BAGIAN I ~ MENGELOLA MISI ANDA

1. SIAPAKAH ANDA?
Pertanyaan tersebut harus menjadi pusat dalam pencarian jati diri Anda demi membangun karir aktivis yang berkelanjutan. Sebenarnya pertanyaan tersebut juga berfungsi untuk membangun sebuah kehidupan yang bahagia dan produktif. Pertanyaan ini harus mendapatkan pemikiran yang mendalam oleh tiap manusia di sepanjang masa hidupnya.
Socrates pernah berkata, “Sebuah kehidupan yang tak diperiksa bukanlah kehidupan yang berharga.” (sebenarnya hal ini diungkapkan oleh Plato, mengutip gurunya, Socrates). Gloria Steinem dalam Revolution from Within (lihat Bibliografi) berbicara tentang pengalaman panjang dalam hidupnya selama dia dengan sadar menolak untuk mengevaluasi diri, seperti:
“Aku terus menjalani kehidupan dengan cara ini selama puluhan tahun, sementara tekanan meningkat. ... Aku berorganisasi dan bepergian serta memberikan kuliah. Aku berkampanye dan meningkatkan kontribusi dan meminta pemasangan iklan agar [Ms Magazine] terus berjalan. Aku mengubah apartemenku menjadi gudang di mana aku berganti pakaian dan menumpuk kertas ke dalam kotak kardus, dan hanya sekali dalam dua puluh tahun aku menghabiskan satu minggu tanpa berada di pesawat. Tapi di rumah atau bepergian, aku sering terbangun dengan telapak tangan basah dan hati berdebar-debar, khawatir bahwa aku akan mengacaukan beberapa acara publik, gagal mendapatkan cukup dana untuk membayar biaya percetakan dan membayar gaji, atau sebaliknya mengecewakan gerakan ini.”
Steinem lebih lanjut mengingatkan, “Ketika teman-temanku bertanya tentang keadaan pikiran atau emosiku, aku membuat mereka tertawa dan putus asa dengan mempermainkan kutipan Plato. “Kehidupan yang diperiksa,” aku jelaskan, “tidak layak untuk dijalani.” Terlepas dari leluconnya itu, ia mengungkapkan telah merasa “berkali-kali jenuh” dalam periode yang panjang, dan “seperti seorang prajurit yang terluka tapi tidak mau berbaring karena takut mati.”
Saya punya dua pendapat tentang cerita Steinem tersebut. Pada satu sisi bahwa ia melakukan pengorbanan pribadi yang besar bagi kegiatan aktivismenya: kecemasan dan penyangkalan diri selama puluhan tahun. Namun pada sisi lain, tidak diragukan lagi, bahwa dia sangat efektif. Bersama rekan-rekan feminisnya ia mengubah budaya dan politik kita sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ratusan juta perempuan dan laki-laki di Amerika Utara dan di seluruh dunia. Kadang, sulit untuk mengingat betapa sulitnya keadaan bagi perempuan sebelum gelombang kedua feminisme diantarkan oleh Steinem dan rekan-rekannya, tapi lihatlah contoh berikut: pengusaha secara konsisten melakukan diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam perekrutan maupun dalam mengupah; perempuan sering dipecat dari pekerjaan hanya karena statusnya menikah atau sedang hamil; banyak sekolah hanya menyediakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali program atletik untuk anak perempuan; banyak bank tidak mau memberikan pinjaman kepada perempuan yang tidak menikah atau wanita menikah namun tanpa izin suami mereka; dan perilaku yang sekarang kita pahami sebagai pelecehan seksual atau bahkan pemerkosaan dianggap dapat diterima secara sosial pada masa itu.
Steinem dan rekan-rekannya yang sebagian besar bertanggung jawab untuk mengubah semua itu, namun banyak dari mereka, termasuk Steinem sendiri, harus menanggung konsekuensi yang berat secara pribadi untuk kegiatan aktivismenya itu. Apakah itu layak? Steinem tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung dalam bukunya, tapi saya menduga jawabannya adalah “Ya” (dan sebagai penerima manfaat langsung pembebasan ini, saya hanya bisa mengatakan “terima kasih”).
Bagaimana jika Steinem mencapai kurang dari apa yang telah ia capai? Bagaimana jika, seperti kebanyakan aktivis, ia mencapai jauh lebih sedikit? Meski pada kenyataannya: Steinem adalah superstar. Melalui beberapa kombinasi dari bakat dan keberuntungan, ia mampu mencapai jauh lebih besar daripada kebanyakan aktivis, bahkan aktivis yang membuat pengorbanan pribadi yang sama atau lebih besar. Sebagian besar aktivis harus puas dengan menciptakan perubahan sosial yang relatif kecil, meski perubahan tersebut, tentu saja, menambahkan dan juga menyediakan konteks di mana perubahan besar bisa saja terjadi. Dan beberapa “perubahan kecil” dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan seorang penderita atau kaum tertindas dan, karenanya, tidak benar-benar kecil sama sekali.
Tidak hanya untuk aktivisme, hal tersebut juga berlaku untuk bidang olahraga, bisnis, seni, dan tiap usaha manusia lainnya: kebanyakan orang bukanlah superstar; kebanyakan perubahan terjadi sedikit demi sedikit, dan tahap-tahap tersebut sering kali tercapai setelah adanya pengorbanan pribadi yang besar.
Oleh karena itu, bayangkan jika Anda seorang aktivis “biasa”. Anda telah bekerja selama bertahun-tahun atau berpuluh-tahun untuk kasus penting, berjuang dalam kemiskinan abadi, isolasi, penolakan dari keluarga dan masyarakat, depresi dan (kadang) trauma yang berasal dari berulang-ulang menjadi saksi kekejaman masyarakat. Dengan kata lain, Anda telah memberi pengorbanan yang biasa dilakukan dan dialami para aktivis beserta pertahanan yang biasa mereka usahakan. Tapi Anda belum mencapai pembebasan yang besar, bahkan sedikit. Mungkin Anda baru saja berada di garis perlawanan. Atau mungkin, meski anda telah mengupayakan yang terbaik, garis tersebut bergeser ke belakang.
Apakah tahun-tahun atau dekade pengorbanan tersebut layak?
Secara objektif, sejarah telah membuktikan bahwa perubahan sekecil apapun akan selalu bermakna. Dalam buku Bury the Chains: Prophets and Rebels in the Fight to Free an Empire’s Slaves (Boston: Houghton Mifflin, 2005), Adam Hochschild menjelaskan bagaimana sebuah kelompok kecil “superstar” penghapusan perbudakan, termasuk Granville Sharp, Thomas Clarkson, John Newton, dan mantan budak Olaudah Equiano, bertanggung jawab atas pelarangan kejahatan bersejarah dari perbudakan, tak hanya di Inggris tetapi juga di seluruh dunia secara tidak langsung, dan dalam kurun waktu sedikitnya selama lebih dari seratus tahun. Namun kelompok itu, ia berulang kali menekankan, didukung oleh kerja ribuan aktivis lainnya yang melakukan cukup banyak apa yang terus dilakukan aktivis sampai sekarang: mengadakan demonstrasi, menyampaikan pidato, menulis surat, melakukan pekerjaan legislatif, berbicara melalui pers, menyediakan dukungan keuangan, menjual produk yang bertema kesadaran sosial (misalnya: medali Wedgewood yang terkenal dengan tulisan “Am I not a man and a brother?”), dan mempertaruhkan hidup dan kebebasan demi melakukan tindakan nyata guna membantu individu-individu yang diperbudak. Sebagian besar aktivis ini tidak tercatat dalam sejarah, namun dengan bekerja bersama superstar, mereka telah menghentikan salah satu kejahatan yang paling monumental dalam sejarah.
Secara non-objektif, pada tingkat yang lebih pribadi, jawaban untuk pertanyaan “Apakah pengorbanan Anda tidak sia-sia?” tergantung pada jawaban atas pertanyaan yang satu ini: “Siapakah Anda?”
Bagian The Lifelong Aktivis ini dikhususkan untuk membantu Anda menjawab pertanyaan tersebut.

2. PERTANYAAN LAINNYA
Pertanyaan sulit yang diajukan dalam bab terakhir adalah: Bayangkan Anda seorang aktivis yang telah berkorban selama bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun demi suatu tujuan, dan mencapai hasil yang tidak besar. Apakah pengorbanan Anda layak?
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jawabannya terletak pada jawaban atas pertanyaan yang lebih mendasar ini: Siapakah Anda?
Tanyakan pada sekelompok aktivis apakah pengorbanan mereka selama puluhan tahun dengan hasil yang tidak besar itu layak, dan Anda akan mendapatkan jawaban beragam. Beberapa orang akan tegas mengatakan, “Ya.” Orang lain akan sama tegasnya mengatakan, “Tidak.” Dan sebagian lainnya akan menjawab di antara keduanya.
Selain itu, tiap orang akan memiliki alasan yang berbeda untuk dirinya atau jawabannya. Beberapa orang akan mengatakan “Ya” karena mereka melihat aktivisme sebagai tantangan yang cukup sulit di mana Anda seharusnya tidak mengharapkan untuk mencapai hasil yang dramatis, meski akan bagus ketika hal itu terjadi. Orang lain akan mengatakan “Ya” karena mereka melihat kehidupan aktivis sebagai pahala. Dan yang lainnya akan mengatakan “Ya” dengan alasan yang jauh berbeda. Orang-orang yang menjawab “Tidak” akan memberikan alasan yang sama beragamnya.
Sebenarnya, pertanyaan “Apakah itu layak?” merupakan pertanyaan yang kurang tepat dan kurang spesifik, serta kurang bermanfaat. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang lebih bermanfaat.
	Secara spesifik, apa arti pengorbanan bagi Anda? 

Secara spesifik, apa arti prestasi bagi Anda? 
Dapatkah Anda mengurangi tingkat pengorbanan tanpa mengorbankan prestasi Anda?
Dapatkah Anda meningkatkan jumlah yang Anda capai tanpa meningkatkan pengorbanan melampaui apa yang Anda relakan? 
Anda tidak akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk beberapa contoh hipotesis, atau untuk karir orang lain (seperti Steinem). Tapi Anda dapat melihat kembali karir aktivisme Anda sendiri dan menjawabnya; dan melakukan hal tersebut adalah langkah pertama untuk Mengelola Misi Anda.
Jadi, luangkan beberapa waktu, carilah tempat yang tenang untuk berpikir dan menulis, dan kerjakan latihan Riwayat Proyek Aktivis berikut ini.

Latihan
Riwayat Proyek Aktivis
Pilih dua atau tiga proyek aktivis paling penting yang telah Anda kerjakan selama beberapa tahun terakhir, dan untuk masing-masing proyek, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sedetail mungkin. Ide bagus untuk memilih bukan hanya proyek yang Anda anggap “sukses,” tapi setidaknya pilih juga satu proyek yang Anda anggap “gagal,” seperti pepatah yang sering kita dengar untuk belajar lebih banyak dari “kegagalan” daripada “kesuksesan” (alasan kata-kata “sukses” dan “gagal”, serta turunannya dituliskan dalam tanda kutip di seluruh buku The Lifelong Activist, akan diperjelas dalam Bab III).
	Apa tujuan proyek tersebut?

Apa peran Anda dalam proyek tersebut?
Bagaimanakah Anda bisa terlibat dalam proyek ini?
Apa yang Anda sukai tentang proyek tersebut?
Apa yang tidak Anda sukai tentang proyek tersebut?
Apakah proyek ini berhasil?
Apa hasil yang dicapai?
Bagaimana hasil tersebut dapat mengalami peningkatan?
Bisakah hasilnya dicapai dengan lebih mudah (atau lebih cepat dan atau lebih murah)? Jika bisa, bagaimana caranya?
Bakat atau keterampilan apa yang Anda miliki dan gunakan dalam proyek ini? Bagaimana bakat tersebut digunakan?
Bakat dan keterampilan apa yang Anda miliki namun tidak digunakan? Mengapa?
Apakah hasil yang Anda dapatkan secara pribadi (contohnya: pengalaman, informasi, kontak, dan peningkatan jenjang karir) dari proyek tersebut?
Bagaimana hasil yang anda dapatkan secara pribadi tersebut mungkin untuk ditingkatkan?
Bagaimana pekerjaan Anda pada proyek tersebut dapat ditingkatkan?
Bagian manakah dari proyek tersebut yang paling Anda nikmati untuk dikerjakan? Mengapa?
Bagian manakah dari proyek tersebut yang kurang atau tidak Anda sukai sama sekali? Mengapa?
Apa saja pengorbanan yang Anda lakukan dalam aspek lain kehidupan Anda untuk melakukan proyek ini?
Bagaimanakah perasaan Anda tentang pengorbanan-pengorbanan yang Anda lakukan pada saat itu?
Bagaimanakah perasaan Anda tentang hal tersebut sekarang? Meninjau ke belakang, apakah hal tersebut layak dilakukan? Apakah Anda seharusnya melakukan pengorbanan lebih banyak atau lebih sedikit dari apa yang telah Anda lakukan? 
Apakah berpartisipasi dalam proyek ini merugikan Anda dalam hal apapun? Jika demikian, bagaimana?
Apakah Anda bersedia melakukan proyek seperti ini lagi? Mengapa atau mengapa tidak?
Jika demikian, perubahan apa yang akan Anda lakukan, baik dalam proyek itu sendiri, atau dalam kehidupan Anda di luar proyek tersebut?
Beberapa kiat untuk menyelesaikan Riwayat Proyek Aktivis disediakan dalam bab berikutnya.

