




ApA KAtA OrAng-OrAng

Karya yang terpelajar, fasih, dan sangat menggugah pikiran ini sampai ke 
inti gairah dan aspirasi terdalam hati manusia: apa yang diperlukan untuk 
dianggap hebat?

Ini adalah bacaan yang sangat diperlukan bagi siapa saja yang ingin 
menjalani hidup di atas normal. Ini adalah karya otoritatif yang mendalam, 
yang mencakup kearifan zaman, namun membuka landasan baru dalam 
pendekatannya dan mungkin akan menjadi karya klasik di generasi ini 
dan selanjutnya.

Karya Dave Martin yang luar biasa ini adalah salah satu pendekatan 
yang paling mendalam, praktis, dan berpusat pada prinsip untuk topik 
yang telah lama saya baca ini. Pendekatan penulis terhadap masalah yang 
tepat waktu ini menghadirkan angin segar yang memikat hati, melibatkan 
pikiran, dan menginspirasi semangat pembaca.

Kemampuan penulis untuk melompati jargon teologis dan metafisik 
yang rumit dan mereduksi teori-teori kompleks menjadi prinsip-prinsip 
praktis sederhana yang bisa dipahami oleh sangat sedikit di antara kita 
sungguh menakjubkan.

Karya ini akan menantang para intelektual sambil merangkul orang 
awam karena membongkar pencarian jiwa umat manusia yang misterius 
dan memberikan kedalaman pada kesederhanaan.

Pendekatan Dave menyadarkan para pembaca akan berbagai peng-
halang yang belum disingkapkan yang menghambat perkembangan pri-
badi kita dan penawar yang dia berikan memberdayakan kita untuk meng-
atasi faktor-faktor yang membatasi diri dan merugikan diri ini menuju 
kehidupan yang penuh dengan berbagai ledakan dalam kemajuan rohani 
dan mental.

Penulis juga memasukkan pedoman-pedoman ke dalam setiap bab 
yang telah teruji oleh waktu, membuat setiap prinsip mudah diterapkan pada 
kehidupan dan seluruh prosesnya ramah-manusia.



Setiap kalimat dalam buku ini mengandung hikmat dan saya menik-
mati pengalaman yang memperluas pikiran dari membaca buku yang me-
narik ini. Saya mengingatkan Anda untuk terjun ke lautan pengetahuan 
ini dan melihat hidup Anda berubah menjadi lebih baik.

—Dr. Myles Munroe
BFM International, ITWLA, Nassau, Bahamas

Buku 12 Sifat Orang Besar menguraikan prinsip-prinsip hidup, pengem-
bangan pribadi, kesuksesan, kepemimpinan dan masih banyak lagi. Ada 
banyak pelatih hebat di zaman saya yang membuat saya hebat dalam bisbol. 
Buku ini akan membuat Anda hebat dalam hidup!

—Darryl Strawberry
Pemain Bisbol Handal 

3-Time World Series Champion 
MLB Rookie of the Year

Buku ini membuktikan mengapa Dr. Dave adalah pelatih sukses #1 di Ame-
rika. Jika Anda ingin berada di jalan raya kesuksesan, buku ini wajib dibaca. 

—Scot Anderson 
Pengusaha Sukses 

Penulis Millionaire Habits in 21 Days & Think Like a Billionaire

Sekali lagi, Guru Inspiratif Kristen, Dave Martin, membawakan hikmat, 
kecerdasan, dan keajaiban pada kehidupan dengan pengajarannya yang kuat. 
Jika Anda ingin menjadi yang TERBAIK, buku Dave Martin, 12 Sifat Orang 
Besar, akan membawa Anda ke jalur cepat menuju ketenaran super. Menja-
dikan prinsip-prinsip dasar Dave sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari 
Anda—dan mengambil langkah-langkah yang membawa kepada kesuk-
ses an—akan melontarkan Anda kepada kebesaran lebih dari yang Anda 
bayangkan!

—Marc Mero
Pembicara Inspiratif 

Mantan Pemenang WWE Wrestling 
Penulis How to be the Happiest Person on the Planet



Dalam buku yang penting dan sangat mudah dibaca ini, Dr. Dave Martin 
akan mengajari Anda cara pergi ke tempat-tempat yang belum pernah Anda 
kunjungi—dan melatih Anda dalam sifat-sifat yang akan membuat Anda 
tetap terdepan dalam masa-masa sulit ini dan menciptakan kesempatan dan 
kemungkinan baru yang menggairahkan.

—Obed Martinez
Gembala Utama, Destiny Church.TV 

Pendiri Passionate Pastors

Kebanyakan orang Kristen tahu bahwa mereka diciptakan untuk sesuatu 
yang lebih besar. Sedikit yang tahu bagaimana cara mencapainya. Dalam 12 
Sifat Orang Besar, Dr. Dave Martin telah menunjukkan kepada kita jalannya. 
Dengan pengertian singkapannya yang luar biasa, Dr. Dave menunjukkan 
kepada kita bahwa kebesaran bukan hanya sesuatu yang bisa dikagumi da lam 
diri orang lain, tetapi sesuatu yang harus dicapai untuk diri kita sendiri. 

—Steven Furtick
Gembala utama, Elevation Church 

Penulis Sun Stand Still

Dave Martin benar-benar membawa SESUATU karena ia memercayai 
SESUATU. Dia adalah salah satu dari sedikit pembicara yang telah saya de-
ngar yang melakukan apa yang ia katakan. Dalam buku baru Dave, 12 Sifat 
Orang Besar, sekali lagi ia MEMBAWA SESUATU! Di setiap bab yang ia soroti 
… Anda akan belajar menjalani hidup Anda pada tingkat selanjutnya.

—Diamond Dallas page
3-time World Champion Wrestler & Pengajar Fitness

Dave Martin telah menangkap inti dari dua belas kunci terpenting menuju 
kesuksesan dalam hidup. Ini akan berhasil untuk siapapun dalam keadaan 
apapun. Mereka akan bekerja untuk Anda. Jika Anda menginginkan ke-
sem patan baru dalam hidup, jika Anda membutuhkan perubahan, jika 
Anda mencari cara untuk mencapai tingkat kesuksesan berikutnya, buku 
ini akan membantu Anda. Buku 12 Sifat Orang Besar ini jelas, ringkas dan 



terfokus pada berbagai hal yang benar-benar penting. Anda akan menyu-
kainya.

—Dr. Casey treat
Pastor dari Christian Faith Center, Seattle, WA

Dua kata menggambarkan isi buku ini — “Hikmat yang Disaring.” Dr. Dave 
Martin telah menyaring berbagai pengalaman pribadinya selama hidupnya 
berjalan dengan orang-orang besar dan membuat kita bisa melihat hidup 
kita melalui kisi-kisi itu. Anda akan mengukur diri sendiri, membuat ber-
bagai penyesuaian yang diperlukan, dan menjadi ilustrasi hebat dalam buku 
Dr. Dave Martin berikutnya! Jika Anda menginginkan pertumbuhan, maka 
12 Sifat Orang Besar adalah resep Anda—bacalah dan bertumbuhlah. 

—Dr. Samuel r. Chand
Arsitek Kepemimpinan 

Penulis Cracking Your Church’s Culture Code

Dr. Dave Martin adalah kesaksian hidup dari perkenanan Allah yang luar 
biasa. Saya telah melihat Tuhan meningkatkan dia dengan cara kuantum 
selama dasawarsa terakhir sehingga saya telah diberkati memanggil dia 
sebagai teman. Oleh karena prinsip-prinsip yang dia jalani yang diuraikan 
dalam buku ini sajalah yang telah membantu begitu banyak orang dan ten-
tunya akan memperlengkapi Anda juga.

