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  RADICAL 
ACCEPTANCE

(Penerimaan Radikal)
• Tara Brach



Isi buku dalam satu kalimat :
Buku Radical Acceptance 
mengajarkan bagaimana kamu bisa 
menjadi lebih puas diri dan bahagia 
dalam hidup dengan menerapkan 
prinsip-prinsip meditasi dan Ajaran 
Buddha.



“Barangkali tragedi terbesar dalam hidup kita adalah 
kebebasan yang bisa terjadi. Setiap hari kita 
mendengarkan suara batin yang menjaga kehidupan 
kecil.”

- Tara Brach -

Kutipan Favorit Penulis



• Seringkali kita mendengar orang-orang berkata bahwa, "Tidak ada yang 
Sempurna“. Namun nyatanya, kita begitu sibuk terpacu pada kesempurnaan 
sehingga berpegang teguh pada standar yang tinggi. Kita hanya berfokus 
memikirkan kesalahan kita dan berusaha menyembunyikannya dari 
orang-orang di sekitar kita.

• Satu hal yang harus kita sadari yaitu: memiliki kekurangan adalah 
setuatu yang wajar sebagai manusia. 

• Masyarakat Barat berkembang sedemikian rupa, menyebabkan kita menjadi 
seseorang yang tidak pernah merasa cukup. Namun, dengan menggunakan 
teknik-teknik dari ajaran Buddha, kita dapat belajar bagaimana melawan 
keinginan untuk menjadi keras kepada ke diri sendiri, mulai menerima & 
menjadi lebih puas dengan siapa diri kita, termasuk kekurangan kita.



Pelajaran I :
Kita merasa tidak mampu 
karena kondisi budaya kita 

percaya hal tersebut.



Pernahkah kamu bermimpi mencoba lari dari sesuatu, tapi tidak peduli 
sekeras apapun kamu berusaha, kamu tidak mampu lepas? Mimpi tersebut 
berarti bahwa kamu merasa jauh di lubuk hati kamu merasa tidak mampu.

Penyebabnya adalah faktor hasil dari budaya kita. Sebagian besar dari kita 
menjalani hidup dengan tujuan dan pola pikir yang sempit  untuk mencapai 
hal-hal tertentu. Kita tidak menikmati di mana kita berada, tetapi sebaliknya, 
kita hanya berfikir ke mana harus "pergi" selanjutnya. Kita tidak diajarkan 
bahwa kita cukup menikmati di mana kondisi kita berada sekarang. 



Tidak mengherankan, kita cenderung merasa tidak mampu, 
kita diajarkan sejak usia muda kita tidak pernah cukup 
sebagaimana kita sekarang. Sebaliknya, ajaran Buddha 
menekankan bahwa manusia secara alamiah tidak berdosa, 
tetapi mereka secara alamiah mencintai dan bijaksana. Mereka 
percaya kamu mungkin baik-baik saja di mana kamu berada 
dan tidak terlalu fokus pada di mana kamu harus berada.



Pelajaran II  :
Penerimaan 

radikal adalah 
jalan pembebasan 

dirimu sendiri.



Tara Brach bercerita tentang seekor harimau Mohini untuk 
mengilustrasikan bagaimana kita terperangkap dalam kehidupan kita. 
Mohini adalah harimau yang disimpan di kandang kecil selama 
bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun, dia diberikan sebuah 
kandang besar dengan sebuah kolam dan beberapa hektar ruang 
untuk dijelajahi. Penjaga kebun itu berpikir dia akan menyukai 
rumah barunya. Tapi sebaliknya, dia mondar-mandir di area yang 
sama setiap hari dengan ukuran yang sama dengan kandang kecil 
yang dia tempati sebelumnya, tidak pernah berkeliaran di area baru. 
Meskipun dia dibebaskan dari sangkar kecil, pikirannya yang 
membuatnya terjebak dalam pola lama.



Ini seperti yang kita lakukan terhadap diri sendiri. Penilaian diri kita sendiri 
dan perasaan tidak mampu menjebak kita dalam pola lama. Mungkin memberi 
tahu kita bahwa kita tidak cukup baik, dan menahan kita dari hal-hal yang ingin 
kita lakukan. Kunci kebebasan adalah menerima segala sesuatu tentang kita, 
luar dan dalam. Kita harus berhenti melawan dan mulai mempertimbangkan 
setiap pikiran, perasaan, dan sensasi dengan hati terbuka. 
Ini adalah penerimaan radikal. Bahkan perasaan-perasaan yang tidak disukai 
yang terkadang dimiliki setiap orang, seperti tidak menyukai seseorang, kita 
seharusnya tidak mengkritik diri sendiri, tetapi menerimanya dan beralih. 
Penerimaan radikal akan menenangkan suara batin negatif yang 
menahan kamu. Dan penemuan baru atas penerimaan diri, akan 
membantu kamu menjalani kehidupan yang lebih bebas.



Pelajaran III  :
Jangan biarkan penilaian 

tentang diri kamu 
menghalangi perasaan 
menderita karena itu 

akan membantu kamu 
menemukan jati diri.



Terkadang kita bisa sangat keras pada diri kita sendiri. Kita menyalahkan diri kita 
terhadap banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan hal-hal yang ada di 
luar kendali kita. Tara Brach menjelaskan, menyalahkan diri sendiri disebabkan oleh 
mekanisme bertahan. Mekanisme ini bekerja dengan menutupi perasaan seperti 
kecemburuan, ketakutan, atau kerentanan dengan penilaian diri yang tidak 
diperlukan.

Dengan menyingkirkan perasaan-perasaan itu, kita melindungi diri kita dari 
perasaan-perasaan lain yang tidak diinginkan. Sebaliknya, menolak perasaan 
menderita seperti ini membuat segalanya menjadi lebih buruk. Satu-satunya cara 
menyembuhkan ketika kita terluka adalah dengan menerima bahwa diri 
kita sepenuhnya mengalami penderitaan, alih-alih menghakimi atau 
menyingkirkan perasaan tersebut. Ketika kita menerima emosi  dan 
memiliki rasa kasih sayang atas penderitaan, kita dapat menemukan diri 
kita yang paling dalam.



Pendekatan ajaran Buddha atas penderitaan lebih positif 
dibandingkan kecenderungan kita mempraktikannya di masyarakat 
barat sekarang.

Umat Buddha percaya bahwa merasakan penderitaan adalah pintu 
gerbang untuk mendapatkan kasih sayang. Mereka percaya bahwa 
kasih sayang adalah cara kita mengekspresikan bagian diri kita yang 
paling buruk. Jadi jika kamu ingin menumbuhkan kasih sayang yang 
lembut, mulailah menerima penderitaan kamu dan biarkan diri 
kamu sembuh. Kasih sayang adalah satu-satunya cara yang benar 
untuk sembuh.



Tara Brach berbagi banyak latihan mental untuk membantu 
kita mengurangi kritik diri dan stres. Dengan melakukan ini, 
kita akan menemukan diri kita menjalani kehidupan yang lebih 
tenang.



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 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris 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 privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit 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 membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

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



Sumber:
● Radical Acceptance (Tara Brach)
● https://fourminutebooks.com/radical-acceptance-summary/

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.
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