
You’ll never know till you have tried 
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Experience is the best teacher 

COACHING: CINTA DARI KAMI UNTUK PARA PEJUANG 

“Mari jita lukai demgam ajhir. Satu hak 

yang aneh mungkin buat anda. Memulai 

dari yang akhir, padahal biasanya 

memulai dari yang awal, Starting form 

the beginning. Mengapa harus starting 

from the end? Kenapa kita memulai dari 

yang akhir ? Akhir adalah tujuan dan 

harapan yang menjadi keinginan kita 

semua yang sering disebut dream island, 

pulau impian."  
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KEEP SPIRIT, FIGHTER!! 

MOJOK 

Ikut COACHING yuk! 

Bubur Panas! 

Membajakan mental donk! 

B 
erhati-hatilah terhadap apa yang Anda percayai 

karena itulah apa yang Anda akan alami. Sistem 

kepercayaan Anda adalah suatu mekanisme yang 

khusus milik Anda. Hal ini diikuti oleh keinginan Anda 

dan dikendalikan oleh pikiran dan tindakan Anda. Dengan kata 

lain, kesuksesan Anda diukur oleh kekuatan keyakinan Anda. 

Apa yang Anda inginkan? Sering kali orang tidak memiliki 

petunjuk apa yang mereka inginkan, mereka hanya tahu apa 

yang tidak mereka inginkan. 

Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi 

tujuan dan menentukan hasil akhir yang ingin Anda capai. 

Letakkan tujuan-tujuan Anda dalam tulisan dan tempatkan 

mereka di mana Anda dapat melihatnya sepanjang hari. 

Dengan sering membacanya tujuan Anda akan tetap ada di 

pikiran Anda. 

Berikut adalah strategi-strategi membangun keyakinan 

untuk meraih tujuan Anda. 

Kembangkan Rasa Ingin Tahu. 

Lakukan penelitian dan belajar sebanyak yang Anda bisa 

mengenai bagaimana Anda dapat mencapai tujuan Anda. 

Gunakan semua kemungkinan sumber-sumber seperti buku, CD, 

kursus dan orang-orang. Ya, orang-orang. Bicara kepada 

sebanyak mungkin orang yang sudah berhasil dalam apa yang 

ingin Anda capai. Bertanya, bertanya, dan bertanya lagi 

tentang apa yang mereka lakukan untuk mencapai kesuksesan. 

Jangan membatasi kontak Anda hanya orang yang sudah 

Anda kenal saja, kembangkan dengan orang-orang yang belum 

Anda kenal juga. Perkenalkan diri Anda melalui telepon atau 

surat, jelaskan tujuan Anda untuk menghubungi mereka. Hal 

terburuk yang bisa terjadi adalah bahwa mereka mengabaikan 

Anda. Hal terbaik yang bisa terjadi adalah bahwa mereka 

menjadi mentor Anda dan menawarkan dukungan dan 

semangat. Kemungkinan Anda akan menerima sekurang-

kurangnya satu tip besar dari banyak orang yang Anda 

hubungi. 

Satu hal yang perlu Anda perhatikan saat Anda ingin 

mendapatkan nasihat dari seorang mentor, adalah mintalah 

dengan sopan. Kadang saya melihat hal yang aneh, banyak 

orang yang ingin dapat ilmu dari mentor dengan cara 

menyuruh atau kurang sopan, seolah mentor itu pembantu yang 

harus memberikan ilmunya kepada Anda. Bahkan yang lebih 

parah adalah, banyak orang yang memang menyuruh 

mentornya yang bertindak untuk mencapai tujuannya. Ini 

memang aneh, tapi saya sering menemukannya. 

Jadilah Unik 

Selanjutnya, ambil ide-ide yang Anda dapatkan saat 

belajar kemudian integrasikan ide-ide tersebut dengan proses 

kreatif Anda sendiri. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat 

mendekati tujuan Anda dengan cara yang berbeda dengan 

orang lain, yang lebih baik. Beranilah menjadi berbeda. 

