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DARI REDAKSI 

 

Kita layak bersyukur kepada Tuhan. Setelah 

berhasil dengan e-magz edisi perdana, kami 

telah menyelesaikan edisi kedua. Semoga 
kami dapat terus memproduksi media positif 

ini. 

 

Berhubung bulan ini adalah bulan pemilu, 

maka kami mengambil tema tentang 

kepemimpinan. Jadi, jangan lewatkan 
pembahasan-pembahasan segar seputar 

kepemimpinan. Selain itu, ada juga liputan 

menarik lainnya 

 

Sahabat,  

kami tidak mungkin berkembang tanpa 

bantuan sahabat. Jadi jangan malu-malu 
untuk berkontribusi. Kirimkan tulisan, saran, 

atau hanya sekedar berbagi inspirasi ke 

smilemagz@gmail.com Tema untuk edisi Mei 

adalah pengambilan keputusan. Selain itu, 

kirimkan juga e-magz ini ke sahabat-sahabat 

anda yang tercinta. 
 

Terima Kasih. 

See you next time. 

 

“Where there is a will, there is a way” 
 

Redaksi 

Kirim semua inspirasi dan aspirasimu ke 
smilemagz@gmail.com dengan subjek sebagai 
berikut: 

 

Langganan : jika ingin mendapatkan e-magz 
gratis tiap bulan (terbit tanggal 15) 

Inbox : untuk surat masuk 

SMS : Untuk rubrik berbagi salam dan 

inspirasi 

Kuiz : untuk menjawab kuis 

Serta subjek sesuai nama rubrik jika ingin 
berkontribusi.   
 
Kami sangat senang dengan partisipasi sahabat 
dan itulah yang akan membuat kami 

berkembang. 

SMS (Smilers Mengirimkan Senyum) 
Ayo cek di sini! apa kamu dapat salam atau inspirasi 
baru ? Kirim juga pesan kreatifmu, inspiratifmu, serta 
positifmu ke smilemagz@gmail.com 
Space terbatas. Khusus yang positive, relevan, 
inspiratif, dan yang bikin kita tersenyum. :) 
 
Dari : Ayu (madeayu_asp@yahoo.com) 

Buat : All Readers 

Pesan : Dream, learn, and take action !!! 
 

Dari : Danang (danariev7@gmail.com) 

Buat : Kaskuser 

Pesan : Nice info ... monggo dilanjut gan :) 
 

Dari : Ami (sulasmi.ami@gmail.com) 

Buat : All 

Pesan : Peace, love, and secure 
 

Dari : Hidayat (hidayat.alfan@gmail.com) 

Buat : Mas Ferry 

Pesan : Chayo ! Semangat !!! 

 
(bersambung ke hal. 12) 

INBOX 
 

"Bagus koq dan yakin ke depan kalo diniatin 

mah pasti juga makin bagus. 

Hmmm....jangan sampai terkesan halaman 
ini sifatnya intern, hanya kalian-kalian saja, 

tapi coba lebih berisi sesuatu yg "mengajak" 

dan tentunya sesuatu yang bisa dijual. 

Maksudnya dijual dsini, orangpun akan 
tertarik untuk menengok page km. 

Contohnya isu-isu yg lebih luas,misalnya 

yang bisa ngajak org luar jg ngikut comment, 

seperti event-event anak muda di jogja." 

Dhaniek (lifestyle editor asisstant majalah 
Olga, tjumadhanie@yahoo.com) 

 

"Jadikan "senyum" seperti gerakan baru anak 

muda. "senyum" dijadikan tren anak muda 
tapi kalo bisa dibuat kesan memberontak, 

pokoknya biar orang berpikir "aku putuskan 

untuk selalu tersenyum, persetan orang lain 

mo bilang apa", contoh ekstrim nya kayak 
gitu. He9. Soalnya waktu pertama kali 

gabung di fb aku sudah suka konsepnya, tapi 

kurang rock n roll" 

Daniel Yudha (Entrepreneur muda, 

bati_182@yahoo.com) 
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“Pemimpin tidak diwajibkan 

untuk tau segala hal – karena 

itulah kenapa kamu bekerja 

sama dengan orang-orang yang 

berpengetahuan luas dan 

berkemampuan” 

INSPIRASI 

 Bahasan Utama 

 

 

 

Mengungkap Gaya kepemimpinan  
 
Bayangkan jika kamu menjadi presiden.  Atau 

jadi ketua lomba 17an saja. (kok kontras banget 
ya ) Atau menjadi bagian dari kepemimpinan 

seseorang. Kamu sebaiknya memang perlu 
mengetahui tentang satu hal berikut ini, yakni 

gaya kepemimpinan.  

 

Yup. Gaya kepemimpinan sering diartikan 
sebagai cara dalam menunjukan arah, 

menerapkan rencana dan memotivasi orang. 

Tahun 1939 Kurt Lewin pernah memimpin suatu 

kelompok penelitian untuk mengidentifikasi gaya 
kepemimpinan. Dari hasil yang didapatkan, 

mereka menemukan adanya 3 gaya 

kepemimpinan yang mempunyai pengaruh besar 

di dalam kehidupan. Disebutkan dalam U.S. 

Army handbook (1973) 3 gaya kepemimpinan itu 
adalah: 

 Otoritan atau otokratis 

 Demokratis atau partisipan 

 Delegatif atau pemerintahan yang bebas 
 

Pemimpin yang baik biasanya akan 

mengkombinasikan 3 gaya tersebut karena 

situasi-situasi tertentu menuntut satu gaya 
kepemimpinan tertentu, sedangkan situasi 

lainnya menuntut gaya yang lain pula. Walaupun 

salah satu dari gaya kepemimpinan itu akan 

tetap dominan dalam diri seorang pemimpin. 

 
Sekilas kita akan bahas masing-masing gaya 

kepemimpinan ini… let’s check these out.. 

 

1. Otoriter (otokrasi) 
 

“I want both of you to. . .” 

 

Gaya otoriter ini bisa kita lihat pada seorang  
pemimpin yang senang memerintah  

bawahan/pengikutnya untuk melakukan sesuatu, 

mendekte bagaimana mereka memenuhi itu 

tanpa mau mendengarkan usul/saran dari 
bawahanya. Biasanya juga, dari hal tersebut 

muncul ketergantungan kepada yang berwenang 

dan menganggap bahwa orang-orang tidak akan 

melakukan apa-apa kecuali jika diperintahkan. 

Gaya ini tidak mendorong adanya pembaruan. 
Pemimpin menganggap dirinya sangat 

diperlukan. 

 

 
2. Demokratis (partisipan) 

 

“Let's work together to solve this. . .” 

