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Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 Syukur Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa  yang dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat 

mengikuti pertemuan ini  dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu 

apapun. 

Pada saat memasuki universitas, para mahasiswa pastilah memiliki 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Mereka ada yang memiliki target agar dapat 

nilai baik dan lulus dengan baik pula. Sebagian mahasiswa ada juga yang 

memiliki target agar kuliahnya lancar dan lulus dengan cum-laude. Sekelompok 

mahasiswa lainya, mencita-citakan memperoleh pekerjaan berharap dapat 

menempati posisi strategis dan mendapatkan gaji yang memadai. Para aktivis 
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kampus ada yang ingin terjun ke dunia politik dan memiliki keinginan 

menduduki jabatan-jabatan tertentu, sehingga kesuksesan tersebut akan 

berimbas naiknya pamor mereka di mata masyarakat. 

Semuanya itu merupakan hal yang biasa kita jumpai.  Namun terkadang 

kita melihat ada orang-orang yang bisa berhasil dalam tempo yang tidak terlalu 

lama, ada pula mereka yang justru belum bisa mengubah nasib mereka. Banyak 

variabel memang yang bisa menentukan hal semua itu. di antara variabel itu 

adalah berkitan dengan motivasi individu. Teori-teori tentang motivasi banyak 

dipelajari dalam ranah studi psikologi dan manajemen. Teori ini berkaitan 

dengan perilaku individu, dan kedua ranah studi tersebut memang berkaitan 

dengan perilaku individu. Salah satu tokoh yang cukup dikenal adalah Abraham 

Maslow. Beliau adalah pionir dari aliran psikologi humanistik. Teorinya yang 

cukup terkenal adalah mengenai Theory of Hierarchy Needs. Menurutnya, 

manusia memunculkan suatu perilaku didasarkan pada kebutuhan yang ada. 

Hirarki kebutuhan menurut Maslow adalah sebagai berikut: 
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Maslow’s Hierarchy of Needs

SA

Esteem

Belongingness

Safety

Physiological 

Self-Actualization 

 

Saudara – saudara mahasiswa program DIII Fakultas Ekonomi, 

Maslow berargumen bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebutuhan 

yang lebih tinggi sebelum tercapai kebutuhan yang di bawahnya. Misalnya, 

seseorang akan sulit mendapatkan kebutuhan akan cinta kalau kebutuhan 

fisiologisnya belum tercapai. Begitu seterusnya hingga sampai kebutuhan 

aktualisasi diri. Namun dalam penelitian selanjutnya ternyata ada individu yang 

tidak begitu saja harus membutuhkan kebutuhan di bawahnya sebelum meraih 

kebutuhan yang di atasnya. Penelitian mengenai peak-experience terhadap 

orang-orang yang memiliki pengalaman spiritual seperti Mahatma Gandhi, 

Bunda Theresa, yang kemudian memfalsifikasi teori tersebut. Orang-orang 

semacam Gandhi atau Theresa yang langsung mencapai tingkat aktulaisasi diri 

tanpa melalui strata kebutuhan yang di bawahnya.  Hal tersebut juga terjadi pada 

junjunan kita Nabi Muhammad SAW. 
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Saudara-saudara, menurut pemikiran anda sebenarnya apa sih motivasi itu? 

Secara sederhana motivasi dapat diartikan sebagai dorongan. Secara teknis 

istilah motivasi dalam psikologi diartikan sebagai berikut: 

� seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mednorong timbulnya 

kekuatan pada diri individu; sikap yang dipengaruhi untuk pencapaian 

suatu tujuan (Wulyo, 1990);  

� suatu variabel yang ikut campur tangan yang digunakan untuk 

menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam organisme, yang 

membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah 

laku menuju satu sasaran (J.P. Chaplin, 2001).  

� suatu kekuatan yang mendorong atau menarik  yang tercermin dalam 

tingkah laku yang konsisiten menuju tujuan tertentu (Lusi, 1996).  

Sementara motivasi berprestasi (achievement motivation) merupakan teori yang 

dikenalkan oleh David McClelland. Dasar teorinya tetap berdasarkan teori 

kebutuhan Maslow, namun ia mencoba mengkristalisasinya menjadi tiga 

kebutuhan: 

� Need for Power (nPow) 

� Need for Affiliation (nAff) 

� Need for Achievement (nAch) 

Dalam membangun teorinya ini ia mengajukan teori kebutuhan motivasi yang 

dipelajari yang erat hubunganya dengan konsep belajar. Ia percaya bahwa 

banyak kebutuhan yang didapatkan dari kebudayaan suatu masyarakat. Untuk 
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melihat motivasi berprestasi ini ia menggunakan metode pengetesan dengan tes 

TAT (Thematic Apperception Test). Tes ini merupakan tes proyektif yang 

menggunakan analisa terhadap seseorang dari gambar-gambar untuk mengetahui 

perbedan individual (Gibson, et.al., 1996). Tes ini dikembangkan oleh seorang 

psikolog Henry Murray  dari klinik Psikologi Harvard, AS tahun 1943 (Groth-

Marnat, 1984). 

