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“Confidence is the initial capital to achieve success, the loss of confidence 
means the loss success” 

 

 

Hampir setiap orang pasti dapat menulis. Sejak mulai dari bangku sekolah 
Taman Kanak-Kanak (TK) telah dikenalkan berbagai huruf dan latihan 
menulis. Apalagi kita sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah 
menikmati pendidikan minimal sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas (SLTA) bahkan tidak sedikit yang telah menikmati Setrata SAtu (S1) 
dan Setrata Dua (S2). Sehingga dengan demikian, SETIAP PNS PASTI 
DAPAT MENULIS

Percaya Diri 

. Yang menjadi pertanyaan kenapa beberapa media 
tulisan dilingkungan kita kekurangan tulisan ? Kenapa tidak banyak dari 
kita menulis di media-media lokal, nasional bahkan internasional ? salah 
satu jawabannya mungkin adalah karena tidak memiliki kepercayaan diri. 
Pada alinea-alinea berikutnya kita akan membahas tentang percaya diri, 
kendala-kendalanya dan cara bagaimana mengatasinya. 

Apa bedanya percaya diri dengan “BONEK” ?. Kedua hal tersebut memiliki 
kesamaan tindakan. Apa itu, Seseorang yang memiliki percaya diri akan 
berani untuk melakukan (doing)sesuatu,  begitu juga bonek. Lalu apa yang 
membedakan di antara keduanya ?  Sebagai ilustrasi. 

Ada dua orang si A dan si B mengikuti perlombaan renang untuk 
mendapatkan hadiah 100.000 $. Si A merupakan seorang altet renang 

tingkat nasional dan si B seorang atlet angkat besi tingkat nasional yang 
sedang belajar berenang. Apa yang terjadi dengan kedua orang tersebut ? 

Anda dapat memperkirakan sendiri. 

Percaya diri bukan hanya berani untuk melakukan, tetapi juga harus 
mampu mengendalikan. Setidaknya, Percaya diri memiliki empat unsur 
penting yakni Kepercayaan (Belief), Akal (Mind), Kemampuan (Ability) dan 
Pengendalian (Drive).   
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Percaya diri merupakan kepercayaan kepada  diri sendiri akan kemampuan 
yang dimiki, kepercayaan terhadap pikiran yang dikendalikan untuk 
mencapai tujuan. Kepercayaan pada pikiran, kemampuan tanpa ada action, 
maka bukanlah percaya diri. Mungkin hal ini sama dengan iman, sering kita 
mendengan bahwa iman adalah percaya. Bahkan kita sering mendengar 
seseorang mengaku beriman karena mereka telah percaya. Tetapi, Tuhan 
berfirman yang intinya adalah iman merupakan tindakan yang didasarkan 
atas kenyakinan, sehingga orang yang mengaku beriman tapi tidak 
melakukan tidakan belum dikatakan beriman. 
KENDALA TERBESAR dalam mendapatkan kepercayaan diri adalah diri 
sendiri (internal). Walapun ada juga kendala dari luar (eksternal), tapi 
mungkin hanya memiliki porsi yang kecil. Kendala dari dalam diri antara 
lain takut gagal, minder, tidak sabar, tidak kuat berusaha, dan memcari-cari 
alasan. Baiklah, kita akan mengupas beberapa kendala yang datang dari 
diri sendiri. 
• Minder 

“Saya sudah menulis dan beberapa tulisan saya juga telah selesai, tapi 
saya takut mengirim ke jurnal atau media nasional. Karena tulisan saya 
masih jelek” kalimat tersebut sering kita dengar dari para penulis  
pemula. Menurut saya hal itu adalah sunatullah, tetapi tidak perlu untuk 
dipertahankan. Karena bila dipertahankan maka hal tersebut sama saja 
dengan bunuh diri, menenggelamkan diri pada sesuatu lautan 
kegagalan. 
 
