dari orang-orang Galilea, kasar dan tak berpendidikan, Yesus men-
cetak 12 Rasul yang penuh dedikasi dan berkarakter, membentuk mereka menjadi
seorang pemimpin melalui pengajaran dan gaya hidup, di mana mereka bergaul
langsung dengan-Nya dari hari ke hari dan mendengar langsung pengajaran-Nya
di setiap waktu.

“Tahukah engkau, bahwa para penguasa memerintah

rakyatnya dengan tangan besi, sementara para pembesar

memerintah dengan keras terhadap mereka.”

YYYYYesusesusesusesusesus
2
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Dalam model kepemimpinanYesus, seorang pemimpin adalah sosok yang mampu
menciptakan perubahan. Seorang pemimpin memiliki kemampuan membawa
pengaruh untuk menghasilkan perubahan dalam diri orang lain, gereja, lembaga
pemerintahan dan lain sebagainya. Seseorang yang menduduki posisi puncak barulah
disebut sebagai pemimpin jika kehadirannya membawa perubahan positif bagi
orang-orang di sekitarnya. Fokus utamanya adalah pembentukan nilai-nilai dalam
diri orang lain, sehingga terbentuk karakter dan kebiasaan (habits) yang bagus dan
luar biasa. Konteks perubahan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah perubahan
transformatif, prosesnya seperti urutan biologis perubahan dari kepompong menjadi
kupu-kupu.

Selain mengajarkan murid-muridnya agar mampu menciptakan perubahan yang
transformatif, Yesus juga mengajar sebuah hal penting yang tidak pernah ada dalam
teori kepemimpinan kontemporer, yaitu kepemimpinan yang melayani (servant
leadership). Dalam perspektif Yesus, kepemimpinan bukan posisi di mana seorang
pemimpin duduk menikmati penghormatan, penghargaan, sanjungan dari umat
atau bawahannya, melainkan suatu posisi di mana seseorang harus selalu siap untuk
berada di posisi paling rendah dan paling belakang.

Dengan demikian, seorang PPPPPemimpin yang Memimpin yang Memimpin yang Memimpin yang Memimpin yang Melayanielayanielayanielayanielayani harus bersedia kehilangan
‘hidupnya’ ataupun hak-hak istimewanya demi kesejahteraan hidup orang-orang
yang dipimpinnya dan bukan sebaliknya, mengambil hak-hak, atau memeras tenaga
bawahannya demi kesejahteraan hidup sang pemimpin. PPPPPemimpin yang Memimpin yang Memimpin yang Memimpin yang Memimpin yang Melayanielayanielayanielayanielayani
hendaknya tidak berharap mendapat upah atau imbalan demi kehormatan dirinya.
Sebaliknya, ia harus siap menjadi pembela dan pelindung bagi bawahannya, bahkan
jika ia harus mengorbankan posisinya. PPPPPemimpin yang Memimpin yang Memimpin yang Memimpin yang Memimpin yang Melayanielayanielayanielayanielayani harus mampu
mengenal kebutuhan-kebutuhan mendasar bawahannya dan rela mempertaruhkan
hidupnya agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan memposisi-
kan diri sebagai servant, pemimpin akan mampu memengaruhi semua bawahannya,
dan akhirnya, semangat untuk saling melayani, saling menghormati, dan saling
mengangkat, akan bertumbuh dan membudaya di dalam diri setiap anggota.

5 Karakteristik Kepemimpinan Yesus
1. Servant Leader

Bagi Yesus, kepemimpinan bukan untuk MEMERINTAH, akan tetapi untuk
MELAYANI.
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2. Membawa Perubahan
Bangsa Yahudi di masa itu hidup di bawah HUKUM TAURAT yang dibawa
Nabi Musa As (Moses). Hukum Taurat ialah hukum yang keras:  “mata diganti
mata”. Yesus kemudian membawa hukum pengharapan dan pengampunan.

3. Keteladanan
Yesus selalu memberikan teladan kepada para pengikutnya, seperti  sikap hidup
yang  pro perubahan, hidup sederhana dan dalam kebersamaan, patuh kepada
hukum, dan cinta kepada Allah.