3. TIPS UNTUK MELENGKAPI RIWAYAT PROYEK AKTIVIS
1. Jawablah Tiap Pertanyaan Secermat Mungkin
Sangat penting untuk menjawab tiap pertanyaan secermat mungkin karena jawaban Anda akan berfungsi sebagai materi utama dalam Pernyataan Misi Pribadi (lihat Bab 17); yaitu, pernyataan mengenai nilai dan tujuan yang dapat Anda gunakan untuk merencanakan dan mengatur kehidupan Anda. Makin Anda menulis, makin banyak yang harus Anda kerjakan (jika Anda tidak suka menulis, kiat berikut dapat membantu Anda mengatasi hambatan tersebut).
2. Format Penulisan Tidak Penting
Tidak masalah jika jawaban Anda dituliskan dalam paragraf, daftar, narasi atau beberapa format lain. Hanya saja, tulislah informasi semudah mungkin untuk dipahami. Dan jangan khawatir tentang tata bahasa atau ejaan karena Anda tidak akan menunjukkan Riwayat Proyek Aktivis Anda kepada siapa pun (lihat #6 di bawah).
3. Jangan Terburu-buru
Luangkan waktu sebanyak yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan Riwayat Proyek Aktivis Anda. Pada saat yang sama, jangan terobsesi dengan detail atau berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Seperti yang akan Anda pelajari di Bab III, perfeksionisme selalu menjadi musuh, jadi tulislah sebanyak yang Anda bisa dengan mudah dalam menanggapi tiap pertanyaan sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya.
Ide yang bagus untuk meninggalkan Riwayat Proyek Aktivis Anda selama satu atau dua minggu setelah Anda selesai menuliskannya. Kemudian kembalilah ke catatan tersebut dan bacalah kembali dengan pikiran yang jernih. Lihat apakah Anda dapat menambah, atau mengklarifikasi apa yang telah Anda tulis.
4. Tulislah secara Lebih Spesifik
Jangan hanya mengatakan proyek itu sukses atau gagal; tuliskan juga mengapa, dan apa yang sebenarnya dicapai dan yang tidak dicapai. Jika Anda dapat mengukur tiap “keberhasilan” atau “kegagalan”, hal itu akan menjadi lebih baik.
Jangan hanya mengatakan proyek di mana Anda menggunakan keterampilan tertentu, tetapi berikan contoh bagaimana keterampilan itu digunakan. Dan jangan hanya mengatakan Anda mengacaukan sesuatu, tetapi juga tuliskan bagaimana hal itu terjadi. Bila mungkin, argumentasi Anda harus diperkuat dengan contoh spesifik.
5. Mintalah Masukan dari Orang Lain – Tapi Lakukanlah Hanya Setelah Anda Selesai Menulis
Hal yang bagus untuk mendapatkan masukan dari mentor, kolega, keluarga dan teman-teman. Apa yang mereka katakan mungkin akan mengejutkan Anda, karena orang lain sering menilai prestasi Anda jauh lebih tinggi dari apa yang Anda sendiri pikirkan. Tetapi dekatilah mereka hanya jika Anda telah selesai menuangkan pikiran Anda sendiri di atas kertas, karena Anda tidak ingin pikiran mereka mempengaruhi pendapat Anda secara prematur.
6. Jangan Perlihatkan Riwayat Proyek Aktivis Anda Kepada Siapapun
Sulit untuk benar-benar jujur jika ada sedikit saja kesempatan bagi orang lain untuk melihat Riwayat Proyek Aktivis Anda. Jadi, buatlah janji kepada diri sendiri bahwa Anda tidak akan menunjukkannya kepada siapapun.
Dan, akhirnya, instruksi yang paling penting dari semua instruksi:
7. Jujur dan Objektif
Kejujuran dan objektivitas adalah kuncinya, karena hanya kejujuranlah yang akan mengantarkan Anda ke sebuah Pernyataan Misi Pribadi yang sahih. Jujur lebih sulit untuk dilakukan daripada kedengarannya, karena kebanyakan dari kita mengalami kesulitan untuk menilai secara objektif kisah hidup dan situasi yang kita alami sendiri. 

4. BAGAIMANA MENYAMPAIKAN KEBENARAN (MUTLAK)
Untuk menghasilkan Riwayat Proyek Aktivis yang benar-benar berguna, Anda harus menyampaikan kebenaran tersebut secara “mikroskopis”: sedekat mungkin dengan mutlak, obyektif, dan tanpa dipoles.
Hal ini sulit untuk dilakukan daripada kedengarannya.
Segala macam hal yang menjadi penghalang dalam menyatakan kebenaran termasuk: emosi negatif atau positif yang kuat terhadap situasi yang dihadapi; kecenderungan untuk terlalu menekankan pada aspek baik atau buruk dalam situasi tersebut; mitos, klise dan stereotip seputar pekerjaan kita; dan kecenderungan untuk menyamaratakan dan terlalu menyederhanakan masalah.
Berikut adalah beberapa kiat-kiat untuk mengatasi hambatan tersebut dan hambatan lainnya.
Belajar untuk Tidak Melakukan Sensor Diri
Kita sering menyensor diri ketika menganggap bahwa pikiran atau perasaan kita seolah-olah sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Apa yang saya lihat dari bekerja dengan murid-murid saya adalah bahwa kebanyakan orang melakukan sensor diri, baik itu sedikit maupun banyak.
Anda mungkin, misalnya, mulai menulis bahwa Anda benci harus menghubungi orang asing untuk proyek get-out-vote. Perasaan itu menyerang Anda sebagai hal yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang aktivis yang “benar”, sehingga Anda secara mental mengkoreksinya (yaitu dengan melakukan sensor diri) dengan berpikir, “Tunggu dulu! Jika aku benar-benar seorang aktivis, Aku seharusnya tidak keberatan melakukan beberapa panggilan.”Kemudian anda hanya menulis, “Aku benci menghubungi orang asing.”
Atau, Anda dapat mulai untuk menulis bahwa Anda membenci bekerja dengan orang tertentu. Perasaan itu menyerang Anda sebagai hal yang tidak dapat diterima, sehingga Anda secara mental melakukan koreksi (yaitu dengan melakukan sensor diri) dengan berpikir, “Bagaimana aku bisa membenci orang itu? Dia terkenal, brilian, aktivis penting, dan aku belajar banyak dari bekerja dengannya. Jadi bagaimana jika dia memiliki perasaan marah?”. Kemudian Anda hanya menulis, “Aku benci bekerja dengan dia dan tabiatnya yang menjengkelkan.”
Jangan pula menyensor perasaan positif Anda. Jika Anda mulai menulis, “Aku menyukai liburan pada musim panas. Rasanya menyenangkan mengambil istirahat dari kegiatan aktivisme,” tetapi kemudian Anda mulai menyensor diri dengan berpikir,” Aku harus cukup berkomitmen pada kasusku sehingga saya tidak seharusnya menginginkan liburan,” kemudian hanya menulis, “Aku suka mengambil cuti.”
Atau, jika Anda mulai menulis, “Aku suka membuat poster dan karya seni lainnya untuk acara ini,” tetapi kemudian mendapati diri Anda mulai menyensor diri dengan berpikir, “Ah, itu hanya hal-hal yang bodoh dan konyol. Bagian lain dari proyek ini jauh lebih penting,” kemudian hanya menulis, “Aku suka membuat karya seni.”
Selalu tuliskan kebenaran mutlak dalam Riwayat Proyek Aktivis Anda, bahkan jika kebenaran tersebut membuat Anda merasa bersalah, malu atau dipermalukan. Ingatlah bahwa perasaan Anda masih berlaku, bahkan jika hal tersebut tidak memenuhi standar keseriusan, ketepatan atau kemurnian ideologi anda sendiri atau orang lain.

Kepala vs Hati? Hati Selalu Menang
Jika Anda mempelajari contoh sebelumnya, Anda akan melihat bahwa seringkali perasaan yang kuat dan jujur dikaburkan oleh intelektualisasi atau rasionalisasi. Jadi, “Aktivis tersebut menjengkelkan, dan aku benci bekerja untuknya,” akan tertutup oleh lapisan rasionalisasi tentang bagaimana briliannya dan berdedikasinya aktivis tersebut, dan seberapa banyak Anda telah belajar saat bekerja dengannya.
Kita sering mencoba untuk mengintelektualisasi atau merasionalisasi perasaan atau pikiran yang kita anggap sebagai suatu hal yang dapat atau tidak dapat diterima. Cobalah untuk tidak melakukan hal ini, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk paling mendasar dari penyangkalan diri. Dengan kata lain, jika ada konflik antara apa yang hati Anda (perasaan Anda) rasakan dan kepala Anda (kecerdasan Anda) pikirkan, maka pilihlah hati Anda.
Hati Anda sering berbicara dengan suara lembut daripada kepala Anda, dan Anda mungkin perlu untuk tidak terburu-buru dan tetap tenang untuk dapat mendengarnya. Berkonsentrasilah pada perasaan Anda, termasuk perasaan fisik Anda. Jika berpikir tentang situasi tertentu membuat Anda secara fisik tegang atau bahkan sakit, hal itu jelas merupakan suatu tanda peringatan. Sebaliknya, jika berpikir tentang suatu situasi menyebabkan Anda menyunggingkan senyum lebar, hal itu jelas merupakan suatu tanda yang sangat positif. Otak Anda dapat ikut campur dan mencoba untuk menutupi apapun yang Anda rasakan, tapi jangan biarkan hal itu terjadi.

Waspadalah pada hal-hal yang “harus” dan “tidak seharusnya”
Jika Anda mendapati diri Anda berpikir mengenai hal-hal seperti:
	 “Aku harus mengerjakan pekerjaan lebih banyak pada proyek itu”;

 “Aku seharusnya memberikan lebih banyak uang untuk kasus itu”;
 “Aku harus lebih membela diriku sendiri ketika berbicara dengan lawan itu”;
 “Aku seharusnya tidak keluar malam untuk berkumpul bersama teman-temanku”; dan
 “Saya tidak harus membeli mantel yang baru”,
hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah bertanya pada diri sendiri, “Kenapa? Mengapa harus (atau tidak seharusnya) saya ...” Mungkin saja Anda benar: Anda harus atau tidak harus melakukan tindakan tersebut. Tetapi, juga sangat memungkinkan bahwa apa yang Anda lakukan adalah cukup lumayan, dan pikiran mengenai apa yang “seharusnya” dan “tidak seharusnya” ini merupakan kritik dan penghakiman diri yang tidak ada gunanya.
Seperti yang akan Anda pelajari di Bab III, mengkritik diri sendiri karena Anda tidak bertindak secara sempurna adalah kebiasaan yang merusak.
Jika Anda merasa tertindas oleh pernyataan “seharusnya” atau “tidak seharusnya”, cobalah ulangi pernyataan tersebut beberapa kali dalam pikiran Anda. Suara siapakah itu yang Anda dengar? Apakah itu Anda? Atau, ibu atau ayah Anda? Pasangan Anda? Beberapa aktivis lainnya? Atau orang lain? Setelah Anda tahu siapa, khususnya yang “memarahi” Anda, sering kali Anda kemudian dapat mencari tahu apakah dia membuat argumentasi yang valid atau hanya mencoba untuk memanipulasi Anda untuk bertindak sesuai dengan agendanya.