Untuk mengatasi kendala minder hanya dengan satu cara yaitu JANGAN 
MINDER. Solusi ini mungkin akan menggelikan untuk sebagian orang, 
tetapi itu yang diajarkan oleh naumi susan seorang penulis inspiratif Be 



Negative. Dalam buku memberikan sudut pandang  yang berbeda 
dengan kata yang bersifat negative. Dimana, Kata yang  NEGATIVE 
DAPAT MEMBERIKAN ENERGY YANG LUAR BIASA untuk mencapai 
tujuan. Dimana berdasarkan perhitungan matematika negative 
ditambah positif maka hasilnya NEGATIVE. Sedangkan negative 
ditambah dengan negative adalah POSITIVE. 
Contoh : 
Jangan (Negative) + Belajar (Positive) = JANGAN BELAJAR (Negative) 
Jangan (Negative) + Minder (Negative) = JANGAN MINDER (Positive) 
Jadi, Bagaimana mengatasi minder ini ? saya tegaskan lagi bahwa tidak 
ada jawaban lainnya, selain JANGAN MINDER. Kemudian, Bagaimana 
supaya jangan minder ? Ada dua hal yang dilakukan oleh orang minder 
pertama tidak melakukan apa-apa (DIAM) kedua mencoba (DOING). 
Orang minder yang memilih alternative diam sudah pasti mendapatkan 
KESUKSESAN MENJADI ORANG GAGAL. Dengan hasil demikian tentunya 
tidak ada orang yang ingin sukses menjadi orang gagal. Sekarang 
Bagaimana orang yang memilih DOING ? Misalnya doing-nya adalah 
mengirimkan tulisan ke penerbit atau media masa atau jurnal nasional 
bahwakan internasional. Orang tersebut memiliki kemungkinan fifty-
fifty Kemungkinan pertama adalah BENAR dan kemungkinan kedua 
SALAH. 
Kemungkinan Pertama adalah benar bahwa hasil karya anda tidak 
berkulitas dan jelek. Mengutip Jonru, Apabila hal ini terjadi maka 
ANDALAH PEMENANGNYA karena mampu menilai diri anda sendiri. 
Setelah itu apa yang terjadi ? Dua kemungkinan, pertama langsung 
PUTUS ASA dan TRAUMA, kedua Belajar untuk mengetahui hal-hal yang 
menyebabkan tulisannya DITOLAK. Beberapa kemungkinan tulisan 
ditolak antara lain MEMANG JELEK, SALAH TEMPAT dan SALAH 
WAKTU. Untuk itu, penting sekali mengetahui hal-hal yang menjadikan 
tulisan ditolak. Apabila kendala tersebut dapat kita ketahui dan diatas, 
SAYA YAKIN ANDA MENJADI YANG TERBAIK. 
Kemungkinan kedua adalah salah dan ternyata TULISAN ANDA 
BERKUALITAS dan diterima. Dalam hal ini berarti anda kalah dan 
TULISAN ANDA SEBAGAI PEMENANG. Sebagaimana kemungkinan 
pertama, kemungkinan kedua juga dapat membuat orang berhenti atau 
termotivasi. Apabila berhenti maka perlahan tapi pasti, anda akan 
mendapatkan KESUKSESAN MENJADI ORANG GAGAL. Sedangkan orang 
yang termotivasi untuk terus DOING, DOING dan DOING, Akhirnya akan 
menjadi THE BEST.  
 



• Takut Gagal 
Untuk penulis pemula, perasan takut ditolak merupakan hal yang baisa. 
Penulis-penulis terkenal seperti Andrias Herafa, Andreas Hirata, Tri 
Wododo Utomo, Anwar Sanusi Karim, Haris Faozan dan lain sebagainya 
juga pernah mengalami hal tersebut. Sehingga tidak ada jalan lain untuk 
dapat berhasil adalah MENCOBA, BERLATIH dan BERLATIH, itulah yang 
diajarkan para PENULIS UNGGUL.  Untuk hal ini ada baiknya kita 
mencontoh Thomas Alfa Edison, Beliau telah melakukan kegagalan 
sebanyak 999 kali, apabila pada saat itu beliau putus asa, maka 
percobaan ke 1000 kalinya tidak akan pernah lakukan, jika hal tersebut 
terjadi maka TIDAK ADA DUNIA GEMERLAP PENUH CAHAYA. 
Penolakan tulisan bukan hanya disebabkan  karena tulisan yang tidak 
berkualitas. Banyak faktor yang memnyebabkan tulisan kita ditolak 
antara lain TIDAK SESUAI VISI PENERBIT, KEHILANGAN MOMENT dan 
lain sebagainya. Sebagai contoh : Apabila kita sebagai Praktisi 
Administrasi Negara, menulis tentang KELEMBAGAAN ORGANISASI 
PEMERINTAH, selanjuntya kita kirim ke Majalah Trubus. SEtinggi 
apapun kualitas tulisan kita tetapi kalau salah mengirim pada media 
yang tidak tepat maka PASTI DITOLAK. Jadi, kirimlah tulisan kita ke 
media-media yang memiliki SATU JIWA DENGAN TULISAN KITA.  
 