4. Integritas
Di akhir hidupnya, Yesus mengalami penyaliban hingga wafat, setelah  sebelum-
nya disiksa secara luar biasa. Namun Yesus tetap setia pada misi yang diembannya.

5. Kepemimpinan Berlandaskan Nilai
Penyembuhan orang sakit, pengusiran setan, menghidupkan orang mati, pem-
berkatan anak-anak, orang-orang lemah dan miskin, hingga kematiannya di
tiang salib, adalah proses value creation yang mengubah arah kehidupan umat
manusia di masa depan.
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SANGSANGSANGSANGSANG Buddha merupakan sosok pemimpin yang tak membuat para pengikutnya
bergantung padanya. Kepemimpinan yang ditunjukkan Sang Buddha adalah bagai-
mana membuat orang yang dipimpin bisa meningkatkan kualitas dirinya. Berlin-
dung kepada Sang Buddha tak lain dari menjadikannya sebagai pembawa inspirasi
dan penuntun hidup. Dalam Cakkavatti Sihanada Sutta (Digha Nikaya), Buddha
menjelaskan dengan rinci apa saja hal-hal yang harus dilakukan seorang pemimpin
(Raja) untuk bangsa dan negaranya.

Menurut Sang Buddha, seorang pemimpin harus berada di dalam kebenaran. Ia
harus menjadikan dirinya panji kebenaran. Kebenaran adalah tuan bagi dirinya.
Kebenaran itu dijaga dengan melaksanakan lima sila (Pancasila), dengan menghindari
pembunuhan, pengambilan barang-barang yang tidak diberikan, menghindari
melakukan perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, serta menjauhi
makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ia harus
menyucikan dirinya dengan kebenaran.

Di samping itu, seorang pemimpin hendaknya dapat melindungi dan mengayomi
keluarganya, para bangsawan, para menteri, tentara, rumah tangga, penduduk desa
atau kota, rohaniawan, samana, pertapa dan binatang-binatang. Ia harus memerha-

“Berbelaskasihlah kepada setiap manusia, baik terhadap si kaya

ataupun si miskin. Sebagian orang ada yang mengalami

penderitaan yang berat, dan sebagian lainnya tidak terlalu berat.”

BuddhaBuddhaBuddhaBuddhaBuddha
3
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tikan apa saja yang dibutuhkan mereka. Ia harus berjuang tidak membiarkan kaum
miskin merana. Ia harus memperhatikan kecukupan kebutuhan yang diperlukan,
baik pangan, papan atau sandang. Ia harus memberikan lapangan pekerjaan.

Seorang pemimpin juga tak boleh membiarkan kejahatan terjadi dalam pemerinta-
hannya meski terlihat kecil. Ia tak boleh meremehkan perbuatan baik meski kecil
serta mendorong para pengikutnya agar ada di garis kebenaran dan menghindari
kejahatan.

Pemimpin juga hendaknya meperhatikan nasehat yang diberikan oleh para samana
dan pertapa. Jika ia berada di garis kebenaran mereka akan selalu datang menemuinya
dan memberitahu apa saja yang baik dan apa saja yang buruk, perbuatan apa yang
pantas dilakukan dan yang tak pantas dilakukan, perbuatan apa yang bermanfaat
dan yang tak bermanfaat di masa yang akan datang.

Sang Buddha menguraikan sepuluh kewajiban seorang pemimpin (raja) atau Dasa
Raja Dhamma untuk memerintah:

Dana (Kedermawanan). Dana (Kedermawanan). Dana (Kedermawanan). Dana (Kedermawanan). Dana (Kedermawanan). Seorang pemimpin patut memerhatikan kesejahteraan
dan kemakmuran hidup rakyatnya.

SSSSSila (Mila (Mila (Mila (Mila (Moralitas). oralitas). oralitas). oralitas). oralitas). Pemimpin harus mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan
tidak bermoral.

PPPPParicagga (Paricagga (Paricagga (Paricagga (Paricagga (Pengorbanan Dengorbanan Dengorbanan Dengorbanan Dengorbanan Diri). iri). iri). iri). iri). Pemimpin hendaknya selalu siap berkorban demi
kepentingan rakyat; ia tidaklah mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
Pemimpin yang rela berkorban demi para pengikutnya akan dibela para pengikutnya
pula.