—Israel Houghton
Pemenang Grammy Award

Mengapa membaca buku 12 Sifat Orang Besar oleh Dave Martin? Karena 
Anda ingin melakukan yang terbaik dengan waktu dan kehidupan yang 
Anda miliki. Karena kita semua membutuhkan arahan dan inspirasi untuk 
mencapai itu. Dan karena di dalam buku ini—dalam bahasa yang sederhana 
namun kuat—ada cara untuk sampai ke sana. Bacalah dan lihatlah per-
ubahannya. Bacalah dan berubahlah.

—Simon t. Bailey
Miliarder yang Brilian 

Penulis Release Your Brilliance



Dave Martin telah menulis buku pegangan tentang kehidupan...ringkas tapi 
dalam, praktis namun kuat. Tidak peduli di titik waktu mana Anda berada, 
buku ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada kata terlambat untuk 
menjadi besar!

—Lynette Lewis
Pembicara dan Konsultan Bisnis 

Penulis Climbing the Ladder in Stilettos

Dr. Dave Martin telah mengalami kepemimpinan yang efektif dari banyak 
orang, tempat, dan perspektif. Pengalaman inilah yang dipakai Dr. Martin 
dalam buku barunya 12 Sifat Orang Besar. Dr. Martin memberikan kita pan-
dangan orang dalam tentang apa yang diperlukan untuk menjadi pemimpin 
yang BESAR. Setiap bab memberikan Anda pendekatan praktis untuk 
menjadi pemimpin yang lebih baik. Buku 12 Sifat Orang Besar adalah salah 
satu sumber yang perlu dibaca setiap pemimpin di masa pelayanan ini.

—pastor troy gramling
Gembala Utama Potential Church

Pengajaran Dave Martin telah mentransformasi bukan hanya saya, tetapi 
keluarga dan kehidupan bisnis saya juga. Saya menghargai hikmat dan rasa 
humornya yang luar biasa. Ia menangkap perhatian Anda dan memung kin-
kan Anda untuk membuat celah baru di otak Anda dalam hal kepemimpinan.

—gillian Ortega
Mary Kay Inc.

Dave Martin membawa kita dalam perjalanan yang mendalam untuk benar-
benar mengerti sifat orang-orang hebat. Tidak ada buku yang menarik, 
kuat, inspiratif, dan penuh semangat seperti ini. Bagi siapapun yang mencari 
panduan hebat untuk menjalani hidup terbaik mereka, inilah pelatihnya. 
Buku ini wajib dimiliki!

—Liza Mucheru-Wisner
The Apprentice Season 10, NBC
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KAtA 
pengAntAr

Kamus mendefinisikan “besar” sebagai seseorang yang telah men
capai kepentingan, perbedaan atau kesuksesan. Entah itu atlet pro-
fesional, musisi, tokoh sejarah, atau orang terkenal lainnya, keba-

nyakan orang bisa memikirkan seseorang yang akan dianggap besar. Jadi, 
dalam hal menjalani kebesaran, pertanyaan terpenting bukanlah “Siapa 
yang besar?” Pertanyaan sebenarnya adalah, “Bisakah saya menjadi besar?”

Jika Anda turun ke jalan dan bertanya kepada sepuluh orang berbeda 
tentang apa yang diperlukan untuk menjadi hebat, kemungkinan besar 
Anda akan mendapatkan sepuluh jawaban berbeda. Anda akan mendengar 
hal-hal seperti tekad, pekerjaan, atau pengetahuan. Anda mungkin men-
dengar kata-kata seperti pendidikan, intuisi, atau bahkan keberuntungan. 
Tetapi masalah dengan salah satu jawaban satu kata itu adalah bahwa tidak 
satu pun dari jawaban-jawaban itu sepenuhnya merangkum realitas ten-
tang apa yang diperlukan untuk menjadi “hebat.”

Jika Anda menelusuri semuanya, kebesaran (baca di sini: pencapaian, 
kesuksesan) membutuhkan kemauan untuk terus belajar dan kemudian 
mempraktikkan pengetahuan baru itu—hari demi hari. Kebesaran tidak 
terjadi begitu saja karena kita berharap atau percaya atau mengira itu akan 
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terjadi. Kebesaran tidak dicapai dengan mengandalkan keberuntungan atau 
keadaan. Kebesaran sejati membutuhkan usaha untuk menjadi ke nyataan 
dalam hidup kita. 

Dr. Dave Martin mengerti kebenaran ini lebih daripada kebanyakan 
orang yang pernah saya temui dalam hidup saya. Selama bertahun-tahun, 
dia mengejar pengetahuan, tidak mau puas dengan apa yang sudah dia 
pel ajari. Dia dengan penuh semangat dan tujuan berusaha meningkatkan 
hidupnya dengan berusaha belajar. Tetapi dia tidak berhenti di sana.

Dia mendorong untuk menemukan cara baru dalam memanfaatkan 
pengetahuan itu dan kemudian mengimpartasikannya kepada orang lain 
di sekitarnya. Jutaan orang di seluruh dunia telah memperoleh manfaat 
dari pengajaran dan arahan Dave, bukan karena dia tahu banyak, tetapi ka-
rena dia melatih dan memperlengkapi orang lain bagaimana menggunakan 
pengetahuan itu. Sederhananya, dia telah melakukan apa yang diketahui-
nya. 

Dan sekali lagi, Dave mempraktikkan pengetahuannya. Melalui buku 
ini, dia membukakan 12 sifat kebesaran yang terpenting yang telah dia temu-
kan selama bertahun-tahun, dan dia menunjukkan kepada kita apa yang 
kita perlukan untuk menjadi besar karena kemampuan kita sendiri.

Kita semua pernah mendengar ungkapan “pengetahuan adalah kekuat-
an,” tetapi itu hanya setengah dari persamaan. Di halaman-halaman ber-
ikutnya, Dave menyingkapkan sisi lain dari persamaan itu—realitas pene-
rapan pengetahuan itu.

Namun sebelum Anda membaca lebih lanjut, Anda perlu mengerti 
bahwa ini bukanlah buku bantuan-diri. Anda tidak akan menemukan for-
mula di sini yang bisa Anda masukkan ke dalam hidup Anda. Ini bukanlah 
salinan dari beberapa acara bincang-bincang yang menyingkapkan lima 
langkah menuju kehidupan yang bebas dari kekhawatiran.

Buku ini adalah sebuah tantangan yang berani dan ajakan untuk 
bertindak, karena hanya Dave yang bisa mengeluarkannya. Di halaman 
pembuka buku ini, ia menghadapkan kita pada kenyataan bahwa untuk 
menemukan kesuksesan, kita harus rela melalui proses perubahan dan 
pertumbuhan. Saya menyebutnya siklus berputar kesuksesan: perubahan, 
konflik, pertumbuhan.



xvKATA PenGAnTAR

Untuk mengalami pertumbuhan, dan akhirnya kesuksesan, dalam 
bidang kehidupan apapun, kita harus bersedia mengubah beberapa hal. 
Tetapi disinilah intinya. Penerapan perubahan tak diragukan lagi akan 
menimbulkan konflik. Pertanyaannya kemudian menjadi, apa yang Anda 
lakukan dalam menghadapi konflik itu?

