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UCAPAN TERIMA KASIH 

Semoga kebahagiaan dan prestasi menyertai Anda 
semua dalam menjalankan aktifitas hari ini. 

Terima kasih atas kesetiaan Anda menerima dan 
memaknai setiap Motivation Bulletin yang sampai 
di komputer anda setiap bulannya. 

Sebuah apresiasi yang tinggi kepada Anda 
sehingga sampai saat ini Motivation Bulletin tetap 
eksis dan semakin diminati oleh banyak kalangan. 

Sejak awal Motivation Bulletin ini ditulis dengan 
keinginan untuk BERBAGI kepada semua pihak 
sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih 
baik dan berprestasi. 

Mulai dari awal diluncurkan sampai dengan saat 
ini Motivation Bulletin telah terbit sebanyak 30 
edisi dan pada saat ini perkenankan saya 
merangkum semua Motivation Bulletin tersebut 
menjadi sebuah ebook. 

Ebook ini dapat disebar luaskan kepada pihak-
pihak yang memerlukannya dan semoga dalam 
waktu dekat ebook ini dapat berwujud sebuah 
buku yang siap dipasarkan di Indonesia. 

Terima Kasih dan Salam Prestasi, 

 

Andreas Hartono 
Mindset Motivator  
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SUPIR BAJAJ 

Ketika saya pulang ke Bangka awal Desember 
2008 yang lalu, saya dan keluarga sempat bertemu 
dengan seorang Guru Spiritual (GS) di pulau 
tersebut. Banyak hal unik dari cerita yang 
disampaikan oleh beliau dan salah satunya cerita 
bagaimana beliau naik bajaj di Jakarta. 

Suatu hari sang GS berada di Jakarta dan beliau 
hendak menuju ke Pasar Baru bersama dengan 
seorang temannya. Beliau bermaksud untuk naik 
bajaj, maka di pinggir jalan yang panas terik 
dipanggillah sebuah bajaj yang sedang melintas : 

GS : Pak Pasar Baru berapa ? 

Supir Bajaj (SB) : dua puluh ribu. 

GS : enam ribu ya ! 

SB : tanpa basah-basih lebih banyak beliau 
langsung memacuh gas bajajnya dan 
meninggalkan sang GS 

Tidak berapa lama, muncullah bajaj yang ke-2 : 

GS : Pak Pasar Baru berapa ? 

SB : dua puluh ribu. 

GS : enam ribu ya ! 

SB : delapan belas ribu deh .. 

GS : mahal amat bang, ya udah tujuh ribu ya .. 
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SB : tanpa basah-basih lebih banyak beliau 
langsung memacuh gas bajajnya dan 
meninggalkan sang GS 

Tidak berapa lama kemudian muncul lagi bajaj 
yang lain : 

GS : Pak Pasar Baru berapa ? 

SB : dua puluh ribu. 

GS : enam ribu ya ! 

SB : delapan belas ribu deh .. 

GS : tujuh ribu ya .. 

SB : wah tidak bisa tujuh ribu pak soalnya pasar 
baru itu jauh dari sini, udah lima belas ribu saja 

GS : bagaimana kalau delapan ribu saja ? 

SB : pak delapan ribu sih berat, jauh pak pasar 
baru dari sini 

GS : sudah sembilan ribu saja 

SB : mungkin dengan sedikit kasihan melihat sang 
GS kepanasan akhirnya SB mau mengantarkan GS 
ke Pasar Baru dengan bajajnya. 

Ketika sesampainya di Pasar Baru, sang Guru 
Spiritual mengeluarkan uang senilai dua puluh 
ribu dan memberikannya kepada Supir Bajaj. 
Sementara sang Supir Bajaj mempersiapkan uang 
kembalian, sang Guru Spiritual seperti tidak 
memperdulikannya dan pergi meninggalkan sang 
Supir Bajaj.  
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SB : Pak ini uang kembaliannya 

GS : kembalian apa ? Tadi Bapak minta ongkos 
berapa ? 

SB : dua puluh ribu 

GS : nah itu khan 20 ribu 

SB : tadi bapak nawar sembilan ribu ! 

GS : iya sembilan ribu itu uang dari saya naik bajaj 
dan sebelas ribu itu adalah rezeki untuk Bapak 
yang sudah bekerja dengan baik dan bersedia 
mengantarkan saya sampai ke pasar baru. Maka 
sebelas ribu itu anggaplah imbalan atas kebaikan 
Bapak. 

Kemudian sang Guru Spiritual becerita bahwa saat 
ini semakin sulit untuk mencari orang yang 
bekerja dengan suka cita yang tidak hanya 
mempersoalkan uang di atas segala-galanya. Sang 
Guru Spiritual berpesan "bekerjalah dengan 
sungguh-sungguh dan dengan hati dan pikiran 
yang tulus maka percayalah rezeki itu akan datang 
dengan sendirinya kepada diri anda" . 
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SAUDAGAR TOMAT 

Pada suatu ketika ada seorang anak muda yang 
berasal dari kampung dan bermodalkan lulusan 
SMP mencoba mengadu nasib di Jakarta. Dia 
melamar ke sebuah perusahaan komputer 
terkemuka di dunia yang berkantor di Jakarta 
sebagai office boy atau tukang sapu.  

HRD Manager : Anak muda kamu ingin bekerja di 
sini ? 

Anak Muda : Iya Pak, saya mau bekerja 
sebagai tukang sapu saja di kantor ini 

HRD Manager : Baiklah kalau begitu saya akan 
berikan test tertulis kepada Anda.  

Maka test tertulis pun diberikan kepada si anak 
muda dan terlihat dia bisa mengerjakan test 
tersebut dengan sangat baik. Setelah waktu 
mengerjakan test telah usai maka anak muda 
inipun diminta untuk pulang dan menunggu 
hasilnya dalam 1 minggu ke depan.  

Satu minggu akhirnya berlalu dan anak muda ini 
dengan penuh keyakinan datang ke perusahaan 
komputer tersebut untuk memastikan dia bisa 
bekerja di sana.  

Anak Muda : Pak bagaimana hasil test saya ? 

HRD Manager : Anak muda hasil test anda sangat 
baik tapi mohon maaf saat ini kami tidak bisa 
menerima anda bekerja di tempat kami. 
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Anak Muda : Dengan sangat terkejut dia bertanya 
'kenapa saya tidak diterima padahal hasil test saya 
sangat baik?' 

HRD Manager : Anak muda di formulir data 
karyawan ada tertulis alamat email tetapi ternyata 
anda tidak mengisinya pada saat itu ! 

Anak Muda : Memangnya email itu apa Pak, saya 
tidak punya email sehingga saya tidak tahu harus 
isi apa ! 

HRD Manager : Karena itulah anak muda sistem 
di kantor kami yang menolak anda karena semua 
orang di sini harus mempunyai email pribadi.  

Dengan perasaan sedih akhirnya diapun 
meninggalkan perusahaan tersebut dan terus 
terbayang kata 'email' dalam benaknya yang 
membuat dia gagal di perusahaan tersebut. Karena 
kecewa diapun akhirnya pulang kembali ke 
kampung dan dengan sisa semangatnya di 
mencoba bercocok tanam sebagai lahan 
kehidupannya.  

Lima tahun kemudian di sebuah kampung  ada 
seorang saudagar tomat yang sangat sukses, berita 
kesuksesannya bahkan sudah menyebar ke kota. 
Kemudian pada suatu hari ada seorang wartawan 
perempuan yang berkunjung ke kampung tersebut 
dan akhirnya bertemu dengan saudagar tomat 
yang sangat sukses tersebut.  
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Wartawan : Pak apakah bisa ceritakan bagaimana 
perjalanan hidup Bapak sehingga bisa menjadi 
saudagar tomat yang sangat sukses seperti ini ?  

Saudagar Tomat inipun bercerita banyak kepada 
sang wartawan dan kemudian pada akhir 
wawancara :  

Wartawan : Pak terima kasih atas ceritanya, 
apakah Bapak punya email supaya nanti kami 
mudah untuk berkomunikasi dengan Bapak ? 

Saudagar Tomat : Mendengar kata 'email' dia 
mengkerutkan dahinya sambil berkata 'Ibu 
Wartawan, saya tidak punya email dan kalaupun 
saya mempunyai email dalam hidup ini mungkin 
saya tidak bisa menjadi saudagar tomat yang 
sukses di kampung ini dan saya mungkin hanyalah 
menjadi seorang tukang sapu di Jakarta.  

-0-  

Seorang bijak pernah berkata bahwa dalam 
kehidupan ini selalu ada kabar baik dan kabar 
buruk, kita tidak pernah tahu apa maksud itu 
semua yang sedang disiapkan Sang Maha Pencipta 
untuk kita. Yang bisa kita lakukan, baik itu kabar 
baik ataupun kabar buruk adalah menjalankannya 
dengan pikiran dan hati yang positif karena kita 
percaya di balik itu semua ada sebuah rencana 
besar yang sedang disiapkan Sang Maha Pencipta 
bagi kita untuk menjadikan kita semakin 
bermakna dan semakin besar.  
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PERSEPSI 

Ada seorang ayah yang menjelang ajalnya di 
hadapan sang Istri berpesan DUA hal kepada 2 
anak laki-lakinya :  

Pertama : Jangan pernah menagih hutang kepada 
orang yang berhutang kepadamu. 

Kedua     : Jika pergi ke toko jangan sampai muka 
kamu terkena sinar matahari. 

Waktu berjalan terus. Dan kenyataan terjadi, 
bahwa beberapa tahun setelah ayahnya meninggal 
anak yang sulung bertambah kaya sedangkan 
yang bungsu menjadi semakin miskin. 

Pada suatu hari sang Ibu bertanya kepada kedua 
orang anaknya mengapa hal itu terjadi kepada 
mereka.  

Jawab anak yang bungsu :  

"Ini karena saya mengikuti pesan ayah. Ayah 
berpesan bahwa saya tidak boleh menagih hutang 
kepada orang yang berhutang kepadaku, akibatnya 
modalku susut karena orang yang berhutang 
kepadaku tidak membayar sementara aku tidak 
boleh menagih".  

"Juga Ayah berpesan supaya kalau saya pergi atau 
pulang dari rumah ke toko dan sebaliknya tidak 
boleh terkena sinar matahari. Akibatnya saya 
harus naik becak atau andong, padahal sebetulnya 
saya bisa berjalan kaki saja, tetapi karena pesan 
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ayah itu, akibatnya pengeluaranku bertambah 
banyak". 

Kepada anak yang sulung yang bertambah kaya, 
sang Ibu pun bertanya hal yang sama.  

Jawab anak sulung :  

"Ini semua adalah karena saya mentaati pesan 
ayah. Karena Ayah berpesan supaya saya tidak 
menagih kepada orang yang berhutang kepada 
saya, maka saya tidak pernah memberi hutang 
sehingga dengan demikian modal saya tidak 
susut". 

"Juga Ayah berpesan agar supaya jika saya 
berangkat ke toko atau pulang dari toko tidak 
boleh terkena sinar matahari, maka saya berangkat 
ke toko sebelum matahari terbit dan pulang 
sesudah matahari terbenam. Karenanya toko saya 
buka sebelum toko lain buka, dan tutup jauh 
sesudah toko yang lain tutup." 

"Sehingga karena kebiasaan itu, orang menjadi 
tahu dan tokoku menjadi laris, karena mempunyai 
jam kerja lebih lama".  

-0- 

Kisah diatas menunjukkan bagaimana sebuah 
kalimat di tanggapi dengan presepsi yang berbeda. 
Jika kita melihat dengan mentalitas positif maka 
segala kesulitan sebenarnya adalah sebuah 
tantangan yang akan menghantar kita kepada 
perjalanan kesuksesan.  
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Seorang bijak berkata : 'Berusahalah melakukan 
hal biasa dengan cara yang luar biasa' .  

Artikel ini dikirimkan oleh Ibu Rosa HS dari Bandung untuk 
Motivation Bulletin. 
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BOHLAM VS KERAMIK 

Ketika 10 orang ditanya apakah bohlam lampu 
pijar bisa memecahkan sebuah keramik ? Ternyata 
dari pengamatan saya hampir semuanya akan 
mengatakan mana bisa, khan lampu itu tipis, dari 
beling, mudah pecah dan berbagai alasan lainnya. 
Kemudian ketika ditanya apakah anda sudah 
pernah membuktikan atau mencobanya ? Ternyata 
sebagian besar orang tersebut mengatakan 
‘belum’. Lantas mengapa mereka mengatakan 
tidak bisa ? Inilah yang disebut dengan salah satu 
‘limiting belief’ atau kepercayaan yang membatasi 
diri kita. Kita terlalu cepat mengatakan sesuatu 
tidak bisa atau tidak mungkin padahal 
mencobanya saja kita belum pernah. 