Rangkullah Kompleksitas dan Kontradiksi
Sebagian besar proyek Anda akan memiliki aspek positif dan negatif, dan termasuk di dalamnya unsur-unsur keberhasilan dan kegagalan. Cobalah untuk menangkap semua aspek kontradiktif dan jangan khawatir untuk mendamaikannya atau untuk sampai pada beberapa jenis kesimpulan buatan yang disederhanakan. Jadi, bukan hanya menulis, “Aku benci bekerja dengan upah rendah,” tulislah, “Aku suka melakukan kegiatan aktivisme penuh waktu, aku mencintai sebagian besar rekan-rekan kerjaku, aku pikir bosku adalah baik, tapi aku tidak suka digaji rendah. Sebenarnya, aku tidak begitu keberatan dibayar rendah asalkan aku mendapat tunjangan kesehatan. Yang benar-benar mengacaukanku adalah ketika aku mengalami kecelakaan dengan sepedaku.”

Hindari Prasangka, Klise, dan Stereotip
Banyak dari kita juga telah termakan hal-hal klise dan stereotip seputar aktivisme. Anda mungkin percaya, misalnya, bahwa:
semua pekerjaan aktivis merupakan hal yang pada dasarnya bermanfaat, tak peduli betapa sulit dan tidak menguntungkannya, dan tidak peduli seberapa sedikit hasil yang dicapai;
kegiatan aktivisme seharusnya sulit atau tidak menyenangkan;
aktivis seharusnya menderita; dan
seseorang yang telah mengalami diskriminasi atau penindasan secara otomatis menjadi sosok yang menjengkelkan atau sulit untuk diajak bekerja sama.
Cobalah untuk menghindari prasangka dan hal-hal klise dan stereotip seperti ini, sehingga Anda dapat merekam pengalaman dan perasaan yang jujur mengenai pekerjaan Anda. Salah satu kuncinya adalah dengan mendengarkan suara “hati”, seperti yang telah dibahas di atas.

5. KEJUJURAN VS KEJENUHAN
Mengapa mengatakan kebenaran begitu penting? Karena kejujuran adalah pencegah dan penangkal dari kejenuhan (burnout). Berikut adalah definisi kejenuhan:
Kejenuhan adalah tindakan secara sengaja meninggalkan aktivisme, atau mengurangi tingkat aktivisme seseorang.
Perhatikan kata “secara sengaja”. Seseorang yang membuat keputusan secara sadar untuk mengurangi kegiatan aktivisme-nya, baik karena prioritas hidupnya telah berubah atau karena dia lelah dan perlu istirahat, tidak jenuh “tanpa sadar”, dia telah membuat pilihan yang bijaksana.
Namun mari kita cermati: kebanyakan orang tampaknya meninggalkan aktivisme tanpa sadar, dan hal itu merupkan masalah pada berbagai tingkatan. Ketika seorang aktivis mengalami kejenuhan, dia biasanya mengacuhkan karirnya dan merusak harga diri dan relasinya. Dia juga menghambat pengalaman berharga dan kebijaksanaannya dalam dunia gerakan dan organisasi. Masalah terburuk yang mungkin terjadi bahwa ketika seorang aktivis mengalami kejenuhan, dia menghambat aktivis muda untuk mendapatkan bimbingan, sehingga membuat mereka lebih mungkin untuk merasa jenuh juga. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya lingkaran setan, kejenuhan menimbulkan lebih banyak kejenuhan.
Tidak ada yang tahu persis berapa banyak aktivis yang mengalami kejenuhan tiap tahunnya, namun jumlahnya pastilah sangat tinggi (salah satu indikatornya adalah tingginya tingkat pergantian karyawan dan relawan di kebanyakan organisasi aktivis). Untuk menggambarkan betapa besar kerugian yang mewakilinya, bayangkan betapa berbedanya, dan betapa lebih baiknya dunia jika ada dua kali lebih banyak aktivis di luar sana dibandingkan sekarang. Hal itu sama dengan dua kali lebih banyak kampanye untuk perdamaian dan keadilan, lingkungan, pertanian berkelanjutan, tenaga kerja, akuntabilitas korporasi, kesetaraan gender, kesetaraan ras, dan banyak gerakan progresif lainnya. Kemudian, bayangkan jika semua aktivis adalah orang-orang yang bahagia dan efektif serta menikmati karir yang panjang. Hal ini akan membuat perbedaan yang besar.
Sekarang, bayangkan jika kita dapat benar-benar mengobati kejenuhan, dan ada sepuluh kali lebih banyak aktivis yang bahagia dan produktif sekarang karenanya. Itu berarti, pada dasarnya, bahwa tiap orang yang melakukan aktivisme di usia remaja dan awal dua puluhan terus melakukannya, dalam beberapa bentuk, sepanjang hidup mereka (“sepuluh” adalah dugaan, tapi yang paling mendekati, saya pikir, rasio aktivis muda dan aktivis tua bisa mencapai sekitar dua puluh banding satu atau tiga puluh banding satu atau bahkan lebih tinggi).(Jadi satu paragraf dengan di atas.Taraf hidup akan meningkatkan secara dramatis mungkin untuk tiap makhluk hidup di bumi ini.
Itulah mengapa sangat penting untuk dipahami bahwa semua aktivis bekerja untuk mengaktualisasikan diri: agar kita dapat mencegah kejenuhan dalam diri kita, dan membantu mencegah hal itu pada orang lain.
Sebagai seorang aktivis, Anda mungkin melihat kejenuhan di sekitar Anda: aktivis meninggalkan pekerjaan aktivisnya, atau tetap melakukannya tapi dengan kinerja yang buruk dan bekerja setengah hati (saya sebut hal terakhir sebagai “kejenuhan pasif”). Kejenuhan begitu umum terjadi sehingga kadang-kadang terlihat sebagai konsekuensi tak terelakkan dari pekerjaan aktivis. Bukan begitu, karena hal itu adalah fenomena yang sama sekali dapat dihindari. Kejenuhan dapat memiliki banyak penyebab, tetapi mungkin yang paling umum adalah: (satu paragraf dengan kalimat di bawah)
Kejenuhan disebabkan oleh hidup dalam kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kebutuhan Anda.
Ketika saya mengatakan “menjalani hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda,” saya tidak menuduh Anda menjadi aktivis yang buruk. Yang saya tahu, Anda adalah seorang aktivis yang hebat, terlepas dari benar atau tidak, saya tahu Anda telah melakukan yang terbaik, seperti yang kita semua lakukan. Yang saya bicarakan adalah kegagalan untuk menciptakan kehidupan untuk diri sendiri yang mencerminkan siapa diri Anda sebagai seorang aktivis dan manusia multidimensi yang kompleks. 
Orang-orang membuat kesalahan ini untuk segala macam alasan, termasuk:
	mereka tidak tahu bahwa mereka seharusnya dengan sadar membangun kehidupan berdasarkan nilai-nilai dan kebutuhan mereka;

mereka tahu, tapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya;
mereka membiarkan orang lain mengendalikan waktu dan prioritas mereka;
mereka memiliki hambatan emosional atau hambatan lainnya untuk sukses; dan
mereka terlalu fokus pada satu bidang kehidupan saja, seperti aktivisme dan membangun hubungan, dengan mengesampingkan bidang-bidang penting lainnya.
Beberapa alasan ini mungkin tampak lebih baik, atau lebih mulia, daripada yang lainnya. Masalahnya, bagaimanapun juga, adalah bahwa menjalani kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda, dan membuat kebutuhan Anda tidak terpenuhi, tidak peduli betapa mulianya alasan Anda untuk melakukannya, adalah suatu pekerjaan yang menguras energi dan pengalaman jiwa yang hampir selalu mengarah pada kejenuhan.

Obat Kejenuhan
Satu-satunya obat untuk berbagai jenis kejenuhan adalah untuk jujur tentang siapa Anda, apa nilai-nilai yang Anda anut dan apa kebutuhan Anda, dan untuk mulai menata hidup Anda berdasarkan hal-hal tersebut. Anda mungkin memiliki fantasi romantis untuk mengorbankan semua yang Anda punya untuk menyelamatkan dunia seperti yang dilakukan Gloria Steinem, tetapi jika Anda bukan tipe orang yang bisa tetap efektif sementara bertahan selama puluhan tahun dalam keadaan serba kekurangan, dan sedikit dari kita yang mampu, Anda mungkin gagal untuk mencapai tujuan yang tidak realistis tersebut dan hanya akan mengalami kejenuhan.
Setelah Anda sampai pada Pernyataan Misi Pribadi, langkah selanjutnya adalah untuk hidup dalam pernyataan itu, yang akan membawa kita kepada penyebab lain kejenuhan: (jadi satu paragraf dengan kalimat di bawah)
kejenuhan juga dapat disebabkan oleh persepsi bahwa Anda telah bekerja terlalu keras, atau mengorbankan terlalu banyak, dengan hasil yang terlalu kecil.
Kata “persepsi” ini menjadi penting, karena persepsi kita, sama atau lebih dari fakta yang sebenarnya, yang sering menentukan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan kita terhadap situasi atau hasil tertentu. Pernyataan Misi Pribadi Anda akan membantu Anda mengidentifikasi tingkat pengorbanan yang anda persiapkam dalam karir aktivis Anda, apa tingkat keberhasilan yang Anda capai, dan apakah harapan tersebut realistis.
 
7. TIGA FAKTA LAINNYA TENTANG KEJENUHAN
Terdapat sebuah celah besar bagi aktivis dan siswa lain saya untuk mengalami kelelahan pada saat mereka mengambil kelas saya. Dari menyaksikan mereka, mendiskusikan pengalaman mereka, dan dari penelitian saya sendiri, saya telah menyimpulkan tiga hal tentang kelelahan.
1. Kejenuhan adalah satu proses.
Ini biasanya dimulai dari hal kecil dan makin memburuk. Kadang-kadang terjadi dengan cepat, dan orang yang sangat senang melakukan kegiatan aktivisme sebulan yang lalu tiba-tiba bangun suatu pagi dan menyadari dia tidak bisa lagi bertahan. Biasanya, bagaimanapun juga, hal itu terjadi perlahan-lahan, selama bertahun-tahun atau dekade.
2. Peristiwa tidak menyebabkan kejenuhan, selalu berasal dari dalam.
Sering kali tampaknya ada pengendapan peristiwa yang mengarah ke kasus kelelahan, seperti kampanye gagal atau bertengkar dengan seorang rekan. Kadang-kadang hal itu merupakan peristiwa pribadi seperti surat pengusiran atau kandasnya hubungan.
Dalam kasus seperti ini, sangat mudah untuk sampai pada penjelasan sebab-akibat yang sederhana untuk menjelaskan kejenuhann, tapi penjelasan seperti itu biasanya tidak akurat. Karena kejenuhan adalah sebuah proses, sering kali apa yang tampaknya menjadi peristiwa yang memicunya adalah benar-benar merupakan gejala terakhir; dengan kata lain, orang itu telah merasa jenuh bahkan sebelum peristiwa tersebut terjadi dan kemudian merasa jenuh dan tidak memiliki ketahanan untuk mengatasi krisis dan untuk melanjutkan aktivisme-nya. Sering kali, peristiwa hanya berfungsi sebagai alasan tepat untuk melakukan apa yang sebenarnya aktivis ingin melakukan pula.
Di antara semua aktivis yang mengalami kejenuhan, masih ada orang yang terus melakukan aktivisme-nya walaupun memiliki banyak komitmen pribadi dan komitmen profesional lainnya. Dan ada banyak aktivis, khususnya di negara berkembang, yang terus melakukan aktivisme-nya sekalipun harus menghadapi penganiayaan berat dan menghadapi risiko pribadi. Ketika Anda bertanya kepada mereka bagaimana mereka dapat terus melakukan aktivisme-nya, sering kali mereka merespon dengan memberikan jawaban seperti: “Bagaimana saya bisa berhenti? Ini adalah diri saya yang sebenarnya. Saya tidak akan merasa tenang jika saya tidak melakukannya.” Dengan kata lain, pekerjaan aktivis mereka tidak menguras tenaga mereka, melainkan mendukung kehidupan mereka.
 Untuk mempertahankan aktivisme, hal itu harus berasal dari nilai-nilai yang Anda anut dan juga menempati tempat yang tepat dalam hidup Anda. Jika Anda adalah seorang aktivis yang merasa jenuh, tantangan Anda adalah untuk mencari tahu apa jenis aktivisme yang tepat untuk Anda, dan di mana aktivisme yang cocok dengan prioritas Anda yang lain. Inilah saatnya Pernyataan Misi Pribadi, yang telah dijelaskan di dalam The Lifelong Aktivis, akan sangat membantu Anda.
3. Kejenuhan Sering Terjadi di Alam Bawah Sadar atau Semi Sadar
Sering kali, kita tidak benar-benar menyadari bahwa kita sedang mengalami kejenuhan. Kita mungkin tidak menyadari bahwa kita berada dalam suasana hati yang buruk sepanjang waktu, atau bahwa kita tidak mengerjakan pekerjaan sebanyak yang biasa kita lakukan. Kita mungkin menyadari gejala-gejala ini, tetapi tidak mengenali mereka sebagai sebuah gejala, atau kita dapat mengenali mereka sebagai gejala, tetapi untuk mengidentifikasi masalah yang salah.
Pernyataan terakhir terjadi sepanjang waktu dan merupakan suatu yang sering terjadi. Jelas, jika Anda salah mendiagnosa masalah, maka Anda tidak akan mungkin untuk memecahkannya dan “solusi” yang keliru akan menyebabkan hal yang lebih buruk lagi. Banyak aktivis mengalami kejenuhan, misalnya, salah mengidentifikasi masalahnya sebagai kemalasan, kurangnya komitmen atau kurang disiplin. Solusi mereka untuk mencoba bekerja lebih keras kerap membuat mereka merasa lebih jenuh daripada sebelumnya.
Sebagian besar aktivis yang jenuh bukanlah aktivis yang malas, tidak berkomitmen, dan tidak disiplin. Sebaliknya, mereka adalah orang- orang yang paling energik, berkomitmen, dan disiplin yang pernah ada. Mereka, bagaimanapun juga, dihalangi untuk menggunakan energi dan bakat mereka dalam pelayanan gerakannya, dan hambatan tersebut selalu disebabkan oleh usahanya untuk mencoba hidup di tempat konflik tindakan seseorang tidak berasal dari nilai-nilai dan kebutuhan seseorang.
Solusinya, sekali lagi, adalah kejujuran: tentang diri, situasi, dan kebutuhan Anda. Oleh karena itu, mari kita kembali ke Riwayat Proyek Aktivis Anda, dan khususnya, untuk apa yang mungkin menjadi tantangan terberat bagi kejujuran Anda, yaitu ketika menghadapi “berita buruk.”