Gaya kepemimpinan ini sah-sah dilakukan 

tetapi hanya pada waktu tertentu saja, misalnya 

ketika kamu  sebagai pemimpin mempunyai 

semua informasi untuk memecahkan 
masalah,tetapi hanya punya sedikit waktu, 

sehingga keputusan dapat dibuat dengan cepat. 

Tetapi harus diingat bahwa bawahan harus 

termotivasi dengan baik untuk melakukan itu.  
Jangan sampai kamu menggunakan gaya 

kepimpinan ini untuk menunjukan kekuasaan 
dan mengatur semua orang disekitarmu…   

 
 

2. Demokratis (partisipan) 

 
“Let's work together to solve this. . .” 

 

Pemimpin yang demokratis biasanya senang 

memecahkan masalah dan bekerja sama 
dengan orang lain karena mereka percaya 

bahwa cara untuk memotivasi orang-orang 

adalah dengan melibatkan mereka dalam proses 

pengambilan keputusan (menentukan harus 

berbuat apa dan bagaimana caranya). Hal ini 
diharapkan akan menciptakan rasa memiliki 

sasaran dan tujuan bersama. 

Gaya ini digunakan ketika kamu sebagai 

pemimpin mempunyai sebagian informasi dan 
bawahanmu mempunyai sebagian lainya. 

Ingat… bahwa seorang pemimpin tidak 

diwajibkan untuk tau segala hal – karena itulah 

kenapa kamu bekerja sama dengan orang-
orang yang berpengetahuan luas dan 

berkemampuan. Pemimpin dengan gaya ini 

menganggap bahwa orang lain pun merasakan 

hal yang sama, dan karena itu, hasil yang paling 
besar akan diraih dengan cara bekerja sama 

dengan mengajak orang lain turut serta dalam 

mengambil keputusan dan meraih sasaran. 

 

      (Bersambung ke hal 3) 
 

 

“You two take care of the problem while I 

go. . .” 
 

Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin 
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Bahasan Utama 

“Pemimpin”  

by Lao-Tze 
 
 “ Pemimpin yang terbaik, ketika orang benar-benar sadar akan 

keberadaannya, 

 

“Pemimpin yang tidak begitu baik, ketika orang-orang hanya 

memuji akan pemerintahannya, 

 

“Pemimpin yang kurang baik, ketika orang-orang masih berdiri 

di dalam ketakutan,” 

 

“Pemimpin yang paling buruk, ketika orang-orang 

meremehkannya.” 

 

“Gagal menghormati orang-orang, maka merekapun tidak akan 

menghormatimu” 

 

“Hanya seorang pemimpin yang  baik, 

yang akan sedikit bicara ketika pekerjaannya berhasil 

dilaksanakan, tujuannya dipenuhi.” 
  

 

(lulu) 

 

 

 

 

 

(lanjutan hal 2) 

 

3.Delegatif (Laissez-faire atau pemerintahan 
bebas) 

 

“You two take care of the problem while I 

go. . .” 
 

Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin 

mengijinkan bawahan untuk membuat 

keputusan sendiri. Gaya ini digunakan ketika 
bawahanmu mampu untuk menganalisis situasi 

dan menentukan apa yang harus dilakukan dan 

bagaimana caranya. Sebenarnya ini sama sekali 

bukanlah kepemimpinan karena gaya ini 
membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan 

sendirinya. Pemimpin hanya melaksanakan 

fungsi pemeliharaan saja. Gaya ini kadang-

kadang dipakai oleh pemimpin yang sering 

bepergian atau yang hanya bertugas sementara 
sehingga kamu harus menetapkan prioritas dan 

mendelegasikan tugas pada bawahanmu. 

 

Nah… sekarang keputusan ada ditanganmu… 
mau menjadi pemimpin yang seperti apa…?!!!! 

Atau mau dipimpin orang seperti apa….??? 

 

 
 

(Lulu dari berbagai sumber) 
 

Beda Pemimpin dengan Manajer 
 
Bennis dan Nanus (1995).  
Pemimpin berfokus pada mengerjakan sesuatu yang benar sedangkan manajer berfokus pada mengerjakan sesuatu secara 
tepat ("managers are people who do things right and leaders are people who do the right thing"). Kepemimpinan memastikan 
tangga yang kita daki bersandar pada tembok secara tepat, sedangkan manajemen mengusahakan agar kita mendaki tangga 
seefisien mungkin. 
 
John Kottler  
Kepemimpinan menyangkut hal mengatasi perubahan, menetapkan arah dan mengembangkan visi terhadap masa depan, 
mensinergikan orang dengan mengkomunikasikan, serta menginspirasi mereka untuk mengatasi rintangan-rintangannya. 
Manajemen soal ketertiban dan konsistensi, memantau hasil dengan membandingkannya dengan rencana. 
 
Abraham Zaleznik (Sekolah bisnis Harvard) 
Pemimpin mengambil sikap pribadi dan aktif terhadap tujuan sedangkan manajer cenderung impersonal. 
Pemimpin bekerja dari posisi beresiko tinggi, bahkan suka mencari resiko dan bahaya terutama jika peluang atau imbalan 
tampak tinggi. Manajer bekerja dalam bingkai kemungkinan. 
Pemimpin yang memperhatikan gagasan berhubungan dengan cara yang lebih intuitif dan empatik. Manajer lebih suka bekerja 
dengan orang, cemas jika sendiri. 
 
(nafis dari berbagai sumber) 
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Bahasan Utama 

Pemimpin memang sudah seharusnya memimpin.  
 

"The leaders have to lead". Tampaknya memang di banyak kasus, individu yang diharapkan 

memimpin tidak hanya sekedar memanage timnya melaksanakan tugas namun juga berani 

menghadapi segala kompleksitas, ambiguitas dan "unpredictabilities". Terkadang penulis jadi 
bertanya-tanya, bahkan berterimakasih kepada individu-individu yang bersedia, bahkan 

sampai-sampai agak "ngotot" untuk memegang tampuk kepemimpinan suatu lembaga, bahkan 

negara.  

 
Pemimpin pastinya sangat paham dan jago bukan saja dalam "plan the work" tetapi juga "work 

the plan". Nah, di dalam "working the plan" inilah baru teruji daya adaptasi, kreatifitas dan 

inovasi, kejelian menangkap peluang, serta kecerdikannya mengelola kegiatan operasional di 

dalam situasi yang berubah-ubah dan rumit dengan bimbingan yang sangat minimal. 

 
Bisakah kita berempati terhadap Antasari Azhar yang menghadapi orang-orang penting dengan 

kasus-kasus korupsi di negeri ini tanpa pandang bulu? Bisakah juga kita membayangkan KPU, 

menghadapi persoalan-persoalan suksesi pemilu yang notabene carut-marut tentang daftar 

pemilih tetap, logistic, distribusi surat suara, dll? Dengan sedikit upaya, kita tentunya bisa 
membayangkan betapa ribet-nya bila kita masuk dalam posisi para pemimpin tersebut. Bahkan 

penulis bertanya dalam hati, "Koq mau-maunya ya orang masuk dalam situasi sesulit itu?" 

