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Apakah Azimuth Moral Itu?

Karakter adalah kompas yang memandu 
keputusan dan hidup kita. Ketika kita hendak 

memutuskan suatu hal, kita berkonsultasi 
dengan kompas karakter kita. Hal ini disebut 

sebagai kegiatan memeriksa azimuth moral kita.
Agar kompas berfungsi dengan baik, ia harus 
memiliki semua bagiannya. Begitu pula dengan 

kompas internal kita. Kompas internal kita 
diinformasikan oleh nilai-nilai dan pengalaman 
kita, dan dibatasi oleh hati nurani kita. Kita juga 
dapat belajar dari orang lain tentang bagaimana 

mereka memproses pertanyaan moral. 



PIKIRAN

TUBUH

JIWA

Tiga Aspek 
Kompas Diri



Untuk menjadi orang yang "lengkap", dan memiliki 
kompas yang lengkap, itu berarti kita harus 

menyeimbangkan tiga aspek kompas diri tersebut : 
pikiran, tubuh, dan jiwa. Cobalah untuk 

memperbaiki diri di setiap area, dan pertahankan 
ketiganya dalam keseimbangan.



Tentu saja kompas tidak ada 
nilainya kecuali menunjuk ke utara.  Dalam 
dunia penerbangan, utara berarti komitmen kita 
terhadap nilai – nilai integritas, layanan, dan 
keunggulan. Menghayati nilai-nilai luhur ini 
membutuhkan karakter yang kuat.

Namun, mungkin saja bagi pribadi yang lain, kata utara 
merujuk pada nilai – nilai lain yang ia yakini. Intinya, 
arah utara menjadi tujuan atau orientasi hidup kita.  
Tanpa orientasi eksternal, terlalu mudah untuk 
membiarkan diri kita goyah dari nilai-nilai kita; untuk 
merasionalisasi setiap perilaku atau keputusan.



Akhirnya, kita harus berada pada 
azimuth yang baik (arah kompas yang 

benar) ketika membuat keputusan 
tentang pekerjaan atau hidup kita. 

Mulai dari membuat keputusan tentang 
keuangan pribadi, hingga manajemen 

risiko pribadi, serta disiplin untuk 
mengikuti daftar periksa yang sama 

untuk kesekian kalinya. 



Memilih azimut moral yang benar 
akan memastikan kita membuat 

keputusan yang tepat setiap saat, apa 
pun situasinya. Setiap orang harus 

memiliki rasa tanggung jawab pribadi 
yang cukup berkembang untuk 

membuat keputusan yang baik bagi 
dirinya sendiri.



“The character that takes command 
in moments of crucial choices has 

already been determined. It has been 
determined by a thousand other 

choices made earlier in seemingly 
unimportant moments. It has been 

determined by all the day-to-day 
decisions made when life seemed 

easy and crises seemed far 
away…the decisions that, piece by 

piece, bit by bit, developed habits of 
discipline or of laziness, habits of 
self-sacrifice or of self-indulgence, 

habits of duty and honor and 
integrity—or dishonor and shame.”

President Ronald Reagan



● Checking Your Moral Azimuth. 
(Mickey Addison)

● https://generalleadership.com/checking-mor
al-azimuth/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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