Dari penelitian yang dilakukan McClelland ini kemudian dihasilkan profil 

orang-orang yang memiliki kebutuhan berprestasi (nAch): 

� Orang dengan nAch tinggi memilih untuk mengindari tujuan prestasi yang 

mudah dan sulit. Mereka sebenarnya memilih tujuan yang moderat yang 

mereka pikir akan mampu mereka raih. 

� Orang dengan nAch tinggi memilih umpan balik lansung dan dapat 

diandalkan mengenai bagaimana mereka berprestasi. 

� Orang dengn nAch tinggi menyukai tanggung jawab pemecahan masalah. 

Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, marilah kita tinjau  

Adversity Quotient: Paradigma Baru Menghadapi Tantangan 

Pada kesempatan ini saya akan menambahkan sekelumit tentang sebuah 

pendekatan baru dalam melihat, mengukur, dan meramalkan kesuksesan 

seseorang. Pendekatan teoritis ini disebut adversity quotient (AQ) yang 

dikembangkan pertama kali oleh Paul G. Stoltz.• Ia beranggapan bahwa IQ dan 

                                                
• Stoltz merupakan seorang ahli komunikasi dan organisasi. Bukunya dengan judul Adversity Quotient: Turning 
Obstacles Into Opportunities (1997). Pelatihannya tentang AQ ini dianggap cukup baik dalam memelesatkan 
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EQ yang sedang marak dibicarakan itu tidaklah cukup dalam meramalkan 

kesuksesan orang. Stoltz mengelompokkan individu menjadi tiga: quitter, 

camper, dan climber.  

Saudara saudara mahasiswa program D3-Fakultas Ekonomi yang saya 

banggakan! 

Pengunaan istilah ini memang berdasarkan pada sebuah kisah ketika para 

pendaki gunung yang hendak menaklukan puncak Everest. Ia melihat ada 

pendaki yang menyerah sebelum pendakian selesai, ada yang merasa cukup puas 

sampai pada ketinggian tertentu, dan ada pula yang benar-benar berkeinginan 

menaklukan puncak tersebut. Itulah kemudian dia mengistilahkan orang yang 

berhenti di tengah jalan sebelum usai sebagai quitter, kemudian mereka yang 

merasa puas berada pada posisi tertentu sebagai camper, sedangkan yang terus 

ingin meraih kesuksesan ia sebut sebagai climber. 

Teori ini sebenarnya tetap melihat pada motivasi individu. Mereka yang berjiwa 

quitter cenderung akan mati di tengah jalan ketika pesaingnya terus berlari tanpa 

henti. Sementara mereka yang berjiwa camper merasa cukup puas berada atau 

telah mencapai sebuah target tertentu, meskipun tujuan yang hendak dicapai 

masih panjang. Mereka yang berjiwa climber akan terus pantang mundur 

menghadapi hambatan yang ada di hadapannya. Ia anggap itu sebagai sebuah 

tantangan dan peluang untuk meraih hal yang lebih tinggi yang belum diraih 

orang lain. 
                                                                                                                                                   
motivasi untuk meraih kesuksesan. Dalam edisi Indonesia buku ini terbit dengan judul Adversity Quotient: 
Mengubah Hambatan Menjadi Peluang (Jakarta: Grasindo, 2000). 
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Profil Quitter, Camper, dan Climber 
Tabel 1 

Profil Ciri, Deskripsi dan Karakteristik 

Quitter  � Menolak untuk mendaki lebih tinggi lagi 

� Gaya hidupnya tidak menyenangkan atau datar dan “tidak 

lengkap” 

� Bekerja sekedar cukup untuk hidup 

� Cenderung menghindari tantangan berat yang muncul dari 

komitmen  yang sesunguhnya 

� Jarang sekali memiliki persahabatan yang sejati 

� Dalam menghadapi perubahan mereka cenderung melawan atau 

lari dan cenderung menolak dan manyabot perubahan 

 � Terampil menggunakan kata-kata yang sifatnya membatasi, 

seperti “tidak mau”, “mustahil”, “ini konyol”, dsb. 