Dalam buku ini, Dr. Martin menyampaikan cetak biru (berdasarkan 
firman Tuhan) yang dengannya Anda bisa mengatasi konflik dan di atas
 nya Anda bisa membangun kebesaran dalam hidup Anda. Dari fondasi 
kuat tanggung jawab pribadi hingga pilar-pilar seperti fokus dan integritas 
dan sampai hasil akhir indah menjalani kehidupan yang murah hati, buku 
ini membantu Anda mengerti apa yang telah dimengerti orang-orang besar 
selama bertahun-tahun: bahwa kebesaran adalah sesuatu yang bisa dica pai 
oleh siapapun.

Jadi jika Anda siap untuk kebesaran, teruslah membaca. Dan temu kan-
lah bahwa kebesaran sedang menanti Anda ... jika Anda mau mendapat-
kannya!

—ed Young
Pastor Fellowship Church (FellowshipChurch.com)

Penulis Outrageous, Contagious Joy (EdYoung.com)





1

PenDAHuLuAn

DIrAnCAng  
untuK KeBeSArAn

Saat itu adalah salah satu jam tergelap dalam sejarah dunia. Nazi, di 
bawah kepemimpinan brutal Adolph Hitler, telah menduduki seba-
gian besar benua Eropa. Prancis telah ditaklukkan, seperti halnya 

Belgia, Polandia, Cekoslowakia, dan hampir semua negara militer lainnya 
di benua itu. Para pengungsi telah melarikan diri ke Kepulauan Inggris, di 
mana mereka berdiri dalam oposisi yang lemah terhadap dominasi penuh 
Jerman di Eropa.

Ketika bom Jerman mulai menghujani rakyat Inggris dan ketika Per-
tempuran Inggris dimulai, ada satu sosok berdiri di antara Hitler dan ken-
dali tunggal atas benua itu. Pria itu, Winston Churchill, bukanlah pria yang 
sangat mengesankan. Sebelum menjadi perdana menteri Inggris, mandat 
kepemimpinannya kurang dari bintang. Dia pernah menjadi koresponden 
perang dan politisi, pernah meninggalkan pemerintahan sama sekali sete-
lah kegagalan salah satu program utamanya. Tetapi Churchill memiliki 
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sesuatu yang hanya bisa diklaim oleh sedikit orang di dunia. Dia memiliki 
kebesaran.

Churchill tidak mau menyerah atau berkompromi dalam menghadapi 
rintangan yang hampir tidak bisa diatasi. Dia tidak mau diintimidasi oleh 
apa yang tampak seperti musuh yang tak terkalahkan. Dia, entah bagai mana, 
mampu menginspirasi orang-orang Inggris untuk berdiri sendiri melaku-
kan yang tidak mungkin dan menanggung yang tak terpikirkan, dan dia 
mampu mempertahankan semangat harapan nasional sepanjang jam-jam 
paling gelap abad kedua puluh. Dengan kemahiran dan kecerdasan politik 
yang luar biasa, Churchill berhasil menyatukan negara-negara bebas yang 
tersisa di dunia dan meminta bantuan penting mereka dalam pertempuran 
yang tidak bisa dimenangkannya tanpa mereka. Dan dia berhasil memper-
tahankan dukungan dan kepercayaan para pemilih Inggris pada saat eko-
nomi, infrastruktur, dan cara hidup mereka terhuyung-huyung di ambang 
kepunahan.

Kebesaran adalah Kualitas  
yang bertahan lama.

Kebesaran adalah kualitas yang bertahan lama. Kebesaran adalah kua-
litas yang menuntut rasa hormat, kekaguman, dan kesetiaan. Kebe sar an 
adalah kualitas yang terlalu jarang muncul dalam kehidupan manusia, 
namun yang mengubah lanskap manusia ketika akhirnya muncul. Setiap 
disiplin memiliki para pencapai yang luar biasa. Ketika kita memikirkan 
pemimpin yang hebat, kita memikirkan Washington, Lincoln, Churchill, dan 
Roosevelt. Ketika kita memikirkan pejuang yang hebat, kita memikirkan 
Napoleon, Patton, Lee, dan Alexander Agung. Pemikir hebat termasuk 
Socrates dan Thomas Paine. Ilmuwan hebat termasuk Einstein, Edison, dan 
George Washington Carver. Setiap orang dewasa di negara kita bisa mem-
buat daftar untuk Anda penulis, aktor, atlet, dan musisi terhebat yang telah 
mengisi lanskap budaya populer Amerika. Dan setiap anak bisa mem-
beritahu Anda nama satu guru hebat yang paling memengaruhi hidupnya.



3PenDAHuLuAn

Apa yang menyebabkan orang-orang ini menonjol di cakrawala seja-
rah atau bangkit di atas orang-orang sezaman mereka dalam hati dan 
pikiran kita? Karena mereka besar! Mereka memiliki “sesuatu”—yang lang-
sung kita kenali—yang membedakan mereka dan membuat pekerjaan me-
reka bertahan dan warisan mereka bertambah seiring berlalunya tahun. 
Mereka lebih besar daripada kehidupan; mungkin masih demikian. Mereka 
luar biasa dalam hal tingkat, derajat, dan keefektifannya.

Saya berpendapat bahwa kebesaran dan ketenaran adalah dua hal yang 
berbeda dan bukan prasyarat satu sama lain. Seperti halnya orang terkenal 
tidak selalu besar, begitu pula orang besar tidak selalu terkenal. Bahkan, 
saya berpendapat bahwa mayoritas orang besar di dunia adalah orang-orang 
yang tidak menjadi sorotan media. Mereka hidup tanpa dikenali oleh Anda 
dan saya di Albuquerque dan Portland, di Syracuse dan Port Orange. Mereka 
adalah guru dan penjual. Mereka adalah orangtua dan pelayan gereja. Me-
reka tidak dikejar oleh paparazzi atau diburu untuk tanda tangan, tetapi 
mereka telah mencapai tujuan yang dirancang untuk mereka dan telah 
mencapai mimpi yang Tuhan taruh di dalam hati mereka. Dan saat mela-
ku kan hal-hal menakjubkan ini, mereka telah mengubah anak-anak mereka, 
teman-teman mereka, komunitas mereka, dan kehidupan banyak orang lain 
yang telah mereka pengaruhi di sepanjang jalan hidup.

Kebesaran bukanlah atribut yang mudah untuk didefinisikan atau 
ditangkap, karena memiliki banyak segi. Sementara beberapa orang pandai 
dalam seni atau bisbol, yang lain pandai berbicara di depan umum atau 
memasak. Tetapi di sini saya tidak mengacu pada kinerja tetapi lebih pada 
karakter. Saya tidak mengeksplorasi apa yang dilakukan seseorang sebanyak 
saya mengeksplorasi siapa seseorang itu dan bagaimana dia memengaruhi 
orang-orang di sekitarnya. Tuhan itu besar. Alkitab memberitahu kita de-
mikian. Tetapi kebesaran-Nya tidak begitu banyak terdiri dari hal-hal besar 
yang Dia lakukan (penciptaan, mukjizat, keselamatan) tetapi terdiri dari 
siapa Dia, sifat kepribadian dan karakter-Nya. Tuhan digambarkan dalam 
Alkitab sebagai yang murni, kudus, benar, dan adil. Tetapi Dia juga digam-
barkan sebagai penuh kasih, penyayang, dan panjang sabar. Pekerjaan-Nya 
membuat kita terkesan, tetapi karakter-Nya membuat kita menyembah-
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Nya dan ingin menjadi seperti Dia. Oleh karena itu, semua tindakan-Nya 
hanya mencerminkan karakter-Nya. 