Jangan takut untuk mengambil risiko. Anda akan kehilangan 

apa? Tulislah daftar hal-hal terburuk yang bisa terjadi dan 

kemudian daftar semua kemungkinan hasil yang terbaik. 

Jagalah konsentrasi Anda pada hasil yang Anda inginkan. 

Bersikaplah lebih baik daripada pesaing Anda. 

Ketika Anda masih anak-anak dan melihat kakak Anda 

atau teman-teman naik sepeda (tanpa roda tambahan), Anda 

melihat lutut dan siku mereka lecet apakah Anda berkata, 

“Wah, aku bisa terluka melakukan hal itu.” Sebaliknya, Anda 

justru memohon untuk mencobanya sendiri. Dengan banyak 

latihan dan sering sakit, Anda secara bertahap belajar 

bagaimana menjaga keseimbangan Anda. Ketika Anda jatuh, 

Anda akan mencoba lagi dengan tekad lebih besar. Dari upaya 

pertama Anda, Anda percaya pada pikiran Anda bahwa jika 

Anda mencoba lagi, Anda akhirnya akan pandai naik sepeda 

dan lebih baik dibanding teman-teman Anda. 

Bersikaplah positif. 

Jika Anda hanya melihat rintangan sebelum Anda 

mencoba, maka Anda hanya akan melihat masalah. Muncullah 

keraguan. Jika Anda memiliki keragu-raguan bahwa Anda tidak 

akan berhasil, maka Anda tidak akan berhasil. Jika Anda 

terpengaruh oleh kekuatan orang-orang negatif, maka Anda 

tidak akan pernah menjadi lebih baik daripada mereka. 

Percayalah pada diri sendiri dan apa yang Anda mampu. 

Ketika keinginan Anda untuk sukses adalah lebih kuat daripada 

rasa sakit, rasa takut, frustrasi, gagal, maka tindakan akan 

datang. 

Saya menantang Anda untuk melihat tujuan Anda seperti 

yang Anda lakukan ketika Anda masih anak-anak. Ingat, apa 

pun mungkin selama Anda percaya. Buatlah komitmen bahwa 

Anda tidak akan membiarkan apa pun atau siapa pun, 

termasuk Anda menghalangi jalan Anda mencapai tujuan 

Anda. ** 

 HATI-HATI THD APA YG ANDA PERCAYAI!  

Bandung, 23 November 2010 

Kepada Yth. 

Teman-teman gua yang sedang menderita ketegangan 

di tempat 

Assalamu’alaikum.. 

Sahabat, kenalin nama gua Ilham. Gua sekarang lagi sekolah di salah satu 
SMA ternama di Indonesia. Sekarang gua duduk di bangku kelas XII. Jadi, sebentar 
lagi gua bakal ninggalin sekolah gua tercinta ini, dan akan menempuh hidup baru 
dalam dunia perkuliahan. Dan pastinya, untuk bisa menempuh hidup yang baru itu, 
gua mesti menjalani berbagai macam tes-tes perguruan tinggi. Tegang? Kayaknya 
itu sudah jadi kebiasaan gua sehari-hari dalam menjalani hidup gua di SMA. 
Setiap gua lagi siap-siap buat sekolah, gua sering inget kalau sebentar lagi gua 
bakal melepas seragam SMA gua ini. Tapi gua juga sering jadi tegang, karena ber-
arti sebentar lagi gua bakal menghadapi serangkaian tes yang menurut gua bakal 
bikin perut gua mules setiap kali gua inget itu. 

