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Rupanya-rupanya banyak orang yang menolak kegagalan, tidak mengakui
kegagalan.
Penolakan itu dikemas sedemikian rupa dalam bentuk
alasan-alasan. Alasan-alasan
tersebut tidak lain untuk menutupi
kegagalannya.
Mengakui kegagalan merupakan hal yang paling sulit dan tidak
mengenakkan.
Karena kegagaan merupakan hal yang paling tidak ingin
dialami oleh setiap orang.
Karena dengan mengakui kegagalan maka
orang lain menilai bahwa diri kita ternyata
tidak mampu, tidak bisa,
bahkan bodoh. Hal yang paling berbahaya dengan kondisi diri
yang
tetap terus menutupi kegagalan maka dalam jangka waktu tertentu
sangat
tidak berguna. Bahkan sebagian besar orang yang mengalami
kegagalan seakan dunia
ini berakhir.
Tetapi ada yang terlupakan dalam konteks kegagalan, yaitu bersedia
menerima
kegagalan. Keuntungan menerima kegagalan adalah pintu kita
masuk dalam evaluasi
diri. Evaluasi diri bahwa kegagalan bukanlah
akhir segalanya.
Jika kegagalan bukanlah akhir segalanya maka evaluasi ada hal perlu
diperbuat. Memang kita telah gagal bukan berarti berhenti.Titikl.
Sampai disitu saja
tetapi merupan saat yang tepat untuk
mengevaluasi. Evaluasi adalah kesempatan untuk
menilai ulang
kemampuan yang telah kita pergunakan
Kemampuan apa yang harus tetap dipertahankan, kekuatan apa yang
perlu
ditingkakan atau bahkan kelemahan apa yang perlu diubah
menjadi faktor penguat
.Karena keberhasilan bukan karena faktor
kekuatan, keunggulan saja tetapi faktor
kelemahan, ketakberdayaan
jika diformulasi maka akan menjadi faktor penting dalam
mencapai
keberhasilan. Dengan syarakat bahwa kelemahan dan ketakberdayaan itu
dievaluasi dengan cermat, tepat dan sungguh-sungguh.
Saat evaluasi inilah kesempatan untuk menyadari bahwa disamping kita
mempunyai kemampuan, kekuatan dan kelebihan ternyata kita mempunyai
segudang
kelemahan, segunung kecerobohan. Kesadaran inilah momen
yang tepat untuk bangkit.
Bangkit tidak dengan tangan kosong tetapi bangkit berdiri tegak
membawa
bekal evaluasi diri, bekal kekuatan bertambah dan kemampuan
baru. Bekal ini pula
yang membawa semangat baru dalam usaha kita
untuk mencapai keberhasilan. Bekal
ini pula yang menjadikan kita
bertambah peka.
Kepekaan ini mengkondisikan kita, pikiran dan hati serta pengenalan
diri
menjadi tajam dalam perjalanan mencapai keberhasilan. Ketajaman
bahwa untuk
berhasil tidak hanya kepercayaan diri bahwa kita mampu
tapi ketajaman untuk selalu
menjaga diri dan mempertahankan diri
kita. Mempertahankan diri dalam jalur
keberhasilan.
Bekal evaluasi diri yang selalu diolah memproses kita menjadi lebih
dan
semakin peka. Kepekaan-kepekaan ini pula yang akan mendorong
kita menuai
keberhasilan-keberhasilan. Kesediaan selalu mengevaluasi
diri merupakan pendorong
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kita menuai dan menuai keberhasilan.
****
Malang, 23 Oktober 2003
Koko
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