 � Kemampuannya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali; mereka 

tidak memiliki visi dan keyakinan akan masa depan, kontribusinya 

sangat kecil 

Camper � Mereka mau untuk mendaki, meskipun akan “berhenti” di pos 

tertentu, dan merasa cukup sampai disitu. 

� Mereka merasa cukup puas telah mencapai suatu tahapan tertentu 

(satis-ficer)  
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� Masih memiliki sejumlah inisiatif, sedikit semangat, dan beberapa 

usaha 

� Mengorbankan kemampuan individunya untuk mendapatkan 

kepuasan, dan mampu membina hubungan dengan para camper 

lainnya. 

� Menahan diri terhadap perubahan, meskipun kadang tidak 

menyukai perubahan besar karena mereka merasa nyaman dengan 

kondisi yang ada 

� Mereka menggunakan bahasa dan kata-kata yang kompromistis, 

misalnya, “Ini cukup bagus,” atau “Kita cukuplah sampai sini 

saja” 

� Prestasi mereka tidak tinggi, dan kontribusinya tidak besar juga 

� Meskipun telah melalui berbagai rintangan, namun mereka akan 

berhenti juga pada suatu tempat dan mereka “berkemah” di situ 

Climber � Mereka membaktikan dirinya untuk terus “mendaki”, mereka 

adalah pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan-

kemungkinan 

� Hidupnya “lengkap” karena telah melewati dan mengalami semua 

tahapan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa akan banyak 

imbalan yang diperoleh dalam jangka panjang melalui “langkah-

langkah kecil” yang sedang dilewatinya 
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� Menyambut baik tantangan, memotivasi diri, memiliki semangat 

tinggi, dan berjuang mendapatkan yang terbaik dari hidup; mereka 

cenderung membuat segala sesuatu terwujud 

� Tidak takut menjelajahi potensi-potensi tanpa batas yang ada di 

antara dua manusia; memahami dan menyambut baik risiko 

menyakitkan yang diimbulkan karena bersedia menerima kritik 

� Meyambut baik setiap perubahan, bahkan ikut mendorong 

perubahan tersebut ke arah yang positif 

� Bahasa yang digunakan adalah bahasa dan kata-kata yang penuh 

dengan kemungkinan-kemungkinan; mereka berbicara tentang apa 

yang bisa dikerjakan dan cara mengerjakannya; mereka berbicara 

tentang tindakan, dan tidak sabar dengan kata-kata yang tidak 

didukung dengan perbuatan 

� Memberikan kontribusi yang cukup besar karena bisa 

mewujudkan potensi yang ada pada dirinya 

� Mereka tidak asing dengan situasi yang sulit karena kesulitan 

merupakan bagian dari hidup 

Diadaptasi dari Adversity Quotient: Mengubah Hambatan Menjadi Peluang, h. 18-37 

Gambaran tersebut, secara kualitatif, bisa dijadikan sebuah bentuk komparasi 

terhadap teori motivasi berprestasi McClelland. Sebenarnya teori McClelland ini 

sudah jarang digunakan seiring dengan munculnya  temuan-temuan dan inovasi-

inovasi baru dalam ilmu pengetahuan. Sepengetahuan saya teori motivasi 
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berprestasi booming sekitar tahun 80-an dan medio 90-an di Indonesia. Setelah 

itu teori ini kemudian jarang digunakan dalam pelatihan-pelatihan. Teori ini 

memang cenderung individualistik, sementara untuk pekerjaan yang dibutuhkan 

kerja sama tim diperlukan formula lain. Maka muncullah team building yang 

biasanya dalam bentuk outdoor atau outbond training. Semoga bermanfaat. 

Sebagai calon pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing nanti, para 

pemuda dan mahasiswa wajib mematangkan diri dengan segala macam cara dan 

prosesnya. Salah satu cara yang sangat tepat,  melalui silaturahmi seperti yang 

diadakan hari ini. Rasulullah SAW memutlakkan kata “silaturahmi”, agar dapat 

mencakup segala bentuk perbuatan baik kepada sesama, serta menyampaikan 

kebaikan yang bisa atau mungkin disampaikan dan menolak kejahatan yang 

memang harus ditolak. Bahkan orang yang bersilaturahmi akan diluaskan 

kesempatan hidup dan usahanya.  Dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: “Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya 

(dipanjangkan umurnya), maka hendaknya bersilaturahmi” (H.R. Imam Bukhari 

dan Imam Muslim). 