8. BAGAIMANA MENGHADAPI KENYATAAN PAHIT
Barangkali Anda, dalam proses menuliskan Riwayat Proyek Aktivis Anda, mengungkap banyak informasi memuaskan tentang bakat, keterampilan, dan prestasi Anda. Sayangnya, Anda juga cenderung untuk tidak mengungkapkan beberapa “kenyataan pahit”:
	anda tidak berkomitmen pada kegiatan aktivisme atau pada kasus yang Anda tangani, seperti yang Anda pikir (mungkin Anda memiliki prioritas lain sekarang, atau mungkin Anda hanya lelah);

atau sebaliknya, Anda lebih berkomitmen untuk aktivisme dari yang Anda sadari (karena itu Anda harus melakukan pekerjaan lebih banyak daripada yang Anda lakukan sekarang, bagaimana Anda akan melakukan itu sambil terus mencari nafkah dan mengurus orang yang Anda cintai?);
anda memiliki hasrat materialistis yang kuat daripada yang Anda pikir sebelumnya (anda benar-benar ingin mobil bagus, pakaian baru atau apartemen yang lebih besar, atau mungkin Anda hanya lelah hidup sederhana);
anda ingin memiliki lebih banyak waktu yang menyenangkan (tapi bagaimana mungkin Anda dapat libur semalam, atau cuti beberapa malam, ketika ada orang yang menderita atau hewan di luar sana yang butuh bantuan Anda?);
keinginan Anda untuk melakukan aktivisme sebagian besar berakar pada “egoisme” kebutuhan atau ketidakamanan pribadi Anda (anda ingin semua orang untuk berpikir Anda keren, atau sensitif, atau super-berkomitmen atau Anda suka kalau cita-cita dan gaya hidup aktivis Anda mengganggu orang tua Anda);
anda memiliki pertanyaan tentang validitas kasus Anda (anda tidak lagi yakin apakah Anda benar-benar di pihak yang benar);
anda tidak lagi berkomitmen kepada organisasi tempat Anda bekerja (anda tidak menyukai orang-orang atau pendekatan mereka);
anda bukanlah aktivis sebagus seperti yang Anda pikir (anda tidak menguasai keterampilan kunci tertentu, seperti berbicara tentang kasus Anda tanpa mengganggu orang lain, atau Anda belum benar-benar mencapai hasil yang sesuai dengan waktu dan usaha yang telah Anda curahkan); serta
anda belum benar-benar melakukan kegiatan aktivisme sebanyak yang Anda pikir (jadi apa yang Anda perbuat selama bertahun-tahun ini?)
Menghadapi kenyataan pahit seperti ini dapat menyebabkan kesedihan, rasa malu, rasa bersalah, penyesalan dan emosi negatif lainnya. Ini penting, bagaimanapun juga, untuk tidak menyerah pada keadaan. Cara untuk menangani kenyataan pahit tersebut adalah sebagai berikut.
1. Jangan merasa buruk! Ucapkan selamat pada diri sendiri sebagai gantinya!
Menghadapi kebenaran tentang diri sendiri adalah pekerjaan keras dan butuh nyali. Banyak orang tidak bisa melakukannya, dan banyak, mungkin sebagian besar, bahkan tidak mencoba untuk melakukannya. Jadi, berikanlah banyak pujian bagi diri Anda sendiri. Pahami bahwa semua yang disebut sebagai hal-hal buruk yang Anda pelajari tentang diri Anda tidak buruk sama sekali (lihat Poin 2 dan 3), dan tidak berarti bahwa Anda adalah seorang aktivis yang buruk atau tidak berkomitmen. Juga ingatlah bahwa proses ini mungkin saja menyakitkan, namun pada akhirnya akan menyebabkan Anda menjadi seorang aktivis yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih puas.
2. Jangan menilai diri sendiri dengan terlalu keras.
Banyak dari kita tampaknya percaya bahwa jika kita cukup mengkritik diri sendiri, kita akan termotivasi untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Yang benar adalah, bagaimanapun juga, bahwa kritik-diri hampir tidak ada hasilnya. Bahkan, seperti yang akan Anda pelajari dalam Bab III, kritik diri biasanya menjadi bumerang. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak memanjakan kebiasaan Anda mengritik diri sendiri, dan sebaliknya berupayalah secara penuh kasih untuk mengamati kegagalan dan keterbatasan tanpa merasa buruk tentang hal tersebut.
3. Ingatlah untuk melihat dalam konteks.
Pada Bab III, saya memfokuskan seluruh bab pada kegiatan negatif yang kebanyakan dilakukan sebagai upaya untuk sabotase diri. Negativis, saya menyebutnya, cenderung terlalu keras pada diri mereka sendiri mengenai kegagalan atau kekurangan yang mereka rasakan, dan juga untuk mengeluarkan mereka dari proporsi. Mereka juga cenderung meminimalkan, atau bahkan tidak mengakui, prestasi dan kekuatan mereka. Negativisme benar-benar akan melemahkan Anda, jadi hindari hal itu, dan berusahalah untuk menjaga pandangan yang seimbang mengenai keberhasilan dan kegagalan.
4. Berbicara dengan orang lain.
Karena banyak dari kita yang negativis, sering kali mendengar pendapat dari mentor, kolega atau teman yang mendukung dapat membantu. Sering kali pendapat mereka akan lebih seimbang daripada pendapat kita sendiri, dan dapat membantu kita meletakkan “kegagalan” dan keterbatasan, serta “keberhasilan” dan kekuatan, dalam perspektif yang tepat.
5. Berkonsultasi pada ahlinya.
Jika Anda benar-benar mengalami kesulit untuk mengatasi kenyataan pahit Anda, silakan berkonsultasi kepada mentor, terapis, pelatih, konselor atau penasihat spiritual lainnya.
Tujuannya, seperti biasa, adalah kejujuran, atau dengan kata lain, objektivitas. Anda ingin Riwayat Proyek Aktivis Anda untuk secara akurat mencerminkan seluruh spektrum prestasi, “kegagalan,” “kesuksesan,” kekuatan, dan kelemahan Anda.

Latihan
Kembali ke Riwayat Proyek Aktivis Anda dan lihatlah apakah catatan tersebut telah menjadi representasi objektif dari pengalaman dan perasaan Anda. Secara khusus:
	lihat apakah ada prestasi yang telah dihilangkan atau kurang ditekankan; dan

lihat apakah ada kenyataan pahit Anda yang sudah dihilangkan atau terlalu atau kurang ditekankan.
Jika demikian, tulis ulanglah dokumen tersebut sehingga pengalaman dan perasaan yang lebih akurat dan objektif dapat tersampaikan.

