
 

Total Manajemen, berbasis Al fatihah 
 
 
RINGKASAN BUKU : TOTAL MANAJEMEN berbasis AL FATIHAH 
 
Penyusun : Heru Sriwidodo Sari, adalah seorang praktisi manajemen, senior engineer dan  trainer .   
Alumni Teknik Nuklir UGM dan  MM ITB  ini merupakan penulis buku  “Q-Sukses Series”. Buku ini digunakan sebagai 
pegangan dalam  “Life Mapping Training. Inspirasi Pengembangan Diri & Organisasi.   
 
Buku ini bukan buku biasa, karena Anda adalah pembaca yang luar biasa. Buku ini laksana BigBang pada 
semesta jiwa Anda. Menimbulkan ledakan pemikiran yang dahsyat tapi menghasilkan keteraturan pembaruan, 
keindahan dan keanggunan. Mengupas manajemen secara luas. Memetakan kesuksesan dalam 7 tahapan.  
Mulai dari ketajaman visi diakhiri dengan ketuntasan tindakan. Buku ini memperkenalkan sebuah model “TOTAL 
MANAJEMEN”  berbasis Al fatihah. Buku di hadapan Anda ini merupakan hasil perenungan dari aplikasi 
keseharian dalam mengeksplorasi arahan Al Quran. Menggunakan pendekatan yang sama sekali baru.  Inspirasi 
dari kekaguman akan keagungan Al Quran dalam memetakan esensi dan proses pencapaian serta membuka 
tabir kesuksesan hakiki dengan menata dan mengelola potensi yang Anda miliki. Bacalah, bergeraklah!  
Sukses Indonesia, sukses masyarakat, lembaga & Keluarga, dimulai dari pribadi yang sukses. Satukan Visi & 
bersinergi mendayagunakan potensi untuk membangun Indonesia. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, 
Untuk  (membangun)  Indonesia Raya  
Buku ini digunakan sebagai pegangan dalam pelatihan ” LIFE MAPPING” Inspirasi pengembangan diri & 
organisasi untuk sukses berkelanjutan. 
Insya Allah tgl 31 Maret 2007, jam 08.00 sd 17.00 akan diadakan di PT PJB jl Ketintang Surabya. 
 
Mengambil hikmah dari Inspiring & Exploring QS. yang akhirnya terusmuskan Frame work atau kerangka fikir 
dalam memperoleh sukses berkelanjutan,  menjadi basis dari Total Manajemen.  
 
Membaca ”iqro” ayat qauliyah dan kauniyah mendapatkan kesadaran wacana sukses (nikmat) yang Allah 
berikan kepada manusia, kesadaran yang membuat kita semakin bersyukur atas limpahan karunia nikmat. Hal 
ini akan membuat kita berubah untuk semakin bersyukur yakin dan semakin tunduk sujud dan mendekat 
kepada Allah SWT. Inilah kesadaran Tauhid. Dalam bahasa manajemen hal tersebut kita sebut sebagi proses 
menjadi pembelajar selanjutnya akan menghasilkan kesadaran dan perubahan.  
 
Membaca Al Qur’an, diawali dengan pembuka Al Fatihah. Dengan berbasis surat Al Fatihah mendapatkan 
inspirasi 7 pembuka sukses, menemukan rumus sukses. Kerangka fikir yang membuka jalan agar manusia 
mengikuti petunjuk sukses.  Selanjutnya aplikasi dari pembuka sukses Al Fatihah dijabarkan dalam ayat-ayat Al 
Qur’an. Mari kita komitmen dengan menghujamkan langkah pembka sukses. Dimulai dari meraih Visi, 
Menyadari dan melejitkan potensi, Mengambil Peluang dan menciptakan peluang sukses. Lalu Senanriasa 
memotivasi diri kita, meneguhkan peran dan Misi Kita. Lalu membuat Strategi & Perencanaan diri meraih 
sukses. Akhirnya semua harus kita wujudkan dengan Bergerak. Mewujudkan sukses pribadi dan akhirnya 
berada di puncak karir dengan keteladanan menggerakkan & menyukseskan orang lain dalam rangka 
melestarikan dan memasalkan Sukses. 
 
Bergerak, Total Action melaksanakan Al Qur’an dan tuntunan Rasulullah SAW. Dimulai dari menentukan ukuran 
kebenaran hakiki (Al Qur’an) & menentukan ukuran orang suksesukuran  Total action tersebut tergambar 
dalam Rukun Iman, Rukun Islam dan Ihsan. Untuk mewujudkan sebagai manusia yang Hanif, Sholeh dan 
Taqwa. Dalam bahasa manajemen menjadi orang profesional, yaitu bekerja dengan kekuatan keyakinan, 
kekuatan amal dan kekuatan kualitas. Sekali lagi kuncinya adalah tauhid.   
 