 

Silaturahmi untuk membangun memang harus diperkokoh. Semangat 

membangun adalah mutlak pula. Dalam Al Quran dan Hadits disyaratkan 

manusia itu makhluk yang berfungsi sebagai khalifatullah atau pengemban 

amanat Allah di bumi ini, dengan kewajiban membangun alam menjadi tempat 

yang memudahkan dan menyenangkan untuk hidup. Manusia harus selalu 



 11

berinisiatif, berikhtiar, bekerja dan berdaya cipta atau membuat kemajuan yang 

diridhoi-Nya. Dalam Al Mulk (ayat 2) tercantum firman Allah, “Dia (Allah) 

yang menjadikan mati (benda-benda tak hidup) dan hidup (makhluk hidup) 

untuk menguji yang manakah diantara kamu yang terbaik amalnya (karyanya)”. 

Kita semua berkehendak membangun Indonesia sebagai bagian dari 

NKRI. Agar segalanya berlangsung baik, konsepsi pembangunan yang ada 

mestinya memperhatikan dan mempertimbangkan segala segi yang 

mempengaruhinya. Dialog hari ini niscaya akan menemukan cakrawala 

pemikiran bahkan kesepakatan, minimal pada apa yang sesungguhnya dapat 

diperankan masing-masing secara maksimal, serta secara sinergis apa pula yang 

diharapkan dari keseluruhan tata kepemerintahan, agar pembangunan nasional 

dapat berlangsung lebih baik demi kejayaan bangsa kita.  

Saudara-saudara mahasiswa yang saya harapkan memiliki motivasi tinggi untuk 

berprestasi! 

Saya menganut  prinsip bahwa  untuk mencapai kejayaan bangsa ini, pada 

saat bersamaan dalam atmosphere solidaritas transgenerasi perlu dipupuk terus 

menerus saling pengertian diantara semua pihak, dalam 2 (dua) koridor bersama 

yaitu pertama, selalu dalam pergulatan konteks peta permasalahan yang sama- 

sama dihadapi, kedua, semua kita harus berpegang pada Visi dan Misi sejarah 

bangsa Indonesia yang harus dicapai.  Dengan cara itu, bisa terjadi proses saling 

mengisi sehingga tidak ada suasana vacuum apalagi krisis. Persyaratannya 

secara nasional, generasi terdahulu membangun suasana kondusif, sementara 
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generasi penerusnya yang muncul harus lebih berkualitas dan lebih profesional. 

Disini tepat sekali dasar pemikiran dari panitia, yang tercantum pada proposal, 

bahwa “tidak ada pikiran lain dari kita, kecuali memperkuat diri melalui ikatan-

ikatan integrasi silahturahmi untuk berpacu melawan ketidakberdayaan 

masyarakat dan meningkatkan kapasitas (kompetensi dan profesionalitas) daya 

saing mahasiswa pada berbagai sektor pembangunan, menuju masyarakat 

inklusif (terbuka) yang maju dengan tidak mengabaikan jati diri bangsa 

(kearifan lokal)”berdasarkan agama yang dianutnya. 

Dalam dinamika kemasyarakatan seperti itu, birokrasi membangun 

suasana kondusif, terdepan dalam penerapan good governance melalui berbagai 

kebijakan yang lekat dengan kebutuhan dan kepentingan (yang baik) dari 

masyarakat dan dunia usaha serta mahasiswa, selalu responsif pada aspirasi 

yang berkembang secara arif serta tentu saja terus menerus meningkat 

kecakapan manajerial dan skill sebagai tuntutan jaman. Disitulah tugas 

mahasiswa, terutama dicerminkan dalam semangat belajar dan berorganisasi. 

Mahasiswa harus mampu melakukan penataan ulang secara bertahap dan 

sistematis dengan correct dan perfect atas fungsi utama nya sebagai pelajar dan 

fungsi lainnya sebagai bagian dari masyarakat. Kita berharap bahwa NKRI diisi 

SDM yang profesional, mempunyai akuntabilitas tinggi kepada masyarakat serta 

menghasilkan pelayanan publik yang prima.  