Ajjava (Integritas). Ajjava (Integritas). Ajjava (Integritas). Ajjava (Integritas). Ajjava (Integritas). Bersikap tulus menjalankan kewajibannya dengan menjunjung
tinggi kebenaran. Seorang pemimpin terikat pada hukum kebenaran, baik di dalam
pikiran, ucapan, maupun tingkah laku.

Maddava (Berani Bertanggung Jawab). Maddava (Berani Bertanggung Jawab). Maddava (Berani Bertanggung Jawab). Maddava (Berani Bertanggung Jawab). Maddava (Berani Bertanggung Jawab). Mengurus kepentingan rakyat dan siap
mengemban tugas-tugas yang diberikan rakyat.

TTTTTapa (Sapa (Sapa (Sapa (Sapa (Sederhana). ederhana). ederhana). ederhana). ederhana). Seorang pemimpin hendaknya hidup sederhana, puas dalam
hidup sederhana, tidak serakah dan berlebihan sementara rakyatnya diabaikan.

Akkodha (Akkodha (Akkodha (Akkodha (Akkodha (TTTTTanda kemarahan). anda kemarahan). anda kemarahan). anda kemarahan). anda kemarahan). Seorang pemimpin hendaknya berusaha melepas
segala permusuhan, itikad buruk, sentimen pribadi, kebencian dan dendam terhadap
siapa pun. Segala hal yang dilakukannya dipertimbangkan berdasarkan kepentingan
bersama.



10  I  The Great Leader

AAAAAvihimsa (vihimsa (vihimsa (vihimsa (vihimsa (TTTTTanpa kekerasan). anpa kekerasan). anpa kekerasan). anpa kekerasan). anpa kekerasan). Kekerasan bukan cara penyelesaian persoalan yang
tuntas, karena kekerasan akan menimbulkan kekerasan pula; kekerasan ialah sumber
pertikaian yang tidak kunjung selesai.

Khanti (Kesabaran). Khanti (Kesabaran). Khanti (Kesabaran). Khanti (Kesabaran). Khanti (Kesabaran). Seorang pemimpin hendaknya menerima pujian dan celaan,
sanjungan dan hujatan dengan kesabaran pikiran. Pikiran tenang akan membuat
pengamatan jernih terhadap situasi yang berkembang dan yang harus ditangani.

AAAAAvirvirvirvirvirodha (odha (odha (odha (odha (TTTTTidak Midak Midak Midak Midak Menentang Kenentang Kenentang Kenentang Kenentang Kehendak Rakyat). ehendak Rakyat). ehendak Rakyat). ehendak Rakyat). ehendak Rakyat). Pemimpin tidak melakukan
sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani rakyat. Hak pemimpin berasal dari
rakyat; oleh karena itu, jangan sampai terjadi ketidaksamaan antara apa yang dijalani
dengan apa yang merupakan kehendak rakyat.

Lima Sila Sang Buddha (Pancasila)
1. Pannatipata veramani sikkhapadang sammadiyammi

Saya bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup.

2. Adinnadana veramani sikkhapadang sammadiyammi
Saya bertekad melatih diri untuk menghindari mengambil sesuatu yang tidak
diberikan.

3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadang samadiyami
Saya bertekad akan melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila.

4. Musavadha veramani sikkhapadang samadiyami
Saya bertekad akan melatih diri untuk menghindari ucapan tidak benar.

5. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadiyami
Saya bertekad akan melatih diri untuk menghindari mengkonsumsi segala zat
yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran.

Delapan Jalan Sang Buddha
1. Pandangan yang Benar

Melihat kehidupan secara apa adanya.



The Great Spiritual Leader  I  11

2. Pikiran yang Benar
Dimotivasi oleh pikiran-pikiran ramah (bersahabat) tanpa buruk sangka kepada
sesama manusia dan kepada seluruh bentuk kehidupan lainnya yang berperasaan
peka.