Kalau pola pikir seperti itu terus menerus terdapat 
dalam pikiran kita, dapat dibayangkan apa yang 
terjadi dalam diri seseorang. Salah satunya 
mungkin dia akan berkata ‘saya ini dari keluarga 
miskin mana mungkin bisa menjadi kaya’ atau ‘ 
saya ini hanya lulusan D3 mana bisa menjadi 
seorang manager’ atau ‘saya ini tidak pandai 
berbicara sehingga mana mungkin saya bisa 
menjadi sales yang hebat’.  

Apakah benar perkataan tersebut ? Apakah 
seorang anak dari keluarga miskin tidak bisa kaya 
atau seorang D3 tidak bisa menjadi manager ? 
Orang-orang yang berpikir terbatas seperti ini 
mungkin perlu ditunjukkan dan dibuktikan 
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dengan simulasi bohlam dan keramik sehingga 
mampu merubah paradigma negatifnya bahwa 
sesuatu yang tidak mungkin dapat menjadi 
mungkin apabila kita benar-benar menginginkan 
dan fokus pada hal tersebut. 

Untuk anda yang ingin membuktikan kalau 
bohlam lampu pijar bisa memecahkan keramik 
cobalah anda beli lampu pijar merek ‘philip’ yang 
bening ukuran 40 atau 60 watt, kemudian anda 
beli keramik yang digunakan untuk dinding. 
Letakkan keramik di lantai kemudian pegang 
bagian ulir metal bohlam dengan jari anda sekitar 
1,2 meter di atas keramik. Kemudian katakan ‘saya 
bisa’ sebanyak 5-7 kali, bayangkan ketika anda 
berkata bisa seolah-olah ada kekuatan pada tangan 
anda dan kemudian lepaskan bohlamnya dengan 
ikhlas. ‘Praang’ ternyata keramik tersebut pecah 
dengan menggunakan bohlam. 

-o- 

Seorang bijak berkata :  'Ketika anda memegang 
bola basket anda tidak akan pernah tahu apakah 
bola tersebut masuk atau tidak ke dalam ring 
sebelum anda melemparkan bola tersebut’ 
sehingga janganlah terlalu cepat mengatakan 
sesuatu tidak bisa padahal mencobanya saja kita 
belum pernah. 
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KELEMBUTAN VS 

KEKERASAN 

Dalam sebuah perjalanan training saya 
menggunakan pesawat terbang. Pada saat take off 
situasi sangat baik dan pada saat di udara pun 
situasi sangat baik. Saya sejenak tertidur dalam 
kenyamanan pesawat terbang Airbus yang masih 
sangat gress tersebut. Ketika tertidur tiba-tiba 
saya dikagetkan dengan pesawat yang terguncang 
dan tanda sabuk pengaman dinyalakan. Saya 
kemudian melihat keluar melalui jendela apa yang 
terjadi ? Ketika saya melihat keluar yang ada 
hanya kepulan awan berwarna putih di kiri dan 
kanan pesawat. Tidak ada gangguan apapun 
dengan pesawat dan saya tersadar ternyata 
pesawat baru saja melewati awan yang sangat 
tebal. 

Seteleh menembus awan yang tebal tadi pesawat 
kembali normal dan kemudian saya mulai berpikir 
mungkin inilah salah satu contoh pepatah yang 
dikatakan oleh orang bahwa hadapilah segala 
sesuatu dengan kelembutan maka niscaya sesuatu 
yang keras sekalipun akan goyah secara perlahan-
lahan. 

Bayangkan dan rasakan betapa berat dan kerasnya 
sebuah pesawat tetapi ternyata dia goyah begitu 
dihadapkan pada sekumpulan awan yang tidak lain 
hanyalah uap air yang sangat lembut dan halus. 
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Dalam salah satu situs tentang ajaran TAO 
dikatakan bahwa kelembutan biasanya jauh lebih 
tahan terhadap godaan dan waktu dibandingkan 
dengan kekerasan. Ilustrasinya adalah gigi dan 
lidah yang sama-sama berada dalam mulut dan 
rumput serta pohon dalam sebuah ladang. Ketika 
orang semakin tua maka manakah yang lebih cepat 
rusak ? Gigi atau lidahnya ? Demikian juga ketika 
angin topan datang menghujam sebuah ladang, 
mana yang lebih hancur ? Pohon atau rumput ? 
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TERIMA KASIH 

Sekitar tahun 2007 ketika saya masih di 
perusahaan yang lama, saya pernah mengikuti 
sebuah training yang dibawakan oleh seorang 
tokoh dari salah satu perusahaan tekstil terkemuka 
yang sudah berusia 65 tahun yang bernama Pak 
Abdurahman. Meski usianya sudah tidak muda 
lagi tetapi semangat dan isi materi yang 
disampaikan sangat berkesan bagi saya. Selesai 
training saya menghampiri beliau dan bertanya 
apa motif dibalik semangatnya untuk terus 
mengajar. 

Andreas Hartono (AH) : Pak apa yang mendorong 
Bapak untuk terus mengajar meskipun Bapak 
sudah pensiun ? 

Pak Abdurahman (PA) : Andreas saya ini hanya 
menjalankan filosofi hidup saja. 

AH : Maksud Bapak filosofi apa ? 

PA : Saya hanya menjalankan filosofi TERIMA 
KASIH saja dalam hidup ini 

Saya semakin bingung dengan jawaban beliau 
sampai akhirnya saya bertanya lagi "maksudnya 
TERIMA KASIH itu apa Pak ?" 

PA : Saya menyadari dan meyakini bahwa dalam 
hidup ini saya setiap hari, setiap jam, setiap 
menit bahkan setiap detik selalu menerima sesuatu 
yang baik dan luar biasa dari Sang Maha Pencipta 
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dan tugas saya sebagai seorang Muslim atau 
orang beriman adalah KASIH kembali apa yang 
saya TERIMA dari Sang Maha Pencipta tersebut. 

Ah alangkah indahnya filosofi dari sosok seorang 
Pak Abdurahman yang sederhana tersebut. 
Bayangkan apa yang terjadi dengan negeri ini 
apabila semua orang memiliki filosofi seperti 
beliau ?    
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PERUNTUNGAN DI 

TAHUN KERBAU 

Setiap tahun warga keturunan Cina merayakan 
Hari Raya Imlek dan ketika imlek dirayakan maka 
berganti pula tahun yang diwakili oleh ke-12 shio 
dalam astronomi Cina. Bagaimana peruntungan 
kita di setiap tahun yang diwakili oleh shio 
tersebut ? Saya sangat tertarik dengan ucapan 
salah satu tokoh peramal yang disiarkan di salah 
satu televisi swasta yang mengatakan bahwa 99% 
keberuntungan kita ditentukan oleh apa yang kita 
lakukan dan kita perbuat dalam kehidupan sehari-
hari. Paling tidak hal ini mengingatkan saya 
kepada Einstein yang mengatakan bahwa rumus 
kesuksesan itu adalah 99% kerja keras dan 1% 
keberuntungan. Jadi kalau begitu akan sukseskah 
kita di setiap tahunnya ? Jawabannya anda 
sendirilah yang akan menentukannya melalui 
pikirkan dan tindakan nyata anda.  

Pada tahun 1960an di sebuah universitas ternama 
di Amerika dilakukan survei terhadap para 
lulusannya tentang apa yang akan mereka lakukan 
(goal setting) setelah lulus dari kuliah. Ternyata 
dari survei tersebut didapatkan data bahwa 83% 
dari mereka tidak mempunyai tujuan yang jelas, 
14% dari mereka mempunyai tujuan tetapi tidak 
tertulis dan hanya 3% yang mempunyai tujuan 
yang jelas dan tertulis. 
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Apa yang terjadi dengan mereka setelah 20 tahun 
kemudian ? Periset yang sama kembali mensurvei 
para lulusan tahun 60an yang pernah disurvei 
sebelumnya. Hal yang mengejutkan ternyata 
mereka yang termasuk dalam kategori 3% jauh 
lebih berhasil dibandingkan yang lain, bahkan 
dikatakan gaji mereka rata-rata sekitar 10 kali 
lebih besar dibandingkan dengan yang tidak 
punya tujuan. 

Bagaimana menjelaskan fenomena ini ? Stephen R. 
Covey menjelaskannya dengan sederhana yaitu 
'Begin With The End In Mind' atau mulailah 
dengan tujuan akhir dalam setiap aspek kehidupan 
ini. Tahun 2008 saya sempat melakukan apa yang 
dikatakan oleh Brian Tracy dalam bukunya yang 
berjudul Goal yaitu 'write down your goals, make 
plans to achieve them and work on your plan 
every single day'. Saya menuliskan apa yang saya 
inginkan kemudian saya buatkan dalam bentuk 
vision board seperti dalam film 'the secret', di sana 
ada 4 goal yang kami (saya & istri) buat yaitu 
mobil, rumah, keliling dunia dan anak. Kemudian 
apa yang terjadi setelah tahun 2008 berlalu 
ternyata 3 dari 4 goal yang kami buat telah kami 
dapatkan yaitu mobil, rumah dan anak. Fantastis, 
ternyata apa yang dikatakan oleh Stephen R. 
Covey, Brian Tracy, The Secret serta riset di 
Amerika tersebut adalah benar adanya. 

-0- 

Pengalaman saya tersebut semakin meneguhkan 
saya bahwa kesuksesan itu 99% ditentukan oleh 
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diri kita sendiri bukan oleh lingkungan, 
shio,  sistem atau apapun yang lainnya dan untuk 
mewujudkan hal ini marilah kita bergabung 
dengan kelompok 3% di atas yaitu pikirkan apa 
yang yang anda inginkan kemudian tuliskan dan 
bekerjalah setiap hari dengan suka cita untuk 
dapat mewujudkannya.  

Seorang peserta training saya di Kendari pernah 
berkata kepada saya bahwa 'Sesungguhnya Sang 
Maha Pencipta akan memberikan sesuatu yang 
dekat dengan pikiran kita'.  
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I’M POSSIBLE 

Minggu lalu ketika mengajar di salah satu 
perusahaan automotive di daerah Tebet, saya 
sangat terkesan dengan keberadaan ruang 
trainingnya. Sederhana ruangannya tetapi di 
sekeliling ruangan tersebut dipasang dengan kata-
kata motivasi yang sangat menggugah. Salah satu 
yang sangat menarik bagi saya kurang lebih kata-
katanya sebagai berikut :  

Ubahlah IMPOSSIBLE menjadi  

I'M POSSIBLE 

Sebuah kata yang sederhana tetapi sangat 
menginspirasi bagi setiap orang untuk 
membacanya. Semua yang IMPOSSIBLE di dunia 
ini yang dapat membuatnya menjadi POSSIBLE 
hanyalah satu orang saja yaitu I'M, ya kita 
sendirilah yang dapat membuat semuanya menjadi 
mungkin.  
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SAYA PUNYA DUA IBU 

Pada suatu pagi yang cerah di sebuah Sekolah 
Dasar seorang guru bertanya kepada murid-
muridnya : 

Guru : Anak-anak pagi ini Ibu mau bertanya 
berapakah jumlah ibu kamu ? 

Anak 1 : Ibu saya satu Bu, namanya Ani 

Anak 2 : Kalau saya juga satu Bu, nama Ibu saya 
Sumarsih 

Anak 3 : Saya mau jawab Bu, Ibu saya namanya 
Wati dan Ibu saya hanya satu 

Sesaat kelas terdiam, sambil menunggu jawaban 
yang lain, tiba-tiba seorang anak menjawab : 

Anak 4 : Ibu saya ada 2 Bu … 

Seketika beberapa anak mentertawakan anak ke-4 
karena mana mungkin seseorang punya 2 Ibu. 

Guru : Koq kamu Ibunya ada 2, bagaimana bisa 
begitu ? 

Anak 4 : Iya Bu, saya punya 1 ibu kandung yang 
bernama Henny dan saya punya 1 ibu lagi yaitu 
Ibu Pertiwi. 

Kelas kembali terdiam, sepertinya kebingungan 
dengan jawaban anak ke-4. 

Anak 4 : Tadi malam saya menonton acara televisi 
ada lagu syairnya : “kulihat ibu pertiwi, sedang 
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bersusah hati, air matamu berlinang”. Kemudian 
saya melihat gambar banjir terjadi dimana-mana, 
longsor terjadi dimana-mana, ombak yang tinggi 
dan tsunami mengancam banyak daerah. Mungkin 
kita jahat dengan Ibu Pertiwi kali ya Bu sehingga 
Ibu Pertiwi marah-marah kepada kita. 