Begitu pula dengan orang-orang besar. Orang-orang besar—entah atlet 
atau pemain, tentara atau dermawan—menginspirasi kita dan memotivasi 
kita untuk mengejar kebesaran dalam hidup kita sendiri. Terlepas dari ke-
nyataan bahwa orang-orang ini datang dari setiap lapisan masyarakat dan 
dari setiap sudut dunia, dan terlepas dari kenyataan bahwa mereka men-
dapatkan ketenaran dalam setiap disiplin ilmu yang diketahui manusia, 
mereka tetap menunjukkan sifat dasar tertentu yang umum bagi mereka 
semua. Semua orang besar, misalnya, fokus. Semua orang hebat mudah ber-
adaptasi. Semua orang hebat itu imajinatif, bijaksana, dan penuh gairah. 
Karenanya, dalam buku ini, saya ingin menjelajahi dua belas sifat paling 
umum yang membuat orang besar menjadi besar. Saya ingin menjelajahi 
prinsip-prinsip kebesaran yang membedakan orang-orang besar. Saya ingin 
melihat contoh kebesaran dalam kehidupan nyata. Saya ingin menceritakan 
kisah orang-orang besar dan bagaimana mereka mencapai kebesaran dalam 
hidup mereka sendiri. Tetapi yang terpenting, saya ingin menyampaikan 
poin bahwa setiap orang dirancang untuk menjadi besar. Setiap anak yang 
lahir ke dunia dilahirkan dengan benih kebesaran yang bisa dibangkitkan 
dan dipelihara melalui pemikiran yang tepat dan usaha yang gigih.

Ingatlah bahwa tIdak ada yang memulaI 
hIdup sebagaI orang besar.

Di halaman-halaman berikutnya, Anda akan menemukan alasan un-
tuk tertawa dan menangis. Anda akan menemukan alasan untuk marah dan 
menyesal. Anda akan membaca catatan sejarah, serta renungan mereka 
yang telah memengaruhi kehidupan kita selama berabad-abad sejarah yang 
tercatat. Tetapi lebih dari segalanya, saya berharap kedua belas modul buku 
ini akan menginspirasi Anda dan menantang Anda untuk mencari kebe-
saran yang terpendam dalam hidup Anda sendiri. Saat Anda membaca, 
ingatlah bahwa tidak ada yang memulai hidup sebagai orang yang besar. 
Tentu, sebagian dari kita memiliki keuntungan lebih besar daripada yang 
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lain dan sebagian dari kita memiliki lingkungan yang lebih kondusif untuk 
pencapaian. Tetapi kita semua memulai hidup sebagai seorang bayi kecil 
dengan kulit keriput, mata tertutup, dan paru-paru yang bagus. Kemudian 
karena keputusan yang kita buat di sepanjang jalan, beberapa dari kita tum-
buh menjadi kurang mengesankan sementara yang lain tumbuh untuk 
mengubah dunia. Dan sementara beberapa memulai pendakian menuju 
kebesaran pada usia yang sangat dini, yang lain bahkan tidak memulai 
perjalanan sampai mereka tua. 

Tidak ada kata terlambat untuk menjadi besar. Tidak ada kata terlam-
bat untuk membalikkan keadaan dalam hidup Anda. Bacalah dan belajar-
lah. Bacalah dan pikirkanlah. Bacalah dan praktikkanlah semua kebiasaan 
dan proses berpikir dari beberapa orang paling menakjubkan di dunia 
se hingga Anda juga bisa menjadi apa pun yang Anda inginkan. Kebesaran 
menanti Anda.
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Chapter 1

Responsibility
Taking Ownership of Yourself

One of the most valuable foundational qualities we can admire 
in the “greats” is their immense willingness to take responsibility 
for their own lives and their own destinies. All men and women 
of incredible achievement have understood what you also need to 
understand: that there is only one person responsible for the out-
come of your life and the quality of your life, and that person is 
YOU. Do you want to be successful? Do you want to do great things 
with your life? If so, you are going to have to take responsibility for 
every facet of your life: your achievements, your productivity, your 
results, your relationships, your health, your income, your debt, your 
feelings. Everything!

Assuming responsibility for oneself isn’t easy in this modern 
world. We have been conditioned all our lives to blame every exter-
nal circumstance and every other person around us for the parts of 
our lives we don’t like. In modern America, we start by blaming our 
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tAnggung JAWAB 
Mengambil Kepemilikan atas Diri Anda Sendiri

Salah satu sifat dasar paling berharga yang bisa kita kagumi dalam 
diri “orang-orang besar” adalah kesediaan mereka yang sangat besar 
untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri 

dan nasib mereka sendiri. Semua pria dan wanita berpencapaian luar biasa 
telah mengerti apa yang juga perlu Anda mengerti: bahwa hanya ada satu 
orang yang bertanggung jawab atas hasil hidup Anda dan kualitas hidup 
Anda, dan orang itu adalah ANDA. Apakah Anda ingin sukses? Apakah Anda 
ingin melakukan hal-hal besar dalam hidup Anda? Jika ya, Anda harus ber-
tanggung jawab atas setiap aspek kehidupan Anda: pencapaian Anda, pro-
duktivitas Anda, hasil Anda, hubungan Anda, kesehatan Anda, pendapatan 
Anda, hutang Anda, perasaan Anda. Segalanya!

Memikul tanggung jawab bagi diri sendiri tidaklah mudah di dunia mo-
dern ini. Kita telah dikondisikan di sepanjang hidup kita untuk menya-
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lah kan setiap keadaan eksternal dan setiap orang di sekitar kita untuk 
bagian kehidupan kita yang tidak kita sukai. Di Amerika modern, kita mulai 
menyalahkan genetika kita, lingkungan kita, dan pekerjaan buruk yang 
dilakukan oleh orangtua kita. Tetapi bukan hanya sampai di sana. Setelah 
kita dewasa dan meninggalkan rumah, kita terus menyalahkan pasangan 
kita, atasan kita, teman kita, kekurangan uang, kurangnya kesempatan, 
kurangnya pendidikan, pengaruh media, ekonomi yang buruk, dan bahkan 
anak-anak kita atas semua kegagalan dan kekurangan kita. Kita telah di-
kon disikan sejak lahir untuk mencari di mana-mana akar penyebab kesu-
litan kita kecuali di tempat yang paling logis dan paling realistis: diri kita 
sendiri.

AndA hArus bertAnggung jAwAb  
AtAs hAsil hidup AndA sendiri.