3. Perkataan yang Benar
Bertutur kata secara lemah lembut dan jujur, serta melaporkan peristiwa secara
apa adanya.

4. Perbuatan yang Benar
Berbuat secara terampil, simpatik sambil menghindari usaha keras atau usaha
yang menyakitkan.

5. Mata Pencaharian yang Benar
Menjalani cara hidup yang tidak menyebabkan diri atau orang lain melanggar
aturan moral.

6. Upaya yang Benar
Penyempurnaan diri dengan menghindari dan menolak sifat-sifat rendah, sambil
meraih dan mendorong sifat-sifat mulia.

7. Kesadaran yang Benar
Mengembangkan dan mempraktikkan kesadaran diri dan belas kasihan, yang
menghasilkan kepercayaan diri dan ketenangan.

8. Konsentrasi yang Benar
Kontemplasi yang memuncak pada intuisi intelektual dan kearifan.
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KKKKKONFUSIUSONFUSIUSONFUSIUSONFUSIUSONFUSIUS tidak hanya dikenal sebagai guru bijaksana, tapi juga PEMIMPIN
yang BIJAKSANA. Bagi Konfusius, keberhasilan pemimpin tak hanya ditentukan
oleh power (kekuasaan) yang dimilikinya, namun yang lebih penting adalah etika
yang mulia. Etika yang mulia itu hanya didapat melalui proses belajar. Karena itu,
dalam hidupnya Konfusius senantiasa menekankan pentingnya BELAJAR dan
TERUS BELAJAR. Dalam sejarah hidupnya, Konfusius berpindah-pindah tempat
dari satu negeri ke negeri lainnya untuk mengajarkan pengetahuan.

Salah satu konsep inti kepemimpinan yang dikembangkan oleh Konfusius adalah
Ce atau Ti. Secara harfiah kata ini berarti bijaksana atau kebijaksanaan, pengertian,
dan kearifan. Menurut Konfusius, sikap Ce atau Ti ini dapat menyelesaikan berbagai
persoalan yang dihadapi oleh seseorang. Persoalan rumah tangga, masyarakat, negara,
dan persoalan dunia, hendaknya dihadapi dengan sikap Ce.

Ce dapat juga diartikan sebagai kekuatan, khususnya kekuatan untuk memerintah
manusia. Konfusius tak setuju dengan pemikiran yang dikembangkan kaum realis,
bahwa satu-satunya pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang memakai
kekerasan fisik. Ce sesungguhnya terletak dalam kekuatan yang terkandung dalam
teladan moral. Kebaikan yang terkandung dalam masyarakat bukan didapat lewat

“Pemimpin yang memerintah dengan kebijaksanaan (Ti)
adalah seperti Bintang Kutub Utara yang berada di tempatnya

dan semua bintang lain menuju ke arahnya.”

KKKKKonfusiusonfusiusonfusiusonfusiusonfusius
4
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kekuatan fisik dan bukan pula melalui paksaan hukum, namun melalui kepribadian
yang luhur. Segala sesuatu yang terjadi di masyarakat tergantung dari watak orang
yang menjadi pemimpinnya. Jika pemimpin berwatak buruk maka tak ada harapan
akan adanya ketertiban dalam masyarakat.

Ketika Konfusius ditanya oleh penguasa Lo mengenai bagaimana cara memerintah,
ia menjawab, “Memerintah itu adalah berjalan dengan lurus. Jika Tuan memimpin
rakyat dengan lurus, siapakah di antara rakyat Tuan yang akan berani menyeleweng?”

Pada kesempatan lain, penguasa Lo kembali bertanya tentang hukuman mati yang
dijatuhkan kepada seorang penjahat. Konfusius menjawab, “Apa perlunya hukuman
mati dalam pemerintahan? Jika Tuan menunjukkan suatu isyarat yang jujur untuk
hidup baik, dengan sendirinya rakyat tuan akan menjadi baik. Kebajikan seorang
pangeran ibarat angin, dan kebajikan rakyat itu ibarat rumput. Sifat rumput adalah
tunduk ke mana angin berhembus meniupnya.”

Dalam hal ini, Konfusius sangat mementingkan TELTELTELTELTELADANADANADANADANADAN dari para pemimpin.
Menurut Konfusius, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai Ti
atau Ce (kebijaksanaan): bijaksana dalam memimpin dan bijaksana dalam membuat
keputusan. Keputusan yang tidak berdasarkan pada Ti hanya akan menyesatkan
dan menyengsarakan rakyat.