10. BERAPA BANYAK AKTIVISME YANG BENAR-BENAR ANDA INGINKAN?
Banyak aktivis, terutama aktivis muda, menyaksikan maraknya ketidakadilan dan penderitaan di dunia dan mengambil kesimpulan bahwa satu-satunya pilihan moral mereka adalah untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi kegiatan aktivisme. Aktivis golongan ini cenderung melihat semua aktivitas selain aktivisme sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya dan sebagai suatu gangguan. Mereka juga kerap mencemooh kegiatan aktivisme ringan, serta langsung memilih untuk terjun ke aspek perjuangan yang paling sulit dan berbahaya.
Terdapat beberapa masalah dalam sudut pandang ini, dimulai dengan fakta bahwa tidak ada seorangpun yang bisa mencurahkan 100 persen waktu mereka untuk aktivisme atau aktivitas lain. Kita semua adalah manusia dengan serangkaian kebutuhan dasar; sandang, pangan, dan papan, yang menghabiskan berjam-jam tiap harinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini mungkin tampak sepele, tapi kegiatan tersebut sangat mendasar dan jika Anda menguranginya untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk kegiatan aktivisme, Anda mungkin tidak akan hidup dengan baik sebagai aktivis maupun manusia. Makan junk food, bepergian tanpa tidur, melewatkan pertemuan medis, dan mengabaikan kebutuhan pribadi lainnya adalah cara-cara yang umum dilakukan para aktivis untuk mengurangi kebutuhan dasarnya.
Masalah lainnya adalah bahwa sebagian besar dari kita memiliki kebutuhan yang melampaui batas kebutuhan dasar. Kita ingin tubuh kita tidak hanya memperoleh makan dan istirahat, tapi juga kesehatan dan kebugaran. Kita tidak hanya ingin untuk bertahan dalam isolasi, tetapi juga untuk dapat menjadi bagian dari jaringan sosial yang berkelanjutan. Kita ingin lingkungan tempat tinggal yang tidak hanya menawarkan keselamatan dan perlindungan, tetapi juga kenyamanan. Dan sebagian dari kita juga memiliki kebutuhan intelektual, kreatif, budaya, spiritual, dan kebutuhan penting lainnya.
Banyak aktivis berusaha menyangkal kebutuhan pribadi mereka sehingga mereka dapat lebih fokus pada kegiatan aktivismenya, tetapi dari pengalaman saya dan (terutama) mahasiswa saya, strategi tersebut tidak pernah berhasil. Para aktivis ini cenderung merasa makin dihalangi dan makin kurang bahagia, sampai akhirnya mereka merasa jenuh.
Harap dicatat bahwa saya tidak dalam upaya untuk mendukung kehidupan borjuis atau materialistik. Tidak pula saya menentang gaya hidup aktivis yang rendah hati dan sederhana. Seperti disebutkan di bagian Pendahuluan, saya hanya menganjurkan bahwa orang membangun kehidupan untuk diri mereka sendiri yang berasal dan merupakan refleksi dari nilai-nilai terdalam yang mereka anut.
Akan menjadi masalah ketika seorang aktivis membuat keputusan berdasarkan rasa bersalah atau rasa malu, atau yang sesuai dengan kalangan (golongan) tertentu. Akan menjadi masalah juga ketika seorang aktivis terjebak pada perilaku yang di bidang lain akan dianggap sebagai perilaku gila kerja (workaholic). Gila kerja adalah perilaku adiktif di mana Anda bekerja dengan jam kerja yang berlebihan terutama sebagai sarana untuk menghindari tekanan atau permasalahan dalam hidup Anda, dan terutama dalam kehidupan pribadi Anda. Tidak semua orang yang bekerja berjam-jam adalah workaholic, tapi banyak orang yang melakukannya adalah workaholic.
Workaholics biasanya punya banyak alasan untuk membenarkan jam kerjanya yang panjang. Pelaku bisnis yang workaholic mungkin mengatakan: “Aku bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluargaku,” “Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa yang saya lakukan,” dan “Ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup”. Seorang aktivis workaholic mungkin menggunakan salah satu alasan tersebut, atau menggunakan beberapa alasan yang lebih spesifik bagi aktivis: “Kasus ini membutuhkan saya,” atau “Pengorbanan saya tidak ada artinya dibandingkan dengan pengorbanan aktivis lainnya (atau mereka yang menjadi korban)”. Namun, apabila diperhatikan dengan lebih seksama, alasan yang disampaikan oleh orang-orang yang gila kerja tersebut sering tidak masuk akal, terutama mengingat bahwa kebanyakan pecandu kerja cenderung bekerja secara tidak efisien. Mereka menyelesaikan pekerjaan jauh lebih sedikit selama jam kerja dibandingkan hasil kerja orang yang dapat beradaptasi dengan baik ketika kerja normal, atau lebih sederhananya, sesuai jadwal. Mengapa kerja workaholic lebih efisien ketika diselesaikan pada pukul 6 sore secara sederhana dapat diartikan jika dia akan menghadapi malam yang panjang dan santai untuk merenungkan hubungannya yang bermasalah, tagihan kartu kredit yang menggunung, kecanduan baru akan alkohol dan masalah lainnya? Jika dia tetap di kantor sampai pukul 10 malam, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa selain ngerumpi dengan rekan kerja, dia mungkin saja dapat berhasil menghindari pemikiran tentang topik yang menyakitkan tersebut.
Workaholics juga sering mengklaim bahwa kebutuhan mereka untuk bekerja dengan jam kerja yang berlebihan hanya bersifat sementara, tetapi meski demikian, jam kerja panjang seperti tidak ada akhirnya. Hal ini karena alasan sebenarnya untuk jam kerja yang panjang bukanlah seperti apa yang disampaikan, tetapi untuk membantu pecandu kerja untuk menghindari permasalahan lain dalam hidupnya.
Bagaimana Anda tahu bahwa Anda membuat keputusan yang sehat untuk bekerja berjam-jam, sebagai kebalikan dari keputusan yang tidak sehat, yaitu workaholic? Tabel berikut ini dapat membantu.
Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan untuk Mengubah Dunia
Banyak aktivis berusaha menjadikan aktivis terkenal – seperti Gloria Steinem, Martin Luther King, Jr, Mohandas Gandhi, Nelson Mandela, atau aktivis pembebasan perbudakan, pejuang hak perempuan, dan aktivis serikat buruh pada abad ke-19 dan 20-an – sebagai panutan dalam karir aktivismenya. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Satu-satunya masalah adalah bahwa, sering kali, kita tidak tahu resiko atas pilihan karir tersebut, dan hanya menganut pada idealisme yang samar dan tidak jelas.
Jika Anda benar-benar ingin menganut idola anda tanpa harus mengalami risiko yang mereka dapatkan, setidaknya jangan anggap remeh hal tersebut. Bacalah biografi mereka, bacalah sejarah pergerakan mereka, dan pelajari hingga filosofi, strategi, serta taktik yang mereka gunakan. Anda akan melihat apa yang sebenar-benarnya diperlukan untuk mencapai apa yang telah mereka raih. Jika Anda merasa memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama, maka lakukanlah.
Seorang aktivis dan jurnalis, Todd Gitlin, dalam bukunya yang hebat Letters to a Young Activist (lihat Bibliografi), menawarkan salah satu petunjuk mengenai apa yang diperlukan:
Saya mengenal ratusan Kaum Sayap Kiri, tetapi dalam kurun 10 tahun terakhir saya tidak menjumpai lebih dari setengah lusin aktivis yang memiliki kepribadian yang tangguh dalam karir politik: kesabaran, pengorbanan diri, kemauan untuk memperhitungkan sesuatu yang dapat dimenangkan, mempunyai toleransi terhadap percakapan basa-basi, kepentingan orang, kapasitas untuk mengukur kelebihan dan kelemahan orang dan membuat kesepakatan. Kaum Sayap Kiri lainnya merupakan orang-orang yang tidak disiplin, sulit diatur, banyak omong, sering narsis, serta mempunyai keraguan dalam politik. Bagi saya sendiri, saya akan lebih suka menulis puisi daripada mendatangi rumah ke rumah di lingkungan miskin.
 Jika Anda perhatikan, tidak ditemukan dalam cerita tersebut bahwa ia menyebutkan untuk merendahkan hal lain dalam hidup Anda untuk aktivisme. Bahkan, banyak kualitas yang ia sebutkan, termasuk kesabaran, toleransi terhadap percakapan basa-basi dan kepentingan orang, yang dikembangkan dengan baik dalam konteks kehidupan secara utuh. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa aktivis kawakan sebagai seseorang yang super-cerdas, super-visioner, super-bersemangat, dan super-bekerja keras. Intelijensia, visi, semangat, dan kerja keras tentunya merupakan hal yang penting, tetapi hal tersebut semata tidaklah cukup, dan mungkin bahkan hal-hal tersebut bukanlah yang paling penting.
Oleh karena itu, bila Anda ingin menjadi pahlawan, saya sarankan untuk melakukannya, tapi lakukanlah dengan mata terbuka. Pahamilah sifat tantangan yang Anda ambil, dan bekerjalah dengan integritas untuk menaklukkannya.
Jika, setelah mempelajari dan melakukan refleksi, Anda memutuskan untuk tidak ingin mengorbankan semua yang Anda punya bagi aktivisme Anda, maka, pertama-tama, terimalah ucapan selamat dari saya. Dibutuhkan keberanian untuk melepaskan idealisme yang muluk.
Selanjutnya, bersikaplah optimistis. Dengan menanggalkan apa yang ideal, Anda mengantarkan diri pada posisi yang lebih baik untuk mencapai visi yang realistis bagi aktivisme Anda. Anda akan jauh lebih mungkin untuk membangun karir aktivis berjangka panjang dan produktif, dan sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami kejenuhan, dibandingakan dengan rekan-rekan Anda yang tidak realistis dan workaholic.

Latihan
Bacalah kembali Daftar Tujuan Aktivisme yang Anda buat dalam Bab 8 dan pastikan bahwa daftar tersebut menyajikan serangkaian tujuan masuk akal yang dapat anda kejar, berdasarkan nilai-nilai yang Anda anut, kebutuhan, situasi, bakat, sumber daya, dan kerelaan untuk berkorban.
Secara khusus, lihatlah apakah daftar tersebut mencerminkan idealisme yang tidak realistis atau pandangan “heroik” terhadap aktivisme. Jika demikian, tulislah kembali sehingga menjadi lebih realistis, dan daftar tujuan Anda dapat dicapai.

11. KESEHATAN DAN KEBUGARAN
Kesehatan adalah salah satu hal yang cenderung tidak terlalu kita khawatirkan ketika kita masih muda, tapi hal itu menjadi makin penting seiring dengan bertambahnya usia. Meski demikian, pada usia berapa pun, kesehatan fisik atau emosional yang buruk bisa menguras produktivitas Anda, dan, tentu saja, menjadi cela pada kebahagiaan Anda secara keseluruhan. Mengabaikan kesehatan Anda secara berkelanjutan dapat menyebabkan bencana.
Demi alasan tersebut, “perawatan diri,” yang berarti perawatan dan pemeliharan fisik tubuh dan emosional, harus selalu menjadi prioritas utama Anda. Meski terdengar egois, hal ini sebenarnya cukup praktis. Dengan menghabiskan beberapa jam tiap minggu untuk menjaga kesehatan fisik dan emosional, Anda memastikan bahwa Anda memiliki energi dan motivasi maksimum guna mengabdikan diri untuk bekerja bagi aktivisme dan tujuan lainnya.
Perawatan diri mencakup hal-hal seperti mengonsumsi gizi yang baik, banyak olahraga, tidur cukup, dan pemeriksaan kesehatan dan gigi secara teratur. Hal ini juga mencakup hal-hal seperti terapi (jika Anda memerlukannya), menjaga jaringan sosial yang baik, dan menciptakan lingkungan fisik yang aman dan nyaman untuk diri sendiri. Termasuk juga untuk menghasilkan uang yang cukup sehingga Anda dapat memenuhi kewajiban Anda untuk diri sendiri dan orang lain, serta menjalani jenis gaya hidup yang membuat Anda bahagia. Bagi sebagian orang, perawatan diri juga mencakup mengikuti praktek intelektual, kreatif, spiritual atau praktek lainnya (sebagian besar topik ini dibahas secara lebih rinci dalam bab-bab berikutnya.)
Perawatan diri juga berarti menghadapi masalah yang berkaitan dengan kesehatan fisik atau emosional Anda secepat mungkin. Jika saat ini Anda mengalami masalah tersebut, berkonsultasilah dengan seorang profesional dan jalanilah proses penyembuhan dengan tekad dan kemauan yang keras. Masalah kesehatan dapat menghambat kemajuan Anda dalam tiap langkah yang Anda ambil, dan sering menjadi makin buruk jika tidak diobati, jadi jangan mengabaikannya.

Latihan
Daftar Tujuan Kesehatan & Kebugaran
Tuliskan daftar tujuan Anda yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan emosional Anda sedetail mungkin. Jangan lupa untuk menyertakan:
	gizi;

olah raga;
tidur;
pemeriksaan medis; dan
kesehatan emosional (yaitu, “masalah” Anda).
Kita akan menyebut dokumen ini sebagai “Daftar Tujuan Kesehatan & Kebugaran.(buat 1 paragraf dengan kalimat di bawah). Berikut adalah beberapa kiat untuk Anda dalam membuat daftar ini dan daftar tujuan lainnya. 
Pertama, pastikan untuk lebih spesifik. Di bawah “nutrisi”, misalnya, jangan hanya menulis “makan yang lebih baik.” Secara khusus tulislah apa yang dimaksud dengan “makan yang lebih baik”, yaitu: mengurangi kafein, berhenti makan permen, berhenti minum soda, berhenti pergi ke McDonald untuk makan siang, makan lebih banyak gandum, dll. Kita akan menyebutnya “sub-tujuan”. Dan tidak, Anda tidak mengerjakan semuanya sekaligus (lihat di bawah). 
Kedua, ketika menulis tentang perilaku yang Anda ingin hentikan, pastikan untuk menunjukkan perilaku penggantinya. Jangan hanya mengatakan, misalnya, Anda ingin berhenti pergi ke McDonald untuk makan siang, tetapi juga mengatakan ke mana atau apa yang akan Anda lakukan sebagai gantinya, yaitu “pergi ke restoran sup dan salad lokal,” atau “membawa bekal sehat dari rumah. “
Ketiga, pastikan untuk memprioritaskan tiap rangkaian subtujuan. Hal ini karena, seperti apa yang Drucker sarankan, Anda hanya harus mengerjakan salah satu subtujuan pada sekali waktu. Dengan kata lain, Anda hanya harus mengerjakan pada subtujuan nutrisi, olahraga, tidur, kesehatan fisik dan kesehatan mental yang paling penting, bukan hanya karena Anda tidak akan punya waktu untuk melakukan lebih banyak lagi, terutama ketika Daftar Tujuan ini dikombinasikan dengan Daftar Aktivis dan Daftar Tujuan lain yang akan Anda buat, tetapi juga karena, seperti yang akan saya bahas dalam Bagian III, Anda akan melihat hasil terbaik dengan cara demikian. Hanya jika Anda telah mencapai subtujuan, Anda harus kembali memprioritaskan kembali daftar dari subtujuan yang tersisa dan kemudian fokus pada hal yang paling penting berikutnya.