Saudara-saudara, saat ini saudara merupakan bagian dari Universitas 

Padjadjaran, saudara harus berkewajiban melaksanakan Visi dan Misi yang 
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ditetapkan Universitas dengan sebaik-baiknya. Hal itu jelas tidak mudah, karena 

bersamaan dengan itu kita semua menghadapi kompetisi global yang keras 

sehingga memerlukan paling tidak 4 (empat) kesiapan:  

1. Kemampuan pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi kritis; 

2. Kemampuan manajemen/administrasi yang kenyal, adaptif dan efektif; 

3. Kemampuan menggali potensi dan cara yang lebih baik dalam 

meningkatkan daya saing ataupun melakukan aliansi strategis (inovate-

entrepreneurial bureaucracy); 

4. Kemampuan meningkatkan kesiapan mahasiswa dan masyarakat dengan 

memberdayakannya (empowering-enabling, facilitate, motivate, regulate). 

Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, 

Kualitas dan kapabilitas SDM  khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus 

mutlak perlu, karena kita tidak boleh terlena seolah-olah tidak ada permasalahan 

persaingan, padahal kita justru harus mengejar ketertinggalan dalam banyak hal, 

sementara Visi dan Misi harus tercapai. Sebagai contohnya melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi: yaitu (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) 

Pengabdian Masyarakat. Semoga cita-cita masyarakat Indonesia yang , Aman, 

Tertib, Demokratis, Berkeadilan Sosial, dapat terwujud. Visi itu tidak boleh 

lepas dari ingatan dan hati seluruh mahasiswa agar dapat dijadikan motivasi atau 

pendorong untuk memilik pandangan kedepan dan arah tujuan yang ingin 

diwujudkan (yang realistis ingin diwujudkan).  

Saudara-saudara, 
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Saya merasa berbahagia pada hari ini berhadapan dengan pemuda yaitu 

mahasiswa dan mahasiswi yang segera akan mengisi ruang-ruang pembangunan 

dan pada saat yang bersamaan berperan melakukan kontrol dan koreksi di segala 

bidang pembangunan. Memang pada dasarnya pemuda dalam hal ini mahasiswa 

adalah sosok yang paling dinamis dan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan 

bangsa. Pemuda selalu hadir untuk memberikan sumbangan yang bermakna bagi 

bangsa Indonesia. Ia selalu tampil untuk menyuarakan dan memperjuangkan 

nilai-nilai kebenaran dan menentang segala bentuk ketidakadilan pada 

zamannya.  

Sungguh tepat beberapa ungkapan yang ada, “siapa yang memiliki 

pemuda akan menguasai masa depan”;  “pemuda harapan bangsa”; 

“sesungguhnya ditangan pemudalah terletak nasib ummat dan dalam 

keberaniannya terletak hidup bangsa”. 

Di Indonesia, nenek moyang kita merasakan betapa sakitnya hati dan 

perasaan mengalami penjajahan yang berarti dirampas segala elemen hak azasi 

kemanusiaannya yang membodohkan dalam segala hal.  

Semua itu merupakan hikmah, kemudian menjadi sumber inspirasi luar 

biasa yang tiada habis, dalam kesadaran tinggi mengartikan dan mengisi 

kemerdekaan. Kesadaran tinggi dan motivasi dipastikan mampu melahirkan 

tidak saja gagasan, tetapi juga kepercayaan diri untuk bangkit melaksanakan 

gagasan terbaik, guna meningkatkan harkat kemanusiaan masing- masing, dalam 

wujud kesejahteraan fisik dan psikis serta alam pikirnya.  
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Kritik bahwa kondisi sekarang pemuda dan mahasiswa kurang memiliki 

kesadaran nasionalisme termasuk para pemimpin bangsa, harus disikapi secara 

positif.  

Saudara-saudara, 

Kondisi Indonesia harus berubah ke arah kemajuan, kuncinya terletak 

pada pemimpin bersama-sama pemuda dan mahasiswa yang benar-benar bersih, 

nasionalismenya kuat tanpa dikotomi dengan isu-isu tertentu apapun, serta betul-

betul taat pada ajaran agama. Persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan 

kemampuan untuk bersaing, pencerdasan diri, dan mencari pengalaman yang 

seluas luasnya. Kecerdasan tanpa pengalaman tidak akan jalan, demikian juga 

sebaliknya. Kaum muda harus  memantapkan diri pribadi sebagai calon-calon 

pemimpin dikemudian hari yang dinamis, kritis dan kreatif, sekaligus juga 

pembaharu yang bertanggungjawab dalam ikut serta mengantarkan bangsa 

Indonesia menjadi bangsa yang maju, modern, besar dan dewasa. Generasi 

muda yang mau bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas diri, dan 

mengamalkan kemampuannya bagi pembangunan bangsa dan negara sekaligus 

membangun masa depan yang lebih baik bagi diri,  keluarga serta 

lingkungannya. Orang-orang dengan kualifikasi seperti inilah yang dapat 

menghadapi tantangan zaman yang penuh persaingan.  

