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Kritik merupakan suatu masukan atau teori supaya seseorang atau organisasi itu menyadari
adanya kelemahan dan perlu perubahan. Semua kritikan yang masuk kepada kita haruslah
didengar dengan baik-baik, namun tidak semua kritikan harus ditanggapi. Kritikan yang
disampaikan dengan penuh emosional dan kebenciaan serta sifatnya menjatuhkan kita
semata-mata harus diwaspadai dan dicermati dengan penuh hikmat, kemudian diabaikan,
sedangkan kritikan yang sifatnya membangun, memperbaiki kita supaya lebih baik dan
disampaikan dengan penuh kasih, inilah yang harus kita responi dengan mengambil tindakan
memperbaiki.
Konteks utama yang sangat hangat dibicarakan saat ini adalah pemimpin dan calon
pemimpin di negara Indonesia. Jika kita sebagai seorang pemimpin, kita tidak dapat membuat
semua orang senang dan menerima kita, apalagi pemimpin yang berada di Jakarta. Kota
megapolitan ini merupakan ICON-nya Indonesia, jadi boleh dikatakan sebagai replika
Indonesia. Semua suku ada di sana, berbagai macam bahasa suku dan ragam agama ada di
sana; nah sebagai pemimpin kita harus menghadapi mereka termasuk memahami karakternya.
Ini baru tugas memahami orangnya, belum lagi pembangunan dan tetek bengek yang lain.
Ada sebuah cerita menarik yang dapat kita pelajari dari seorang pujangga Yunani yang
bernama Aesof. Suatu hari ada seorang kakek yang sedang berjalan bersama cucunya, dan
sambil berjalan mereka membawa seekor keledai dari suatu desa ke desa yang lain. Perjalanan
yang mereka tempuh ini sangat jauh, sehingga mereka berdua merasa capek sekali. Di tengah
perjalanan mereka bertemu seorang gadis, melihat mereka begitu capek maka gadis itu berkata
"Hai saudaraku, saya lihat kalian begitu capek?, kenapa kalian tidak naik saja di atas keledai?
Bukankah akan menghemat banyak tenaga kalian?"
Kakek dan cucu ini saling memandang, akhirnya sang kakek minta cucunya naik keledai itu.
Namun tidak seberapa jauh, mereka bertemu dengan seorang petani "Hai anak muda!"
demikian kata petani itu, "Engkau masih muda, mengapa kamu tega membiarkan kakekmu
berjalan, sementara engkau dengan santai duduk di atas keledai?, bukankah lebih bijaksana
jikalau engkau yang berjalan dan kakekmu yang naik keledai?" Mendengar itu sang cucu
dengan malu cepat-cepat turun dari keledai tersebut sembari mempersilahkan kakeknya naik.
Tetapi baru berjalan setengah jam, mereka bertemu seorang ibu "Hai sahabatku, apakah kalian
tidak kasihan pada keledai yang lemah itu?" Sang kakek dan cucu berpikir sebentar, betul juga
apa yang dikatakan perempuan itu. Akhirnya kakek dan cucu ini terpaksa berjalan kaki kembali
sambil menggendong keledainya. Kita tidak bisa mendengar begitu saja kritikan orang-orang,
masing-masing dengan pendapat yang berbeda. Kita perlu Hikmat yang dari atas.
Demikian juga dalam sebuah negara, masyarakat harus maklum jikalau sang pemimpin
memiliki kekurangan karena mereka juga manusia biasa, itu sebabnya adanya kritikan; tetapi
kritikan itu harus dengan kasih supaya sang pemimpin memperbaiki. Seorang pemimpin mesti
mendengar segala kritikan, tetapi ia tidak mesti mengikuti segakla kritikan itu, karena belum
tentu kritikannya benar. Selanjutnya, jikalau ada orang yang ngotot dengan kritikan penuh
dendam dan bermaksud hendak menjnatuhkannya, maka dalam hal ini sebagai pemimpin
harus mencoba supaya tidak menghiraukannya sepanjang tidak menyangkut keselamatan fisik
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sang pemimpin,

The Cornerstone (updated)
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