12. HUBUNGAN
“Hubungan” adalah topik yang kompleks dan luas, itulah sebabnya Bagian IV dan V seluruhnya dikhususkan untuk membahas hal tersebut, dan beberapa bab di Bagian II dan III juga demikian. Jadi apa yang saya tawarkan di sini hanya sebuah gambaran dari beberapa poin yang sangat penting, yang dirancang untuk membantu Anda menghargai ruang lingkup yang benar dan menghargai pentingnya hubungan untuk pencarian jati diri Anda dalam proses aktualisasi diri.
Pertama, kita harus mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita berada dalam jaringan hubungan dengan manusia lainnya, dan dengan makhluk non-manusia juga. Jika hubungan tersebut saling memelihara dan mendukung, maka hubungan tersebut dapat membantu kita untuk sukses. Jika hubungan tersebut mengganggu dan merusak, maka hubungan tersebut menjatuhkan kita. Seperti yang mungkin telah Anda lihat dalam hidup Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda, beberapa hal akan memiliki dampak yang lebih besar pada keberhasilan atau kegagalan Anda dibandingkan dengan orang-orang yang Anda pilih untuk bersosialisasi.
Ada sebuah artikel yang saya diskusikan dengan para siswa di hampir semua kelas saya, terlepas dari materi yang diajarkan. Artikel dari Wall Street Journal terbitan 7 November 2003 dengan judul “Expectations May Alter Outcomes Far More Than We Realize.” Artikel ini membahas tentang penelitian besar yang menunjukkan bahwa kinerja seorang terkait dengan harapan orang-orang di sekitar mereka. Artikel itu mengutip Robert Rosenthal, seorang profesor psikologi di University of California, Riverside:
Ekspektasi menjadi ramalan kepuasan diri. Ketika para guru telah dituntun untuk mengharapkan kinerja intelektual yang lebih baik dari siswanya, mereka cenderung untuk mendapatkannya. Ketika pelatih dituntun untuk mengharapkan kinerja atletik yang bagus dari atlet mereka, mereka cenderung untuk mendapatkannya. Ketika peneliti perilaku dituntun untuk mengharapkan respon tertentu dari subyek penelitian, mereka cenderung untuk mendapatkannya.
Psikolog menyebut hal ini sebagai “efek harapan” atau “efek Pygmalion.” Artikel ini berlanjut dengan menjelaskan suatu eksperimen pada topik ini:
Guru-guru sekolah dasar diberitahu bahwa sekelompok anak telah berhasil mencapai hasil yang luar biasa dalam tes prediksi kecerdasan “bibit unggul” dan yang akan mengalami peningkatan nilai akademis. Tes tampak akurat: setelah beberapa bulan, siswa yang termasuk “bibit unggul” tersebut teridentifikasi secara statistik telah mencapai hasil yang signifikan dibandingkan dengan siswa lainnya. Pada kenyataannya, tidak ada tes seperti itu. Anak-anak yang para guru pikir merupakan bibit unggul berasal dari semua tingkatan kemampuan akademis yang diukur dengan tes kecerdasan nonverbal. Begitu pula siswa-siswa yang tidak termasuk dalam kategori bibit unggul. “Satu-satunya perbedaan adalah dalam pikiran dan harapan para guru,” kata Profesor Rosenthal.
Pelajarannya jelas: kita cenderung untuk hidup dengan, atau tanpa, harapan orang-orang di sekitar kita. Jadi, tidak peduli seberapa berbakat atau berdedikasi Anda, jika Anda bergaul dengan orang-orang yang terus-menerus meremehkan Anda, atau yang merendahkan nilai-nilai yang Anda punya, akan jauh lebih kecil kemungkinannya bagi Anda untuk berhasil. Tetapi jika Anda bergaul dengan orang-orang yang mendukung, yaitu orang-orang yang berpikir bahwa Anda luar biasa dan yang setidaknya menghormati Anda jika tidak setuju 100 persen dengan nilai-nilai Anda, maka Anda akan jauh lebih mungkin untuk berhasil.
Alasan lain pentingnya bagi Anda untuk membentuk hubungan yang sehat adalah bahwa efektivitas Anda sebagai seorang aktivis terkait secara langsung dengan kemampuan Anda untuk membuat dan mengelola hubungan yang berkualitas dengan aktivis lainnya, dengan audiens Anda, dan bahkan dengan oposisi Anda. Mengingat komentar Todd Gitlin, sebagaimana dikutip dalam Bab 9, tentang pentingnya kualitas untuk berorientasi pada “orang” seperti kesabaran dan toleransi untuk melakukan percakapan basa-basi.
Dalam biografi Peter Singer mengenai aktivis pembela hak-hak hewan, Henry Spira, Ethics into Action (lihat Bibliografi), Singer menjelaskan kampanye Spira pada tahun 1975-1977 untuk meyakinkan Museum of Natural History di New York City untuk berhenti melakukan penelitian kejam yang melibatkan mutilasi pada kucing untuk menguji respon-respon seksual mereka. Yang menjadi sebuah terobosan kunci, secara mengejutkan, adalah sebuah artikel kampanye simpatik yang dimuat dalam Science, sebuah majalah yang biasanya diharapkan untuk mendukung mutilasi pada hewan hidup. Singer mengutip penulis artikel tersebut, Nicholas Wade, mengenai Spira:
Saya pikir dia adalah seseorang yang efektif karena dia tampak ramah, mudah bergaul, semacam orang yang moderat. Dia tidak suka omong kosong. Dia tidak mengharapkan Anda untuk selalu setuju dengan semua yang dia katakan. Tapi dia sangat ceria dan penuh ide-ide, dan hanya tertarik untuk mendengarkan. Jadi saya menganggapnya sebagai karakter yang menarik untuk dilindungi. Saya pikir dia punya banyak pemikiran yang bagus, jadi saya siap untuk bekerja dengannya dan menghindarkannya dari musuh-musuhnya.
Spira akhirnya memenangi kampanye tersebut, dan kemudian memenangi banyak kampanye lainnya.
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Daftar Tujuan Hubungan (Relationships Goals List)
Tuliskan sedetail mungkin daftar tujuan Anda yang berkaitan dengan hubungan Anda. Jangan lupa untuk menyertakan:
	hubungan keluarga;

hubungan percintaan;
hubungan dengan teman;
hubungan dengan tetangga, teman sekelas, dan kenalan lainnya;
hubungan dengan bos, guru, dan figur penting lainnya;
hubungan dengan aktivis lainnya, termasuk mentor;
hubungan dengan audiens Anda;
hubungan dengan oposisi Anda; dan
hubungan dengan pihak netral;
Kita akan menyebut dokumen ini sebagai Daftar Tujuan Hubungan Anda.

13. UANG
Kisah nyata: suatu waktu, saya bekerja dengan salah satu mahasiswa saya. Saya mencoba untuk membantunya mengembangkan Pernyataan Misi Pribadi-nya. Saya bertanya padanya apa yang saya pikir adalah sebuah pertanyaan sederhana: “Berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk hidup?”
Jawabannya... ia menangis.
Tidak diragukan lagi: uang adalah topik yang sarat dengan muatan emosional bagi banyak orang. Hal itu terutama berlaku dalam masyarakat kita, di mana uang sering digunakan sebagai barometer nilai intrinsik seseorang. Uang bisa menjadi topik yang sangat sulit bagi aktivis, yang mungkin sangat akrab dengan ketidakadilan dan kejahatan yang melekat dalam sistem kapitalis, namun terpaksa hidup dalam sistem itu.
Namun demikian, Anda adalah seorang manusia dengan kebutuhan material, dan kebutuhan tersebut harus dipenuhi, serta beberapa kebutuhan tersebut memerlukan uang. Argumentasi utama saya dalam bab ini akan tetap sama seperti yang terdapat dalam tiap bab: bahwa Anda harus secara sadar membuat keputusan, berdasarkan nilai yang anda anut, tentang bagaimana Anda akan hidup dan Anda harus menindaklanjuti keputusan tersebut. Bagi banyak aktivis, hal ini tampaknya sulit untuk dilakukan dengan uang daripada dalam bidang lain kehidupan Anda. Saya akan menjelaskan alasannya dalam bab berikutnya, tapi pertama-tama mari kita bahas mengenai apa itu kemiskinan dan mengapa itu menjadi masalah.
Masalah Kemiskinan
Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan penting Anda, apa pun kebutuhan tersebut. Apa yang “penting” lebih sering, tapi tidak sepenuhnya, tergantung pada diri Anda. Tiap orang membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Saya akan menambahkan untuk aktivis AS: termasuk ansuransi kesehatan. Selain kebutuhan tersebut, tiap orang memiliki daftar sendiri tentang apa yang penting, baik itu apartemen yang bagus di lokasi yang baik, pakaian bagus, mobil bagus (atau setidaknya dapat diandalkan), musik bagus, perlengkapan outdoor dan olahraga yang bagus, keanggotaan gym atau semua hal tersebut.
Yang menjadi masalah dalam kemiskinan adalah bahwa hal itu bukanlah sebuah strategi jangka panjang yang layak. Sementara, bergaya hidup miskin selama beberapa tahun boleh jadi menyenangkan; beberapa orang benar-benar dapat mentolerir kemiskinan dalam jangka panjang. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang tidak nyaman. Hal ini juga memakan waktu (misalnya, mengantri di sebuah klinik gratis, atau harus menghabiskan 90 menit naik bus untuk bekerja tiap pagi). Hal tersebut menghabiskan energi dan, pada akhirnya, membatasi pilihan Anda. “Bukan untuk semua hal,” adalah kata-kata yang paling umum digunakan untuk menggambarkan “gerusan” dan “terpaan” kemiskinan yang ekstrim. Kemiskinan akan membuat Anda lelah secara mental dan fisik.
Situasinya akan menjadi makin buruk lagi ketika, seperti yang sering terjadi, Anda tidak hanya miskin, tetapi juga terbelit utang. Sekarang kiasan yang digunakan adalah “terbelit”, seperti dalam “terbelit utang,” atau “Saya tidak bisa melepaskan diri dari belitannya.” Beberapa situasi lebih berpotensi untuk menghancurkan daripada utang kronis.
Kemiskinan dan utang dapat mengerdilkan Anda, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan Anda untuk melakukan aktivisme atau hal-hal lainnya.
Kemiskinan dan Umur
Seburuk apa pun kemiskinan dan utang ketika Anda masih muda, dua hal tersebut bahkan lebih buruk ketika Anda makin bertambah tua. Novelis Robert Musil mungkin mengutarakannya dengan sangat baik: “Dalam tiap profesi yang dijalankan bukan demi uang tapi untuk cinta, akan tiba saatnya ketika tahun-tahun yang akan datang tampak mengarah kepada kehampaan.”
Ingat, dari Bab 9, daftar hal-hal yang penting bagi Anda? Daftar tersebut cenderung membengkak di usia pertengahan, ketika daftar tersebut mungkin mencakup pernak-pernik gaya hidup kelas menengah, termasuk rumah yang nyaman di lingkungan yang aman, dana kuliah untuk anak-anak Anda, dana pensiun untuk Anda dan kemampuan untuk merawat orang tua Anda ketika mereka butuh bantuan. Semua ini, nyatanya, tidak ada hubungannya dengan kompromi dengan pihak luar, dan semuanya harus dilakukan dengan akal sehat, memenuhi kewajiban Anda untuk diri sendiri dan orang lain dan tidak menjadi beban bagi orang yang Anda cintai. Hal ini juga harus dilakukan dengan membangun kehidupan yang stabil dan bahagia yang akan mendorong karir aktivis yang produktif dan berkelanjutan.
Tentu saja, Anda dapat membuat pilihan, banyak pilihan. Anda dapat membeli sebuah rumah kecil atau berbagi sewa rumah dengan orang lain, bukan sebuah rumah besar dengan hipotek besar dan tagihan pemanas yang besar pula. Anda dapat mengendarai sebuah mobil tua, atau tidak mengendarai mobil sama sekali. Anda dapat memiliki satu anak, bukan dua anak atau memilih untuk tidak memiliki anak. Kemudian Anda dapat meminta anak tersebut untuk masuk sebuah perguruan tinggi negeri selama beberapa tahun sebelum pindah ke kampus unggulan. Jenis-jenis kompromi semacam itu direkomendasikan oleh penulis dua buku terkenal mengenai pengelolaan keuangan, The Millionaire Next Door dan Rich Dad, Poor Dad (lihat Bibliografi untuk keduanya). Tiap aktivis harus membacanya.
Bahkan jika Anda berusaha untuk menjalani gaya hidup yang paling hemat sekalipun, Anda masih memerlukan uang. Dan jangan melupakan kemungkinan, yang kita benci untuk memikirkannya, yaitu nasib buruk seperti mengalami sebuah kecelakaan yang serius, sakit parah atau menjadi korban kejahatan. Walaupun kedengarannya tidak berperasaan untuk menyebutkannya, akan lebih tidak bertanggung jawab untuk tidak menyebutkannya: uang akan membantu pemulihan dari bencana tersebut dan mempermudah Anda untuk menghadapi bencana lainnya.
Uang dan Karir Aktivis Anda
Hidup dalam kemiskinan dan utang yang tidak perlu merupakan suatu bentuk penyangkalan, dan penyangkalan merupakan sebuah kutukan bagi tujuan Anda dalam membangun karir aktivis yang berkelanjutan. Sebuah langkah penting untuk membangun karir yang demikian adalah untuk menyadari kebutuhan finansial Anda saat ini dan di masa depan, dan mengakui, sekali dan untuk semuanya, bahwa Anda bukan semacam secuil pengecualian dari aturan universal bahwa semua manusia memiliki kebutuhan material dan memerlukan beberapa jenis pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal tersebut bisa menjadi hal yang rumit secara psikologis. Seperti mahasiswa saya yang menangis hanya karena penyebutan kata “uang”. Anda mungkin merasa sulit untuk menyebutkan hingga ke sisi materialistis Anda. Jika Anda melakukannya, mungkin saja karena Anda memiliki beberapa gangguan sikap terhadap uang seperti yang akan saya bahas dalam bab berikutnya.
 