Saya percaya saudara mempunyai motivasi yang sangat kuat. Keinginan 

untuk maju merupakan sesuatu yang penting untuk dijalankan, tetapi harus 

spontan dimulai dari pribadi pemuda, dan orang tua turut membantu, karena 
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orang tua mempunyai kelebihan dalam pengalaman, analisa penghayatan 

ideologi, serta sangat penting ketulusan pribadi untuk bangsa semata 

sebagaimana disyairkan lagu “kasih ibu tak terhingga sepanjang masa”.  

Disamping itu sebagai pemuda dan mahasiswa penerus generasi ke depan, harus 

mempunyai cakrawala yang luas, tidak hanya cukup bangga menjangkau 

lingkup lokal saja, tetapi harus bangga menjangkau wawasan nasional bahkan 

internasional. Untuk itu harus dipahami betapa pentingnya meningkatkan daya 

saing Indonesia ditingkat Internasional, baik daya saing ekonomi nasional, 

maupun daya saing ekonomi daerah sebagai satu kesatuan gerak menuju 

masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi. 

Saudara-saudara, 

Dalam kesempatan ini saya menghimbau, banggalah menjadi mahasiswa 

Universitas Padjadjaran. Untuk itu, sudah selayaknya saudara termotivasi untuk 

mencapai cita-cita. Saya berharap saudara  senantiasa belajar dan bekerja keras 

agar tidak hanya berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara, tetapi juga 

bermanfaat bagi umat manusia. 

Saudara-saudara mahasiswa program D3 Fakultas Ekonomi, 

Kita perlu menyadari, pembangunan Indonesia pada dasarnya adalah 

pembangunan dalam segala aspek yang sedang digalakkan dewasa ini menuntut 

partisipasi semua pihak termasuk pemuda dan mahasiswa. Kembangkanlah 

semua potensi yang ada. Potensi lahan, sumber daya kelautan dan perikanan, 

pertambangan dan energi panas bumi  serta potensi lain merupakan arena 
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keikutsertaan aktif pemuda dan mahasiswa dalam turut meningkatkan nilai 

tambah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.  

Saudara-saudara, 

Tantangan ke depan begitu luas, globalisasi, liberalisasi, akuntabilitas, dan 

transparansi, demokrasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup, masyarakat 

materialistis individualistis, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rasa keadilan 

membutuhkan penanganan yang tidak sederhana. Namun kita tidak boleh kendur 

apalagi putus asa. Bagi bangsa yang berjuang tidak ada istilah patah hati atau 

putus asa. “For a fighting nation there is no sense-of despire, For a fighting 

nation there is no journeys end”, karena itu, berjuang dan maju terus.   

Saudara-saudara mahasiswa baru, di dalam dunia pendidikan kita terdapat 

masalah yang sering dihadapi : (1) Masyarakat dan sistem pendidikan terlalu 

menekankan aktivitas mental belahan otak kiri. Masyarakat umumnya  lebih   

mementingkan  analisis,  logika, matematika  dan  jarang sekali memperhatikan  

atau  kurang  mengoptimalkan  fungsi belahan otak  kanan dalam pembelajaran  

(Khoo, Adam 1999).   Pada   kenyataannya   memang   sejak   awal pendidikan  

tidak lebih  dari 10 %  mata  pelajaran yang memakai fungsi belahan otak kanan, 

seperti  kesenian  dan  musik.  Bagaimana   cara    mendayagunakan belahan 

otak  kanan  atau memaksimalkan fungsi belahan otak kanan untuk 

pembelajaran?,  (2) Materi pengajaran dan pembelajaran yang kurang menarik. 
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Mahasiswa    sudah    memiliki    pengalaman   belajar    paling  sedikit  12  

tahun. Sayangnya  pengalaman  belajar mereka tidak selalu  menyenangkan dan 

menarik (Malouf   Doug,  2000).    Banyak    yang   mengeluh   materinya   

membosankan, kering,     dan      pembelajaran     hanya     di   belakang    meja,    

sangat   formal. Bagaimana merancang   materi   pengajaran   yang   menarik?   

Ini berkaitan dengan  pendekatan  atau  strategi  pembelajaran, (3) Hambatan 

mencapai target belajar bahasa, bahasa ekspresif. Winitz (1981,1982), Nord 

(1981) dan Krashen (1978) dalam Asher (1996) mengatakan bahwa “production 

cannot be taught”. “Production can be shaped perhaps, but not directly taught”.  