 

Pemimpin diharapkan menjadi tokoh yang selalu "be there" kalau ada kesulitan dan bisa 
menyediakan solusi. Misalnya, dalam keadaan yang terjepit secara finansial dan perusahaan 

atau lembaga dituntut untuk menjalankan program, kata-kata "tidak ada budget" bisa 

diungkapkan oleh departemen keuangan, tapi pemimpin tertinggi tetap tidak bisa mengelakkan 

kalau program harus terus dijalankan "The show must go on." Uangnya dari mana? 
Pemimpinlah yang harus putar otak dan mengarahkan semua sumber daya untuk mencari 

solusi. 

 

Pemimpin perlu bisa memainkan banyak peran dari penggerak, pemasok, pengelola sumber 

daya yang efisien, penyemangat, pemecah masalah, pengayom dan masih berpuluh-puluh 
peran yang memang perlu terampil dimainkan. Naaah, siap berjuangkah anda menjadi seorang 

pemimpin untuk bisa memimpin ? 

 

(yudha) 

“Harta Anda yang paling berharga bukanlah aset finansial Anda. Harta Anda yang paling 

berharga adalah orang-orang yang bekerja bersama Anda, dan apa yang dibawa dalam kepala 

mereka dan kemampuan mereka untuk bekerjasama-sama “ 

Robert Reich 

“Suatu organisasi yang dibentuk di sekeliling figur tunggal yang karismatik tidaklah 

bertahan pada waktu yang lama” 

Max Weber 
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Diasma Sandi Swandaru 

Ir. Soekarno

Why : Merupakan pemimpin yang mampu melihat masa depan (visioner), tegas 
dalam mengambil keputusan sehingga membantu dalam pembentukan Nation
and Character building. 

MRA Puspitasari M.Psi

Mahatma Gandhi

Why : Pemikirannya visioner yang selalu dilandaskan pada kebenaran, rasa 
cinta, semangat melayani  dan menerima segala perbedaan mampu 
menjadikannya kuat dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk 
bergerak maju melepaskan diri dari keterbelakangan.

Ririn H

Diri sendiri

Why: Narsis aja :D

Pinandhito Adi D

Mahmoud Ahmadinejad

Why : Memiliki visi yang jelas dan tegas pendirian. Menjadi orang besar yang 
disegani karena berasal dari akar rumput berjuang menjadi orang besar

Kata Sahabat 

(by Ami) 

Siapakah pemimpin ideal menurutmu? 
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Kenalan Yuk 

"Beberapa tahun lagi, saya yakin semua orang yang bermaksud 
membuat proyek servis TI yang kompleks akan bertanya, 

`Mungkinkah kita minta bantuan Wipro saja?` Kami (Microsoft) 
adalah pelanggan Wipro yang amat puas" -  

Bill Gates, pendiri Microsoft. 
 

Hal ini bermula ketika Premji yang sedang 

kuliah di Stanford University harus kembali ke 

India karena kematian ayahnya. Saat itulah 
dirinya ditunjuk menjadi penerus bisnis 

ayahnya yang bernama Wipro, sebuah 

perusahaan minyak goreng. Meskipun buta 

terhadap bisnis minyak goreng dan sempat 
disarankan untuk meneruskan kuliahnya di 

Amerika, Premji yang masih berusia 21 tahun 

justru gigih untuk belajar seluk beluk 

manajemen serta bisnis agar dapat memimpin 
Wipro. Keteguhan tekad dan kekuatan nilai 

yang dipegangnya mampu mengubah segala-

galanya. Wipro, saat ini merupakan 

perusahaan penyedia jasa R&D independen 
terbesar di dunia dengan pendapatan per 

tahun mencapai 2,4 miliar dolar. Wipro juga 

menjadi salah satu di antara 100 perusahaan 

teknologi terkemuka di dunia menurut 

BusinessWeek. 
 

Integritas Premji menjadikannya seorang 

pengusaha yang disegani baik di India maupun 

dunia. Sejak awal membangun Wipro, Premji 
telah mencanangkan untuk tidak akan 

membayar uang sogokan sepeserpun dalam 

menjalankan bisnisnya. Ini adalah sikap yang 

sulit karena pada masa itu korupsi dan praktik 
suap merajalela di India. Meskipun beresiko 

kehilangan beberapa peluang bisnis, sikap 

yang menjunjung tinggi etika bisnis ini 

ternyata membuahkan kesuksesan bagi Wipro.  

 
peningkatan 30% per tahun, sedangkan 

keseluruhan industri jasa teknologi 

berkembang sekitar 5 % per tahun. 

 
Kepribadian Azim Premji mencerminkan 

karakter seorang pemimpin sejati. Dia adalah 

pemimpin yang suka melibatkan diri, kerap 

turun langsung dalam mengatasi persoalan 
bisnis. Dia adalah seorang yang rendah hati, 

tidak menempatkan dirinya di atas semua 

Pendapatan Wipro selalu mengalami 

peningkatan 30% per tahun, sedangkan 
keseluruhan industri jasa teknologi 

berkembang sekitar 5 % per tahun. 

 

Kepribadian Azim Premji mencerminkan 
karakter seorang pemimpin sejati. Dia adalah 

pemimpin yang suka melibatkan diri, kerap 

turun langsung dalam mengatasi persoalan 

bisnis. Dia adalah seorang yang rendah hati, 
tidak menempatkan dirinya di atas semua 

orang. Dia bekerja keras, kalau tidak lebih 

keras, daripada siapapun di Wipro. Uniknya, 

sebagai orang terkaya kedua di India dengan 
kekayaan senilai 15 miliar dolar, Premji 

memiliki gaya hidup yang bersahaja.  Dia 

jarang terlihat di pesta-pesta bersama para 

pemimpin korporat lain di india. Dia naik 

pesawat kelas ekonomi, padahal mampu 
membeli beberapa jet pribadi. Mobilnya pun 

bukan mobil mewah, hanya Toyota Corolla 

biasa yang sudah lawas. 

 
Pada tahun 2001, Premji mendirikan Azim 

Premji Foundation, organisasi nirlaba yang 

membantu memperbaiki kualitas pendidikan. 

Tujuannya agar setiap anak menerima 
pendidikan berkualitas. Sumber dana yayasan 

ini secara pribadi disumbangkan oleh Azim 

Premji. Program terbaru Azim Premji 

Foundation telah melayani 1,8 juta anak. 