• Tidak Sabar 
Thomas Alfa Edison mengalami 999 kegagalan, berapa banyak 
kegagalan yang telah dialami selama mengirim tulisan ? KEBERHASILAN 
MERUPAKAN KEGAGALAN YANG TERTUNDA, Nasehat itu sering 
disampaikan oleh para motivator ulung. Banyak orang yang telah 
mengalami kegagalan berulang kali dan berujung dengan kesuksesan. 
Oleh karena itu, kita harus SABAR dalam menghadapi setiap kegagalan. 
Kesabaran dalam arti active bukan sabar seperti “nrimo” atau menerima 
apa adanya. Sabar dalam arti selalu beusaha melakukan secara optimal 
dan terbaik. Oleh karena itu, Jika kita mengirimkan tulisan dan ditolak 
maka harus sabar. Bagaimana BENTUK SABAR dalam hal ini ? KITA 
KIRIM TERUS-MENERUS DENGAN MELAKUKAN IMPROVING. Saya yakin 
tulisan anda PASTI AKAN DITERIMA. Saya teringat dengan saran dari 
sahabat teman saya yang bekerja di MEDIA INDONESIA, beliau 
mengatakan bahwa Mr X. sebagai seorang pakar politik sering sekali 
mengirim tulisan ke tim redaksi melaui surat, email, faks dan lain 
sebagainya. Bahkan dikatakan mungkin setiap ad aide ditulis dan 



dikirim ke redaksi Media Indoensia sampai menumpuk dan tidak 
diterbitkan juga, tetapi dengan kegigihan Mr. X tersebut akhirnya salah 
satu tulisan diterima dan diterbitkan untuk pertama kalinya di MEDIA 
INDONESIA. Selanjuntya tentunya tulisan Mr. X lebih mudah untuk 
diterima kembali. 
 

• Mencari-cari alasan 
Mencari-cari alasan merupakan salah satu kendala yang sering 
digunakan orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Sebagai contoh : 
Bila kita mengajak teman untuk mengisi tulisan dengan tema KINERJA 
ORGANISASI. Bila dia tidak percaya diri maka akan menjawab TIDAK 
MEMILIKI BAHAN TENTANG ITU, TIDAK MEMILIKI WAKTU, TIDAK 
SEMPAT, SIBUK DENGAN PEKERJAAN RUTIN atau TIDAK MEMILIKI 
KOMPUTER dan lain sebagainya. untuk orang semacam ini sudah 
tertutup pintu kesuksesanya dalam menulis, karena sebenarnya tidak 
memiliki minat untuk menulis. Apa yang perlu dilakukan TINGGALKAN 
SAJA. 
 

Kendala tersebut diatas, harus diatasi untuk mencapai kepercayaan diri. 
BAGAIMANA MENGATASI KENDALA DALAM KEPERCAYAAN DIRI ? Alinea 
ini, merupakan penegasan dari pembahsan sebelumnya. Dalam mengatasi 
kendala kepercayaan diri bersumber dari dua sumber yakni diri sendiri 
dan dari luar. Mengatasi kendala dari diri sendiri adalah dengan 
MEMOTIVASI  DIRI dan MENEMPATKAN DIRI SECARA TEPAT. Sedangkan, 
untuk eksternal dapat dilakukan dengan mengatur waktu (manajemen 
waktu) yang baik. 
 
Dengan tulisan ini, saya berharap semoga memberikan pandangan dalam 
meningkatkan kepercayaan diri. Terima kasih kepada LAN yang telah 
memberikan pimpinan dan rekan kerja yang selalu memberikan motivasi 
untuk berkembang. 
 
Salam Sukses, 
You are my inspiration 
 
Suripto. 
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