Pengalaman membuktikan bahwa terlalu dini mengharapkan mahasiswa untuk 

berbicara dalam bahasa asing, bisa membuat mereka stress dan selanjutnya 

menghambat aspek komunikatif para pembelajar.  

Saudara-saudara mahasiswa Program D3 Fakultas Ekonomi, 

Akhir-akhir ini diperkenalkan metode belajar yang disebut Metode Belajar 

Quantum Learning. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita sekarang berada 

dalam suatu era  dimana hampir seluruh informasi  dapat disajikan seketika 

dalam berbagai bentuk melalui sebuah jaringan belajar global, suatu abad 

dimana teknologi informasi telah melahirkan ekonomi baru.  Gelombang 

perubahan yang mengguncangkan ini memaksa kita untuk memikirkan kembali 

segala sesuatu yang selama ini kita pahami tentang pembelajaran, pendidikan, �

bisnis, ekonomi, dan pemerintahan dimana negara-negara berkembang 

memungkinkan melompati revolusi industri dan segera memasuki era informasi 
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dan inovasi. Kekuatan atau kompetensi dari suatu organisasi akan lebih 

ditentukan oleh intangible asset berupa sumber daya manusia yang 

berkemampuan serta organisasi pembelajar untuk dapat bersaing pada masa 

yang akan datang.  Dengan berkembangnya teknologi  informasi dunia ini penuh 

dengan limpahan pengetahuan yang luar biasa tinggal mampukah mengambil 

kesempatan tersebut untuk mengembangkan kompetensi diri kita sebagai 

individu maupun organisasi. 

Tujuan utama dari pembelajaran melalui metode Quantum Learning lebih 

ditujukan untuk middle management dan top management dengan cara 

mengatasi atau menerobos hambatan (barriers) gunung es organisasi (hidden 

aspect) melalui peningkatan motivasi, attitude, penyelarasan persepsi, 

menumbuhkan budaya perusahaan, interaksi informal serta komitmen dari 

karyawan pada visi, misi dan sasaran organisasi. 

Saudara-saudara mahasiswa, berikut adalah Konsep  Quantum Learning,  

Quantum Learning merupakan metoda pengajaran maupun pelatihan yang baru 

yang menggunakan metodologi berdasarkan teori-teori pendidikan seperti 

Accelerated Learning (Lozanov), Multiple Intelligences (Gardner), Neuro 

Linguistic Programming atau NLP (Grinder & Bandler), Experential Learning 

(Hahn), Socratic Inquiry, Cooperative Learning (Johnson & Johnson) dan 

Elements of Effective Instruction (Hunter) menjadi sebuah paket multisensori, 

multi kecerdasan dan kompatibel dengan cara bekerja otak yang mampu 
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meningkatkan kemampuan dan kecepatan belajar.  Metodologi ini dibangun 

berdasarkan pengalaman delapan belas tahun.  

Percepatan belajar (accelerated learning) dikembangkan untuk  menyingkirkan 

hambatan yang menghalangi proses belajar alamiah dengan secara sengaja 

menggunakan musik, mewarnai lingkungan sekeliling,  menyusun  bahan  

pengajaran  yang  sesuai,  cara efektif penyajian, modalitas belajar serta 

keterlibatan aktif dari peserta.  

Konsep   kunci dalam Quantum Learning dari berbagai teori dan strategi belajar 

yang digunakan antara lain : 

� Teori otak kanan / kiri 

� Teori otak triune ( 3 in 1) 

� Pilihan modalitas (visual, auditorial dan kinestetik) 

� Teori kecerdasan ganda 

� Pendidikan holistic (menyeluruh) 

� Belajar berdasarkan pengalaman 

� Belajar dengan symbol (metaphoric learning) 

� Simulasi / permainan 

� Peta Pikiran (mind mapping) 

�

Untuk meningkatkan percepatan belajar dan efisiensi waktu dari pelatihan dan 

pengembangan di lingkungan universitas Padjadjaran perlu mengembangkan 

metode belajar dengan konsep dan falsafah Quantum Learning dengan demikian 
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diharapkan program pelatihan atau pengembangan manajemen akan lebih 

menarik, memberikan added value yang nyata kepada peserta sehingga dapat 

menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan sebagai jeda dari suatu siklus bekerja  

(bisnis,  belajar dan kembali bisnis). 