 

(danang) 

"Pemimpin merupakan ciptaan pertama yang menentukan sukses dan gagalnya organisasi"  
Stephen R. Covey 
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Azim Premji

"Bill Gates" Dari India 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Kuliah Kehidupan 

Kata Pak Maxwell terdapat 21 hal yang 
dibutuhkan oleh pemimpin : 

1. Karakter : Karakter yang kuat merupakan 

landasan untuk membangun kesuksesan. 

 
2. Karisma : Kesan pertama yang mengikat. 

Pemimpin sejati memberikan perhatian khusus 

dan memikirkan orang lain sebelum memikirkan 

diri sendiri. 
 

3. Komitmen: Hal yang membedakan antara 

pelaku dengan pemimpi.  

 
4. Komunikasi : Tanpa ini Anda akan berjalan 

sendiri.  

 

5. Kompetensi : Ini adalah kemampuan 

pemimpin untuk mengatakan, merencanakan, 
dan melakukannya dengan sebuah cara di mana 

orang lain mengetahui bahwa Anda mengetahui 

bagaimana caranya, dan mengetahui mereka 

ingin mengikuti Anda. 
 

6. Keberanian : Keberanian adalah melakukan 

apa yang Anda takutkan. Tidak ada suatu 

keberanian di saat Anda merasa takut. 
 

7. Kearifan : Pemimpin yang efektif 

membutuhkan kearifan, walaupun pemimpin 

yang baik tidak selalu menunjukkannya setiap 
saat. 

 

8. Fokus : Kuncinya adalah prioritas dan 

konsentrasi. 

 
9. Kedermawanan : Kembangkan kebiasaan 

memberi (sedekah) 

 

10. Inisiatif : Mengetahui apa yang diinginkan 
dan mendorong diri untuk bertindak 

 

11. Mendengarkan: Untuk mendekat pada hati 

orang lain, gunakan telinga Anda. 
 

12. Bersabar : Konsentrasi pada hal-hal yang 

dilakukan dengan baik, dan lakukan lebih baik 

dari orang lain 

 

10. Inisiatif : Mengetahui apa yang diinginkan 

dan mendorong diri untuk bertindak 

 
11. Mendengarkan: Untuk mendekat pada hati 

orang lain, gunakan telinga Anda. 

 

12. Bersabar : Konsentrasi pada hal-hal yang 
dilakukan dengan baik, dan lakukan lebih baik 

dari orang lain 

 

13. Sikap Positif : Jika anda percaya bisa, maka 
anda bisa. 

 

14. Pemecahan Masalah : Mengendalikan satu 

permasalahan saat itu juga dan tidak putus asa 
terhadap tujuan besar di saat merasa lemah 

 

15. Hubungan : Hal yang paling penting dalam 

kesuksesan adalah mengetahui bagaimana 

membina hubungan yang lama dengan manusia. 
 

16. Tanggungjawab : Kesuksesan yang dimiliki 

manusia adalah kemampuan untuk memegang 

tanggungjawab. 
 

17. Rasa aman : Kemampuan tidak pernah 

mengganjar rasa tidak aman. 

 
18. Disiplin Diri : Orang pertama yang Anda 

pimpin adalah diri sendiri. 

 

19. Melayani : Untuk berada di depan, utamakan 

orang lain. 
 

20. Mau dibimbing : untuk selalu bisa memimpin 

maka harus selalu belajar. 

 
21. Visi : Anda bisa menangkap apa yang Anda 

lihat. 

 

        (Ami) 
 

Apa yang dibutuhkan pemimpin? 

 

"Banyak orang lebih mengkhawatirkan masa yang akan 

datang daripada mempersiapkannya" ~ anonim 
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Penguasaan know how membuat pemimpin 

mampu mendiagnosis segala situasi dan 

mengambil tindakan yang tepat, mengeluarkan 
pemimpin dari zona nyaman keahliannya 

dengan mengembangkan ketrampilan yang 

mempersiapkannya melakukan hal yang 

diperlukan sesuai situasi, tidak hanya 
melakukan hal yang dikuasainya dengan baik. 

 

Keterampilan pertama dan yang paling penting 

adalah positioning dan repositioning bisnis. Hal 
yang menjadi landasan pokok bisnis hari ini 

untuk menghasilkan uang, esok hari belum 

tentu demikian. Positioning tidaklah kekal.  

 
Keterampilan mengidentifikasi perubahan 

eksternal dengan mendeteksi pola-pola bisnis 

mendahului orang lain dan mengambil posisi 

menyerang akan memberikan keuntungan 

yang signifikan.  
 

Sebagaimana diketahui semua pemimpin, 

membuat orang menyelaraskan usaha mereka 

sama sulitnya dengan menggembalakan 
kucing. Anda bisa mengerahkan banyak energi 

untuk melakukannya, tapi mereka tetap 

berbuat sesuka hati. Inilah keterampilan 

memimpin sistem sosial.   
 

Keterampilan berikutnya adalah menilai orang 

dengan menemukan bakat terbesar mereka 

berdasarkan fakta dan observasi dan 

mencocokkannya dengan sebuah tugas.  
 

Keterampilan membentuk tim kerja dilakukan 

dengan memastikan bahwa ego dan ambisi 

pribadi tiap orang tidak mengganggu efektifitas 
bisnis. Hal ini dilakukan dengan cara 

membantu anggota tim memiliki gambaran 

bisnis yang sama dengan gambaran bisnis 

pimpinan.  
 

Review 

Sering seseorang terpilih menjalankan tugas kepemimpinan atas 

dasar pembawaan dan karakteristik pribadi seperti kecerdasan, 
kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi dan kekuatan visi. 

Tentu saja seluruh hal tersebut penting, namun nilainya hanya 

seperti sepotong kecil dari kue kepemimpinan. Nilainya bahkan 

sangat menyusut bila tanpa know-how, delapan keterampilan saling 
terkait yang membawa kepemimpinan ke wilayah laba rugi. 

Berikutnya, adalah keterampilan menentukan 

target yang tepat, tidak terlalu sederhana atau 

terlalu agresif. Kualitas dan kecermatan 
berpikir pimpinan menjadi landasan untuk 

menilai kualitas targetnya. 

 

Dua yang terakhir adalah keterampilan 
menetapkan prioritas serta keterampilan 

menangani secara kreatif dan positif berbagai 

tekanan sosial yang melampaui kegiatan 

penciptaan nilai ekonomi bisnis. 
 

Buku ini menarik karena beberapa hal. 

