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Pada dasarnya setiap orang atau kelompok mengharap akan adanya 
perubahan atau menginginkan hidup lebih baik seiring dengan tantangan 
dan permasalahan yang terus berkembang. Secara normal tidak ada orang 

atau kelompok yang mempunyai harapan negatif. “Hari ini harus lebih baik 
dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini” merupakan 
salah satu ungkapan yang sering kita dengar yang menggambarkan adanya 

harapan positif agar ada peningkatan kualitas diri secara terus-menerus. 
Untuk dapat mewujudkan harapan ini memilih sikap progresif, berorientasi 

masa depan, tentu lebih ditekankan daripada regresif, yakni cenderung 
kembali ke masa lalu. Untuk menentukan jenis perubahan yang diinginkan, 
kita perlu mengidentifikasi problem utama yang kita hadapi sekaligus 

membuat skala prioritas tentang aspek apa yang perlu ditingkatkan, sebab 
hal ini akan berdampak pada penentuan pilihan solusi yang paling penting. 

Semakin jelas pilihan problem dan penyebab semakin konkret langkah 
perubahan yang akan dituju. Hanya saja, yang membedakan antara 
pemetaan problem secara pribadi dan tim adalah jika secara personal tidak 

perlu minta pendapat atau sudut pandang orang lain sedangkan dalam 
konteks kelembagaan atau tim perlu dilakukan secara bersama meskipun 
hanya beranggotakan dua orang.  

Secara garis besar proses perubahan yang kita lakukan sebagai manusia 
pada dasarnya melalui dua tahapan yaitu mental creation (MC) dan physical 
creation (PC). Yang pertama (MC) terkait dengan niat (intention), cita-cita 
(ideal), harapan (hope), mimpi (dream), doa (pray), rencana (planning), 

kemauan (will), peta jalan (roadmap), dan imajinasi (imagination) yang akan 
dituju, sementara yang kedua (PC) berhubungan dengan langkah (step), 

implementasi (implementation), aksi (action), tahapan (stage), solusi (solution), 
teknis (technique), jalan (way), dan cara (means) yang diperlukan untuk 

mewujudkan yang pertama. Kedua tahapan perubahan tersebut saling 
berkaitan, sebab MC akan berpengaruh terhadap PC. Pada umumnya setiap 
perubahan yang kita lakukan seharusnya melalui dua tahapan tersebut, baik 

perubahan yang termasuk kategori kecil dalam kehidupan sehari-hari 
ataupun hal besar terkait dengan kelembagaan. Hanya Allah yang tidak 
melalui dua tahapan tersebut sebab Dia tidak mengenal hukum kausalitas. 

Ketika Dia berkehandak akan menciptakan sesuatu cukup dengan kalimat 
“kun”, jadilah, maka “fayakun”, pasti terjadi. 

Sebagai sebuah ilustrasi sederhana ketika kita menginginkan makanan 
nasi goreng pasti dimulai dengan tahapan “alasan” mengapa perlu makan 
nasi goreng (nasgor), meskipun seringkali rencana ini tanpa disadari dan 

tidak diungkapkan. Tetapi jika ada orang bertanya mengapa makanan yang 
dipilih kok nasgor bukan pecel atau gado-gado pasti ada pertimbangan, 

mungkin saja karena sudah lama tidak makan nasgor, ada pesanan dari 
anggota keluarga rumah agar membeli nasgor, atau karena tidak ada pilihan 
makanan lain selain nasgor tersebut. Sementara itu, contoh secara 

kelembagaan adalah kegiatan capacity building. Program ini dilakukan pasti 
karena pertimbangan tertentu seperti meningkatkan kompetensi staf, sudah 



rutin dilakukan setiap tahun ataupun karena program yang diwajibkan dari 
negara. Yang jelas, pada tahap merencanakan, untuk yang bersifat personal 

lebih mudah dieksekusi sebab tidak melibatkan orang lain, sedangkan yang 
bersifat kelembagaan belum tentu bisa langsung dieksekusi sebab perlu 

mendengar atau minta pendapat anggota kelompok lain. 
Pada tahapan pertama, MC, rencana, mimpi dan cita-cita perlu dibuat 

secara detil dan penuh kesadaran sebab ada orang yang membuat mimpi 

karena ikut-ikutan, bukan karena sadar menginginkan sebuah perubahan. 
Dari sisi rentang waktu juga perlu dibuat tahapan seperti jangka pendek, 
menengah dan panjang. Jangka pendek terkait dengan hari dan mingguan, 

jangka menengah terkait dengan tahunan seperti satu sampai lima tahun, 
sedangkan jangka panjang sepuluh tahun atau lebih. Selain aspek waktu, 

aspek-aspek yang dicita-citakan juga perlu dibuat lebih detil seperti 
pendidikan (jenjang pendidikan dan program studi), keluarga (kapan 
menikah dan punya momongan), ekonomi (penghasilan dan jabatan dalam 

perusahaan), sosial (networking dan pertemanan), budaya (kebiasaan yang 
ingin diciptakan), politik (afiliasi ke partai politik termasuk jabatannya), dan 

agama (tingkat spiritualitas). Pentingnya merinci soal waktu dan aspek 
kehidupan tersebut agar pada tahapan langkah dan implementasi lebih fokus 
dan bisa dilaksanakan dengan lebih mudah. 