Meskipun beberapa orang mungkin tidak mengakuinya, merupakan 
fakta sejarah bahwa Amerika Serikat didirikan di atas etika dan hukum 
Yahudi-Kristen berdasarkan prinsip-prinsip alkitabiah. Dan jika ada satu 
hal yang diajarkan Alkitab, maka itu adalah tanggung jawab dan pertang-
gungjawaban pribadi. Ya, Alkitab juga mengajar kita untuk saling menga-
sihi dan memperhatikan satu sama lain, tetapi arahan ini didasarkan pada 
pengertian dan anggapan bahwa orang pertama-tama akan cenderung 
menolong dirinya sendiri, dan Alkitab mengatakannya baik secara eks-
plisit maupun implisit. Karena itu, Alkitab dan kitab undang-undang yang 
berdasarkan Alkitab sejak dulu dengan tegas mengajarkan kepada kita 
bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dengan 
hidupnya sendiri. Dia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri dan hasil 
dari pilihan tersebut. Dia sendirilah yang bertanggung jawab atas kepu-
tusan-keputusan yang memengaruhi kualitas hidupnya, hubungan, gaya 
hidup, dan perilakunya saat ini. Jika setiap orang tidak bertanggung jawab 
atas pilihannya sendiri dalam hidup, bagaimana mungkin ada pengha kim an 
terakhir? Bagaimana mungkin ada upah di surga? 
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Jadi, jika Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita suatu hari 
nanti atas kehidupan yang kita jalani di bumi, bagaimana kita bisa ber-
pura-pura bahwa kita bisa lolos dengan menyalahkan keadaan buruk atau 
orang lain atas hasil hidup kita? Alasan itu tidak akan berhasil pada Hari 
Penghakiman, dan karenanya tidak akan berhasil sekarang. Anda harus 
bertanggung jawab atas hasil hidup Anda sendiri. Saya harus bertanggung 
jawab atas hasil saya. Kita semua harus meminta pertanggungjawaban diri 
kita sekarang dan menilai diri kita sendiri serta keputusan dan perilaku kita 
sendiri terhadap standar potensi kita sendiri. 

Kebenaran kerasnya, pada saat ini Anda sedang menghidupi hasil-hasil 
dari semua pilihan dan keputusan Anda di masa lalu. Dan sama seperti saat 
ini adalah cerminan dari pilihan dan keputusan Anda di masa lalu, demi-
kian pula masa depan akan menjadi cerminan dari pilihan yang Anda buat 
mulai hari ini. Tidak ada lagi yang bisa membantu Anda. Tidak ada lagi yang 
bisa menghalangi Anda. Hidup Anda ada di tangan Anda sendiri, dan tangan 
Anda sendiri yang memiliki kekuatan untuk membentuk takdir Anda.

Dalam menerima tanggung jawab total 
untuk Diri senDiri, anDa harus memberi 
perhatian paDa setiap aspek kehiDupan  

yang penting bagi anDa.

Dalam menerima tanggung jawab total untuk diri sendiri, Anda harus 
memberi perhatian pada setiap aspek kehidupan yang penting bagi Anda. 
Anda harus memperhatikan kesehatan Anda, karena kesehatan tidak akan 
terpelihara dengan sendirinya berdasarkan genetika sederhana. Anda 
harus memberi perhatian pada semua hubungan Anda, karena hubungan 
Anda tidak akan bertahan atau bertumbuh tanpa pengorbanan dan usaha 
yang bertujuan. Anda harus memperhatikan mimpi-mimpi Anda, karena 
kebanyakan mimpi mati akibat kurang dipupuk. Anda harus memperhati-
kan status keuangan Anda, karena tidak ada orang lain yang mau mem-
perhatikannya. Anda harus memberi perhatian pada segala sesuatu yang 
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penting dan Anda harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang pen-
ting, membuat diri Anda sekarang bertanggung jawab kepada Tuhan dan 
pada standar tinggi yang Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri.

Salah satu aspek terpenting dalam mengambil tanggung jawab atas 
semua komponen kehidupan Anda adalah kemauan Anda sendiri untuk 
menghadapi berbagai rintangan, keadaan, orang, dan tantangan pribadi 
yang ada di antara Anda dan tujuan yang telah Anda tetapkan dalam setiap 
area ini. Tidak ada mahkota pemenang tanpa perjuangan. Tidak ada hadiah 
tanpa pertarungan. Tidak ada pemenang tanpa sesuatu untuk diatasi. 
Tantangan hidup adalah hal yang membuat kebanyakan orang berhenti 
dan hal yang menjadi dalih kebanyakan orang. Tetapi “orang-orang besar” 
tidak membuat alasan. Mereka menerima tanggung jawab untuk mengha-
dapi berbagai tantangan dalam hidup mereka. 

Kebanyakan orang ingin melihat perubahan dalam hidup mereka, 
berubah menjadi lebih baik. Mereka ingin bertumbuh. Mereka ingin bel-
ajar. Mereka ingin mengambil bagian yang mandek dari hidup mereka dan 
menghidupkannya kembali. Mereka ingin memenangkan pertempuran 
yang tidak bisa mereka menangkan selama ini di sebagian besar hidup me-
reka. Bahkan, orang-orang sangat haus akan perubahan sehingga mereka 
memilih presiden kita saat ini hanya karena dia menjanjikan perubahan. 
“Perubahan yang bisa Anda percayai” adalah slogan kampanyenya. Anda 
mungkin membaca buku ini karena ada aspek-aspek tertentu dalam hidup 
Anda yang ingin Anda ubah, aspek-aspek yang membuat Anda tidak puas 
atau yang membuat Anda kecewa.

Tetapi Anda tidak bisa mengubah apa yang bukan tanggung jawab 
Anda. Selama Anda menyalahkan orang lain atas masalah Anda, Anda tidak 
bisa melakukan apapun untuk mengubah masalah tersebut. Orang yang 
memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu adalah orang yang memiliki 
otoritas dan tanggung jawab untuk mengubahnya. Jadi jika Anda ingin ber-
ubah, Anda memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, sama seperti 
saya memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Bahkan sebelum 
Anda bisa mulai melakukan pekerjaan itu, Anda perlu menerima tanggung 
jawab atas hal yang ingin Anda ubah. Anda perlu mengakui pada diri sen-
diri bahwa Anda, dan Anda saja, yang bisa memutar balik kapal ini karena 



11TAnGGunG JAwAB 

Anda, dan Anda saja, yang mengarahkan kapal ini ke perairannya yang 
se karang.

Percayalah, ada banyak jutawan di luar sana yang memiliki kehidupan 
yang jauh lebih buruk daripada Anda atau saya. Beberapa dari mereka me-
miliki masa kecil yang menyakitkan dan orangtua yang buruk. Beberapa 
dari mereka terhalang oleh cacat fisik, mental, atau emosional. Beberapa dari 
mereka tidak dikaruniai IQ tinggi atau dengan keuntungan pendidikan 
yang berkualitas. Namun mereka mengatasi hambatan mereka, karena 
mereka menyadari bahwa hasil hidup mereka ada di tangan mereka sendiri. 
Di Amerika Serikat, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk 
membuat hidupnya lebih baik dari saat ini, tetapi tidak ada yang bisa mem-
buat hidupnya lebih baik jika dia tidak mau mengambil tanggung jawab 
atas hidupnya. Saya memulai buku ini dengan sentimen ini, karena tidak 
ada perubahan lain yang mungkin terjadi dalam diri Anda atau keadaan 
Anda sampai Anda bersedia untuk mengakui tanggung jawab Anda sen-
diri kepada diri sendiri. Anda harus menjadi peserta dalam penyelamatan 
Anda sendiri dengan mengambil kepemilikan atas takdir Anda sendiri. 

AndA menciptAkAn sAAt ini,  
dAn AndA bisA menciptAkAn mAsA depAn.