Pertama, penulis tidak menyebutkan satu pun 

teori kepemimpinan namun memberikan 
wawasan luas tentang inti kepemimpinan 

bisnis. Uraian dalam buku ini bersifat praktis, 

aplikatif dan penuh kebijaksanaan, sehingga 

dapat dijadikan acuan bagi mereka yang 

menduduki posisi kepemimpinan. Kedua, buku 
ini disertai dengan berbagai contoh nyata dari 

pengalaman penulis sebagai konsultan bisnis 

terkemuka, sehingga pembaca akan mendapat 

wawasan yang cukup luas. Ditulis oleh pakar 
manajemen abad 21 - yang oleh Staphen R. 

Covey disetarakan dengan Peter Drucker -  

buku ini wajib dibaca oleh setiap orang yang 

menyebut diri mereka sebagai seorang 
pemimpin. 

 

Kekurangan buku setebal 274 halaman ini 

adalah cukup sukar dipahami oleh mereka 

yang awam terhadap bisnis korporat. Buku ini 
bersifat praktis, sehingga kurang sesuai bagi 

mereka yang ingin memperdalam teori 

kepemimpinan.  

 
(Danang) 
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KNOW-HOW 
"Hal yang membedakan antara pemimpin berprestasi - yang 
memberikan hasil - dengan pemimpin yang tidak berkinerja." 



  

 

Senyum Kita 

"Berapakah Harga Asap ?" 
 

Seorang miskin merasa bosan karena setiap hari harus memakan roti kering. Sesekali dia ingin ada lauknya. Maka 
berangkatlah dia ke pasar. Di sebuah warung, dia melihat orang menjual sate. Aromanya tercium sedap 
mengundang selera. Lalu dia duduk di depan warung sate itu. Sambil menikmati aroma asap sate, dia pun 
memakan rotinya. 
 
Diam-diam, pemilik warung mengawasinya. Dia tercengang sambil berpikir apa yang harus dia lakukan. Begitu 
orang miskin tadi hendak beranjak pergi, si pemilik warung menariknya dan meminta harga aroma sate yang dia 
nikmati. Namun karena merasa hanya menikmati asap, orang miskin itu menolak untuk membayar. 
 
Akhirnya, persoalan ini dibawa ke pengadilan. Kebetulan yang menjadi hakim adalah Nasruddin. Setelah 
mendengar keterangan dari kedua pihak yang bersangketa, dia lalu mengeluarkan uang beberapa dirham dari 
sakunya dan membantingnya dekat pemilik warung seraya berkata, "Dengarkan telingamu, dan ambillah 
gemerincing suara dirham tadi", katanya. 
 
"Apa-apaan ini Tuan?" Tanya pemilik warung. 
"Ini keputusan yang adil. Kamu kan hanya menjual asap sate. Maka bayarannya adalah gema suara dirham, " 
jawab Nasruddin. 
 

(Alfan dari 360 Cerita Jenaka Nasruddin Hoja) 

"Beda Pengemis dengan Wakil Rakyat." 
 
A : Apa beda pengemis dengan wakil rakyat yang suka 

menaikkan anggaran untuk memenuhi fasilitas 
pribadinya? 

B : Kehidupan pengemis lebih susah. 
A : Kurang tepat. Soalnya anggota dewan yang bermental 

pengemis juga susah hidupnya disebabkan hatinya 
yang nggak pernah puas. 

B : Lalu? 
A : Nggak ada bedanya. Soalnya sama-sama harus kita 

tanggung beban hidupnya dan butuh kepedulian kita. 
Makanya, ayo bayar pajak tepat waktu, biar 
kesejahteraan mereka meningkat! :) 

 
(nafis) 

Mr Smile 
 
Musibah Situ Gintung memakan banyak korban. 
Bisa dijadikan ajang kampanye kepedulian (tanpa 
pamrih lho) bagi kader parpol maupun yang golput. 
 
Masih banyak pelanggaran di Pemilu 2009 
Berarti pada pilpres nanti, para polisi bisa 
mengadakan razia biar dapet tambahan uang saku 
dari tilang pelanggaran pemilu. 
 
TNI kehilangan 6 pasukan elitnya dalam sebuah 
kecelakaan pesawat. 
Kesempatan promosi bagi yang ngebet jadi pasukan 
elit !!! Tetapi setelah membantu dan meringankan 
beban keluarga yang berduka ya. 

"Dia lebih dari seorang pemimpin, lebih dari seorang guru. Dia adalah teman. Saat kita ketakutan, dia beri 
kita kekuatan. Saat kita sendiri, dia beri kita sebuah keluarga. Dia mungkin telah pergi, tapi “pelajarannya” 
selalu ada di dalam diri kita. Kemana kita pergi, kita harus membawa visinya" Strom X-men (Dalam pidato 
pemakaman Charles Xavier) 
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Lifestyle 

 

Say “No” to Kenyamanan 
 
 Maukah hidup kita di negeri ini laksana berada di pulau 

surga yang nyaman, damai, serta semuanya serba ada? 
 
Jawabannya : "TIDAK !" Say No to 'Kenyamanan' ! 
 
"Bung Karno justru ingin agar kita hidup bak dihantam, 
jatuh, bangkit lagi. Dihantam, jatuh, bangkit lagi! 
Dihantam, jatuh, bangkit lagi. …  
 
Bangkit lagi, bangkit lagi, dan bangkit lagi !" 
 
Yup! Begitulah yang beliau wasiatkan: SEMANGAT 
JUANG. Hal ini dapat kita pahami lebih lanjut dari 
sebuah kisah inspiratif berikut ini. Kisah ini merupakan 
kisah bangkrutnya multijutawan Thailand yang diambil 
dari buku Rahasia Bisnis Orang Cina karya Ann Wan 
Seng… 
 
Saat krisis Asia tahun 1997, seorang pebisnis yang 
sukses jatuh bangkrut menjadi miskin. Dari seorang 
yang kaya raya menjadi miskin papa. Ia tidak mampu 
mengembalikan pinjamannya karena kondominium 
yang sudah dibangunnya tidak dapat dijual akibat 
jatuhnya pasar properti di Thailand. 
 
Meskipun sudah dinyatakan bangkrut dan harus 
menanggung beban utang yang besar, dia tetap gigih 
berusaha dan tabah membangun kembali kekaisaran 
bisnisnya yang sudah lenyap. 
 
Dia tidak mengambil jalan pintas dengan cara bunuh 
diri seperti yang mungkin dilakukan oleh pebisnis yang 
gagal. 
 
Sebaliknya, dia memulai bisnis secara kecil-kecilan, 
yaitu menjual roti isi (sandwich). Makanan itu 
dijajakannya kemana-mana dengan berjalan kaki. 
 
Bagaimana perasaan kita kalau mengalami nasib yang 
serupa dengan bekas jutawan itu? 
 
Mungkin kita akan malu dan tidak sanggup melakukan 
pekerjaan itu. Bukan hanya bekas jutawan saja, seorang 
lulusan SMP pun mungkin juga akan malu. 
 