Kelas kembali terdiam termasuk sang Ibu Guru 
yang sangat terkesan dengan jawaban lugu anak 
ke-4. 

-0- 

Tanpa kita sadari sebenarnya apa yang dikatakan 
oleh anak ke-4 tadi sungguh benar bahwa dalam 
kehidupan ini kita mempunyai Ibu Kandung dan 
tentunya juga mempunyai Ibu Pertiwi. Sebagai 
seorang anak yang baik dan saleh kita harus 
memberikan yang terbaik kepada Ibu kita baik Ibu 
Kandung maupun Ibu Pertiwi karena kita percaya 
surga ada di telapan kaki mereka dan kalau kita 
berbuat jahat maka neraka juga ada di kaki 
mereka. 
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10 TAHUN ATAU 1 

TAHUN 

Ada seorang pemuda yang mengatakan bahwa dia 
telah bekerja dan memiliki pengalaman selama 10 
tahun. Kemudian dengan kesombongannya dia 
menuliskan sebuah surat lamaran, dan akhirnya 
dia pun diwawancara oleh seorang Direktur yang 
sangat bijaksana. 

Direktur : Anak muda saya akan mengajukan 
sebuah pertanyaan kepada anda. 

Anak muda : Oh silakan pak saya siap menjawab 
pertanyaan bapak. 

Direktur : Anak muda, dalam surat lamaran anda 
menulis telah berpengalaman selama 10 tahun ? 

Anak muda : Benar sekali pak, saya telah 
berpengalaman selama 10 tahun. 

Direktur : Anak muda, pertanyaan saya sederhana 
saja yaitu apakah anda benar-benar 
berpengalaman selama 10 tahun yang 
sesungguhnya ataukah anda ini sebenarnya hanya 
mempunyai pengalaman selama 1 tahun yang anda 
ulang sebanyak 10 kali ? 

Anak muda : (terdiam tanpa menjawab apapun) 
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Kalau seandainya pertanyaan yang sama diajukan 
kepada kita saat ini ? Hei apakah anda telah 
berpengalaman selama sekian tahun yang 
sesungguhnya ataukah hanya punya pengalaman 1 
tahun yang anda ulang berkali-kali ? 

-0- 

Dalam sebuah karyanya Mother Teresa pernah 
berkata bahwa diri manusia ibarat dengan sebuah 
dian atau lampu minyak. Apa yang terjadi dengan 
lampu tersebut apabila kita nyalakan terus 
menerus ? 

Ya, lampunya akan mati karena kehabisan minyak 
dan supaya lampunya tetap menyala maka kita 
harus terus mengisi minyak ke dalam lampu 
tersebut. Demikian juga dengan kita sebagai 
manusia, apabila kita ingin terus bersinar maka 
kita harus terus belajar bahkan sampai ke negeri 
cina sekalipun seperti yang tertulis dalam kitab 
suci. 
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KETERBATASAN DIRI 

Setiap orang pasti memiliki kekurangan atau 
keterbatasan, sekarang mari kita renungkan 
sebentar apa sajakah kekurangan-kekurangan 
yang kita miliki dalam kehidupan ini ? Ada berapa 
banyakkah kekurangan yang anda miliki ? 

Orang yang bijak berkata bahwa dalam hidup ini 
sebenarnya yang penting bukanlah menghitung 
berapa banyak kekurangan yang dimiliki tetapi 
yang lebih penting adalah apakah hidup kita 
dibatasi kekurangan tersebut atau tidak ? 

Seorang yang berprestasi akan selalu berkata saya 
memiliki kekurangan tetapi saya memilih untuk 
hidup tidak dibatasi oleh kekurangan tersebut. 
Orang-orang seperti ini akan fokus pada 
kompetensi dan kelebihan yang mereka miliki 
daripada memikirkan kekurangan yang ada. 

Hari jumat lalu saya berkenalan dengan seorang 
Direktur di sebuah perusahaan asuransi dan 
semakin meneguhkan pernyataan di atas. Pada 
suatu ketika beliau terpilih menjadi salah satu 
orang terbaik yang mendapatkan kesempatan 
untuk berjumpa langsung dengan sang CEO di 
luar negeri tetapi ternyata beliau tidak memiliki 
kemampuan berbahasa Inggris yang baik yang 
sempat membuat dirinya ragu dan khawatir.  

Suatu malam sang direktur ini menyaksikan 
sebuah perhelatan miss universe dan melihat 
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ternyata ada kontestan yang bisa masuk ke dalam 
malam final meskipun tidak memiliki kemampuan 
berbahasa Inggris. Sebuah pertanyaan muncul 
“koq dia bisa ya ?” Sebuah pertanyaan kecil yang 
akhirnya membangkitkan semangat beliau bahwa 
kekurangan dalam bahasa Inggris bukanlah 
menjadi sebuah hambatan dalam melakukan yang 
terbaik dalam karirnya. 

Itu adalah sebuah cerita kecil tentang keterbatasan 
yang dia dimiliki dan ternyata masih begitu 
banyak keterbatasan yang dia miliki antara lain dia 
hanyalah seorang Ibu rumah tangga dan hanya 
lulusan SMA saja. Tapi apa yang terjadi ? 
Ternyata beliau mampu meruntuhkan segala 
keterbatasan dirinya sehingga mampu menjadi 
seorang yang sukses, berprestasi dan dikagumi 
oleh begitu banyak orang tidak hanya di Indonesia 
tetapi sampai di tingkat dunia sekalipun. 

Menyambung artikel saya sebelumnya ternyata 
sang Direktur ini telah mampu merubah sesuatu 
yang terlihat IMPOSSIBLE menjadi I’M 
POSSIBLE. Bagaimana dengan kita mampukah ? 
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KEKUATAN BERSYUKUR 

Suatu ketika ada seorang klien yang bertanya 
kepada terapis bagaimana agar bisa menjadi 
seorang yang selalu berpikir positif. Sang terapis 
dengan senyumnya memberi selembar kertas putih 
dan sebuah bulpen kepada klien. 

Terapis : Berapa usia anda sekarang ? 

Klien : 35 tahun 

Terapis : Ok, sekarang pegang bulpen ini dan 
tuliskan pada lembar kertas yang berwarna putih 
apa saja yang dapat anda syukuri dalam kehidupan 
anda selama 35 tahun tersebut.  

[Hal yang sama bisa anda lakukan saat ini, dalam 
waktu 5 menit tuliskan apa yang dapat anda syukuri 
selama anda hidup sampai hari ini] 

Setelah 5 menit berlalu, sang terapis bertanya 
kepada klien ‘berapa banyak yang anda dapatkan 
?’. Tidak lebih dari 10 jawab sang klien. 

Dalam setiap sesi training saya, bisa dihitung 
hanya sekitar 10% orang saja yang mampu 
menuliskan lebih dari 30 hal, bahkan tidak sedikit 
yang hanya mendapatkan kurang dari 5.  

[Kalau anda berapa yang berhasil anda dapatkan ?] 

Mendengar tidak lebih dari 10, sang terapis 
dengan senyumnya yang manis bercerita bahwa :  
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Ternyata dalam hal bersyukur masih banyak 
orang yang belum terbiasa. Apa benar hanya 5 
atau 10 hal yang bisa kita syukuri selama sekian 
puluh tahun hidup ini ? Umumnya banyak orang 
yang hanya bersyukur atas hal-hal yang besar saja 
misalkan dapat pekerjaan yang bagus, rumah yang 
bagus, kesehatan, punya suami/istri dan anak.  

Tapi seberapa sering kita bersyukur atas hal kecil 
yang sudah kita dapatkan, misalkan punya 
penghasilan, bisa makan 2 atau 3 kali sehari, punya 
air yang cukup, punya 2 mata yang bisa melihat, 2 
telinga yang bisa mendengar, lidah yang bisa 
merasakan makanan, hidung yang bisa mencium 
aroma, 2 tangan yang bisa memegang benda, 2 
kaki yang bisa berjalan, punya rambut, punya 
pakaian, punya sepatu, punya mobil/motor/ 
sepeda, kasur untuk tidur dengan nyenyak, bisa 
sekolah, punya listrik, komputer, handphone, 
internet, email, dll. 

Terapis : Sekarang coba lanjutkan kembali apa 
yang bisa anda syukuri dalam hidup anda selama 
35 tahun tersebut ? 

Klien tersebut melanjutkan kembali hal-hal besar 
maupun kecil yang dapat dia syukuri dalam 
hidupnya, setelah mencapai sekitar 50 hal tampak 
wajah klien mulai berubah menjadi lebih positif 
dan bergairah. 

Terapis : Apa yang anda rasakan ketika anda 
menulis demikan banyak hal yang dapat anda 
syukuri tersebut ? 
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Klien : Saya merasa lebih nyaman, lebih bergairah 
dan lebih optimis akan hidup saya. Saya merasa 
menjadi orang yang sangat beruntung sekali 
dalam kehidupan ini. 

Terapis : Apa yang terjadi kalau anda lakukan hal 
ini setiap hari sebelum anda tidur dan 
membayangkan apa yang dapat anda syukuri 
dalam 1 hari kehidupan anda ? 

Klien : Harusnya saya menjadi orang yang 
semakin positif dan optimis dari hari ke hari. 

Terapis : Tepat sekali, kalau begitu pulanglah dan 
lakukan hal tersebut maka anda akan menjadi 
pribadi baru yang positif dalam kehidupan ini. 

-o- 

Sebuah pepatah yang saya dapatkan ketika 
menonton sinetron ‘Namaku ATao’ di DaaiTV 
yang sangat menguatkan pentingnya sebuah rasa 
syukur yaitu ‘Ketika kita bersyukur terhadap 
berkah yang kita dapatkan itu artinya kita sedang 
menciptakan berkah yang baru’. Ini berarti 
semakin sering kita bersyukur semakin banyaklah 
energi dan berkah baru yang akan masuk dalam 
kehidupan kita. 
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TIGA ATAU EMPAT APEL 

Tersebutlah di sebuah sekolah kecil level 
Elementary dipojokan kota London pada suatu 
masa di tahun ‘80 an, seorang guru muda yang 
baru dua minggu mengajar di sekolah tersebut.  

Hari itu dia mengajarkan pelajaran Matematika. 

“Tom, kalau saya berikan padamu satu apel dan 
satu apel dan satu apel, berapa apel yang akan 
kamu punya?” 

Guru tersebut bertanya dengan perlahan kepada 
anak berumur 7 tahun yang duduk paling depan. 

Setelah beberapa saat Tom menjawab: “EMPAT!” 

Dengan ekspresi kaget bin heran… karena 
berharap Tom akan menjawab “tiga” dengan 
mudahnya.  

Guru tersebut sangat kecewa. “Mungkin anak ini 
kurang mendengarkan tadi” pikirnya. 

Guru muda berkacamata bulat tersebut bertanya 
lagi, “emmm…Tom, dengar baik-baik yah. Jika 
saya memberimu satu apel dan satu apel dan satu 
apel, berapa apel yang akan kamu punya?” 

Tom, mulai membaca wajah kecewa pada wajah 
ayu Bu Guru… 

Lalu berpikir agak lama, sembari menekuk muka 
dan melakukan jarimatika… 
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Tetapi Tom tetap menemukan jawaban yang 
sama. 

Dia hitung lagi supaya menemukan jawaban yang 
mungkin beda dan akan membuat wajah ayu Bu 
Guru merona ceria… tetapi hasilnya tetap sama… 

“ehmmm …EMPAT….!” agak ragu-ragu dan 
perlahan Tom berucap…  

Wajah kecewa masih tetap di wajah bu guru 
berkacamata oval itu. 

“Ehmm… kayaknya Tom senang dengan buah 
Strawberry dan mungkin Tom tidak suka apel 
sehingga tidak bisa fokus” pikir Bu Guru ayu dan 
berkacamata itu…. 

Lalu dengan wajah ayu nan merona bahagia 
laksana Tamara Blezinsky bertanya lagi “Tom, 
kalau saya beri kamu satu strawberry dan satu 
strawberry dan satu strawberry. Maka berapa 
yang akan kamu punyai?”  

Melihat wajah ceria Bu Guru, Tom menjawab 
cepat: “TIGA!”  

Senyum kemenangan berkembang di wajah Bu 
Guru itu. 