Kebutuhan Lainnya
Dalam Bab 9, saya membahas kenyataan bahwa semua manusia memiliki kebutuhan yang beragam. Semua orang memiliki “tiga besar” kebutuhan: Kesehatan, Hubungan, dan Uang, tetapi banyak dari kita yang juga memiliki kebutuhan intelektual, kreatif, budaya, dan spiritual, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Kebutuhan-kebutuhan tersebut mewakili aspek penting dari karakter dan kepribadian kita, dan tidak boleh diabaikan demi beberapa tujuan pencitraan yang lebih tinggi seperti aktivisme. Sebaliknya, kebutuhan-kebutuhan tersebut harus diakui, dipelihara, dan dirayakan. Melakukannya tidak hanya akan membuat Anda menjadi orang yang lebih bahagia dan lebih puas, tapi juga akan menjadikan Anda sebagai seorang aktivis yang lebih baik, karena:
1. seorang aktivis yang bahagia umumnya merupakan aktivis yang lebih baik;
2. eksplorasi Anda di bidang ini akan memperdalam pemahaman Anda tentang orang-orang dan kondisi kehidupannya, sehingga membuat Anda menjadi advokat yang lebih tangguh dan efektif; dan
3. anda dapat mempromosikan nilai-nilai progresif yang Anda miliki bagi orang yang Anda temui ketika terlibat dalam kegiatan ini.
Latihan berikut akan memberi Anda kesempatan untuk mendokumentasikan macam-macam kebutuhan penting tersebut.
Latihan
Daftar Tujuan Manusia Seutuhnya
Tulislah tujuan Anda untuk semua bidang penting dalam hidup Anda yang tidak tercakup dalam latihan sebelumnya. Hal ini dapat mencakup tujuan intelektual, kreatif, budaya, dan spiritual. Kita akan menyebut dokumen ini sebagai “Daftar Tujuan Manusia Seutuhnya” Anda.

Rencana Misi Anda 
Sekarang Anda telah membuat Daftar Tujuan berikut ini:
	Daftar Tujuan Aktivisme;

Daftar Tujuan Kesehatan & Kebugaran;
Daftar Tujuan Hubungan;
Daftar Tujuan Uang; dan
Daftar Tujuan Manusia Seutuhnya.
Anda perlu mengambil lima langkah yang lebih sederhana untuk membuat Pernyataan Misi Pribadi, yaitu pernyataan tujuan yang ingin Anda kejar dalam tiap bidang penting dalam hidup Anda.
1. Pelajarilah tiap Daftar, dan buatlah satu sampai tiga kalimat Pernyataan Misi (Mission Statement) untuk Daftar tersebut. Pernyataan misi harus merangkum keseluruhan filosofi Anda mengenai bidang kehidupan Anda dan tujuannya.
	Pelajarilah tujuan yang tercantum dalam Daftar Tujuan Aktivisme Anda, dan buatlah satu sampai tiga kalimat Pernyataan Misi Aktivisme Anda.

Pelajarilah tujuan yang tercantum dalam Daftar Tujuan Kesehatan & Kebugaran Anda, dan buatlah satu sampai tiga kalimat Pernyataan Misi Kesehatan & Kebugaran.
Pelajarilah tujuan yang tercantum dalam Daftar Tujuan Hubungan Anda , dan buatlah satu sampai tiga kalimat Pernyataan Misi Hubungan.
Pelajarilah tujuan yang tercantum dalam Daftar Tujuan Uang Anda, dan buatlah satu sampai tiga kalimat Pernyataan Misi Uang.
Pelajarilah tujuan yang tercantum dalam Daftar Tujuan Manusia Seutuhnya Anda, buatlah satu sampai tiga kalimat Pernyataan Misi Manusia Seutuhnya.
2. Tempatkan tiap Pernyataan Misi di atas Daftar yang sesuai.
3. Kumpulkan semua Daftar (dengan Laporan Misi di atas) ke dalam satu dokumen. Dokumen tersebut merupakan Pernyataan Misi Pribadi Anda.
4. Pelajarilah Pernyataan Misi Aktivisme, Kesehatan, Hubungan, Uang dan Manusia Seutuhnya Anda dan tulislah satu paragraf yang merangkum dan meliputi semuanya. Dokumen ini akan menjadi misi inti yang merangkum “filosofi” dan tujuan hidup Anda saat ini. Taruhlah pada bagian paling atas Pernyataan Misi Pribadi.
5. Bubuhkan tanggal pada dokumen tersebut, untuk merekam kapan Anda membuatnnya, dan juga karena Anda akan merevisinya secara berkala, maupun untuk mengetahui dengan versi mana Anda bekerja.
Itu saja, dan Anda telah selesai! Selamat atas keberhasilan Anda menciptakan sesuatu yang indah dan langka, yang dapat Anda gunakan untuk menuju ke tingkat pertumbuhan dan keberhasilan yang baru.
Perhatikan bahwa proses ini sebenarnya adalah kebalikan dari proses yang direkomendasikan oleh banyak penulis dan motivator, yang akan memberitahu Anda untuk memulai dengan pernyataan misi resmi dan kemudian memperoleh beberapa tujuan spesifik dari misi formal tersebut. Saya lebih suka memulai dengan tujuan karena hal itu sering lebih konkrit dan otentik dari pernyataan misi formal yang berasal dari sesuatu yang dipaksakan. Misi formal seperti itu cenderung untuk terlalu intelek dan dirasionalisasi secara berlebihan, dan tujuan yang berasal darinya sering kali cenderung tidak realistis dan tidak benar-benar merefleksikan nilai-nilai inti seseorang. Oleh karena itu, metode saya dimulai dengan tujuan.
Ketika Segalanya Tidak Sesuai Satu Sama Lain
Jika, ketika mengerjakan secara mundur dari tujuan, Anda menemukan Misi yang membuat Anda tidak sepenuhnya nyaman dengannya, atau yang tampaknya tidak mencerminkan Anda yang sebenarnya, hal itu merupakan petunjuk penting bahwa Anda perlu melakukan beberapa pemikiran mendalam mengenai nilai-nilai dan tujuan Anda (ini luar biasa, sebenarnya, bahwa Anda mengalami masalah ini “di atas kertas”, di mana hal itu mudah untuk diperbaiki, bukan di kehidupan nyata, di mana hal tersebut jarang terjadi). Ulangilah Daftar Tujuan Anda serta Laporan Misi dan Misi sampai semuanya sinkron dan cocok.
Sementara itu, carilah juga tujuan yang saling bertentangan atau tidak saling melibatkan. Jika misalnya, salah satu tujuan Uang Anda adalah untuk memiliki sebuah rumah mewah mirip dengan salah satu rumah yang dimiliki adik Anda yang berprofesi sebagai pengacara perusahaan, tapi salah satu tujuan Aktivisme Anda adalah untuk melakukan aktivisme purna waktu, maka Anda telah menetapkan diri untuk menghadapi tantangan yang sulit, jika tidak mustahil. Lihatlah, jika Anda bisa menemukan rencana untuk mencapai kedua tujuan tersebut, dan jika Anda tidak bisa, ubahlah satu atau lebih tujuan tersebut sehingga Misi Anda secara keseluruhan menjadi realistis dan dapat dicapai.
Proses sinkronisasi Tujuan dan Misi dapat menyakitkan, tetapi juga sangat berharga. Jangan terburu-buru.
Ingat juga bahwa Misi Anda (dan Misi Rencana, lihat bab berikutnya) adalah dokumen “hidup” yang tidak beku, tetapi dirancang untuk secara teratur dibaca, direnungkan, dan direvisi. Tengoklah mereka setidaknya tiap enam bulan sekali dan buatlah perubahan apapun yang diperlukan untuk mencerminkan situasi Anda yang baru.

14. MENGAPA AKTIVIS MISKIN?
Buku lain yang saya rekomendasikan untuk semua siswa saya adalah Money Drunk, Money Sober oleh Mark Bryan dan Julia Cameron (lihat Bibliografi). Buku ini membahas bagaimana banyak orang menjadi miskin karena mereka mengalami gangguan sikap dan perilaku terhadap uang (dan, sebagaimana yang tersirat dalam judul, adiktif). Para “pecandu uang” ini dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:
	The Kompulsif Spender: seseorang yang merasa “tinggi” secara emosional dengan membelanjakan uang.
	The Big Deal Chaser: penjudi yang menganggap dirinya selalu berada tidak jauh dari kemenangan besar, sehingga ia tidak khawatir untuk pengelolaan atau berada dalam belitan utang.
	The Maintenance Money Drunk: seseorang yang bebannya terus meningkat, sehingga dia harus tetap bekerja keras dan lebih keras lagi hanya untuk membayar tagihan.
	The Poverty Addict: seseorang yang melihat kemiskinan sebagai suatu kebajikan.
	The Cash Codependent: seseorang yang memiskinkan diri dengan memberikan uang kepada pecandu uang.