Di samping itu, Konfusius dikenal sebagai guru pertama di Tiongkok yang mem-
perjuangkan tersedianya pendidikan bagi semua orang. Bagi Konfusius, pendidikan
bukan hanya sekedar kewajiban semata, namun cara untuk memperbaiki kualitas
dan taraf hidup.

Ketika menjabat Menteri urusan kejahatan, Konfusius mengadakan pertemuan
dengan hakim, pengacara, pejabat penjara, dan menjelaskan hasil pemeriksaannya,
bahwa sebagian besar orang hukuman berasal dari keluarga miskin dan tidak meng-
enyam pendidikan. Karena itu, Konfusius sampai pada kesimpulan bahwa yang
perlu diberantas adalah kemiskinan dan kebodohan. Jika keduanya sudah diberantas,
kejahatan pun akan hilang.

Di dalam pertemuan itu, para hakim bertanya, “Bagaimana kita bisa melenyapkan
kemiskinan dan kebodohan?” Konfusius menjawab, “Jalan yang dapat melenyapkan
kemiskinan dan kebodohan adalah pendidikan. Jika kita mampu mendidik rakyat,
maka kebodohan akan lenyap. Untuk melenyapkan kemiskinan, hendaknya kita
mengajari mereka dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu dengan melatih berbagai
keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk kebutuhan hidupnya.”
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Selama Konfusius menjabat Menteri urusan kejahatan, wilayah Lo menjadi aman.
Sebagian besar penjara kosong, rakyat hidup dalam kemakmuran, berbagai macam
kebutuhan hidup tersedia, panen berhasil, dan rakyat bisa memasarkan hasil panen-
nya ke seluruh wilayah.
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TTTTTAAAAAOOOOO The Ching, karya Lao Tze, ialah salah satu karya filosofis dan spiritual terbesar
dunia dan dipuja jutaan orang. Sebagai kitab tertua Taoisme dan karya meditatif,
buku ini berisi tentang filosofi abadi kekuatan yang didasari prinsip harmoni dengan
alam. Buku ini diadopsi sebagai manual kepemimpinan modern dan cocok untuk
kehidupan kontemporer.

Tao The Ching berarti ‘Jalan Kekuatan’ atau ‘Jalan (Tao) dan Kebajikan (Te) Ter-
tinggi (Ching)’. Tao menentukan te, atau sikap seseorang yang sesuai dengan tao.
Segala sesuatu yang dapat didefinisikan bukanlah tao–ini adalah jiwa abadi yang
bergerak sepanjang hidup, menciptakan keutuhan esensial dengan semesta.

Tao The Ching melukiskan gambaran seseorang yang sepenuhnya menyatu dengan
tao, yang berarti menyatu dengan alam semesta. Martin Palmer, dalam kata pengan-
tarnya untuk terjemahan  Timothy Frekes, mengatakan bahwa tao merepresentasi-
kan “sebuah dunia keteraturan di mana kita harus bekerja sama dengannya, bukan
sebuah dunia di mana kita harus menjaga diri kita sendiri.” Pada dunia seperti ini,
kita tidak perlu lagi berjuang terlalu keras, karena kita tahu bahwa keharmonisan,
bukan kerja keras, yang mengantarkan hal-hal yang kita butuhkan.

“Tidak peduli berhadapan dengan teman, musuh, kekalahan,

kemenangan atau kemasyhuran, pemimpin yang bijaksana akan

tetap tenang. Itulah yang membuat mereka begitu luar biasa.”

Lao TzeLao TzeLao TzeLao TzeLao Tze
5
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Pemikiran tao mengatakan, jika kita berada dalam harmoni dengan tao, tindakan
kita tak lagi seperti “tindakan”. Csikzentmihalyi menyebut perasaan ini “arus”, dan
ahli ilmu fisika Bohm menyebutnya sebagai bagian dari ‘yang terbentang’. Kontras-
nya, tindakan regular yang melibatkan usaha akibat keinginan mencapai sesuatu,
biasanya melibatkan manipulasi atau bahkan eksploitasi. Sementara tindakan tao
mempersatukan kepingan-kepingannya.