Tapi, tidak bagi dirinya. Dia sanggup mengatasi rasa 
malunya, segan, gengsi dan takut. Dia sadar bahwa 
bisnis itu tidak memberikan jaminan kekayaan 
kepadanya. Namun jauh di sudut hatinya, tertanam 
sebuah keyakinan bahwa dengan ketekunan dan niat 
yang kuat, maka akan dapat bangkit kembali. 
 
 
 
 

Oke my friend. Semua orang bisa menjadi ... 
 
PEKERJA KERAS, 
TEKUN, GIGIH, 
SABAR, TABAH, 
RAJIN, DISIPLIN, 
BERTEKAD BAJA, TIDAK GENGSI... 
 
...dan tentu saja punya semangat juang yang terus 
menyala-nyala. Yup ! kita tidak perlu menunggu hidup 
menjadi 'kepepet', dilanda bencana alam ataupun 
bangkrut terlilit hutang untuk mempunyai semangat 
juang yang tinggi. Karena diri kita butuh karakter ini 
agar tetap bisa bertahan. 
 
Lalu, lihatlah di sekeliling kita! Masih banyak 
ketidakadilan, kedzaliman, dan rakyat kecil yang harus 
selalu kita perjuangkan. Semangat juang kita sangat 
diperlukan untuk memperjuangkan kebenaran serta 
menegakkan keadilan. Kita tidak boleh terjebak di 
dalam zona kenyamanan kita. Bukannya tidak 
menginginkan kehidupan yang nyaman dan baik. Tetapi 
dunia ini memang bukan surga tempat kita yang 
nyaman untuk bermalas-malasan. Dunia adalah arena 
ujian bagi diri kita. Jika kita terjebak, maka sudah pasti 
prestasi beserta kinerja kita akan terbatasi. 
 
Marilah kita yakin, bahwa generasi Indonesia yang baru 
adalah generasi EMAS yang punya gaya hidup seperti 
ini. Punya Energi. Punya Semangat. Punya harapan. 
Punya masa depan yang positif.  
 
Terakhir, kita harus punya karya nyata. Karya untuk 
mewujudkan harapan itu.  
 
"Wahai Pemudi-Pemuda Indonesia, kapan lagi kita 
mampu dan mau menggoncangkan dunia ini !?! 
Sesungguhnya masa muda kita akan berlalu dengan 
sangat singkat."  
 
(nafis) 

 

"Apapun yang menyimpang dari 
keadilan pada penindasan, dari kasih 

sayang pada kekerasan, dari 
kesejahteraan pada kemiskinan, dan 
dari kebijaksanaan pada kebodohan, 
adalah sama sekali tidak berkaitan 

dengan syariah" ~ Ibnu Qayyim 
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Kesempatan Emas 

"The Spirit of Youth and 

Transformation of ASEAN" 

Peluang Menjadi Duta Muda ASEAN-

Indonesia 2009: Pendaftaran Akhir 23 Mei 
2009. Formulir pendaftaran download di: 

http://www.deplu.go.id/download/FORMULIR

PENDAFTARANPDMAI2009.pdf%20(pdf 56 kb) 

Info lebih lanjut hub: 

Panitia Pemilihan Duta Muda ASEAN-Indonesia 2009 
C.q. Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN 

Departemen Luar Negeri RI, 
Jl. Taman Pejambon No. 6, Gedung Utama Lantai 8 

Jakarta Pusat, 10110 

 

Hadiri KickFest2009 di Jogja Expo 

Centre, 17 - 19 April 2009 ! Mari 
kita dukung Pesta Clothing 

Indonesia ini ! AYO KE JOGJA ! 

 

Lebih dari 100 Brand akan hadir 

disini untuk kalian semua ! selain 

dari tuan rumah JOGJA juga 
pastinya hadir brand -brand 

kondang dari Bandung , Jakarta , 

Makassar , Malang dll ! 
 

Rangkaian kegiatan PHOTOGRAPHY 

COMPETITION 2009 akan diselenggarakan pada: 
 

Tanggal : 6 April 2009 – 1 Mei 2009 

Acara : Pendaftaran dan Seleksi 10 besar finalis 

Tempat : Jurusan Teknik Mesin dan Industri 
 

Tanggal : 2 Mei 2009 – 7 Mei 2009 

Acara : Hunting foto 

Tempat : Jurusan Teknik Mesin dan Industri 
 

Tanggal : 9 Mei 2009 

Acara : Presentasi foto finalis 

Tempat : Ruang M6 Jurusan Teknik Mesin dan 

Industri 

Info hub: Departemen Pers Mahasiswa Himpunan 

Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. 

 
Punya acara bagus yang berhubungan dengan 

generasi muda? Publikasikan aja di sini. Kirim ke 

smilemagz@gmail.com 

 

Jogja Textile Expo 2009 adalah sebuah bentuk 

apresiasi yang diselenggarakan oleh Jurusan 

Teknik Kimia, Konsentrasi Teknologi Tekstil, FTI, 

UII. yang bekerja sama dengan API (Asosiasi 

Pertextilan Indonesia) dan Cinta Indonesia 

Production and Event Organizer. 

 

Pameran Industri Tekstil dan Produk Tekstil 
Hari / Tanggal : Rabu-Minggu / 29 April - 3      Mei 

2009 
Waktu            : 09.00 - 17.00 WIB 
Tempat          : Auditorium Kahar Muzakir UII 
 
Temu Industri 
 Hari / Tanggal : Sabtu  / 2 Mei 2009 
Waktu            : 10.00 - 14.00 WIB 
 Tempat          : Auditorium FTI UII 
 
Seminar Pendidikan 
Hari / Tanggal : Minggu  / 3 Mei 2009 
 Waktu            : 07.30 - 11.00 WIB 
 Tempat          : Auditorium FTI UII 
 
Official website: 
http://www.jogjatextileexpo2009.com/  

 

"Jika anda menang, kita semua menang" ~ Jack Welch (CEO General Electric yang melakukan 
pendekatan pribadi terhadap sekitar 1000 karyawannya.) 
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Karya Sahabat 

Ini tentang Rasa Cinta 
 
Bila kau tanya makna hadir kami 
Maka bertanyalah pada sang bulan 
Saat ia hadir temani sang malam 
Saat cahyanya coba tembus kepekatan 
Walau kita tahu, ia hanya redup 
Namun sang bulan kan selalu bertahan 
Tuk jadi pelita mungil di tengah kegelapan 
Temaram 
 
Setiap kata yang terjalin 
Dan butir-butir gerak yang terkembang 
Kan kau rasa indah dalam cinta 
Saat kau maknai kami dengan senyuman 
Saat kau tatap kami dalam belaian 
Tentu, semua akan berbeda 
Saat kau hadirkan sebuah murka 
Saat kau tampakkan raut durjana 
Padahal, 
Ini tentang rasa cinta 
 