Sementara itu, mimpi dan cita-cita yang dibuat dalam konteks kelompok 
atau tim juga perlu dibuat lebih rinci terkait waktu dan bidang. Sebaiknya 
mimpi secara kelembagaan dibuat minimal sepuluh tahun ke depan. Hal ini 

sesuai dengan hasil riset di Amerika Serikat tentang klasifikasi orang 
berdasarkan tujuan hidup atau mimpi. Dari rentang waktu ini dapat dibuat 

rincian lagi menjadi tahunan. Selain itu, kita juga perlu membuat rincian 
antar bidang agar cita-cita tersebut lebih komprehensif. Hanya saja, dalam 
konteks kelembagaan yang terdiri dari banyak orang, proses pembuatan 

mimpi berbeda dengan mimpi secara personal, sebab anggota kelompok 
harus menyatukan persepsi dengan anggota kelompok lain agar memberikan 
feedback dan pada akhirnya menyetujui mimpi yang diusulkan. Pada saat 

inilah biasanya terjadi proses yang sangat dinamis, sebab tidak semua 
mimpi, baik dalam konteks waktu maupun aspek, disepakati oleh lembaga 

lain. Bahkan, sangat mungkin mimpi yang diusulkan ditolak mentah-mentah 
oleh anggota lain sehingga tidak ada satu pun yang diterima. Karena itu, 
proses ini kadang memerlukan waktu yang tidak sebentar dan perlu 

dilakukan secara berulang-ulang sebab “beda kepala, beda gagasan”. 
Contoh berikut ini untuk sekedar menggambarkan betapa penuh 

perjuangan dalam menyatukan persepsi dalam sebuah lembaga yang 
melibatkan banyak orang atau pihak. Sebut saja Universitas X di Jawa 
Timur, ketika membangun gedung “twin tower” hanya perlu waktu tujuh 

bulan, yang lama adalah menyatukan persepsi semua pihak bahwa gedung 
ini penting dibangun yang memerlukan waktu sepuluh tahun. Contoh lain 

adalah jembatan Golden Gate di San Fransisco California. Sejak ide 
pembangunan jembatan ini sampai diresminkan memerlukan waktu dua 
puluh empat tahun. Dari rentang waktu tersebut ternyata pembangunan 

fisiknya hanya memakan waktu empat tahun sedangkan dua puluh tahun 
diperlukan untuk menyatukan persepsi semua stakeholder bahwa jembatan 

ini penting dibangun. Dari dua contoh ini dapat kita pahami bawa membuat 



rencana atau mimpi yang melibatkan banyak orang atau pihak perlu waktu 
yang tidak sebentar sebab persepsi antar orang pasti berbeda. Karena itu, 

diperlukan banyak komunikasi, “duduk bersama”, dan pendekatan bersama 
agar ide yang diusulkan diterima dan menjadi “kekitaan” dalam konteks 

lembaga. 
Jika direnungkan secara mendalam, dua tahapan dalam proses 

penciptaan masa depan di atas mempunyai banyak pelajaran atau inspirasi. 

Pertama, perubahan yang direncanakan dengan sadar, jelas dan tertulis 
menjadikan langkah untuk mengeksekusi juga lebih jelas dan terarah. 
Mungkin kita ingat sebuah ungkapan “fails to plan is plans to fail”, gagal 

membuat rencana sama dengan merencanakan kegagalan. Ungkapan ini 
mudah dipahami dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ketika kita 

berencana membeli sebuah baju di sebuah toko, maka kita pasti menuju ke 
toko yang menjual baju, tidak mungkin pergi ke toko sayuran atau buah-
buahan. Ketika kita mempunyai cita-cita menjadi public speaker maka kita 

harus belajar materi tentang bagaimana cara berbicara yang efektif di depan 
umum dan terus berlatih berbicara, kita tidak mungkin belajar ilmu tentang 

memasak dan berlatih membuat masakan. 
Poin kedua yang dapat kita pelajari adalah pentingnya melibatkan 

banyak orang dalam sebuah kelompok ketika kita merencanakan sebuah 

perubahan agar didukung semua orang dalam tim. Tidak adanya keterlibatan 
semua orang ini dapat menyebabkan rasa memiliki (sense of belonging) 

terhadap mimpi tersebut rendah. Akibatnya, hanya beberapa orang saja yang 
semangat mewujudkan mimpi tersebut, sedangkan yang lain hanya ikut-
ikutan saja atau bahkan “menjadi slilit” lembaga. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap proses mewujudkan mimpi tersebut yang relatif lambat dan, sangat 
mungkin, akan mengalami hambatan dan kegagalan. Sebaliknya, jika 

sebuah perubahan direncanakan secara bersama, terlebih ditulis dengan 
jelas dan penuh kesadaran dan keyakinan, maka proses pencapaian rencana 
tersebut akan berjalan mudah dan, sangat mungkin, lebih cepat dari waktu 

yang telah direncanakan.  
Akhirnya, rencana perubahan yang telah kita rencanakan sebaiknya 

diimplementasikan secara konsisten. Hal ini sebagai manifestasi keyakinan 

rencana yang telah dibuat. Di samping itu, evaluasi secara berkala tentang 
pencapaian rencana yang telah dibuat juga perlu dilakukan untuk 

mengetahuai tingkat keberhasilan dan efektifitas langkah yang telah dibuat. 
Dari evaluasi rutin ini akan muncul rekomendasi terkait upaya perbaikan 
langkah yang dianggap lebih baik lagi. Last but not least, 
mengkomunikasikan rencana perubahan kepada Sang Pemilik Masa Depan, 
Allah, juga perlu dilakukan, baik rencana perubahan yang bersifat personal 

maupun institusional, sebab pada dasarnya yang dapat mewujudkan semua 
rencana manusia adalah Tuhan. Mungkin kita ingat sebuah proverb “man 
proposes and God disposes”, manusia yang membuat rencana namun Tuhan 

yang menentukan keberhasilan rencana tersebut. Rencana pada hakikatnya 
sama dengan doa dan harapan, karena itu memanjatkan doa kepada Allah 

akan mempercepat perwujudan rencana tersebut. Bukankah Allah telah 
berfirman, “berdoalah kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan”? 
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