Berikut ini adalah perubahan paradigma dalam model Quantum Learning: 

� Setiap orang adalah guru dan sekaligus murid sehingga seorang trainer 

lebih bersifat sebagai fasilitator 

� Bagi kebanyakan orang belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam 

suasana yang menyenangkan, lingkungan dan suasana yang tidak terlalu 

formal, penataan duduk setengah melingkar tanpa meja, penataan sinar 

atau cahoya yang baik sehingga peserta merasa santai dan relak. 

� Setiap orang mempunyai gaya belajar, bekerja dan berpikir yang unik dan 

berbeda yang merupakan pembawaan alamiah sehingga kita tidak perlu 

merubahnya dengan demikian perasaan nyaman dan positif akan 

terbentuk dalam menerima informasi atau materi yang diberikan oleh 

fasilitator. 

� Modul pelajaran tidak harus rumit tapi harus dapat disajikan dalam bentuk 

sederhana dan lebih banyak kesuatu kasus nyata atau aplikasi langsung. 

� Dalam menyerap   dan   mengolah   informasi   otak menguraikannya 

dalam bentuk simbol atau asosiatip sehingga materi akan lebih mudah 

dicerna bila lebih banyak disajikan dalam bentuk gambar, diagram, flow 

atau simbol.  
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� Kunci menuju kesuksesan model quantum learning adalah latar belakang 

(background) musik yang telah terbukti memberikan pengaruh positip 

dalam proses pembelajaran 

� Metoda peran dimana peserta berperan lebih aktif dalam membahas 

materi sesuai dengan pengalamannya melalui pendekatan terbalik yaitu 

membuot belajar serupa bekerja (pembelajaran orang dewasa) 

� Saat jeda dalam pelatihan, seminar maupun workshop diserahkan kepada 

peserta agar hal yang menarik maupun kurang menarik tidak menghalangi 

/ merusak mood atau suasana yang sudah terbentuk. 

Tahapan awal aplikasi metoda belajar Quantum Learning : 

� Melakukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai metoda belajar 

dengan Quantum Learning 

� Bekerja sama atau kolaborasi dalam mengembangkan metode tersebut 

dengan pihak luar yang mempunyai basis psikologi dalam metoda 

pendidikan 

� Mengundang pihak luar yang kompeten dalam pengembangan metoda 

tersebut ( Mizan Learning Center) 

� Bilamana diperlukan mengundang Bobbi DePorter yang telah mengemas 

dan mengembangkan gagasan Quantum Learning 

� Mengadakan uji coba aplikasi metoda tersebut untuk materi manajemen 

(non vocational) dan melakukan questioner untuk pengembangan lebih 

lanjut apabila hasilnya positif. 
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� Menyiapkan  sarana  belajar  Quantum  Learning  sesuai perkembangan 

yang ada 

� Sosialisasi pada diklat-diklat di lingkungan Jasdik untuk mengembangkan 

metoda tersebut 

� Melakukan review  pada modul-modul yang telah ada berdasarkan 

sistimatika dan metodologi Quantum Learning 

� Melakukan survey, questionare, wawacancara dan presentasi secara 

umum serta kebutuhan materi training Membentuk team yang sepenuhnya 

di sponsori dan di back-up oleh manajemen karena sifatnya yang 

eksperimental dalam mengembangkan inovasi yang baru tersebut ( re-

energize ). 

Saudara-saudara mahasiswa,  

Kita mengikuti perjalanan pembangunan bangsa selama ini, berkaitan dengan 

pasang surut nya perkembangan bisnis di Indonesia. Saudara-saudara pemuda 

dan mahasiswa mestinya sudah dapat menentukan pilihan sesuai dengan hati 

nurani dan masa depan yang saudara pilih, dan hal itu memang harus demikian 

sebagai  konsekuensi berdemokrasi.  

Demikianlah beberapa hal  yang dapat saya sampaikan; Semoga 

bermanfaat bagi perkembangan pemuda dan mahasiswa Indonesia, khususnya  

yang berasal dari program D3 – Fakultas Ekonomi, program studi: Akuntansi, 

Manajemen Pemasaran, Perpajakan dan Bisnis Internasional. Saya menaruh 

harapan besar dan percaya kepada saudara-saudara sekalian bahwa Islamic 
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Study Club ini bukan untuk menggiring saudara untuk mempercayai atau 

menggiring kepada aliran tertentu. Jadikanlah Islamic Study Club ini sebagai 

motivator, sehingga saudara dapat mencapai cita-cita luhur. Saudara harus 

termotivasi untuk menjadi insan sukses yang merupakan bagian dari keluarga, 

masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Sebagai pendidik saya selalu mendoakan agar cita-cita saudara tercapai.  

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sukses selalu menyertai anda. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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