Akhirnya sukses yang diraih harus dipertahankan, diperlukan konsistensi dari setiap amal. Apabila kita telah 
melakukan kegiatan yang dilandasi oleh panduan yang meyakinkan, yang bersandar pada nilai2 yang diyakini. 
Ikhtiar optimal kemudian tawaqal kepada Allah SWT pemilik segala kekuasaan. Allah tempat menggantngkan 
harapan dan tempat berlindung dari segala penyebab kegagalan baik eksternal maupun dari internal diri kita 
sendiri dari godaan syetan dan nafsu. 
 



Kemudian sukses harus ditingkatkan, Insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari 
kemaren. Peningkatan sukses yang berkelanjutan dangan bersyukur. Berusaha untuk lebih baik, adalah upaya 
agar sukses selalu berlipat, lestari dan masal. agar Sukses berkelanjutan.    
Wallahu alam bisawab. 
 
 
Secara diagram dapat digambarkan sebagai Total Manajemen seperti dibawah ini :  
 
Blok Diagram : Total Manajemen, Untuk sukses berkelanjutan. 
 



Inspiring & Exploring Al Fatihah : 
 

Terjemah ayat Inspirasi Total Action 
Dengan menyebut nama Allah 
Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang 

Allah Menjadi Tujuan. 
(VISI) 

Tetapkan dan hujamkan Visi 
 

Segala puji bagi Allah, Rab 
semesta alam 

Allah Maha Pencipta, 
Memberikan (POTENSI) 

Gali dan lipatgandakan 
Potensi 

Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. 

Allah memberikan  
Kemurahan dan kasih sayang 
(PELUANG) 

Ambil dan kembangkan 
Peluang 
 

Yang menguasai di Hari 
Pembalasan 

Allah Maha Adil, menyediakan 
balasan, Syurga & Neraka 
(MOTIVASI) 

Cari dan Tingkatkan Motivasi 

Hanya Engkaulah yang kami 
sembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami  meminta 
pertolongan 

Seorang Hamba harus 
mengabdi, menyembah, 
bedoa dan berbuat baik 
(MISI) 

Maknai  Misi hidup 

Tunjukilah kami jalan yang lurus Mohon Diberikan Pedoman, 
petunjuk 
(STRATEGI) 

Buat Strategi yang Unggul 
 

yaitu Jalan orang-orang  yang 
telah Engkau beri nikmat kepada 
mereka bukan jalan mereka yang 
dimurkai dan bukan pula jalan 
mereka yang sesat. 

Contoh teladan, menjadi 
panduan 
(GERAK)  

Praktekan Gerak amal terbaik 
(keteladanan & sukseskan 
orang lain) 
 

 
 
Rumus Sukses  = f (Visi x Potensi x Peluang x Motivasi x Misi x Strategi x Gerak) 

&  Amiin ( setelah ihktiar optimal kita bertawakal pada Allah) 
 
 
Sukses merupakan ikhtiar dan doa / Total Action yang dijalani : 
 

Kesuksesan Insya Allah akan 
Diraih oleh yang berVisi kuat 

Dimiliki oleh yang mendayagunakan Potensi dengan optimal 
Dimulai oleh orang yang mengambil Peluang Sukses 

Dimenangkan oleh yang terMotivasi Sukses 
Dihasilkan oleh yang  mempunyai Misi sukses dalam peran hidupnya 

Diraih dengan perencanaan & Strategi Sukses yang tertata 
Dilalui dengan gerak Sukses amal soleh, dilestarikan & dilipatgandakan sukses dengan mengikuti teladan 

terhebat. 
Amin Semoga Allah merahmati. 

 
Uraian seanjutnya akan mengambil Inspirasi dan mengeksplorasi dari beberapa ayat pilihan dalam Qur’an. 
Betapa luasnya kandungan Al Quran, sehingga penyusun hanya mengambil Inspirasi beberapa ayat sesuai 
kemampuan. Insya Allah sudah dapat memberikan manfaat dan penjabaran dari Total Manajemen.    
 



Semoga dengan pedoman dan arahan dari Al Quran dan teladan Rasulullah SAW, kita optimal dalam 
mendayagunakan seluruh potensi & sumber daya (Total Menajemen) untuk meraih sukses hakiki yaitu kebaikan 
dunia, kebaikan di Akherat dan dijauhkan dari api neraka. Amiin.  
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari 
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): 
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum 
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri 
ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami 
terhadap kaum yang kafir." 
 (QS. Al Baqaroh : 286) 
 
 
Buat Perubahan dan Tingkatkan diri. Mari  semakin menghayati, memahami dan mengaplikasikan Al Fatihah 
dalam setiap niat & gerak langkah kita. 
Lakukan 7 kunci pembuka sukses, Mulai dari perubahan Diri, Keluarga, perusahaan, Lingkungan bahkan 
Negara.  
 
Baca lengkap buku ini, Mari kita BERGERAK................mulai dari diri sendiri, Tingkatkan Diri.  Lebih SUKSESKAN  
DIRI. 
  ------------------------ 
 