Ketika Anda menerima dasar pikiran bahwa tidak ada yang bisa Anda 
lakukan untuk mengatasi penderitaan Anda dalam hidup, Anda terikat 
pada kehidupan yang Anda miliki. Anda menjadi tawanan keadaan Anda. 
Tetapi pembebasan Anda dari semua keterbatasan Anda dimulai ketika 
Anda mengakui bahwa Anda bertanggung jawab atas keberadaan Anda 
dan bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan apa yang 
diperlukan untuk keluar dari tempat Anda berada. Hidup Anda bisa mulai 
berbalik ketika Anda menyadari semua pilihan dan keputusan Anda me-
nempatkan Anda dalam situasi Anda saat ini, dan oleh karena itu, pilihan 
dan keputusan Anda bisa membalikkan keadaan juga.

Jika Anda pernah mengalami kebangkrutan, misalnya, pilihan dan 
keputusan Anda menempatkan Anda di sana. Jika Anda telah melalui 
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per ceraian, pilihan dan keputusan Anda menempatkan Anda di sana. Jika 
Anda telah mengalami kegagalan bisnis, pilihan dan keputusan Anda 
menempatkan Anda di sana. Tentu saja, ada beberapa pengaruh luar yang 
menambah matinya aspek kehidupan Anda dan, tentu saja, orang lain 
berperan dalam kegagalan tersebut. Tetapi pada dasarnya Anda adalah 
diri Anda yang sekarang ini dan berada di tempat Anda berada saat ini ka rena 
Anda membuat keputusan-keputusan yang membentuk Anda dan keadaan 
Anda saat ini. Bertanggung jawablah, karena sisa dari buku ini akan sama 
sekali tidak berguna bagi Anda jika Anda yakin bahwa tidak ada yang bisa 
Anda lakukan tentang hidup Anda dan arah yang Anda tuju. Anda mencip-
takan saat ini, dan Anda bisa menciptakan masa depan.

Mungkin Anda berpikir, Tapi Dave, kau tidak mengerti. Kau tidak tahu 
apa yang saya alami. Kau tidak mengerti apa yang telah dilakukan orang-
orang terhadap saya. Jangan katakan itu pada saya. Ceritakan kepada Hellen 
Keller, seorang tunanetra dan tunarungu yang menjadi salah satu penulis 
dan aktivis politik terhebat Amerika. Ceritakan itu kepada George Washington 
Carver, seorang budak yang menjadi salah satu ilmuwan, pendidik, dan 
penemu terbesar di bangsa kita. Ceritakan itu kepada semua pria yang kem-
bali ke rumah setelah Perang Dunia II untuk membangun pabrik, bisnis, 
sekolah, dan gereja. Ceritakan kepada para pendiri dan imigran mula-mula, 
yang turun dari perahu dengan tidak lebih dari pakaian di punggung me-
reka, namun mengukir sebuah bangsa dari hutan belantara yang terjal. 
Anda juga bisa menceritakannya kepada Abraham, Musa, Gideon, Yeremia, 
dan hamba-hamba Tuhan yang besar lainnya yang dipanggil dari asal mula 
yang sederhana untuk melakukan hal-hal besar meskipun ada berbagai 
hambatan dan perlawanan yang tampaknya tidak bisa diatasi. Katakan ke-
pada salah satu dari orang-orang ini. Ayo, katakan! Merengeklah, mengeluh-
lah, dan katakan satu persatu semua sakit hati dan kekecewaan Anda, dan 
lihatlah apa yang mereka katakan. 

Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda memiliki semua “alasan” 
mengapa Anda tidak bisa menjadi besar atau mengapa Anda tidak bisa 
melakukan hal-hal besar dalam hidup Anda, dan Anda telah terlalu lama 
bersembunyi di balik “alasan-alasan” ini. Dalam buku ini, saya bertujuan 
membantu Anda menciptakan cara untuk membebaskan diri dari keter-
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batasan Anda untuk mencapai semua potensi yang diberikan Tuhan kepada 
Anda. Tetapi pertempuran dimulai dalam pikiran Anda sendiri dengan hal-
hal yang Anda katakan pada diri Anda saat ini. Jadi dari awal, saya ingin Anda 
menghadapi masalah ini dan memutuskan apakah Anda ingin melanjutkan 
ke sebelas bab berikutnya. Sisa dari buku ini tidak akan sekeras atau lang-
sung seperti bab ini sejauh ini, tetapi Anda perlu menghadapi iblis terbesar 
Anda terlebih dulu. Setan terbesar bagi kebanyakan orang adalah keeng-
ganan mereka sendiri untuk menghadapi masa depan mereka secara realistis. 
Mereka percaya bahwa kehidupan masa depan mereka akan diken dalikan 
oleh pemerintah, oleh bisnis besar, oleh faktor ekonomi, oleh kelompok 
rahasia orang-orang kuat, atau oleh “keberuntungan” belaka. Tetapi mereka 
tidak percaya bahwa masa depan mereka akan dikendalikan oleh pilihan 
dan perilaku mereka sendiri. Saya ingin Anda melihat bahwa itu akan 
terjadi. Masa depan Anda dikendalikan oleh Anda dan Anda saja, terlepas 
dari pergeseran angin perubahan yang bertiup di sekitar Anda dan terlepas 
dari apa yang dilakukan Washington atau Balai Kota atau entitas lainnya. 

Ada iklan mobil populer yang membicarakan tentang dua jenis orang 
yang berbeda di jalan: pengemudi dan penumpang. Dalam iklan tersebut, 
pengemudi bersenang-senang dan menjalani hidup mereka dengan penuh 
semangat, tetapi penumpang hanya ikut serta dan tidak bersenang-senang 
sama sekali. Anda tahu, iklan bisa sangat konyol dan dangkal, dan yang ini 
juga, sampai batas tertentu. Tetapi ada kebenaran dalam iklan ini yang bisa 
ditransfer ke dunia nyata, karena, di jalan kehidupan, juga ada dua macam 
orang: pengemudi dan penumpang. Sementara penumpang hanya ikut serta, 
menerima apapun yang terjadi sebagai “takdir” dalam hidup mereka, pe-
ngemudi bertanggung jawab atas arah hidup mereka sendiri. Mereka me-
megang kemudi dan memandu hidup mereka ke arah yang mereka inginkan 
dengan mempertahankan kendali, membuat keputusan, mengambil kepu-
tusan, dan menentukan jalan yang akan diambil kehidupan mereka. Setiap 
kali mereka salah belok, mereka menerima tanggung jawab dan kembali 
ke jalur yang benar. Mereka tidak mau menyerahkan hasil perjalanan mereka 
kepada orang yang tidak terlihat atau kekuatan yang tidak diketahui. 
Mereka menginginkan kemudi. 
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Tim adalah contoh nyata dari seseorang yang mempelajari prinsip ini 
pada waktunya untuk menghindari bencana dan mengubah hidupnya.1 
Bahkan, saya akan mengatakan bahwa Tim mengubah hidupnya sekitar 180 
derajat, karena dia akhirnya menyadari kenyataan bahwa dia harus meng-
ambil tanggung jawab pribadi sepenuhnya atas segala sesuatu yang telah 
terjadi dalam hidupnya di masa lalu dan segala sesuatu yang akan terjadi 
di masa depan.

Tim dibesarkan di sebuah rumah kelas menengah dengan lima sau-
dara laki-laki dan satu perempuan. Ketika Tim berumur sebelas tahun, ayah-
nya tewas dalam kecelakaan mobil yang parah. Tim dengan cepat menemu-
kan dirinya berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Seperti 
banyak anak laki-laki, dia berjuang melewati sekolah menengah dan per-
gu ruan tinggi, tetapi kemudian, sebagai orang dewasa, dia akhirnya me-
miliki kebebasan pribadi untuk bertindak mengatasi rasa takut, marah, 
bersalah, dan emosi terpendam lainnya yang telah muncul dalam dirinya 
akibat kematian ayahnya. Jadi Tim mulai hidup di “jalur cepat” dan men-
du kung gaya hidupnya dengan menjual narkoba. Akhirnya, Tim ditangkap, 
dihukum, dan dipenjarakan karena perilaku yang dia pilih bagi dirinya 
sendiri. 