Tetapi sebelum terlalu bergembira dengan 
keberhasilan menemukan sebuah cara pendekatan 
baru, sekali lagi Bu Guru bertanya: “OK, sekarang 
kalau saya beri kamu satu apel dan satu apel dan 
satu apel lagi, berapa yang akan kamu punyai?” 

Dengan cepat Tom menjawab, “EMPAT!”  
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Dengan muka terperanjat pucat, laksana semua 
ijazah dan sertifikat luruh ditelan angin… 

Bu Guru mengeluh, ” How Tom, how?”… 
bagaimana mungkin….  

Dalam suara yang pelan dan ragu-ragu, anak 
muda Tom menjawab,  

“…. Karena, saya sudah memiliki satu apel di tas 
saya Bu….”  

-0-  

Dongeng atau cerita yang berasal dari almarhum 
ayahku ini sangat sederhana, tetapi terus 
membekas di hati dan pikiranku…apalagi ayahku 
memang seorang guru SD juga… 

“kadang kita menilai dan memahami seseorang 
berdasarkan apa yang menurut kita benar” 

“kadang kita bereaksi berdasarkan persepsi saja 
dan bukan pada kenyataan”  

Artikel ini dikirimkan oleh Bapak Supriyadi dari galih-
apisemangat.blogspot.com  untuk Motivation Bulletin. 
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BERKARYA TANPA 

BATAS 

Pada awal tahun 2009 saya pulang kampung ke 
salah satu pulau yang indah di bagian selatan 
Sumatera, ya Pulau Bangka. 

Suatu sore sambil duduk di depan rumah 
terdengarlah percakapan antara Paman saya 
(tinggal di Bogor) dan nenek saya yang tinggal di 
Bangka.  

Paman : Setahu saya pohon kelapa ini sudah ada di 
depan rumah ini sejak saya masih kecil dahulu. 

Nenek : Ya, pohon itu usianya sudah lebih dari 
50an tahun bahkan mungkin sudah mendekati usia 
70an tahun. 

Sejenak saya memperhatikan pohon kelapa 
tersebut dan saya melihat sesuatu di atas pohon 
tersebut. Ternyata meskipun usianya sudah 70 
tahun pohon itu masih menghasilkan buah yang 
banyak dan buah ini masih sangat berarti bagi 
pemiliknya karena buah tersebut bisa dijual untuk 
kebutuhan sehari-hari. 

Sebuah pelajaran yang berarti dalam hidup saya 
hari itu, melihat pohon kelapa meskipun sudah 70 
tahun tetapi masih tetap berkarya dan 
menghasilkan arti bagi pemiliknya. Kemudian 
tanpa sadar tiba-tiba saya teringat akan 
percapakan saya dengan Pak Krishnamurti melalui 
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telepon awal tahun lalu, dia berkata : “tidak ada 
batas waktu bagi saya dalam berkarya, kalau 
banyak orang percaya siklus produk akan turun 
pada suatu masa maka siklus produk saya adalah 
sampai saya meninggal. Artinya sebelum saya 
meninggal maka saya akan terus berkarya bagi 
banyak orang.” 

Mahatma Gandhi dalam salah satu karyanya 
pernah berkata : “Biarlah semua orang tertawa 
menyambut kelahiran kita dan biarlah semua 
orang menangis ketika kita meninggalkan dunia 
ini untuk selamanya.” Saat ini kita sudah 
dilahirkan ke dunia dan sedang menunggu hari 
dimana kita dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. 
Apakah pilihan kita pada saat meninggal nanti kita 
memilih untuk ditangisi ataukah ditertawakan 
oleh orang lain. 

Kalau kita memilih ditangisi mungkin pohon 
kelapa ini bisa memberikan inspirasi kepada kita 
untuk terus berkarya dan memberikan yang 
terbaik dalam hidup ini kepada siapapun orang 
yang ada di dunia ini.  

Sudahkah kita memberikan yang terbaik dalam 
hidup ini bagi diri kita sendiri, keluarga, 
perusahaan, masyarakat dan bangsa ini ? Selamat 
berkarya sampai akhir hayat kita. 
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BE POSITIVE 

Perhatikan gambar di samping ini. Gambar ini 
tidaklah bermaksud menyampaikan pesan 
pornografi atau hal negatif lainnya. Dari gambar 

inilah kita akan belajar 
sesuatu yang dapat 
merubah hidup kita. 

Ketika gambar ini 
pertama kali anda lihat, 
apa yang terdapat dalam 
pikiran anda ? Hampir 
semua orang dewasa 
akan mengatakan bahwa 
itu adalah gambar 
seorang laki-laki dan 

perempuan yang sedang berpelukan. Yakin bahwa 
itu gambar laki-laki dan perempuan ? Akan 
berbeda apabila kita menanyakan hal ini kepada 
seorang anak yang masih polos dimana dia akan 
mengatakan bahwa ini adalah gambar lumba-
lumba. Nah semakin bingung kita, koq bisa 
berbeda pendapatnya ? 

Rekan, apa yang anda lihat dan anak kecil itu lihat 
adalah benar adanya. Gambar sederhana di atas 
bisa dilihat dari 2 sudut yang berbeda yaitu 
gambar laki-laki dengan perempuan dan gambar 
lumba-lumba. Masih ada yang belum bisa melihat 
lumba-lumbanya ? Coba tenangkan pikiran anda 
dan perhatikan bagian hitam pada gambar tersebut 
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maka anda akan menemukan ada 10 ekor lumba-
lumba di dalamnya. Sudah ketemu lumba-
lumbanya ?  

Ya dalam 1 gambar yang sama bisa dilihat dari 2 
sudut pandang yang berbeda, sebenarnya masih 
banyak gambar-gambar lain yang bisa digunakan 
tetapi saya sengaja menggunakan gambar ini 
supaya menjadi lebih gampang pemaknaannya.  

Dari gambar tersebut intinya bisa dilihat sebagai 
seorang laki-laki dengan perempuan dan juga bisa 
dilihat sebagai 10 ekor ikan lumba-lumba. Sekali 
lagi tidak bermaksud menyampaikan pornografi 
tetapi gambar seorang laki-laki dengan perempuan 
biasanya muncul terlebih dahulu dalam pikiran 
kita. Mengapa hal itu bisa terjadi ? Karena otak 
kita menyimpan memori dalam pikiran bawah 
sadarnya dan pada orang dewasa umumnya 
memori seksualnya lebih besar dan dominan 
dibandingkan dengan gambar ikannya sehingga 
itulah yang muncul pertama kali. Sehingga apa 
yang dominan dalam pikiran manusia itulah yang 
akan keluar melalui perkataan dan tindakannya 
seperti seorang filsuf pernah berkata bahwa anda 
akan menjadi seperti apa yang anda pikirkan atau 
lebih tepatnya anda akan menjadi seperti apa yang 
terus-menerus anda pikirkan. 

Rekan yang terkasih, dalam gambar tersebut juga 
bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam 
memandang 1 hal kita dapat memandangnya dari 
2 sisi yang berbeda yaitu sisi positif atau sisi 
negatif. Dan menurut Stephen R. Covey manusia 
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diberikan kebebasan untuk memilih dan dalam hal 
ini kita bisa memilih berpikir secara positif atau 
berpikir secara negatif. Dan pilihan tersebut 
sangat ditentukan program apa yang ada atau 
masuk dalam pikiran bawah sadar seseorang. 

 Apabila program yang masuk lebih dominan 
positif maka terciptalah program positif dalam 
pikiran bawah sadar dan akhirnya 
termanifestasikan dalam perkataan dan tindakan 
yang positif, demikian juga sebaliknya apabila 
yang masuk dominan negatif saja maka akan 
termanifestasikan dalam perkataan dan tindakan 
negatif. Program positif atau negatif inilah yang 
akhirnya juga akan menentukan seseorang 
menjadi sukses atau tidak. 
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SAKIT DAHULU SENANG 

KEMUDIAN 

Pada suatu hari saya bertemu dan berkenalan 
dengan seorang sahabat baru di kota Bandung. 
Beliau adalah seorang General Manager di sebuah 
perusahaan textile dan bagi saya dia adalah salah 
seorang sosok yang unik dan penuh dengan 
prestasi. 

Ketika diskusi berlanjut akhirnya dia bercerita 
bahwa dia bisa menjadi seperti ini karena 
mengalami penempaan mental dan ketrampilan 
yang luar biasa dari atasannya beberapa tahun lalu 
di perusahaan yang lama. Atasan beliau tergolong 
orang yang sangat super pintar dan super disiplin 
sehingga hampir-hampir sulit membedakan 
apakah saat itu beliau sedang diberdayakan atau 
diperdayakan. Tetapi berkat kesabaran dan 
ketekunannya semua bisa dilaluinya dan 
menghasilkan suatu pengalaman luar biasa yang 
mampu membawanya menciptakan prestasi-
prestasi yang luar biasa. 

Dalam kehidupan ini secara kita sadari atau tidak 
ternyata banyak kenyamanan yang diawali dengan 
sebuah penderitaan. Contoh sederhana saya 
mempunyai seorang anak berumur 6 bulan dan dia 
harus mengalami ketidak-nyamanan dalam dirinya 
ketika giginya mulai tumbuh tetapi ketika sudah 
tumbuh gigi tersebut sangat berarti bagi 



www.andreashartono.com | 40  

 

hidupnya. Demikian juga ketika mulai berjalan 
seorang bayi harus mengalami jatuh bangun 
berulang-ulang kali. 

Dari pengalaman dengan seorang General 
Manager dan anak saya tersebut semakin 
menguatkan bahwa kadang kita mengalami 
perasaan bahwa hidup ini sangatlah berat dan sulit 
tetapi kita kurang menyadari bahwa dibalik 
kesulitan tersebut tersimpan sebuah makna luar 
biasa yang akan menghantar kita menuju prestasi 
yang lebih tinggi di masa yang akan datang. 
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THINK WIN WIN 

Pada suatu kesempatan mengajar klien di luar 
kota saya menggunakan fasilitas ojek untuk 
menuju ke Bandara Soekarno Hatta. 

Andreas Hartono (AH) : Mas ke Xtrans ya. 

Tukang Ojek 1 (TO-1) : Bisa pak yo silakan naik 

Maka naiklah saya ke motor yang dikemudikan 
oleh seorang tukang ojek yang cukup saya kenal. 
Sesampainya di lokasi saya mengeluarkan uang 
15rb yang saya nilai cukup besar untuk perjalanan 
tersebut tetapi alangkah kagetnya saya ketika dia 
minta 20rb, padahal untuk jarak yang hampir 2 
kali lipat umumnya hanya seharga 15rb. Kemudian 
saya-pun memberikan 20rb untuk tukang ojek 
tersebut. 

Sesampainya di bandara, saya menggunakan ojek 
lagi menuju ke Perkantoran Soewarna yang 
berjarak sekitar 1,5 km. 

AH : Mas Perkantoran Soewarna, berapa ? 

TO-2 : 30rb aja pak 

AH : Ha mahal amat untuk jarak sedekat itu ? 
15rb ya. 

TO-2 : Udah 20rb aja pak. 

AH : 15rb aja ya khan deket banget. 
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Maka naiklah saya ke motor dan sesampainya di 
lokasi saya memberikan uang 20rb dan berharap 
dia memberikan kembali 5rb tapi ternyata dia 
tidak memberikan hal itu. Kemudian saya berpikir 
ya sudahlah mungkin memang harganya segitu. 

Selesai meeting di Soewarna saya hendak kembali 
ke Bandara dan kemudian saya panggil ojek yang 
ketiga. 

AH : Mas terminal 3, berapa ? 

TO-3 : Biasa 6rb aja pak. 

Maka naiklah saya ke motor dan sesampainya di 
lokasi saya membayar lebih dari yang diminta oleh 
tukang ojek ketiga dan terlihat dia senang sekali. 
Sesampainya di ruang tunggu bandara saya mulai 
disadarkan dengan pengalaman 3 tukang ojek 
yang saya alami hari tersebut. Dalam hati saya 
berkata kenapa tukang ojek 1 dan 2 memberikan 
harga yang begitu tinggi kepada saya ? Apakah dia 
ingin mencari keuntungan sepihak dengan 
mengorbankan pihak lain ? Apakah ini termasuk 
dalam kategori win-lose solution yang dipaparkan 
oleh Stephen R. Covey ? Bisa jadi iya karena saya 
merasa dikecewakan dengan transaksi tersebut 
dan dalam hati mulai terpikir saya tidak akan 
menggunakan ojek pertama dan kedua lagi. 

