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Kali ini kita diajak untuk belajar mengenai menjadi pemimpin 
yang lebih kuat dengan metode kesadaran atas kegagalan, 
belas kasih, dan rasa syukur. Roshi Joan Halifax, founder dari 
Upaya Zen Center & Institute akan membagikan beberapa 
pelajaran tersebut yang terinspirasi dari Buddha, yakni 
Metode Zen. 

METODE ZEN

Bagi Roshi, pelajaran ini 
sangat berdampak bagi 
hidupnya dan banyak orang di 
sekelilingnya. Berikut 
beberapa pelajaran, 
diantaranya: 
(pada slide berikutnya)Image source : 

https://pngtree.com/freepng/sitting-and-meditating-yo
ga-woman-illustrations-with-green-leaves_5387170.htm
l



Suka atau tidak, kegagalan merupakan bagian dari hidup. Perlu 
kita sadari bahwa kegagalan dapat menjadi momen untuk 
memunculkan potensi terbesar dalam diri kita. Jika kita dapat 
menggunakan kesempatan ini dengan baik, hal ini akan 
menuntun kita menjadi seseorang yang bertumbuh dengan luar 
biasa. Roshi mendorong kita untuk tetap merasa ingin tahu 
dengan kesalahan kita, yakni dengan memahami keadaan kita 
saat itu. Dengan memahami, diharapkan kita dapat mengubah 
hal problematik tersebut menjadi hal yang sehat.

BERDIRI DI ATAS KEGAGALAN

Intinya, yang terpenting dilakukan saat kita bertemu dengan 
kegagalan adalah, kita harus dapat belajar dari kegagalan itu. 
Itulah hal yang membangun karakter menjadi lebih baik melalui 
pengalaman-pengalaman kita.



Jiwa belas kasih ini adalah salah satu hal yang bisa dilatih, salah 
satu caranya adalah dengan metode yang dikenal sebagai Five 
Gatekeepers of Speech. Metode yang diadaptasi dari pengajaran 
Buddha ini mengatakan bahwa sebelum bicara dengan orang 
lain, tanyakan 5 hal ini pada diri sendiri terlebih dahulu: 

BELAS KASIH

Apakah hal itu benar? Apakah hal itu baik? Apakah hal itu 
berguna? Apakah hal itu perlu? Apakah ini waktu yang tepat?

Metode yang terdengar mudah ini sejatinya penting demi 
terjalinnya sebuah pembicaraan yang konstruktif dan penuh 
belas kasih.



Pemimpin yang baik harusnya menunjukan perilaku syukur. 
Rasa syukur ini berarti melihat lebih dalam pada fakta bahwa 
segala yang kita punya adalah seluruhnya merupakan 
pemberian. Pemberian, layaknya adalah sesuatu yang patut 
disikapi layaknya seperti kita diberi hadiah.

MENUMBUHKAN RASA BERSYUKUR

Hal sederhana yang biasa Roshi lakukan adalah menulis ucapan 
kecil berisi kata-kata terima kasih yang ia kirim ke seseorang 
setiap harinya. Hal ini sebetulnya merupakan pengingat baginya, 
bahwa dia tidak akan menjadi Roshi yang sekarang tanpa 
bantuan dari orang lain.
Hal yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari adalah 
dengan mengambil waktu singkat untuk sekadar mengucap rasa 
syukur.



Siap jadi pemimpin 
yang lebih hebat?

Mari kita mulai terapkan dari diri sendiri untuk 
#JadiPemimpin!



● Zen Lessons on Mindful Leadership 
Gratitude, Compassion, and Failure 
(Forbes) 

● https://medium.com/forbes/zen-lessons
-on-mindful-leadership-gratitude-comp
assion-and-failure-25a14cc4f57a
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