Maka, sejenak coba tuk tepiskan gejolak jiwa 
Dengan sandarkan hati pada ridhoNya 
Dengan harap hadirNya 
Di ikatan hati dalam ukhuwah 
Maka kan kau tahu sebuah kata : 
Kita 
 
Tapi, tak hanya seperti itu yang diminta 
Karena kadang hampa hati masih saja menyelinap 
Ia selalu muncul sebagai tokoh antagonis 
Tuk nuansakan kembali sebuah nista 
Maka, relakan hati tuk selalu padaNya 
Karena semua tak hanya cukup dengan bicara 
 
Ini tentang rasa cinta 

 
Ferry Ivo 
ferryivo.multiply.com 
 
 

(LANJUTAN) SMS 

 
Dari : Dhito 
(dhitosolo@gmail.com) 

Buat : Semua 

Pesan : Keep Smile Comfort 

 

Dari : Yudha 
(y_rusdianto@yahoo.com) 

Buat : All Senyum 

Pesan : Tetap Semangat 

 
Dari : Lulu 

(lulu_sweet2@yahoo.com) 

Buat : Para Smilers 

Pesan : Tetep Senyum dan 
Semangat walau capek 

 

Dari : Handri 

(cibimiko@yahoo.com) 
Buat : All Senyum Community 

Pesan : "Hiduplah untuk memberi 

sebanyak-banyaknya bukannya 

untuk menerima sebanyak-

banyaknya" pesan alm. Pak Harfan 
- mantan kepala sekolah 

Muhammadiyah Gantong (Laskar 

Pelangi) 

 
Dari : Seseorang 

(berintegritas@gmail.com) 
Buat : Pemuda berjiwa Ksatria  

Pesan : Engkau adalah engkau. 

Kehormatanmu tergantung 
prestasimu. Bukan prestasi orang 

tuamu. Apalagi nama besar nenek 

moyangmu ! 

 

Kirimkan juga karyamu baik itu cerpen, 
puisi, komik, feature, essay atau 
apapun juga ke smilemagz@gmail.com 
 



"Kejujuran memberikan pada seseorang kekuatan tetapi tidak selalu popularitas"  
 anonim 
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Gallery 
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Flashback Youth Training Program 

di SMP 3 Ngaglik Sleman by T-Smile 

Punya photo-photo acara yang seru? Sudah saatnya kamu bagi di sini!! Kirim ke 
smilemagz@gmail.com beserta deskripsi singkat acara. 

mailto:smilemagz@gmail.com


  

Senyum Sahabat 

Apa yang anda anggap paling bernilai/penting 
menyangkut diri anda? 
Ketetapan hati untuk melakukan sesuatu yang 
benar dan ketetapan hati untuk meninggalkan 
perbuatan yang buruk. 
 
Apa saja Buku terbaik yang pernah dibaca (yang 
mempengaruhi hidup anda)? 
1) "Adabul Mufrad", kumpulan hadist-hadist yang 
disusun oleh Imam Al Bukhori mengenai akhlak 
manusia, 2) "Sandiwara Langit", buku cerita yang 
berdasar pada kejadian nyata yang nama dan 
tempat disamarkan, 3) "Good Business", karangan 
Mihaly Csikzentmihalyi.  
 
Pengalaman apa yang paling menginspirasi? 
Ketika bertemu dengan teman baru dan 
berbincang dengan mereka dan mendapatkan 
cerita-cerita dan pengalaman mereka. 
 
Kata inspirasi yang mempengaruhi hidup anda? 
"Tiap pagi burung pergi untuk mencari makan dan 
pulang mendapatkannya walau sedikit pada sore 
hari-nya. Manusia memang tidak bisa terbang, 
tidak punya sayap, namun manusia mempunyai 
kelebihan yang dianugrahkan oleh Alloh berupa 
akal dan hati, seharusnya mereka mendapatkan 
yang lebih baik dari seekor burung"  
 
 
 
 
untuk diri dan orang lain. Mari kita berlomba 
dalam kreasi dan bermanfaat buat orang lain. 
 
Harapan untuk pemuda Indonesia? 
Semoga pemuda Indonesia mempunyai karakter 
pribadi yang kuat, patuh pada orangtua dan guru, 

Ingin Narcis kayak Alfan? Jawab saja pertanyaan-pertanyaan di atas dan kirim ke 
smilemagz@gmail.com beserta fotomu. Tunggu saja 'jam tayangmu' di edisi depan. Kalo gak dapet, 
ntar kita buatin edisi khusus deh  Jika tidak ingin dipotong, tiap jawaban jangan panjang-panjang. 
Buat di format .doc (MS Word 97-2003). 1 hal dengan spasi 1. Font Arial 11.  
 

Apa yang membuat tersenyum atau bahagia? 
Kalau aku bisa melakukan sebuah kebenaran 
 
Apa pelajaran (hidup) yang paling berharga? 
Mendapatkan teman-teman.  
 
Pesan (saran) untuk pemuda (sesuai bidang : jika 
penulis, tentang menulis)? 
Habiskan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat, 
salurkan hobi yang menyenangkan dan bermanfaat 
untuk diri dan orang lain. Mari kita berlomba 
dalam kreasi dan bermanfaat buat orang lain. 
 
Harapan untuk pemuda Indonesia? 
Semoga pemuda Indonesia mempunyai karakter 
pribadi yang kuat, patuh pada orangtua dan guru, 
bermanfaat untuk orang lain dan tidak merugikan 
orang lain. 
 
Jika anda diberi tiga keinginan yang akan 
dikabulkan untuk mengubah dunia lebih sejahtera 
dan lebih baik. Apa sajakah tiga kenginan itu? 
1) Gak ada narkoba, 2) setiap manusia bila 
bertemu saling menyapa dan tersenyum , 3) tiap 
anak hormat dan sayang ama orang tua, keluarga 
dan kerabat 
 
Website favorit? (selain social networking) 
Inter.it , detiksport.com, bolanews.com, 
indowebster.com, spectraseis.com 
 

Ceritakan/gambarkan deskripsi tentang diri anda? 
Diriku adalah manusia yang punya mimpi dan cita-cita dan bertekad untuk 
menggapai mimpi dan cita-cita tersebut dengan izin Alloh. Kata orang sih 
aku ini ceria, syukur deh! . Salah dan lupa adalah sifat dasar setiap 
manusia, aku juga punya.  
 

M  ALFAN HIDAYAT 
 

24 tahun, mahasiswa.  
hidayat.alfan@gmail.com 
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5. Jangan pernah merasa iri kepada 
temanmu. 
Kebahagiaannya adalah kebahagiaanmu 
juga. Ikut berbahagialan atas 
keberhasilan temanmu. 