Sesaat saya tersadarkan bahwa tindakan win-lose 
sangatlah tidak efektif untuk membangun 
hubungan jangka panjang karena pada akhirnya 
yang didapatkan hanyalah lose-lose.  
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Bagaimana kita menjalankan hubungan saat ini 
yang bersifat jangka panjang seperti dengan 
pasangan hidup dan client, sudahkah kita 
menggunakan prinsip win-win ? 
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LAW OF ATTRACTION 

Dalam buku The Secret kita mengenal istilah Law 
of Attraction (LOA) atau oleh Stephen R. Covey 
dalam bukunya 7 Habits dikatakan bahwa kita 
harus “begin with the end in mind” atau memulai 
tujuan akhir melalui pikiran kita. Artikel kali ini 
mengangkat tema LOA tersebut yang diambil 
dalam salah satu sesi percakapan training Be 
Positive – Be Possible To The Max. 

Peserta : Pak apakah yang dimaksud dengan Law 
of Attraction (LOA) ? 

Andreas Hartono (AH) : Pernahkah anda 
berkunjung ke suatu mall kemudian ketika 
memasuki mall tersebut anda membayangkan akan 
mendapatkan suatu tempat parkir yang nyaman 
bagi anda dan kemudian akhirnya anda 
mendapatkan tempat tersebut ? 

Peserta : Ya beberapa kali hal tersebut saya alami. 

AH : Itulah salah satu contoh Law of Attraction 
atau istilah Covey “begin with the end in mind”. 

Peserta : Kalau seperti itu apakah berarti kalau 
saya berpikir positif maka saya akan menjadi 
positif dan kalau saya berpikir negatif saya akan 
menjadi negatif ? 

AH : Ya, bukankah di kitab suci juga dikatakan 
bahwa “jangan berbuat jahat, berpikir saja jangan 
dan sudah dosa”. Kenapa dikatakan demikian 
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karena segala sesuatu awalnya adalah dari dalam 
pikiran manusia atau oleh Covey diterjemahkan 
bahwa segala sesuatu diciptakan 2 kali yaitu 
pertama melalui pikiran dan kedua baru melalui 
tindakan manusia. 

Peserta : Wah pantas saja kalau begitu mengapa 
orang kaya menjadi semakin kaya dan orang 
miskin menjadi semakin miskin ! Khan orang kaya 
setiap hari mikirnya rezeki sedangkan orang 
miskin setiap hari mikirnya hutang. (semua 
peserta menjadi tertawa mendengar celetukan 
tersebut) 

AH : Sekarang mari kita praktekkan bedanya 
berpikir positif dan berpikir negatif ya. Menurut 
anda kalau ada orang yang selalu berpikir dan 
berkata “mencari uang itu susah !” apa yang dia 
akan tarik atau dapatkan (LOA) dalam 
kehidupannya ? 

Peserta : Mungkin hidupnya akan terus menerus 
susah karena kata ‘susah’ mendominasi pikirannya. 

AH : Kalau ada orang yang berpikir dan berkata 
“mencari uang itu mudah dan menyenangkan !” 
apa yang akan dia tarik ? 

Peserta : Rezeki akan terus datang kepada dia. 

AH : Persis. Sekarang coba anda katakan dalam 
hati atau pikiran anda “mencari uang itu susah!” 
Bagaimana rasanya ? Sekarang bandingkan kalau 
anda berkata dalam hati atau pikiran anda 
“mencari uang itu mudah dan menyenangkan!” 
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Peserta : Saya merasa lebih berenergi dan 
bersemangat ketika saya memikirkan bahwa 
“mencari uang itu mudah dan menyenangkan”. 
Koq bisa begitu ya ? 

AH : Karena itulah hukum pikiran manusia. 
Sekarang coba lagi dan rasakan energinya mana 
yang lebih besar : 

“saya tidak mau hidup miskin” atau “saya akan 
menjadi orang kaya dan bisa berbagi kepada siapa 
saja” 

“saya tidak ingin sengsara terus dalam hidup ini” 
atau “saya bahagia dan sangat menikmati hidup 
ini” 

“penghasilan saya pas-pasan” atau “penghasilan 
saya melebihi semua kebutuhan saya” 

“sudahlah nak, bapakmu ini miskin jadi jangan 
macam-macam” atau “bapakmu ini boleh seorang 
sopir angkot tetapi kamu bisa menjadi seorang 
pilot nak” 

“bapak cuman loper koran nak, terimalah apa 
adanya” atau “bapak boleh seorang loper koran 
tetapi anakku bisa menjadi seorang wartawan” 

Saat ini anda mempunyai pilihan untuk berpikir 
dan berkata yang positif atau negatif. Stephen 
Covey berkata kalau anda mengingini perubahan 
kecil rubahlah perilaku anda tetapi kalau anda 
mengingini perubahan besar maka rubahlah cara 
berpikir anda. 
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MEMBERI DAN 

MENERIMA 

Bulan Agustus 2009 kita memasuki Bulan 
Ramadhan bulan yang penuh berkah bagi Umat 
Islam di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia 
tercinta ini. Artikel kali ini berisi sebuah 
percakapan seorang Ustadz yang juga sahabat 
saya di Bandung dalam salah satu sesi ceramahnya 
yang saya ikuti tentang makna berbagi dan 
menerima.  

Ustadz : Sahabat-sahabatku dalam agama Islam 
dan tentunya dalam agama apapun kita diajarkan 
untuk berbagi untuk sesama dan tahukah semakin 
banyak kita berbagi atau memberi maka semakin 
banyak pulalah kita akan mendapatkan. 

Peserta : Iya Pak Ustadz saya juga sangat 
meyakini hal tersebut tapi tidak sedikit orang 
yang khawatir kalau berbagi terlalu banyak maka 
akan habis yang dia miliki. 

Ustadz : Justru yang terjadi akan kebalikannya, 
percayalah semakin banyak anda memberi akan 
semakin banyak anda akan menerima. Saya dapat 
memberikan contoh yang sangat sederhana dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saya mau 
mencoba menyapa anda semua dengan sapaan 
‘Assalaamu’alaikum’ 

Semua Peserta : Wa’alaikum salaam 



www.andreashartono.com | 48  

 

Ustadz : Sekarang kalau saya menyapa anda 
dengan sapaan ‘Assalaamu’alaikum wa 
rahmatullah wabarakatuh’ 

Semua Peserta : Wa’alaikum salaam wa 
rahmatullah wabarakatuh. 

Ustadz : Nah anda bisa bedakan apa yang saya 
terima dengan yang saya berikan ? Kalau saya 
menyapa anda hanya dengan memberi 1  kalimat 
‘Assalaamu’alaikum‘ maka yang saya terima juga 
hanya 1 yaitu ‘Wa’alaikum salaam’. Kalau saya 
memberi banyak ‘Assalaamu’alaikum wa 
rahmatullah wabarakatuh ‘ maka yang saya terima 
juga banyak yaitu ‘Wa’alaikum salaam wa 
rahmatullah wabarakatuh’. Itulah bukti sederhana 
bahwa semakin banyak kita memberi maka akan 
semakin banyak yang akan kita terima dalam 
kehidupan ini. 

Peserta : Kalau begitu apakah kalau saya merasa 
kurang bahagia itu artinya saya belum banyak 
memberikan kebahagiaan bagi orang lain ? 

Ustadz : Ya, maka kalau kamu mau bahagia 
berikanlah kebahagiaan kepada orang lain 

Peserta : Kalau saya belum mendapatkan apresiasi 
dari perusahaan saya ? 

Ustadz : Mungkin anda belum memberikan yang 
terbaik bagi perusahaan anda. Percayalah kalau 
kamu memberi lebih kepada keluarga maka kamu 
akan mendapatkan lebih dari keluarga demikian 
juga kalau kamu memberikan yang terbaik bagi 
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perusahaan maka kamu juga akan mendapatkan 
yang terbaik dari perusahaan. 

-o- 

Sungguh indah sebuah perumpamaan dari Sang 
Ustadz tersebut. Kalau dijadikan sebuah refleksi 
apakah dalam kehidupan ini fokus kita pada 
memberi atau menerima ? Semoga fokus kita pada 
MEMBERI dan bukan menerima. 
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PETANI JAGUNG 

Tersebutlah seorang petani jagung di suatu desa 
yang sangat terkenal akan kualitas jagungnya. 
Setiap kali panen pembeli selalu memuji akan 
kualitas jagung dari sang petani. 

Pembeli : Pak saya sangat mengagumi akan 
kualitas jagung bapak yang luar biasa, setiap kali 
panen hasilnya selalu sama yaitu kualitas nomor 
satu. 

Petani : Terima kasih atas pujiannya, saya sangat 
senang mendengar hal ini dari banyak orang yang 
datang ke tempat kami ini. 

Pembeli : Pak apa sih sebenarnya rahasia Bapak 
yang bisa menghasilkan jagung sebaik ini ? 

Petani : Tidak ada rahasia pak, kami di desa ini 
melakukan hal sama dengan petani lain di desa 
yang lain dalam hal menanam dan memelihara 
pohon jagung kami. 

Pembeli : Tetapi mengapa di desa ini semua 
jagung panennya sangat bagus sekali ? 

Petani : Mungkin kami selalu berbagi bibit yang 
baik satu sama lain, kalau saya mempunyai bibit 
yang baik dalam musim tanam kali ini maka saya 
akan bagikan bibit tersebut kepada petani yang 
lain demikian juga kalau petani lain mempunyai 
bibit yang baik dia akan bagikan kepada saya. 
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Pembeli : Kenapa harus berbagi bibit yang baik ke 
petani lain, kenapa bibit tersebut tidak bapak 
tanam sendiri ? 

Petani : Kami tidak boleh egois seperti itu karena 
kalau saya menanam bibit yang baik sedangkan 
petani lain menanam bibit yang jelek nanti kalau 
ada angin maka serbuk sari yang jelek akan 
menempel ke bibit yang baik dan berakibat 
hasilnya menjadi jelek semua. Kalau semua 
menanam bibit yang baik dan kalaupun ada angin 
dia akan membawa serbuk sari yang baik dan 
tentu hasil penyerbukan menjadi baik semuanya. 

Pembeli : Oh saya baru menyadari saat ini 
mengapa hasil jagung Bapak begitu bagus 
demikian juga dengan petani-petani lain di desa ini 
ternyata jawabannya adalah semangat berbagi 
yang baik kepada sesama akan menghasilkan 
buah-buah yang baik pula untuk semuanya. 

 -o- 

Selamat berbagi kebaikan kepada sesama untuk 
mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. 
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MARAH ATAU MARAH 

MARAH 

Bagi dunia training kuarter keempat merupakan 
kuarter yang paling menyenangkan karena 
kebutuhan akan training semakin banyak. 
Demikian juga dengan yang saya alami sehingga 
menuntut saya untuk terus bergerak dan 
berkeliling Indonesia. Artikel kali ini bercerita 
tentang sebuah pengalaman di Bandara ketika 
dalam perjalanan mengajar di salah satu klien di 
Surabaya. 

Tiket yang ada di tangan saya menunjukkan 
bahwa pesawat saya akan diterbangkan (take off) 
pada pukul 16.35 dan ketika cek-in diinformasikan 
bahwa pesawat akan mengalami keterlambatan 
selama 1 jam atau akan diberangkatkan pada pukul 
17.35. Dengan sisa waktu yang tersedia cukup 
banyak maka saya pun berkeliling Bandara Juanda 
yang nyaman dan besar tersebut. 

Mendekati pukul 17.00 saya menuju ke ruang 
tunggu yang ternyata penuh sesak oleh calon 
penumpang pesawat dengan tujuan lain yang juga 
mengalami keterlambatan. Bisa dibayangkan 
bagaimana situasi dan raut wajah calon 
penumpang yang harus menunggu lebih dari 1 
jam karena keterlambatan pesawat. Ketika waktu 
sudah menunjukkan pukul 17.30 ternyata masih 
belum ada tanda-tanda bahwa kami akan 
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diberangkatkan. Beberapa penumpang mulai 
semakin resah dan menghampiri petugas jaga 
yang juga sedang menunggu instruksi untuk naik 
ke pesawat. 

Penumpang 1 : Pak kapan nih kita akan 
diberangkatkan ? 

Petugas : Maaf Pak sebentar lagi, ini masih 
menunggu konfirmasi dari pesawat 

Penumpang 1 (dengan ekspresi marah) : 
Bagaimana sih !!! Tadi katanya jam 17.35 sekarang 
sudah 17.35 masih belum berangkat juga. Kapan 
pastinya kita akan berangkat ? 

Petugas : Maaf pak sebentar lagi, sekarang masih 
dalam proses persiapan pesawatnya. 