Sahabat, sekarang gua lagi bingung nih. Gua bingung, gimana caranya biar sisa 
hidup gua di SMA ini tidak diisi dengan ketegangan menghadapi ujian saja. Tapi 
gua juga ingin mengisi detik demi detik hidup gua di SMA dengan ketenangan, 
ketentraman, dan kedamaian yang berhembus di hati gua ini. Sampai suatu hari, 
gua mendengar ada yang mau mengadakan suatu acara yang bisa menghilangkan 
ketegangan ini. Dan bisa membawa gua ke kehidupan yang lebih terang benderang 
seperti saat-saat gua masih kelas X dan XI. ‘Wah, bagus juga nih. Kalau gua ikut 
acara ini, gua bisa menghilangkan ketegangan gua menghadapi ujian. Gua harus 
ikut acara ini nih,’ pikir gua waktu gua mendengar ada acara itu. Waktu gua meli-
hat selembaran yang diedarkan di kelas, gua lihat nama acaranya. ‘ S P I R I T ? ? 
Kok mirip dengan merk minuman bersoda yang 
terkenal itu ya? Hebat juga acaranya, bisa 
mengundang sponsor minuman ber-
soda itu.’ Dan waktu gua meli-
hat content acaranya, gua 
melihat ada tulisan COACHING. 
Wah, apa lagi ini? Apa kita 
juga dilatih main bola di acara 
SPIRIT ini? Waktu gua tanyain ke 
teman-teman gua di kelas, mereka 
juga tidak mengerti apa yang dimak-
sud dengan coaching ini. 

 

harap tenang 

ada ujian 



Never put off till tomorrow what you can do today 

Selesai membaca penjelasan mengenai coaching di internet, gua pikir bagus juga nih 
acara coaching. Meskipun nama acaranya mirip dengan merk minuman, tapi gua sudah 
memutuskan alau besok gua bakal jadi pendaftar pertama acara SPIRIT 2011. Karena gua 
ingin terbebas dari ketegangan yang gua rasakan selama kelas XII ini. Dan gua ingin 
merasakan ketenangan di hati gua lagi. 

Sahabat, sekian dari gua. Sekarang giliran lu semua, mau ikut gua atau enggak?? 

Wassalamu’alaikum.. 

Dari yang bosen khawatir, 
TTD 

Ilham 

” 
Coaching adalah 
suatu wahana bagi anak-

anak muda yang sedang 

bingung menghadapi 

ujian-ujian seleksi masuk pergu-

ruan tinggi. Di dalam coaching 

terdapat seorang narasumber yang 

berpengalaman dalam hidupnya. 

Sebagai contoh, narasumber terse-

but adalah seorang mahasiswa di 

salah satu institut yang terkenal 

yang sudah mengalami asam 

garam kehidupan di perkuliahan. 

Atau narasumbernya adalah maha-

siswa berprestasi di kampusnya, 

selalu mendapat IP 4, dan aktif di 

berbagai organisasi kampus. 

Di dalam coaching, kita diajar-

kan bagaimana sikap kita seharus-

nya dalam menghadapi sebuah 

ujian. Bagaimana kita mengatasi 

ketegangan yang sering kita alami 

saat detik-detik menjelang ujian 

seleksi. Bahkan cara belajar efektif 

pun diajarkan dalam coaching ini. 

Berbagai permasalahan yang diha-

dapi anak-anak saat menghadapi 

ujian seleksi masuk perguruan 

tinggi semuanya dibahas dalam 

coaching ini dan bagaimana cara 

mengatasinya pun diajarkan. 

Coaching ini hanya terdiri dari 

sekitar 7-10 orang saja. Jadi pen-

yampaian ilmu dalam coaching ini 

bisa berjalan lebih efektif daripada 

dengan majelis-majelis yang tediri 

dari ratusan orang. Dalam setiap 

pertemuan, coaching hanya ber-

langsung selama 1-2 jam saja. 

Metode coaching tidak melulu 

harus berbentuk penyampaian 

materi saja. Namun bisa juga 

dalam bentuk lain. Seperti dengan 

berkeliling kampus untuk memberi 

motivasi buat kita dalam mengha-

dapi ujian-ujian seleksi masuk. 

Ada juga metode lain, seperti den-

gan olahraga bersama, makan ber-

sama, dan masih banyak lagi me-

tode yang bisa digunakan dalam 

coaching ini. 

