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Tentang buku ini:
Boundaries merupakan buku yang dapat membantu kita menghadapi masalah tekanan dan 
tuntutan dalam bersosialisasi dengan cara membangun Boundaries atau batasan dalam diri 
yang berguna sebagai alat kontrol diri dalam berkehidupan sosial.



“Batasan adalah hal yang membedakanmu dengan orang 
lain, atau hal yang menunjukkan titik awal dan akhirmu.”

Henry Cloud



Kita seringkali terjebak dalam keadaan “yes man” atau sulit untuk berkata 
tidak, hal ini merupakan masalah yang sangat umum dalam kehidupan 
bermasyarakat.

fenomena ini sering kali terjadi karena masing-masing individu kurang yakin 
akan tanggung jawab masing-masing pribadi dan batasan-batasannya.



Dr. Henry Cloud dalam Bukunya Boundaries mencoba menerangkan 
fenomena canggung ini dengan mengembalikan kita pada kesadaran awal 
bahwa kita memiliki kendali akan diri kita.

Dalam bukunya Cloud meyakini dan menjelaskan kepada kita pentingnya 
membangun sebuah batasan sebagai kesadaran awal sebelum mulai bertindak.

Ia juga menjelaskan perasaan, sikap, dan tindakan merupakan tanggung jawab 
tiap individu.



Pelajaran I:
Batasan adalah cara untuk menjelaskan lapisan 

tanggung jawab: apa yang menjadi dan tidak 
menjadi tanggung jawab kita.



Batasan seringkali menjadi solusi jitu untuk menyelesaikan masalah. Pernahkah 
kalian memiliki kolega yang selalu meminta bantuan di saat jam kerja berakhir? 
Saudara yang memaksa datang ke pertemuan meskipun kalian tidak suka? 
Teman yang selalu memaksamu tanpa peduli kesanggupanmu?

Adanya batasan dapat membantu mengkomunikasikan siapa yang bertanggung 
jawab? Untuk apa? Termasuk dalam hal perasaan, sikap, dan perilaku.



Dengan membangun batasan yang tegas dan jelas dapat membantu 
menyelesaikan masalah, namun patut diingat kita hanya mampu membatasi diri 
sendiri bukan orang lain.

Sebuah batasan dapat sepraktis mengatakan “tidak”, dengan demikian kolega 
kalian dapat mengetahui ketidaksanggupan kalian. Batasan juga dapat 
ditunjukkan dengan memastikan tidak ada yang merusak rencana makan 
malam keluarga ataupun memastikan untuk pulang kerja setiap pukul 5. 



Pelajaran II:
jika kau marah, itu adalah tanggung 
jawabmu untuk menyelesaikannya.



Jika kau percaya kemarahanmu adalah masalah orang lain, kau hanya akan 
menunggu orang lain menyadarinya dan saat mereka sadar mereka tidak akan 
banyak membantu.

Dalam hal ini, memiliki batasan adalah suatu hal yang membantu karena saat 
kau memegang kendali atas perasaanmu maka kamu dapat melakukan sesuatu 
terhadapnya. Kau memiliki kesempatan untuk berubah.



Pikirkan lagi, berapa kali kalian merasa orang lain memahami perasaan kalian 
melalui ekspresi wajah, namun mereka kecewa setelah mengetahui perasaan 
yang sebenarnya.

Jika kau ingin orang lain menyadari perasaanmu kau perlu mengatakannya. 

Hal yang perlu diingat: batasan yang kau buat akan berdampak pada lingkungan 
sekitarmu.



Pelajaran III:
Berikan waktu untuk hal-hal tertentu, dan 

kemudian tentukan batasan anda.



Kadang suatu hal bisa jadi lebih lama dari yang kita perkirakan, membersihkan 
garasi bisa jadi tak pernah terselesaikan karena tidak ada batasan waktu yang 
ditetapkan.

Mengatur batasan waktu bukan berarti harus melihat jam setiap saat, yang 
dimaksud adalah membatasi waktu agar kita lebih fokus dalam bekerja.



Cloud percaya dengan mengatur batasan waktu maka kita akan cenderung 
bekerja lebih efektif.



Sang penulis menyimpulkan bahwa mengatur batasan adalah hal yang sangat 
bergantung pada komunikasi dan sangat membantu untuk mengungkapkan 
perasaan kita.

Di sisi lain, sang penulis juga menyadari hal ini sedikit tidak mengenakan bagi 
orang lain karena jawaban “tidak” lebih sulit diterima dari “ya”.

Sang penulis juga mengakui dengan menerapkan batasan, kita jadi tidak terlalu 
terbebani oleh ekspektasi.



Sangat tepat 
dibaca oleh?

Buku ini sangat tepat dibaca oleh hampir 
semua kalangan, bahkan anak dibawah 10 

tahun bisa membaca buku ini.
Kemampuan untuk mengenal batas diri adalah 

hal yang penting bagi semua kalangan.



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 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 privilege selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya 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 
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.

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



Sumber:
● Boundaries (Dr. Henry Cloud)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/boundaries

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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