Penumpang 1 : Sebentar... sebentar... kalian ini 
bisa kerja tidak sih ? Begini saja tidak becus 
(penumpang ini tampak sangat marah dengan 
sang petugas yang masih berusaha untuk ramah) 

Penumpang 2 : Iya nih cuman janji doang bisanya. 
Menyesal saya memilih maskapai ini (penumpang 
ini pun tampak memarahi sang petugas) 

Semakin lama semakin banyak penumpang lain 
yang sedang kesal dan menumpahkan kekesalan 
dan kemarahannya kepada sang petugas jaga. 

Saya yang mencoba mengamati kejadian ini dari 
lokasi yang cukup dekat merasakan ada sesuatu 
yang aneh. Banyak penumpang yang marah dan 
kecewa bagi saya itu adalah wajar tetapi mengapa 
mereka memarahi petugas jaga itu yang membuat 
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saya agak aneh. Ketika para penumpang marah 
kepada petugas tenyata tidak menyelesaikan 
masalah karena memang kapasitas mereka 
hanyalah menjaga pintu sewaktu akan naik 
pesawat. Lalu apa gunanya marah-marah kepada 
petugas ? Bukankah itu melepaskan energi negatif 
dan celakanya energi itu kena kepada orang yang 
tidak bersalah. 

Kajadian ini sangat menyentuh saya dan secara 
tidak langsung merasa kasihan kepada sang 
petugas yang tanpa dia inginkan dan sadari 
mendapatkan energi negatif dari penumpang yang 
marah-marah.  

Orang bijak berkata boleh marah tetapi tidak 
boleh marah-marah. Pernahkah kita marah dan 
melampiaskannya dengan marah-marah ? Hahaha 
semua rata-rata menjawab pernah. Siapakah orang 
yang sering kita marah-marahi tersebut ? 
Celakanya ternyata mereka itu adalah orang-
orang terdekat dengan kita seperti suami, istri, 
anak, orang tua dan orang-orang lain yang dekat 
dengan kita. 

Adakah yang dapat kita lakukan saat ini ? 
Meminta maaf dapat menjadi kata-kata yang 
berarti bagi mereka dan memulai melakukan 
pengendalian diri juga merupakan jalan terbaik 
bagi kita. Bagaimana caranya ? Katakan saya 
sabar.. saya sabar.. saya sabar dan rasakan sensasi 
sabar yang anda inginkan tersebut.  
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COMFORT ZONE VS 

CHALLENGE 

Pada setiap pergantian tahun sudah menjadi 
sebuah hal yang umum apabila terjadi perubahan 
dalam sebuah organisasi termasuk perubahan 
target yang tentunya semakin menantang dari 
waktu ke waktu. Siapkah diri kita menerima setiap 
tantangan tersebut ? Artikel kali ini akan bercerita 
tentang 2 buah situasi yang sangat bertolak 
belakang yaitu comfort zone atau suasana nyaman 
dan challenge atau tantangan. 

Perhatikan gambar di samping ini ? Apa yang 
anda lihat dari gambar tersebut ? Ya dua buah 

situasi yang 
sangat bertolak 
belakang. Pada 
gambar sisi kiri 
kita bisa melihat 
seorang anak 
yang sedang 
santai di bak 

mandi dengan wajah yang sangat menikmati 
situasi tersebut. Suasana ini dapat digambarkan 
sebagai sebuah situasi yang sangat nyaman bagi 
sang anak atau dalam istilah populer dikenal 
dengan comfort zone. Untuk menggambarkan 
situasi ini Koes Plus berkata dalam lagunya 
"tongkat ditanam menjadi tanaman dan mandinya 
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di kolam susu", sebuah suasana yang sangat 
nikmat. 

Lalu apa yang anda lihat pada sisi sebelah kanan ? 
Ada seorang peloncat jauh yang akan melakukan 
atraksinya dan di hadapan dia terdapat sebuah 
kolam menganga yang berisi magma api dengan 
duri-duri dari besi yang sangat tajam dan lancip. 
Sebuah situasi yang sangat tidak nyaman serta 
penuh dengan tantangan. 

Ketika dalam kelas training, saya tampilkan kedua 
gambar tersebut dan kemudian saya bertanya 
kepada seluruh peserta "Dari dua situasi tersebut 
mana yang akan membuat hidup manusia lebih 
bermakna, lebih produktif dan lebih prestatif 
?"  Spontan nyaris semua peserta berkata "YANG 
PENUH DENGAN TANTANGAN". Apakah 
anda juga setuju ? 

Dalam situasi yang tidak nyaman atau penuh 
dengan tantangan biasanya membuat seseorang 
cenderung untuk berbuat lebih banyak. Paling 
tidak dalam situasi peloncat jauh di atas dia harus 
memutar otaknya untuk menemukan cara agar 
bisa selamat dari api yang ada di depannya. 

Bagaimana dengan situasi anda pada saat ini ? 
Apakah anda dihadapkan pada sebuah target baru 
dan ternyata target tersebut sangat tinggi 
dibandingkan tahun lalu ? Kalau iya bukankah kita 
sebenarnya pada situasi yang tepat untuk lebih 
memanusiakan diri kita dengan lebih 
mengoptimalkan pikiran dan perasaan kita ?  
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RAMALAN 2010 

Dalam bulan-bulan terakhir menjelang tahun 2010 
ketika berkunjung ke toko buku, apakah anda 
memperhatikan buku apa yang paling banyak 
dipajang di etalase utama ?  Kalau anda jeli maka 
anda akan menemukan begitu banyak buku yang 
bertemakan ramalan untuk tahun 2010 bahkan 
di Harian Kompas sempat mengangkat topik ini 
dan ternyata penjualan buku-buku tersebut 
meningkat tajam di penutupan tahun 2009. 
Apakah anda termasuk salah satu yang mengemari 
buku tersebut ? Setiap orang tentu memiliki 
kebebasan untuk membeli dan membaca buku 
apapun. Dan tulisan kali ini bukan untuk 
membatasi anda dalam memilih buku tetapi justru 
melengkapi apa yang anda inginkan untuk tahun 
2010. 

Ketika saya mengikuti training 7 Habits dari 
Stephen R. Covey beberapa tahun lalu, ada 
sebuah kalimat dari beliau yang saya masih ingat 
dengan baik sampai dengan saat ini. Kurang 
lebih kalimat tersebut  berkata "cara terbaik untuk 
menentukan masa depan anda adalah dengan cara 
menciptakannya". Dengan pemaknaan sederhana 
bagi saya adalah kitalah yang akan menentukan 
masa depan kita bukan siapa-siapa, sehingga akan 
menjadi sukses atau tidak sukses kehidupan kita 
yang paling menentukan adalah diri kita sendiri.  
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Hukum ke-2 dari 7 Habits adalah "Begin with the 
end in mind", sehingga apa yang anda inginkan 
tahun depan ciptakanlah dalam mind (pikiran dan 
perasaan) anda maka itulah yang kemungkinan 
besar akan terjadi dalam kehidupan anda. Jadilah 
seorang pemimpi seperti seorang Andre Hirata 
dalam film terbarunya Sang Pemimpi. Dengan 
mimpi anda akan menaklukkan dunia ini dan 
teristimewa akan menghantar anda kepada apa 
yang anda inginkan. 

Sebuah riset menarik di Yale University pada 
tahun 60-an ternyata orang yang mempunyai 
mimpi tidak lebih dari 17% tetapi mereka ini 20 
tahun kemudian memiliki kualitas kehidupan yang 
jauh lebih baik daripada 83% orang yang tidak 
mempunyai mimpi dalam hidupnya. 

Sehingga apa yang anda inginkan di tahun 2010 ? 
Ambillah sebuah bulpen serta kertas yang menarik 
dan mulailah tuliskan apa yang anda inginkan di 
tahun 2010 yang akan datang kemudian buatlah 
sebuah rencana dan hiduplah dalam rencana 
tersebut maka apa yang anda inginkan akan 
menjadi milik anda.  
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KEIKHLASAN MEMBERI 

PINJAMAN 

Dalam diskusi dengan teman-teman di sebuah 
kelas training terucaplah sebuah topik tentang 
memberi pinjaman kepada keluarga, teman atau 
orang lain yang mungkin belum kita kenal. Artikel 
kali ini akan membahas paradigma memberi 
pinjaman yang pada akhirnya akan menjadikan 
kita semakin berarti dan kaya dalam kehidupan ini.  

Anton : Wah kalau memberikan pinjaman kepada 
orang lain saya sudah sering dan kadang kapok 
karena yang pinjam tidak pernah 
mengembalikannya kepada saya. 

John : Sama Pak, malah saya kehilangan teman 
hanya gara-gara dia pinjam uang dan tidak 
mengembalikan ke saya yang akhirnya dia tidak 
mau dihubungi lagi.  

Dalam percakapan tersebut datanglah seorang 
teman lain (Pak Tua) yang secara usia sudah 
berumur dibandingkan dengan kami-kami yang 
memulai diskusi. Dengan seksama beliau 
menyimak apa yang kami diskusikan. 

Pak Tua : Kalau anda meminjamkan uang kepada 
orang lain apakah anda mengharapkan uang itu 
kembali kepada anda ?  
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Anton : Ya harusnya kalau dia pinjam musti 
dikembalikan dong kepada yang memberikan 
pinjaman.  

John : Saya juga setuju wajar dong kalau kita yang 
memberikan pinjaman menagih kepada yang 
meminjam. Itu khan fair bagi kedua belah pihak.  

Pak Tua : Betul yang anda katakan tetapi dalam 
kehidupan ini ada hukum memberi dan menerima. 
Pernahkah anda mengamati kehidupan anda 
setelah memberi bantuan atau pinjaman kepada 
orang lain ternyata rezeki anda mengalir lebih 
deras ? Bukankah itu sebenarnya sudah 
pengembalian dari dia secara tidak langsung yang 
dikaruniakan Tuhan kepada kita ?  

Satu minggu kemudian setelah mendengar 
perkataan Pak Tua, saya dan istri mencoba 
untuk mengiklaskan pinjaman kepada teman tanpa 
mengharapkan uang itu kembali dan apa yang 
terjadi ternyata keesokan harinya kami 
mendapatkan rezeki baru yang jauh lebih besar 
dari apa yang telah kami pinjamkan. Sungguh luar 
biasa ternyata dengan memberi secara ikhlas 
malah kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh 
lebih besar dari apa yang sudah kita berikan.  

 
 

  



www.andreashartono.com | 61  

 

MAKAN BANYAK 

MAKAN SEDIKIT 

Pada sebuah perjamuan makan malam di sebuah 
perguruan berkumpullah para murid bersama-
sama dengan guru kesayangan mereka. Ketika 
sang murid sangat asyik menyantap makanan 
yang tersedia Sang Guru hanya mengamati saja 
apa yang dilakukan oleh para muridnya. 

Guru : Murid-muridku tahukah kalian bagaimana 
caranya supaya bisa makan yang banyak ? 

Murid 1 : Makanannya harus enak guru 

Murid 2 : Dibuat lapar dulu guru 

Murid 3 : Sebelum makan lari-lari dulu guru 

Suasana makan menjadi tambah ceria dengan 
jawaban yang beraneka ragam dan lucu dari para 
murid. Kemudian Sang Guru mulai bercerita : 

Guru : Apa yang kalian katakan itu benar tapi itu 
bukanlah jawaban yang esensi karena kalian 
semua hanya memikirkan sesuatu dari jangka 
pendek saja. 

Murid 1 : Kalau begitu bagaimana dong guru 
supaya kita bisa makan banyak ? 

Guru : MAKANLAH SEDIKIT. 

Semua murid malah mengerutkan dahinya karena 
merasa kebingungan dengan jawaban Sang Guru. 
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Murid 2 : Maksudnya bagaimana guru, koq makan 
sedikit malah bisa makan banyak. 

Sang Guru hanya tersenyum saja melihat murid-
muridnya yang tampak bingung. 

Guru : Begini, kalau kalian makan banyak maka 
yang terjadi adalah metabolisme tubuh anda 
bekerja ekstra keras mencerna makanan yang anda 
makan dan besar kemungkinan makanan yang 
anda makan tidak tercerna dengan sempurna dan 
bahkan bisa menyebabkan terjadinya 
penumpukan-penumpukan yang seharusnya tidak 
terjadi dalam tubuh anda. Akibatnya orang yang 
makannya banyak cenderung lebih mudah 
terserang penyakit. 