Di penjara, Tim mengalami momen “titik balik.” Dia bangun dan 
tersadar, tahu bahwa dia sangat kacau dan bahwa tidak ada satu pun yang 
bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Ya, kehidupan telah memberinya 
pukulan yang mengerikan, tetapi kehidupan telah memberikan pukulan 
yang lebih buruk bagi orang lain yang berhasil menjalani kehidupan yang 
bahagia dan produktif. Jadi Tim membuat keputusan sadar untuk berubah. 
Dia tahu dia sendirilah yang bertanggung jawab atas pemenjaraannya, dan 
dia tahu bahwa dialah satu-satunya orang yang bisa mengubah hidupnya. 
Dia mulai memperbaiki dirinya sendiri.

Satu hal, Tim menyadari bahwa dia memiliki banyak kemarahan yang 
tertahan. Dia marah atas kematian ayahnya, dan dia marah karena dipaksa 
untuk tumbuh tanpa ayah. Dia marah karena tahun-tahun awal hidupnya 
telah diganggu dan dia tidak bisa menikmati hal-hal yang bisa dinikmati 
oleh anak laki-laki lain seusianya. Ia mengasihani dirinya sendiri dan ke-
mudian marah kepada ayahnya yang telah meninggal. Dia marah pada 
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seluruh dunia, yang telah begitu tidak adil baginya dan yang tampaknya 
tidak mampu atau tidak mau melakukan apapun untuk mengatasi rasa 
sakitnya. Tim mengatasi amarahnya dengan memutarnya ke dalam. Dia 
telah menghancurkan hidupnya. Dia benar-benar mengacaukan segalanya. 

Ketika Tim akhirnya menyatukan semua ini dalam kesendirian di sel 
penjaranya, dia membuat keputusan untuk menerima tanggung jawab pe-
nuh atas kegagalannya di masa lalu dan, yang lebih penting, untuk potensi 
masa depannya. Dia mengambil langkah pasti untuk mengubah banyak hal 
dalam hidupnya. Dia membaca buku-buku. Dia mengorganisir pertun juk an 
bakat di penjara, di mana dia menjabat sebagai pembawa acara. Dan dia 
mulai menceritakan lelucon, karena dia memiliki bakat alami melucu. Ke-
mudian, setelah dibebaskan dari penjara, Tim cukup beruntung menda-
patkan pekerjaan yang bagus di agen pencari bakat terkemuka.

Seiring berjalannya waktu, Tim benar-benar unggul dalam peker ja an-
nya. Dia mendapat perhatian, bukan hanya karena karyanya, tetapi juga 
karena bakatnya sebagai aktor dan komedian. Perusahaannya bahkan men-
dekati Disney dengan kemampuan Tim, dan Disney menawari Tim sebuah 
peran dalam program televisi besar. Namun Tim menolak tawaran itu, ber-
tahan untuk sesuatu yang lebih cocok baginya. Disney membuat dua tawaran 
lagi yang ditolak Tim. Tim ingin bertanggung jawab atas arah hidupnya 
sendiri. Dia memiliki idenya sendiri untuk sebuah program televisi, dan 
idenya tidak cocok dengan ide Disney. Jadi Tim menolak tawaran berulang 
mereka dan malah bekerja untuk mewujudkan impian pribadinya menjadi 
kenyataan.

Akhirnya Tim bisa membintangi acara televisinya sendiri, sebuah acara 
yang dibayangkannya benar-benar sesuai dengan humor dan bakatnya. 
Acaranya adalah tentang seorang pria yang menjadi pembawa acara pro-
gram perbaikan rumah di televisi, dan acara baru ini menjadi hits di kalangan 
penonton Amerika. Nah, Anda mungkin sudah menebak bahwa saya sedang 
membicarakan Tim Allen, pencipta dan bintang acara televisi nomor satu, 
Home Improvement. 

Hanya tiga belas tahun setelah dibebaskan dari penjara, Tim Allen 
membintangi program televisi top di Amerika (Home Improvement), me-
miliki peran utama dalam sebuah film besar (The Santa Clause), dan me-
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miliki buku nomor satu di Daftar Buku Terlaris New York Times (otobio-
grafinya, Don’t Stand Too Close to a Naked Man). Saya akan menyebutnya 
perubahan haluan. Bagaimana dengan Anda? Dan semuanya dimulai ketika 
Tim Allen membuat keputusan sederhana untuk menerima tanggung jawab 
atas hidupnya sendiri.

AndA sendiri yAng bertAnggung jAwAb 
sepenuhnyA AtAs seluruh diri AndA  

dAn menjAdi ApA AndA.

Menurut Anda, apakah Tim Allen akan menjadi aktor, penulis, dan 
komedian yang sukses jika dia tidak menerima tanggung jawab atas 
hidupnya sendiri? Tentu saja tidak! Dia akan terus menempuh jalur usang 
perilaku merusak diri yang berulang yang membuatnya dipenjara. Dia 
akan terus marah dan mengasihani dirinya sendiri. Di penjara, Allen tidak 
menguntungkan dirinya sendiri, istrinya, keluarganya, teman-temannya, 
atau masyarakat. Dia akan terus menjadi sumber rasa sakit dan masalah 
bagi semua orang ini dan lebih banyak lagi, tetapi Anda bisa melihat betapa 
nilai hidupnya meningkat dramatis bagi orang-orang di sekitarnya dan 
dirinya sendiri dengan hanya mengakui keputusan-keputusannya yang 
salah di masa lalu dan menerima tanggung jawab bagi masa depannya. Saat 
mendapatkan pewahyuan ini, ia berubah dari seorang pengedar narkoba 
menjadi jutawan box office masa depan. Tidak buruk untuk mantan nara
pidana! 

Anda sendiri yang bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh diri 
Anda dan menjadi apa Anda. Anda sendiri yang bertanggung jawab sepe-
nuhnya atas semua yang Anda capai atau gagal capai. Anda berada di tempat 
Anda berada dan menjadi diri Anda yang sekarang karena diri Anda sendiri, 
pikiran Anda sendiri, dan perilaku Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang 
bertanggung jawab atau bisa bertanggung jawab atas hasil hidup Anda. 
Saya tahu ini mungkin dosis kenyataan yang pahit bagi sebagian orang 
yang membaca buku ini, tetapi memang benar. Seorang dokter memulai 
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proses penyembuhan dengan menunjukkan kepada Anda fakta keras dan 
dingin yang diperoleh dari tes darah dan rontgen Anda. Kemudian, meng-
hadapi realitas objektif dari kebenaran itu, dia memberitahu Anda apa 
yang bisa dia lakukan untuk membantu Anda bangkit kembali. Dalam bab 
yang terus-terang ini, saya mencoba melakukan hal yang sama. Saya men-
coba untuk memulai buku ini dengan memungkinkan Anda melihat diri 
Anda dan situasi Anda apa adanya. Setelah Anda melakukannya, saya bisa 
membantu Anda melakukan sesuatu.

