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Resensi buku Hidup Seimbang Hidup Bahagia karya Akhirudin DC, MA
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Jarang ada buku motivasi yang membahas keseharian yang paling dekat dalam hidup kita
yaitu tentang keseimbangan hidup, namun Sang motivator Akhirudin DC menjelaskannya
secara mendetail dan gamblang disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani
kehidupan, manusia membutuhkan keseimbangan. Keseimbangan akan menghasilkan
kemampuan diri, suatu kekuatan yang sangat diperlukan untuk bertanggung jawab penuh atas
pekerjaan, keluarga, kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual. Dengan memiliki keseimbangan,
seseorang dapat selalu siap dan berdaya penuh untuk melayani semua urusan kehidupan
dengan penuh tanggung jawab. Keseimbangan inilah sarana untuk menggapai kebahagiaan
dalam hidup.

Melalui buku ini, sang penulis, seorang trainer muda berbakat dalam bidang motivasi dan
pengembangan diri, memandu pembaca untuk menemukan cara menggapai keseimbangan
dengan bekerja tanpa mengabaikan aspek-aspek kehidupan yang seringkali dipertentangkan,
seperti kehidupan pribadi, keluarga, spiritual, dan sosial. Buku ini dapat membantu Anda untuk
memotivasi diri, meningkatkan manajemen diri, dan meningkatkan kualitas hidup melalui
prinsip keharmonisan

Dr. Ir. H. Haikal Hassan, S.Kom, MM, CHt, MNLP, pengasuh Program Khazanah Trans7, dan
seorang master trainer mengatakan dalam endorsementnya “Hidup Seimbang Hidup Bahagia
adalah sebuah refleksi diri, dan karena itu buku ini sangat enak dibaca. Tidak berlebihan
kiranya ia mengatakan demikian, karena penuturannya yang mudah dipahami Buku ini akan
mengajak pembaca untuk menapaki kesimbangan hidup dan menjaga ikatan spiritual lebih
kuat. Memprovokasi siapa saja untuk hidup lebih baik.
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Buku ini ringan dan enak dibaca. Terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang Balance
Life=Beautiful Life
, bagian kedua
The Law Of Balance
berisi tentang pengertian secara mendasar apa itu keseimbangan, berbagai implikasi makna
keseimbangan dalam kehidupan manusia seperti keseimbangan antara ilmu dan amal,
keseimbangan antara rasa takut dan harapan, keseimbangan dalam menjalankan ajaran
agama dan keseimbangan dalam Alam semesta.

Salah satu yang dibahas dalam bagian dua adalah keseimbangan dalam diri manusia sebagai
mahluk individu dan sosial, keseimbangan hidup dan kerja juga keseimbangan hidup di dunia
dan akhirat. Selain itu diungkapkan juga hubungan antara keseimbangan kehidupan kerja dan
produktivitas.

Saya mengenal penulisnya Akhirudin sejak masih mahasiswa dan kuliah di UIN Sunan
Kalijaga Jogjakarta dan dikenal sebagai sosok yang rajin dan ulet juga pintar berorganisasi.
Menurut Akhirudin, dalam kesimpulannya salah satu sifat atau karakteristik idela manusia
adalah mahluk yang selalu ingin memperbaiki dan mengembangkan potensi dengan berbagai
macam cara, diantaranya dengan munculnya berbagai macam pemikiran atau
ideologi-ideologi yang semua itu berusaha untuk mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik.
Namun terkadang pemikiran-pemikiran atau ideologi tersebut hanya melihat dari satu sisi tanpa
melihat sisi lain.

Sikap seimbang memiliki beberapa makna yang sejalan dengan sikap pertengahan, atau
tawazun. Sedangkan menurut Islam konsep keseimbangan dapat diartikan sebagai sikap adil
yang tidak berat sebelah dalam segala hal, menempatkan sesuatu pada posisinya dan secara
proporsional. Keadilan tersebut dapat bersifat hubungan manusia dengan Allah (habl min
Allah
) dan
hubungan manusia dengan sesama manusia (
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habl min an-naas
) yang juga mencakup di dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta.

Setelah membaca buku ini, pembaca akan selalu optimis dalam mencapai kebahagiaan dan
dalam menghadapi kehidupan dengan mengenali diri sendiri, termasuk lingkungan yang
selama ini kita anggap kurang peduli. Penulis yang juga merupakan Direktur AD Consulting
berpengalaman memberikan training di berbagai Perusahaan Nasional dan Internasional,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pemerintah pusat dan daerah dengan spesialis
dalam pembentukan karakter pribadi dan budaya perusahaan.
Buku ringan dan tipis ini wajib anda miliki sebagai panduan sehari-hari hidup Anda. Selamat
membaca!
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