Guru : Nah kalau kalian makannya sedikit maka 
pencernaan kalian akan bekerja lebih normal dan 
optimal sehingga semua makanan dapat diserap 
dengan baik dan tidak terjadi penumpukan-
penumpukan sehingga tubuh kalian akan menjadi 
semakin sehat. 

Murid 3 : Kalau demikian artinya orang yang 
makan banyak lebih cepat meninggal ya guru 
karena badannya banyak penyakit. 

Semua murid tertawa dan mulai memahami apa 
yang dikatakan oleh Sang Guru. 

Guru : Jadi orang yang makannya sedikit 
badannya relatif lebih sehat sehingga umurnya 
semakin panjang dan karena umurnya panjang 
maka dia makannya jauh lebih banyak 
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dibandingkan orang yang makannya banyak 
sekaligus. 

--0-- 

Sebuah cerita yang inspiratif dan sangat masuk 
akal seperti dalam Kitab Suci juga dikatakan 
"Berhentilah Makan Sebelum Anda Kenyang" 
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ANGKA 13 HOKI ATAU 

SIAL 

Beberapa tahun lalu ada seorang sahabat yang 
berkata bahwa dia selalu mengalami hal yang 
buruk dengan angka 13 dan akhirnya dia meyakini 
angka 13 adalah angka yang akan membawa 
kesialan baginya. Dia berkata apabila dalam satu 
hari dia tanpa sengaja beberapa kali melihat angka 
13 misalkan dari plat mobil, jam atau no telepon 
maka dapat dipastikan dalam beberapa hari ke 
depan kesialan akan terjadi kepada dia. Hal ini 
telah terjadi selama bertahun-tahun dalam 
kehidupannya sehingga setiap melihat angka 13 
akan membuat dirinya khawatir. 

Sebenarnya apakah benar angka 13 itu membawa 
kesialan ?  

Dalam salah satu kesempatan mindset training 
saya bertanya kepada para peserta, "siapa yang 
percaya angka 13 itu membawa kesialan ?". 
Ternyata ada beberapa peserta yang mengangkat 
tangannya. Kemudian saya bertanya kembali 
"siapa yang percaya angka 13 itu membawa 
keberuntungan ?" Dan ternyata ada juga beberapa 
orang yang mengangkat tangannya.  

Kemudian saya bertanya lagi jadi sebenarnya 
angka 13 itu membawa keberuntungan atau 
kesialan ? Tampak beberapa peserta kebingungan 
dan mencoba mempertahankan pendapatnya. 
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Berry : Kalau saya sih percaya ya angka 13 itu sial 
soalnya saya sering mengalami kesialan setelah 
melihat angka 13 itu bahkan kalau kita perhatikan 
banyak perumahan dan gedung bertingkat yang 
menghilangkan nomor 13. 

Charlie : Ya saya setuju dengan Berry sebagai 
kontraktor, saya banyak menjumpai kasus seperti 
yang diceritakan bahwa angka 13 itu tidak bagus 
bagi yang memilikinya. 

Chan : Kalau saya kurang setuju dengan Berry dan 
Charlie, bagi saya dalam beberapa tradisi cina 
justru angka 13 itu membawa keberuntungan. 
Pernahkah kalian melihat orang bermain kartu 
'cap-sa' atau yang dikenal dengan poker ? Khan 
kemenangan tertinggi apabila seseorang bisa 
mengumpulkan 13 kartu secara lengkap mulai dari 
"As" sampai dengan "King" yang kita dikenal 
dengan istilah cap-sa. Sehingga bagi saya setiap 
melihat angka 13 saya gembira karena akan ada 
sebuah kemenangan yang akan saya raih pada hari 
itu. 

Jumadi : Nah loh kalau begitu mana yang benar 
nih angka 13 itu hoki atau sial ?  

Andreas Hartono : Menurut pendapat saya kedua-
duanya benar. Karena keberuntungan atau 
kesialan itu sangat tergantung kepada keyakinan 
anda sendiri. Orang yang yakin angka 13 
membawa keberuntungan maka keberuntungan 
itulah yang akan terjadi kepada dirinya dan orang 
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yang yakin angka 13 membawa kesialan maka 
kesialan itulah yang akan terjadi kepada dirinya. 

Inilah hebatnya sebuah keyakinan, karena kalau 
anda yakin apapun dapat terjadi dalam kehidupan 
anda. Dalam bukunya Stephen R. Covey berkata 
bahwa "segala sesuatu diciptakannya 2 kali yaitu 
pertama melalui pikiran anda kemudian yang 
kedua baru melalui tindakan anda". Jadi kalau 
anda melihat angka 13 dan anda masukkan dalam 
pikiran anda keberuntungan maka terjadilah 
penciptaan pertama dan berikutnya terjadilah 
penciptaan kedua yaitu tindakan anda akan 
mengarahkan anda kepada sebuah keberuntungan 
dan tentunya demikian juga sebaliknya. 

Bahkan dalam kitab suci-pun dikatakan hal yang 
sama yaitu "Sang Maha Pencipta akan 
memberikan sesuatu yang dekat dengan pikiran 
anda". Jadi angka 13 itu hoki atau sial ? Anda 
sendirilah yang dapat menentukannya.  

-0- 

Beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan 
sahabat lama yang saya ceritakan di atas kemudian 
saya meminta beliau untuk memprogram dalam 
pikirannya bahwa setiap kali melihat angka 13 
katakan berulang kali "saya menang saya dapat 
'cap-sa' dan saya akan dapat banyak uang". 
Beberapa hari yang lalu dia menghubungi saya 
dan berkata bahwa sekarang angka 13 itu sahabat 
baginya kalau dulu setiap melihat angka 13 selalu 
membuat dia khawatir sekarang malah membuat 
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dia bertambah semangat dalam hidupnya karena 
saat ini setiap mendapatkan angka 13 
keberuntungan yang datang dalam kehidupannya. 

Sehingga kesimpulannya yang menjadi masalah 
bukan angka 13-nya tetapi yang menjadi masalah 
adalah pikiran dan keyakinan anda. 

  



www.andreashartono.com | 68  

 

MENTALITAS PERUSAK 

VS BERTANGGUNG 

JAWAB 

Dalam sebuah kesempatan saya berdiri di dekat 
telepon umum yang ada di salah satu pusat 
keramaian di Jakarta. Ada 4 buah telepon umum di 
sana dan saya cukup kaget ternyata dari empat 
telepon umum terdapat tiga yang gagangnya 
putus dan hilang. Kemudian dengan rasa 
penasaran saya mencoba satu yang masih lengkap 
dan ternyata tidak ada suaranya alias rusak. 
Beginikah fasilitas umum yang ada di sekitar kita 
dan beginikah mentalitas kita saat ini ? Kemudian 
saya teringat dengan sebuah cerita sederhana dari 
seorang pemuka agama yang berhubungan 
dengan mentalitas perusak ini. 

Pemuka Agama (PA) : Bapak/Ibu kalau 
seandainya anda memiliki seorang anak atau 
keponakan yang berusia 3-5 tahun yang sangat 
aktif dan setiap kali diberikan mainan yang baru 
maka dalam hitungan hari atau jam mainan 
tersebut langsung rusak karena diutak atik, 
dibongkar, dibanting dan dicopot oleh perilaku 
keaktifan atau kenakalan anak tersebut. 
Pertanyaan saya relakah Bapak/Ibu membelikan 
mainan yang bagus dan harganya mahal untuk 
anak atau keponakan anda tersebut ? 
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Bapak 1 : Tidak rela pak, sayang kalau dibelikan 
yang bagus dan mahal karena usia mainan 
tersebut tidak akan panjang. 

Ibu 1 : Kalau saya ada kemungkinan akan saya 
belikan tapi saya akan berpikir sangat panjang 
untuk memutuskannya. Kalau ada pilihan lain 
maka saya kemungkinan besar akan membeli 
mainan yang harganya tidak terlalu mahal. 

PA : Hampir semua orang akan menjawab tidak 
rela untuk membelikan yang bagus dan harganya 
mahal dan memutuskan untuk hanya membeli 
mainan yang biasa dengan harga yang murah saja. 
Toh kalau rusak tidak terlalu menyakitkan. 

PA : Sekarang bagaimana halnya kalau anak 
tersebut sangat bertanggung jawab ? Setiap 
mainan yang diberikan kepadanya akan dirawat 
dan dijaga dengan baik olehnya. Apakah anda rela 
membelikan mainan yang lebih bagus dan mahal 
untuknya ? 

Peserta : Sebagian besar menjawab, "Tentu rela 
kalau seperti itu kondisinya!" 

PA : Itulah realitas yang terjadi dalam hidup ini 
sekarang kalau ilustrasi tersebut saya analogikan 
hubungan antara manusia dengan Tuhan dimana 
manusia itu seperti anak kecil tadi dan Tuhan 
sebagai orang tuanya. Bagaimana pendapat anda, 
apakah Tuhan rela memberikan kepada kita 
sesuatu yang bagus dan berharga kalau kita 
mempunyai mentalitas sebagai seorang perusak ? 
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Bapak 2 : Sepertinya tidak rela ya. 

PA : Persis, lalu bagaimana kalau kita menjadi 
orang yang bertanggung jawab ? 

Bapak 2 : Sepertinya akan sangat rela. 

PA : Kalau demikian apakah anda semua sudah 
bertanggung jawab terhadap setiap hal kecil yang 
sudah Tuhan berikan kepada anda ? Sudahkan ada 
bertanggung jawab atas jabatan dan pekerjaan 
yang anda emban saat ini ? Kalau ya maka bersiap-
siaplah anda akan mendapatkan jabatan atau 
pekerjaan baru yang jauh lebih baik dan berharga 
dari yang sudah anda dapatkan saat ini. Kalau 
belum marilah mulai saat ini kita menjadi orang 
yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu 
yang dipercayakan kepada kita. 
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KATA TIDAK DAN 

JANGAN 

Pada suatu hari seorang Ibu dengan kesal 
mengeluh kepada seorang terapis tentang 
anaknya. 

Ibu : Pak saya sudah tobat dengan anak saya 
semakin hari dia semakin nakal saja kelakuannya. 

Terapis : Nakal maksudnya seperti apa Bu ? 

Ibu : Anak saya sangat susah diatur pak, dia mau 
sesuai dengan kehendaknya saja. Pokoknya nakal 
pak, setiap hari bangunnya siang dan di sekolah 
juga suka berkelahi dengan temannya. 

Terapis : Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan 
terhadap anak ibu tersebut ? 

Ibu : Wah sudah bosan pak setiap hari saya dan 
suami sudah menasehati bahkan memarahi anak 
tersebut tapi hasilnya nihil. 

Terapis : Kalau anak Ibu senangnya bangunnya 
siang, biasanya nasehat apa yang sering Ibu 
sampaikan kepada anak Ibu ? 

Ibu : Ya nasehat pak supaya dia jangan bangun 
siang pak karena kami percaya bahwa kalau 
bangun siang itu identik dengan pemalas. 
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Terapis : Kalau seandainya saya adalah anak Ibu 
kira-kira bagaimana Ibu menasehati saya supaya 
tidak bangun siang ? 

Ibu : Andi kamu jangan bangun siang karena 
bangun siang itu sama dengan pemalas. 

Terapi : Baik. Seberapa sering ibu berkata 
demikian ? 

Ibu : Sudah bosan pak. 

Terapis : Baik. Sekarang kalau masalah Andi suka 
berkelahi nasehat Ibu seperti apa terhadap dia 
kalau dia mau berangkat sekolah. 

Ibu : Andi kamu hari ini tidak boleh berkelahi ya 
dengan teman kamu. 

Terapis : Seberapa sering nasehat seperti itu Ibu 
sampaikan kepada andi ? 

Ibu : Sering pak tapi tetap saja dia sering 
berkelahi. Saya harus bagaimana pak ? Saya sudah 
tobat dengan anak saya. 

Kemudian dengan tenang Sang Terapis berkata 
kepada sang Ibu. 

Terapis : Ibu pada dasarnya anak ibu bukanlah 
seoang yang pemalas dan suka berkelahi. 
Kemungkinan besar dia menjadi seperti itu karena 
ada ucapan kita yang keliru, apalagi anak Ibu 
usianya baru 5 tahun. Sekarang saya mau 
menasehati ibu sesuatu. Coba ibu jangan 
bayangkan kucing. Apa yang muncul dalam 
pikiran ibu ? 
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Ibu : Kucing. 

Terapis : Sekarang Ibu tidak boleh 
membayangkan wajah suami ibu ya. Apa yang ibu 
bayangkan ? 

Ibu : Wajah suami saya. 