Intinya, coaching ini memiliki 

tujuan untuk membentuk pribadi 

yang islami dan memberikan 

wawasan tentang keislaman lebih 

dalam lagi. Dan pastinya, tujuan 

coaching yang lainnya adalah un-

tuk mengurangi beban kita dalam 

menghadapi ujian-ujian seleksi 

masuk. Karena pada saat coaching, 

kita dapat saling share masalah 

kita untuk ditemukan secara ber-

sama-sama solusinya. Banyak dari 

peserta coaching merasa lebih baik 

dan lebih tenang dalam mengerja-

kan soal-soal ujian setelah mengi-

Practice makes perfect 

Maka percayalah, setiap teriakannya    

menyuruh kita belajar adalah tanda 

sayangnya kepada kita. Di setiap sujud-

nya ia pastilah selalu berdoa agar kita 

masuk kuliah sesuai dengan yang kita 

mimpikan. 

 SEMANGKUK BUBUR PANAS (MANG AEP) 

P 
ada malam itu, Nurul bertengkar dengan 

ibunya. Karena sangat marah, Nurul 

segera meninggalkan rumah tanpa 

membawa apapun. Saat berjalan di suatu 

jalan, ia baru menyadari bahwa ia sama sekali tdk 

membawa uang. 

Saat menyusuri sebuah jalan, ia melewati kedai 

bubur Mang Aep dan ia mencium harumnya aroma 

masakan. Ia ingin sekali memesan semangkuk bubur, 

tetapi ia tdk mempunyai uang. 

Mang Aep melihat Nurul berdiri cukup lama di 

depan kedainya, lalu berkata “Neng, apakah engkau 

ingin memesan semangkuk bubur?” 

”Ya, tetapi aku tdk membawa uang” jawab Nurul 

dengan malu-malu. 

“Tidak apa-apa, kali ini gratis” jawab Mang Aep. 

“Silahkan duduk, aku akan memasakkan bubur 

untukmu”. 

Tidak lama kemudian, Mang Aep mengantarkan 

semangkuk bubur. Nurul segera makan beberapa 

suap, kemudian air matanya mulai berlinang. “Ada 

apa neng?” Tanya Mang Aep. “Tidak apa-apa, aku 

hanya terharu” jawab Nurul sambil mengeringkan 

air matanya. 

Bahkan, seorang yang baru kukenal pun 

memberi aku semangkuk bubur tetapi, ibuku sendiri, 

setelah bertengkar denganku, mengusirku dari rumah 

dan mengatakan kepadaku agar jangan kembali lagi 

ke rumah. 

“Emang seorang yang baru kukenal, tetapi begitu 

peduli denganku dibandingkan dengan ibu 

kandungku sendiri” katanya kepada Mang Aep. 

Mang Aep setelah mendengar perkataan Nurul, 

menarik nafas panjang dan berkata “Neng, mengapa 

kau berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini, aku 

hanya memberimu semangkuk bubur dan kau begitu 

terharu. Ibumu telah memasak bubur dan nasi 

untukmu sejak saat kau kecil sampai saat ini, 

mengapa kau tidak berterima kasih kepadanya? Dan 

kau malah bertengkar dengannya?” 

Nurul terhenyak mendengar hal tsb. “Mengapa 

aku tdk berpikir tentang hal tsb? Untuk semangkuk 

bubur dari orang yang baru kukenal, aku begitu 

berterima kasih, tetapi kepada ibuku yang memasak 

untukku selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak 

memperlihatkan kepedulianku kepadanya. Dan hanya 

karena persoalan sepele, aku bertengkar dengannya. 

Nurul segera menghabiskan buburnya, lalu ia 

menguatkan dirinya untuk segera pulang ke 

rumahnya. Saat berjalan ke rumah, ia memikirkan 

kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. 

Begitu sampai di ambang pintu rumah, ia melihat 

ibunya dengan wajah letih dan cemas. 

Ketika bertemu dengan Nurul, kalimat pertama 

yang keluar dari mulutnya adalah “Nurul kau sudah 

pulang, cepat masuklah, aku telah menyiapkan 

makan malam dan makanlah dahulu sebelum kau 

tidur, makanan akan menjadi dingin jika kau tidak 

memakannya sekarang”. Pada saat itu Nurul tidak 

dapat menahan tangisnya dan ia menangis 

dihadapan ibunya. 

Sudahkah kita berterima kasih kepadanya? 


