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SEVEN 
THOUSAND 

WAYS TO LISTEN
(Tujuh Ribu Cara untuk Mendengar)

Mark Nepo



Isi buku dalam satu kalimat:

Buku ini memberikan kita cara lama dan kontemporer untuk melakukan 
refleksi terhadap kehidupan yang telah kita dapatkan. Kita akan diajak untuk 
menemukan bahasa kita sendiri. Hasil akhirnya adalah refleksi mendalam, 
pemahaman diri dan meditasi yang dirancang guna menciptakan jalan untuk 
kita dapat mendengar dengan lebih seksama.



Pelajaran I

“Mendengar dengan seksama itu lebih dari 
mendengarkan hanya dengan telinga tetapi 
memahami setiap momen dengan tubuh, 

jiwa dan hati.”
 –Susan McHenry



• Tahukah kamu bahwa ada tujuh ribu bahasa yang masih eksis di dunia? 
Nepo mempelajari ini dari temannya, seorang ahli Bahasa dari Nigeria, 
sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa setidaknya ada tujuh ribu cara untuk 
mendengarkan.

• Mendengarkan berbeda dengan hanya sekedar mendengar. Saat mendengar, 
hal pertama yang terjadi secara fisik adalah sinyal berkumpul di telinga dan 
membentuk informasi yang diterima oleh otak. Selanjutnya, informasi akan 
diintegrasikan melalui serangkaian proses yang akan kita kenali sebagai 
sensasi (penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa dan suara).



• Untuk melatih mendengar secara seksama, kita harus mau belajar cara 
untuk mengosongkan dan membuka pikiran. Perkembangan ini adalah 
proses yang dapat memakan waktu ditambah dengan kesediaan untuk 
kembali lagi ke titik awal. Ironisnya, penulis menyadari bahwa terdapat 
banyak cara untuk mendengarkan selagi kemampuan pendengarannya 
sendiri mulai menurun.



Pelajaran II
“Bisakah kamu membuka tendamu ke 

cakrawala?”
–Lao Tzu



• Untuk membuat orang lain mau mendengarkan bagian dari diri kita, refleksi 
diri diperlukan. Caranya dengan menutup mata, tarik dan hembuskan napas, 
dan bernapas sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan.

• Meditasi ini diikuti dengan beberapa pertanyaan:
1. Deskripsikan pelajaran yang kamu dapatkan sejak lahir dan bagaimana 

kamu menghadapinya
2. Deskripsikan momen dimana kamu kehilangan arah dan bagaimana hal 

tersebut mempengaruhimu.
3. Adakah perasaan yang ingin kamu hindari?
4. Ingat kembali perkembanganmu sebagai pendengar selama ini.
5. Peran mana yang kamu rasa lebih mampu untuk lakukan, pendengar 

yang baik atau pembicara?



Pelajaran III
“Jiwa yang terbentang oleh pengalaman 
baru tidak akan bisa kembali ke dimensi 

lamanya”
–Oliver Wendell Holmes



• Pertanyaan berikut dapat disampaikan saat makan malam atau minum kopi 
bersama teman atau orang yang kita cintai. Disarankan untuk 
mendengarkan respon semua orang sebelum memulai diskusi.

• Berikut adalah cara memulai pembicaraan yang mendalam:
1. Pertimbangkan bagaimana pengalaman selama ini menggali dirimu 

lebih dalam. 
2. Ceritakan saat anda terlambat menyadari perubahan yang 

memengaruhi hidup anda. 
3. Ceritakan momen saat memberi dan menerima terasa tidak bisa 

dibedakan.
4. Diskusikan situasi dimana anda merasa kejujuran terlibat lebih dari apa 

yang kamu pikirkan.
5. Di minggu selanjutnya, berhenti dan dengarkan tanpa berekspetasi 

terhadap orang lain.



Buku ini 
direkomendasikan untuk 

siapa?

Mereka yang berusia dewasa muda dan 
berminat pada pengembangan diri.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan hilangnya 
peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar penulisan 
dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan literatur 
Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke-7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke-15, kala benua Eropa sedang bangkit dari kegelapan. 
Dalam periode yang dikenal sebagai era Renaissance ini, ada 
penerjemahan ribuan literatur dari bahasa Arab ke bahasa 
Latin. Di Asia zaman modern, gerakan penerjemahan 
besar-besaran juga dilakukan oleh bangsa Jepang saat asing 
diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Restorasi Meiji pun 
menjadi awal kebangkitan bangsa Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privileged. Selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaanya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
Indonesia. PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan Indonesia tergerak untuk 
menjadi pelopor dalam penerjemahan buku-buku 
kepemimpinan dan menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. 
Harapannya, semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang 
baik tanpa terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan nonprofit yang 
didirikan di Jakarta pada bulan Juli 2019 dengan semangat 
utama menjadi tempat belajar para pemimpin muda 
Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan ekosistem 
kepemimpinan Indonesia yang lebih baik.
Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi pembuatan 
studi tentang pengembangan kepemimpinan, pembuatan 
program pendidikan dan pengembangan kepemimpinan 
dengan berbasis teknologi, dan menyebarkan ilmu 
kepemimpinan kepada publik secara luas melalui media.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat   : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Seven Thousand Ways to Listen (Mark Nepo)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/seven-thousand-ways-to-list

en/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/seven-thousand-ways-to-listen/
https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/seven-thousand-ways-to-listen/
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