Terapis : Ibu tadi nasehat saya adalah jangan 
bayangkan kucing tapi malah Ibu membayangkan 
kucing, kemudian ketika saya minta untuk tidak 
membayangkan wajah suami Ibu malah Ibu 
membayangkan suami Ibu. Apakah Ibu tahu 
maksud dari nasehat saya tadi ? 

Ibu : Maksudnya seperti apa Pak ? 

Terapis : Pada dasarnya pikiran kita tidak 
mengenal kata TIDAK atau JANGAN. Setiap kali 
saya memberikan nasehat dengan kata TIDAK 
atau JANGAN malah kata tersebut hilang dalam 
pikiran kita. Ketika saya berkata JANGAN 
membayangkan kucing maka secara otomatis kata 
JANGAN menjadi hilang dan pikiran Ibu 
langsung membayangkan kucing. Demikian juga 
ketika saya berkata TIDAK boleh membayangkan 
suami ibu, kata TIDAK-nya hilang dan Ibu malah 
membayangkan wajah suami Ibu. 

Terapis : Hal yang sama sebenarnya terjadi 
dengan anak Ibu. Ketika Ibu berkata JANGAN 
bangun siang maka yang masuk dalam pikirannya 
adalah bangun siang. Demikian juga TIDAK 
BOLEH berkelahi maka yang masuk dalam 
pikirannya adalah berkelahi. 
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Ibu : Oh iya ya pak. Bisa seperti itu ya Pak, berarti 
selama ini saya dong yang keliru memberikan 
nasehat kepada anak saya. Pantas saja semakin 
sering saya menasehati dia malah semakin jadi 
buruk hasilnya. Kalau begitu harusnya bagaimana 
dong pak ? 

Terapis : Ya kurangilah penggunaan kata TIDAK 
atau JANGAN dalam memberikan nasehat karena 
kedua kata tersebut kurang produktif. Mengapa 
Ibu lebih sering menggunakan kata TIDAK atau 
JANGAN ? Karena ibu terlalu sering berkata apa 
yang Ibu tidak inginkan. Untuk mengurangi kata 
TIDAK dan JANGAN adalah dengan cara berkata 
apa yang Ibu inginkan. 

Terapis : Masalah anak ibu bangunnya siang, 
sebenarnya apa yang Ibu inginkan dari dia ? 

Ibu : Bangun lebih pagi. 

Terapi : Tentang anak Ibu yang suka berkelahi, 
sebenarnya hal positif apa yang Ibu inginkan dari 
dia ? 

Ibu : Dia bisa berteman dengan baik dan tentunya 
punya banyak teman. 

Terapi : Kalau seperti itu mulai saat ini berkatalah 
tentang hal positif apa yang Ibu inginkan 
bukannya hal yang tidak Ibu inginkan. 

Ibu : Jadi akan lebih baik kalau sebelum tidur saya 
nasehati dia supaya besok bangun lebih pagi dan 
sebelum berangkat sekolah saya menasehati dia 
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supaya semakin baik dan mencintai teman-
temannya. 

Terapis : Persis. 

-o- 

Inilah kehidupan kita kadang tanpa kita sadari kita 
lebih benyak memikirkan dan berkata apa yang 
tidak kita inginkan daripada berpikir dan berkata 
apa yang kita inginkan. 
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BALADA TUKANG 

Artikel kali ini saya tulis sebagai sebuah refleksi 
dalam kehidupan sehingga kita dapat memulai 
hidup baru yang lebih positif. 

Tukang Parkir 

Pada suatu sore di sebuah tempat parkir sebuah 
mall terlihat seseorang bapak yang tampak marah 
dan mengeluh. Dia berkata kepada Tukang Parkir, 
"Bagaimana mall ini ? Mau dikunjungi tidak ? Cari 
parkir susah sekali sehingga saya harus 
memarkirkan mobil saya di ujung sana dan saya 
harus berjalan kaki menuju ke mall ini. Payah mall 
ini !" 

Mendengar hal itu Tukang Parkir hanya meminta 
maaf dan dalam hatinya dia berkata "Mengapa 
Bapak ini begitu mengeluh karena parkirnya jauh 
? Memang ketika parkir agak jauh maka dia harus 
berjalan kaki lebih jauh tetapi bukankah 
sebenarnya dengan berjalan kaki lebih jauh akan 
membuat dia semakin sehat ?" 

Tukang Sayur 

Pada suatu pagi seorang Ibu memanggil Tukang 
Sayur yang lewat di depan rumahnya. 

Sang Ibu : Bang ada sayur apa saja ? 

Tukang Sayur : Masih banyak Bu, silakan saja 
dipilih. 
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Kemudian Sang Ibu mulai melihat sayur-sayur 
yang dijual dan kemudian dia berkata : 

Sang Ibu : Bang sayur kamu jelek semuanya 
sudah tampak tidak segar dan banyak lubang-
lubang ulat. Abang ini bagaimana sih, niat jualan 
tidak ? Koq sayurnya jelek-jelek begini, saya tidak 
jadi beli deh. 

Mendengar hal itu Tukang Sayur hanya menghela 
nafas dan diapun pergi meninggalkan Sang Ibu 
dan dalam hatinya dia berkata : "Mengapa Ibu itu 
mengeluh dan marah-marah ? Bukankah sayur 
yang saya jual ini lebih menyehatkan karena 
dengan adanya ulat di sayur menunjukkan bahwa 
sayur ini aman dari pestisida yang berbahaya bagi 
tubuh ? " 

Tukang Ikan 

Pada suatu pagi  di pasar yang ramai orang hilir 
mudik membeli kebutuhan dapur untuk lauk pauk. 
Terlihat Tukang Ikan menjajakkan dagangannya 
dan terdapat satu Tukang Ikan yang kurang 
banyak pengunjungnya padahal ikannya tampak 
masih segar. Terdengar dari para pembeli yang 
mengatakan : "Jangan beli sama dia karena jorok 
banyak lalat yang hinggap di dagangannya." Dan 
tampak mereka membeli di Tukang Ikan yang 
bersih dan tidak banyak lalat di sekitarnya.  

Mendengar hal itu Tukang Ikan hanya menghela 
nafas dan dia berkata dalam hatinya : "Mengapa 
banyak orang yang mengeluh dagangan ikannya 
kotor dan jorok ? Padahal bukankah ikan yang 
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segar dan alami memang disukai oleh lalat dan 
lalat tentu tidak akan pernah mau hinggap di ikan 
yang diawetkan menggunakan bahan kima seperti 
formalin." 

-o- 

Itulah balada para tukang dan ternyata selama ini 
kita lebih sering marah dan mengeluh kepada 
sesuatu yang sebenarnya baik untuk kehidupan 
kita ? Alamak (mengutip kata orang Malaysia) 
kalau terhadap sesuatu yang baik saja kita 
mengeluh bagaimana terhadap sesuatu yang tidak 
baik ? 
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TUKANG BAKSO DAN 

TUKANG TAHU 

Tukang Bakso 

Pada suatu hari Tukang Bakso berpikir untuk 
mendapatkan penghasilan yang lebih tetapi sayang 
ternyata dia ingin berbuat kurang baik.  

Berawal dari beberapa komentar orang yang 
mengatakan bahwa baksonya kurang enak dan 
kurang gurih maka diapun akhirnya menggunakan 
penyedap tambahan dan bahan kimia boraks untuk 
membuat baksonya menjadi lebih kenyal, lebih 
enak dan lebih gurih. Dalam hatinya dia berkata : 
“Gak apa-apalah yang penting saya dan keluarga 
saya tidak mengkonsumsi bakso ini” 

Tukang Tahu 

Pada suatu hari Tukang Tahu merasa tahunya 
kurang diminati dan cepat rusak alias basi. 
Kemudian diapun berpikir bagaimana caranya 
untuk membuat tahunya lebih cepat laku. Tapi 
sayang dia berpikir dan berencana yang kurang 
baik. Dia mendapatkan ide untuk menambahkan 
formalin ke dalam tahunya dengan harapan 
tahunya lebih awet dan tahan lama.  

Akhirnya diapun menambahkan formalin dalam 
tahunya dan dalam hatinya dia berkata : “gak apa-
apalah yang penting saya dan keluarga saya tidak 
mengkonsumsi tahu ini” 
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Apa yang terjadi ? 

Ternyata perbuatan tidak baik Tukang Bakso dan 
Tukang Tahu berbalik kepada mereka dan 
keluarganya. Tanpa disadari Tukang Bakso dan 
keluarganya menyantap tahu yang telah 
mengandung formalin dan Tukang Tahu dan 
keluarganya menyantap bakso yang telah 
mengandung boraks. 

-o- 

Ternyata hukum alam selalu berlaku dalam 
kehidupan ini. Ketika kita menanam kebaikan 
maka kita akan memanen kebaikan dan ketika kita 
menanam kejahatan maka kita akan memanen 
kejahatan. Cepat atau lambat hal itu akan terjadi 
kepada diri kita sehingga apabila kita ingin diri 
kita dan keluarga kita baik maka berbuat baik 
jugalah kepada siapapun yang ada di sekeliling 
kita. 
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POHON KURMA 

Pohon kurma itulah namanya. Pohon yang 
tumbuh di padang pasir yang sangat tandus dan 
kering. Sebuah pertanyaan besar mengapa pohon 
kurma dapat tumbuh di padang pasir dan mampu 
bertahan dari terpaan badai yang begitu sering 
melanda ? 

Ketika saya membaca beberapa referensi ternyata 
pohon kurma adalah pohon yang luar biasa mulai 
dari ketika pohon ini ditanam. Untuk menanam 
pohon kurma orang perlu menggali lubang 
sedalam 1-2 meter kemudian di dasar lubang 
itulah diletakkan biji kurma dan kemudian di 
atasnya diletakkan dengan batu-batu yang besar. 

Apa yang terjadi ketika pohon kurma mulai 
bertunas ? Sudah dapat kita pastikan bahwa pohon 
tersebut akan terhalang oleh batu yang ada di 
atasnya. Lantas apakah pohon kurma kecil itu 
menyerah ? Tenyata tidak, dia tidak menyerah dan 
dia berkata meskipun saya tidak bisa tumbuh ke 
atas tetapi saya bisa tumbuh ke bawah, maka yang 
terjadi adalah akarnya bertumbuh lebih banyak 
dan lebih cepat sambil pohon kurma kecil ini 
mencari celah untuk keluar dari batu di atasnya. 

Ketika dia berhasil keluar dari batu pertama maka 
pohon kurma inipun sangat bergembira tetapi 
kegembiraannya tidak berlangsung lama karena 
kembali di menghadapi batu yang lain di atasnya. 
Dia pun tidak menyerah dan kembali berkata saya 
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tidak bisa tumbuh ke atas tetapi saya bisa tumbuh 
ke bawah, maka yang terjadi adalah akarnya 
bertumbuh lebih banyak dan lebih cepat sambil 
pohon kurma kecil ini mencari celah untuk keluar 
dari batu di atasnya. 

Demikian seterusnya hingga pada pohon kurma 
kecil tadi menjadi semakin besar dan akhirnya 
keluar dari permukaan tanah dan mampu melihat 
matahari secara langsung. Sekarang dia bisa 
tumbuh dengan bebas dan yang pasti ketika dia 
muncul ke permukaan tanah akarnya sudah sangat 
banyak dan kuat sehingga tidak heran pohon 
kurma ini mampu bertahan hidup di padang pasir 
dan menghadapi badai sekalipun. 

-o- 

Kesabaran dan kegigihan adalah nilai yang 
dimiliki oleh pohon kurma, apakah kita memiliki 
kesabaran dan kegigihan seperti pohon kurma ? 
Apakah kita cepat menyerah dalam menghadapi 
masalah ataukah kita berpikir dan terus berusaha 
melakukan yang dapat kita lakukan sehingga 
akhirnya mampu keluar dari permasalahan seperti 
halnya pohon kurma ? 

Orang yang berani menghadapi permasalah dan 
tantangan adalah orang yang akan tumbuh 
menjadi semakin kuat dan mampu menghadapi 
setiap badai kehidupan yang menghampirinya. 
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INFORMASI 

Artikel-artikel dalam Ebook Motivation Bulletin 
ini ditulis oleh Andreas Hartono berdasarkan 
pengalaman pribadi dan referensi dari berbagai 
sumber. 

Artikel ini sebagian besar merupakan bagian dari 
isi materi Achievement Motivation Training “Be 
Positive – Be Possible To The Max” yang 
diberikan oleh Andreas Hartono. 

Untuk kebutuhan inhouse training dapat 
menghubungi Andreas Hartono secara langsung 
melalui nomor di bawah ini. 
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