Perihal KEPEMIMPINAN, Lao Tze melihat dua tipe PEMIMPIN: (1) pemim-
pin konvensional, yaitu pemimpin yang memakai kekuatan penuh untuk meraih
tujuannya, disimbolkan dengan yang atau aspek maskulin; dan (2) tipe pemimpin-
penyembuh, yang disimbolkan dengan aspek feminin yin. Pemimpin tipe kedua
mempunyai konsep “kepemimpinan yang melayani”, di mana pemimpin mundur
ke belakang supaya orang-orang mereka bisa bersinar.

Sebagian orang di dalam dunia bisnis mengatakan bahwa semakin besar kekuasaan
yang dimiliki seorang atasan, makin sedikit mereka menggunakan kekuasaan itu.
Hal ini dapat dibuktikan oleh tim kerja, sinergi dan hierarki mendatar perusahaan-
perusahaan terbaik pada saat ini yang meningkatkan efektivitas dengan berbagai
kekuasaan; organisasi seperti ini memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mencip-
takan gagasan atau produk yang benar-benar bisa memperbaiki hidup.

Lao Tze mengatakan, “Orang yang bijaksana akan semakin menonjol, karena mereka
melihat diri mereka sebagai bagian dari Keseluruhan. Mereka bersinar karena mereka
tak ingin dikagumi……Mereka meraih hal-hal besar, karena mereka tak mencari
kemasyhuran… Kebijaksanaan mereka adalah siapa mereka, bukan pendapat
mereka. Mereka menolak berdebat, sehingga tidak ada orang yang berdebat dengan
mereka.”

Mendengar, memberi, bekerja sama, terbuka, mencari hasil terbaik–aspek yin ini
menyeimbangkan kekuatan “ayo-ambil” dari aspek yang (maskulin) yang memben-
tuk peradaban sebagaimana kita kenal sekarang ini. Integrasi antara keduanya akan
menjadi ciri pemimpin baru, yang punya kredibilitas bukan pada apa yang mereka
ucapkan atau apa saja pencapaian yang telah diraih, namun“Kebijaksanaan mereka
adalah siapa mereka”.
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The Wisdom of Lao-Tze
1. Pemimpin sejati tidak akan mementingkan dirinya sendiri.

2. Pemimpin yang bijaksana akan menjaga keseimbangan antara kepentingan
dirinya dan orang lain, karena yang demikian akan menjadikannya semakin
efektif.

3. KEPEMIMPINAN adalah melayani, bukan dilayani; ia menempatkan kepen-
tingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri.

4, Pemimpin yang bijaksana tidak memamerkan kelebihannya atau memaksakan
diri dalam berbuat sesuatu; yang demikian akan membawa pada suatu keadaan
sukses atau gagal, menang atau kalah, yang selanjutnya diikuti dengan kompetisi
dan kecemburuan.

5. Juga jika terlalu mementingkan kesuksesan: mereka yang punya banyak akan
menjadi rakus, sementara yang punya sedikit akan menjadi pencuri.

6. Ketika kita hanya menekankan penampilan luar (pakaian, dan lain-lain), or-
ang-orang akan berebut untuk menyenangkan kita.

7. Pemimpin bijaksana menghargai segala bentuk perilaku. Sebab dengan demikian
para pengikutnya akan bersikap lebih terbuka kepada kemungkinan perilaku-
perilaku lainnya. Manusia baru bisa mempelajari hal besar jika pikirannya ter-
buka terhadap segala hal dan tak hanya memikirkan hal-hal yang menyenangkan
orang lain atau atasan.

8. Tindakan yang efektif muncul dari keheningan dan pikiran jernih. Di dalamnya
kita akan dapat menemukan sumber kebahagiaan. Orang-orang yang mampu
menciptakan keheningan dan berpikir jernih akan bekerja lebih efektif daripada
orang-orang yang selalu sibuk.



“When you stop learning, stop listening,
stop looking and asking questions,
always new questions, it is time to die.”

—Lillian Smith—
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