6. Dekat bukan berarti harus tergantung 
satu sama lain. 
Berikan pertolongan secukupnya. 
Jagalah 'jarak' yang wajar. Mundurlah 
sedikit bila kita merasa pertemanan 
sudah terlampau dekat. Sebaliknya, 
mendekatlah kala kita merasa 
pertemanan sudah semakin renggang. 

7. Sisihkan waktu untuk melakukan 
kegiatan refresing bersama. 
Kembangkan sikap toleransi, 
fleksibelitas, asertive, empati dan belajar 
saling memahami. 

8. Jangan pernah ragu untuk minta maaf 
pada temanmu saat kamu melakukan 
sebuah kesalahan padanya. 
Setelah itu berusahalah perbaiki 
kesalahanmu. Begitu pula sebaliknya, 
berikan maaf dan lupakan kesalahannya 
jika ia bersalah. 

 

Aneka Tips 

Tips Berteman dengan baik 
 
1. Jadilah pendengar yang baik. 

Mengapa harus menjadi pendengar? 
Karena dengan mendengar kita akan 
lebih memahami teman kita saat 
curhat. Tapi ingat jangan bersikap 
menggurui, memberi nasihat sedikit, 
bolehlah asal dilakukan perlahan.  

Tips agar Lilin Awet. 
 
Lilin dipakai oleh banyak orang 
untuk memberi cahaya saat mati 
listrik. Namun di saat sekarang 
lilin tidak hanya dipakai untuk 
penerangan saja, tapi lilin bisa 
dipakai untuk memperindah 
ruangan atau sebagai media 
relaksasi karena sudah ada lilin 
yang diberi formula khusus 
sehingga berbau harum.  
 
Nah, ini nih tips sederhana untuk 
menghemat lilin biar tidak cepat 
habis. Gampang banget, tinggal 
oleskan saja hand body lotion 
secukupnya pada seluruh 
permukaan batang lilin, maka lilin 
akan sedikit lebih hemat dan 
tidak cepat leleh. 

Sumber: Kumpulan Tips Oke By Handri 
 
Kirimkan juga tipsmu ke: smilemagz@gmail.com 
dalam format .doc (MS Word 97-2003). 

 

Tips berbelanja 
 
Belanja adalah hal yang sering dilakukan oleh manusia. 
Namun seringkali pula kita menghabiskan banyak uang untuk 
berbelanja, entah itu belanja di pasar swalayan ataupun di 
pasar tradisional. Apa sih yang perlu kita ketahui supaya 
belanjaan kita cukup dengan kemampuan keuangan kita? 
 
1. pahami dulu batas kemampuan keuangan kita, jangan 

belanja ke pasar swalayan kalau uangnya pas-pasan, 
belanja saja di pasar tradisional atau warung dekat rumah. 

2. buat rencana anggaran belanja bulanan, dimulai dengan 
mencatat daftar kebutuhan kita, bukan barang yang kita 
inginkan.  

3. catat dan bawa catatan itu saat berbelanja, tidak perlu 
gengsi membawa kertas kecil tersebut, percaya itu akan 
menolong. 

4. banyak diantara kita mudah tergiur saat melihat suatu 
barang di etalase, STOP! Cepat pikir apakah barang itu 
kebutuhan saya? Ingat kebutuhan bukan apakah saya bisa 
membelinya. 

5. jangan berlebihan membawa uang tunai atau bawa uang 
yang pas saja sesuai daftar barang yang akan dibeli. 

6. prioritaskan untuk membeli dari rakyat (pedagang kecil) 
untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Walaupun 
mungkin agak mahal, kotor, jelek, dan tidak terlalu 
berkualitas tetapi itu adalah sikap perbuatan yang sangat 
ksatria. Bukan di mall-mall yang justru sebagian untungnya 
lari ke luar negeri. 
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2.    Setiap orang memiliki pribadi yang unik dan khas. 
Cobalah mengerti bagaimana karakter temanmu. Hormatilah 
pendapatnya. Walau kadang kalian bisa saling berbeda 
pendapat dan keyakinan, namun pasti ada jalan tengah yang 
bisa ditempuh asal jangan tergesa-gesa memutuskannya. 

3.  Peliharalah kepercayaan yang telah diberikan oleh teman 
dekatmu itu. 
Jangan pernah sekali-kali kamu mengobral rahasia temanmu 
pada orang lain. Saling jaga rahasia, anggap saja antara 
kalian ada sebuah permainan yang hanya bisa dimainkan 
oleh kamu dan temanmu. 

4. Berilah dukungan dan pujilah temanmu, kesampingkan 
kesalahannya dan kelemahannya. 



  

 

Kuizzzz 

Jawaban edisi yang lalu: 
 

                                   
              
                                
                                                   
 
Jadi, koin warna hijau ditumpuk, :p 

Yang berhasil jawab edisi lalu: 

cibimiko@yahoo.com 
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Seorang pria ingin melamar seorang gadis lalu bapak dari gadis itu 

berkata 

"Buatlah sebuah kalimat pernyataan. Jika pernyataannya salah 

kamu akan saya gantung dan jika benar kamu akan saya 

pancung" 

Pria tersebut berfikir keras dan akhirnya mengucapkan sebuah kalimat. 

Lalu sang bapak menerima lamaran pria tersebut. 
 

 

kira-kira pernyataan apa yang dibuat pria tersebut?? 

Hehe.. gimana ? kalo jawabannya udah ada di otak kamu, langsung 

kirim aja ke smilemagz@gmail.com. Pada edisi depan, jawaban kamu 

akan dimuat dan dibandingkan dengan jawaban teman-teman kamu, 

lalu.. tentu saja pasti ada jawaban yang benar! So, use your logic! 

 

 

Kuizzz by: Danang 

"No leader without follower and no glory without integrity"  

Nafis Mudrika 

mailto:cibimiko@yahoo.com
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Smile Magz merupakan media positif yang 

berisikan pengembangan diri, inspirasi, dan 
psikologi populer untuk generasi muda 
Indonesia. Media ini dibuat dan dikelola oleh 

Senyum Community, sebuah komunitas positif 
berbentuk Social Enterprise untuk Kemandirian 

dan Pemberdayaan Pemuda. 
 
Media ini terbit dalam edisi elektronik (e-magz) 

maupun edisi cetak (mading).  
 
VISI   
 
“Menjadi media positif terdepan di dalam 
mengembangkan karakter anak bangsa dan 
berbagi inspirasi untuk masa depan Indonesia 
yang lebih baik” 
 

SENYUM COMMUNITY  2009 
Terakhir, hal membosankan tetapi penting. 

Jangan suka mengambil dan merampok 

hak orang lain. Namun, mari budayakan 
saling memberi dan melayani. 
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