Anda perlu menyadari bahwa Anda sedang melakukan pekerjaan 
yang Anda pilih. Anda memperoleh penghasilan yang Anda pilih. Anda me-
nikah dengan orang yang Anda pilih untuk dinikahi. Anda tinggal di tempat 
yang Anda pilih untuk Anda tinggali. Anda selalu bebas memilih, dan Anda 
masih bebas memilih. Namun di dunia nyata, Anda pada akhirnya harus 
hidup dengan konsekuensi dari semua pilihan yang Anda buat atau gagal 
buat. Anda tahu, persoalannya di sini adalah tanggung jawab, dan perso-
alan ini adalah salah satu persoalan terpenting dalam hidup. Persoalan ini 
dengan cepat menjadi salah satu persoalan terpenting dalam masyarakat 
juga, karena sebagian besar pertikaian politik yang begitu menonjol di negara 
kita sekarang berakar pada dua pandangan berlawanan yang dianut orang-
orang tentang persoalan ini.

Apa dua aliran pemikiran tentang persoalan tanggung jawab pribadi? 
Di satu sisi, ada orang yang percaya bahwa tidak ada yang benar-benar ber-
tanggung jawab atas apa pun. Kita semua adalah korban faktor eksternal 
dan kekuatan internal tak terkendali yang mendikte keadaan buruk kita. 
Masyarakat, genetika, dan pemerintah mengendalikan nasib individu, oleh 
karena itu masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengurus 
orang-orang dan membuat banyak keputusan yang akan menentukan hasil 
kehidupan mereka. Di sisi lain, ada yang percaya bahwa, dalam masyarakat, 
tanggung jawab individu adalah unsur paling penting dari kebebasan pri-
badi. Kelompok ini percaya bahwa bersama dengan kebebasan individu, 
ada tanggung jawab dan pertanggungjawaban individu. Oleh karena itu, 
seseorang bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan dan perilaku-
nya sendiri.
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Jelasnya, saya termasuk dalam kelompok kedua ini dan saya percaya 
bahwa Alkitab mendukung filosofi hubungan antara masyarakat dan 
individu ini. Agar seseorang benar-benar bahagia dan puas, orang itu 
harus bebas secara sah. Tetapi kebebasan membawa serta tanggung jawab 
pribadi yang diperlukan. Jika Anda akan membuat pilihan sendiri dan 
merencanakan jalan Anda sendiri, maka Anda harus hidup dengan kon-
sekuensi, baik dan buruk, dari pilihan yang Anda buat. Saya tidak diberi 
mandat untuk membagikan penghargaan atas pilihan baik Anda atau me-
mikul beban dari pilihan buruk Anda. Jika Anda bebas menempuh jalan 
hidup Anda sendiri, maka Anda harus makan buah yang berasal dari benih 
yang telah Anda tabur.

Kemajuan yang lebih besar dalam hidup Anda hanya bisa terjadi jika 
Anda menerima lebih banyak tanggung jawab dalam hidup Anda. Tidak 
ada orang lain yang bisa atau akan mengambil bagian dari beban Anda. 
Meskipun demikian, tanggung jawab pribadi adalah hal yang lucu, karena 
semakin banyak tanggung jawab yang Anda terima, semakin sering orang 
bersedia membantu Anda. Tetapi semakin sedikit tanggung jawab yang Anda 
ambil untuk diri Anda sendiri, semakin sedikit orang yang mau meng ulur-
kan tangan membantu.

Robert Schuller, pendeta pendiri Crystal Cathedral, menulis sebuah 
buku hebat berjudul If It’s Going to Be, It’s Up to Me. Dalam buku itu, kita 
diingatkan bahwa tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Anda. Jika 
Anda ingin segalanya menjadi lebih baik dalam hidup Anda, Anda harus 
menjadi lebih baik. Jika Anda ingin sesuatu berubah, Anda harus berubah. 
Jika Anda ingin segala sesuatunya menjadi lebih baik atau berkembang atau 
bertambah, Anda harus memperbaiki atau bertumbuh atau bertambah. 
Itulah hukum tanggung jawab ilahi yang sederhana.

Upah terindah yang akan Anda terima karena menerima tanggung 
jawab dalam hidup Anda adalah rasa kebebasan dan kepuasan yang luar 
biasa yang diberikannya kepada Anda. Ketika Anda mengambil tindakan 
yang perlu dilakukan dan menerima tanggung jawab atas keputusan Anda 
sendiri dan atas keadaan yang telah Anda ciptakan di masa lalu dan bisa 
Anda ciptakan di masa depan, Anda akan merasa lebih positif tentang diri 
Anda dan lebih bahagia dengan hidup. Anda akan merasa nyaman dengan 
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diri sendiri dan bersemangat tentang masa depan. Anda akan merasa se-
pertinya Anda akhirnya menuntun kapal Anda sendiri dan mengendalikan 
takdir Anda sendiri. Anda akan merasa sepertinya Anda benar-benar ber-
dampak pada takdir Anda sendiri dan bahwa Anda bukan lagi korban dari 
orang yang lebih berkuasa atau kekuatan yang tidak terlihat. Jadi ambillah 
tanggung jawab untuk diri Anda sendiri, dan ambillah tanggung jawab 
un tuk mimpi-mimpi dan ambisi Anda juga.

Anda juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan Anda. Kenyata-
annya, di setiap industri, “orang-orang besar” bertindak seolah-olah mereka 
memiliki tempat itu. Meskipun mereka mungkin memiliki atasan dan 
mengambil formulir W-2 setiap tahun dari bagian akunting perusahaan 
mereka, mereka masih menganggap diri mereka sebagai wiraswasta. Tidak 
peduli siapa yang menandatangani gaji mereka, mereka bekerja seolah-
olah bekerja untuk diri mereka sendiri. Dan terlepas dari posisi yang mungkin 
mereka tempati di perusahaan, mereka biasanya termasuk orang yang pa ling 
dihormati di sana. Mengapa? Karena mereka bertanggung jawab atas 
semua yang mereka sentuh. Mereka tidak pernah menyalahkan siapa pun 
kecuali diri mereka sendiri ketika ada yang salah. Mereka tidak pernah 
membuat alasan. Mereka memikul tanggung jawab tanpa ragu-ragu.

Orang seperti ini adalah tulang punggung bisnis apa pun, entah dia 
seorang pemilik atau karyawan bawahan. Dalam semua area yang menjadi 
tanggung jawabnya, dia mencari tantangan dan tugas baru. Dia berse ma-
ngat mencari tanggung jawab baru, dan ketika sesuatu perlu dilakukan, 
dialah yang mengambil inisiatif untuk melakukannya. Dia menjadi suka-
relawan untuk tugas baru, karena dia ingin menguasai semua yang terjadi 
di tempat itu. Dia melakukan pekerjaannya dengan cepat dan dia melaku-
kannya dengan baik. Ya, dia biasanya menginginkan “pujian” untuk apa yang 
dia lakukan dengan benar dan untuk masalah yang dia selesaikan, dan dia 
pasti ingin makmur secara finansial dan profesional sebagai hasil dari usa
hanya, tetapi dia juga menginginkan tanggung jawab yang sesuai dengan 
semua fasilitas ini, dan dia menginginkan pertanggungjawaban yang sejalan 
dengan tingkat kepercayaan ini.

Tidak peduli di mana Anda berada saat ini dalam hidup Anda—be-
kerja untuk diri sendiri atau bekerja untuk orang lain—Anda harus me-