Anda mungkin mengenali salah satu atau lebih macam-macam “kecanduan uang” tersebut pada diri sendiri maupun pada aktivis lainnya.
Jerrold Mundis, penulis buku klasik pemulihan-utang Bagaimana Mentas dari Utang, Tetap Merdeka dari Utang, dan Hidup Sejahtera (lihat Bibliografi), membuat poin yang sama: 
Masalah intinya sederhana: hasil utang yang berulang dari sikap dan persepsi yang disfungsional (atau terdistorsi) tentang uang dan diri. Mereka umumnya bawah sadar, kita bahkan tidak menyadari bahwa mereka berada di sana. Namun mereka memerintah perilaku dan tindakan kita dengan kekuatan diktator. Adalah penting untuk mengenali mereka apa adanya. 
Buku lain yang menarik adalah Mengapa Seniman Miskin? oleh Hans Abbing, seorang seniman dan ekonom di Universitas Erasmus di Rotterdam, Belanda. Abbing membutuhkan 367 halaman untuk menjawab pertanyaan tersebut: “Mengapa seniman miskin?” Saya akan menyaring bagian penting dari jawabannya, sehubungan dengan aktivis, menjadi hanya lima kata: “Karena mereka memilih menjadi miskin.” 
Hal ini tidak berlaku untuk semua aktivis, tentu saja—apalagi mereka yang lahir dalam kemiskinan, atau yang menderita cacat atau penyakit yang membatasi kemampuan mereka untuk menghidupi diri sendiri. Tetapi memang demikian untuk banyak aktivis yang lahir dan besar dalam keluarga kelas menengah atau atas namun, dalam perjalanan kehidupan dewasa mereka, jatuh ke dalam kemiskinan. Kemiskinan mereka bersifat sukarela. 
Saya mendapatkan lebih banyak tekanan dari beberapa aktivis tentang masalah kemiskinan sukarela daripada yang lain. Beberapa menunjukkan bahwa masyarakat kita mempersulit pencarian nafkah dari aktivisme; yang lain bilang, banyak majikan yang tidak memungkinkan mereka bisa bekerja secara etis. Beberapa mengatakan bahwa hati nurani mereka menolak berpartisipasi dalam sistem kapitalis. Semua sah-sah saja, dan saya benar-benar menghormati siapa pun yang mencoba untuk mengambil pendekatan etis dalam mencari nafkah. 
Pada saat yang sama, bagaimanapun, saya pikir sangat penting untuk mengakui bahwa aktivis memang membuat pilihan. Saya melakukan ini bukan untuk mempermalukan atau menyalahkan mereka, tetapi sebagai cara untuk memberdayakan mereka agar melihat situasi mereka lebih jelas, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. “Dari mimpi muncul tanggung jawab,” kata William Butler Yeats, dan jika itu adalah hak istimewa kita sebagai aktivis untuk memimpikan dunia yang lebih baik, maka tanggung jawab kitalah untuk melakukan kerja keras mencari tahu bagaimana mengintegrasikan impian kita ke dunia nyata di sekitar kita, tidak hanya sebagai sarana merawat diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai dan bertanggung jawab atasnya, tetapi juga sebagai langkah penting demi membangun dunia yang lebih baik sebagaimana yang kita semua impikan. 
Saya juga mendapati bahwa banyak aktivis miskin karena alasan lain selain etika. Bahkan aktivis dengan persyaratan etika yang paling ketat masih harus mampu mengatasi penyebab umum dari kemiskinan: 
1. Kurangnya Informasi 
Keuangan pribadi adalah spesialisasi yang membutuhkan pengetahuan dari, setidaknya, penganggaran rumah tangga, pengelolaan uang dan investasi. Anda juga butuh pengetahuan bukan hanya tentang bagaimana melakukan hal-hal tersebut, tapi juga pilihan tertentu yang Anda miliki untuk melakukannya, sehingga Anda dapat membuat pilihan yang bijak. 
Orang-orang dengan urusan uang yang cakap cenderung membuat prioritas untuk memperoleh pengetahuan ini. Mereka mendapatkannya dari buku, majalah, acara televisi, kerabat dan teman-teman dan profesional cerdas. 
Orang-orang dengan urusan uang yang buruk cenderung abai –dan akibatnya menjadi miskin. 
Tak perlu dikatakan, jika Anda tidak punya banyak uang, Anda perlu informasi lebih tentang bagaimana Anda menangani sejumlah kecil uang yang Anda miliki. 
Sebuah awal yang baik untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan membaca buku-yang-terkait-dengan-uang yang tercantum dalam Bibliografi. 
2. Kurangnya Komitmen Manajemen Uang 
Ya, saya tahu: keuangan pribadi adalah hal yang paling membosankan, dan merupakan distraksi/gangguan dari panggilan Anda. Namun, itu seperti menyikat gigi: sesuatu yang harus Anda lakukan, suka atau tidak. 
Thomas J. Stanley dan William Danko D., penulis The Millionaire Next Door, mengadakan penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang dengan “akumulator kekayaan” yang bagus menghabiskan rata-rata 8,4 jam per bulan mengelola investasi mereka, sementara orang-orang dengan kekayaan akumulator yang buruk menghabiskan hanya sekitar 4,6 jam. Dengan kata lain, makin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengelola uang Anda, makin banyak uang yang Anda cenderung miliki. 
Jika Anda membenci seluruh topik keuangan pribadi, saya sarankan mengambil pendekatan Zen: pelajari hal itu secara mendalam dan cobalah menyatu dengannya. Perbanyak membaca, ambil kursus, beli (dan gunakan) Quicken atau program keuangan pribadi, dan bicaralah dengan teman-teman dan anggota keluarga yang cakap dalam hal itu. (Hal ini bisa menjadi aktivitas jembatan/pembangun yang bagus bersama orang-orang Anda.) Anda mungkin akan mendapati bahwa sebenarnya Anda tidak suka menangani keuangan pribadi karena takut dan bingung, dan bahwa ketika Anda menjadi lebih berwawasan, topik itu dengan sendirinya akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 
Jika tidak, maaf: Anda tetap harus melakukannya. 
3. Kesulitan Memadukan Panggilan dan Proyek 
Alasan lain aktivis “memilih” kemiskinan adalah karena sulit untuk tidak menjadi miskin ketika panggilan Anda (misalnya, aktivisme) tidak menggaji secara layak—atau tidak sama sekali. Itu sering berarti Anda harus mengambil pekerjaan bersamaan dengan aktivisme Anda. Dan, memegang dua pekerjaan, tak peduli seberapa sering fenomena dalam masyarakat over-materialistik dan upah-rendah kita ini, tetap merupakan tindakan penyeimbangan yang sulit. 
4. “Kecanduan Kemiskinan” 
Apakah aktivis “mesti” miskin? Saya rasa tidak. Saya harap Anda mengerti sekarang bahwa memilih untuk menjadi seorang aktivis dan memilih menjadi miskin adalah dua pilihan yang terpisah, dan bahwa memilih kemiskinan umumnya akan menjadikan Anda seorang aktivis yang buruk, alih-alih lebih baik. Dalam Money Drunk, Money Sober Bryan dan Cameron tidak menulis secara khusus tentang aktivis, tapi saya kira deskripsi mereka tentang kategori kecanduan uang ala Kecanduan Kemiskinan akan terdengar sangat akrab bagi beberapa pembaca: 
	Ditolak oleh materialisme American Dream, kami berusaha untuk hidup dari penghematan, hanya untuk mendapati bahwa kami telah melewati batas-tak-terlihat dan menjadi kecanduan kapiran.

Kekurangan uang membuat kami mulia: kami merasa syahid, cemas, luhur, merasa benar sendiri dan, ya, mengasihani diri sendiri. Sementara puas menghakimi mereka yang “ mata duitan” di sekitar kami, kami sendiri pun dikuasai oleh uang. 
Terobsesi dengan penilaian dari kedangkalan di sekitar kami, kami gagal memperdalam dan mendewasakan diri kami sendiri. Maksudnya, kami masih diperlakukan seperti bocah, bukan memperlakukan. Menolak untuk mendapatkan, memiliki, memimpin dan merawat hidup kami, kami bangga secara spiritual dalam hal keremajaan abadi, menolak untuk tumbuh dan mengambil tanggung jawab untuk mengubah sistem yang kami hinakan atau menerima dunia sebagaimana adanya dan mengakar. Ini akan merampok kami dari posisi kami sebagai orang luar, hakim, dan orang-orang kudus. . . 
Aduh! 
Ini adalah hal yang sulit, jadi saya tidak akan berkomentar lebih lanjut, kecuali mendorong Anda untuk mengambil waktu untuk merenungkan hal ini dan informasi lainnya dalam bab ini, dan harus terus-menerus jujur dalam menentukan apakah semua itu berlaku bagi Anda. 
Solusi untuk kecanduan kemiskinan, menurut Bryan dan Cameron, adalah sebagai berikut: 
Pecandu kemiskinan perlu melepaskan kaitan antara kebajikan dengan kemelaratan dan menghentikan pemblokiran kreativitas mereka oleh kecemasan. . . . Penting untuk menetapkan minimum yang [Anda] harus habiskan untuk mempertahankan kesehatan. . . . Pergeseran tak terduga dalam kesadaran spiritual sering terjadi ketika kita mulai merawat diri. Alam semesta. . . yang sudah lama terasa seperti tempat yang keras dan bermusuhan mulai berubah menjadi habitat lembut dan lebih mencintai. Banyak Pecandu Kemiskinan yang telah pulih mencatat dengan takjub bahwa begitu kita mulai memberikan sesuatu kepada diri kita sendiri, kita, juga, mulai menerima hadiah tak terduga dari alam semesta. 
Bahkan, pulih dari kecanduan kemiskinan berarti tidak hanya menerima hadiah dari alam semesta, tetapi juga memberi alam semesta hadiah dalam bentuk aktivisme yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pertimbangkan fakta-fakta: 
	Bahwa Anda miskin tidak membantu gerakan Anda atau orang lain, kecuali orang-orang yang mungkin ingin mengeksploitasi kemiskinan Anda. 

Saat Anda mulai sembuh dari kecanduan kemiskinan, Anda akan mulai mengumpulkan sumber daya, termasuk uang, waktu dan energi. Anda kemudian dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk menjadi aktivis yang lebih efektif dan berpengaruh daripada saat Anda miskin. 
Anda juga dapat menggunakan uang Anda untuk membantu membangun ekonomi sehat dan meneladankan nilai-nilai progresif Anda bagi orang-orang di sekitar Anda. Anda dapat, misalnya, membeli mobil hybrid untuk menggantikan mobil boros Anda, atau panel surya untuk rumah Anda. 
Dalam latihan Daftar Tujuan Uang di akhir bab ini, dan di ruang lain juga, silahkan mengambil langkah radikal yang membayangkan kehidupan untuk diri sendiri yang tidak \bertentangan dengan akuisisi kekayaan, \di mana kekayaan Anda bermanfaat bukan hanya bagi kemajuan Anda sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar Anda. 
Sikap disfungsional terhadap, dan perilaku tentang, uang adalah hambatan serius bagi kebahagiaan dan sukses jangka panjang. Jadi jika Anda punya masalah ini, saya mendorong Anda untuk mengatasinya dengan cepat dan tegas. Apakah Anda punya masalah yang jelas atau tidak, bagaimanpun juga, saya mendorong Anda untuk berkonsultasi dengan buku uang terkait dengan uang, yang tercantum pada Bibliografi, dan mendiskusikan situasi keuangan Anda dengan kerabat, teman atau penasihat yang terpercaya dan berpengetahuan. Dan jika Anda merasa sangat bersalah, marah, takut atau malu seputar topik uang, saya mendorong Anda untuk mendiskusikan perasaan dengan terapis atau profesional lainnya. 
Aktivis memilih kemiskinan dengan memilih untuk tidak berurusan dengan jenis masalah yang diuraikan dalam bab ini. Tapi ada satu pilihan yang membuat aktivis, mungkin lebih dari yang lain, jatuh miskin. Saya membahas itu dalam bab berikutnya. 
Bantuan Gratis untuk Masalah Uang Anda! 
Banyak lembaga nirlaba yang menyediakan kelas keuangan pribadi dan pembinaan gratis atau murah. Jika Anda terjerat utang, bicaralah dengan seorang konselor kredit nirlaba atau hadiri pertemuan Debitur Anonymous. (Banyak yang disebut konselor kredit sebenarnya bisnis yang memangsa orang-orang dalam utang, jadi pastikan untuk memilih sebuah organisasi nirlaba terkemuka.) Mereka yang berada dalam utang juga harus membaca Cara Keluar dari Utang, Tetap Bebas dari Utang, dan Hidup Makmur, yang didasarkan pada filosofi dan metodologi Debitur Anonymous. 
DAFTAR SASARAN UANG 
Tuliskan daftar tujuan Anda yang berkaitan dengan gaya hidup dan kebutuhan material sedetail mungkin. Pertama, cari tahu jenis gaya hidup yang Anda ingin jalani. 
	Tahun Depan 

Dalam Lima Tahun 
Dalam Sepuluh Tahun 
Dalam Dua Tahun 
Dalam Tiga Tahun 
Dalam Empat puluh Tahun 
Dalam Lima Tahun 
Dalam Enam puluh Tahun 
Dalam Delapan Tahun. (Jika ini terdengar konyol, tidak: rentang hidup di dunia Barat, setidaknya, terus meningkat. Lihat, misalnya, “ulang tahun ke-100 akan segera menjadi norma di negara-negara kaya: peneliti,” dari TodayOnline, 21 Februari, 2006, yang melaporkan penelitian yang dipresentasikan pada pertemuan Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan. Dan, ya, umur panjang meningkat menyajikan argumen, tambahan yang sangat kuat untuk mengelola kesehatan dan uang Anda.)
Lebih khusus lagi, pikirkan apa yang Anda ingin miliki dan apa yang Anda ingin dapat lakukan pada masing-masing titik dalam hidup Anda. Mulailah dengan berpikir tentang berapa banyak, dan jenis apa, aktivisme yang ingin Anda lakukan, dan dampak apa jenis yang Anda dapat perbuat jika Anda punya sejumlah uang dan waktu cukup untuk dicurahkan kepada aktivisme Anda. Kemudian, pikirkan tentang tujuan hidup lainnya, termasuk kesehatan, hubungan dan kepentingan lainnya, termasuk seni, perjalanan, olahraga, hiburan, dll. Jika Anda punya atau ingin punya anak, pertimbangkan jenis kehidupan dan peluang yang Anda ingi berikan kepada mereka. Juga pikirkan tentang orang lainuyang Anda ingin urus, termasuk mungkin orang tua Anda ketika mereka makin tua. Kami menyebut dokumen ini Daftar Tujuan Uang Anda.

15. PILIHAN TERBURUK: TIDAK PUNYA KARIR BERGAJI BAGUS

Aktivis Mickey Z. menulis sebuah buku tentang pekerjaan yang para aktivis dan seniman ambil untuk memenuhi nafkah. Judulnya diambil dari sebaris puisi dari penyair Charles Bukowksi, Pembunuhan atas Hidupku (Brooklyn, NY: Soft Skull Press, 2003). 
Judul yang cukup menantang bukan? Aktivis Mickey mengutip cerita-cerita perbudakan upah yang menumpulkan pikiran dan “dibumbui” rasisme dan seksisme yang terlembaga. Mickey juga mengutip beberapa tokoh-tokoh terkemuka, termasuk Noam Chomsky, Aristoteles dan Oscar Wilde, untuk mendukung pernyataannya bahwa memiliki pekerjaan adalah pengalaman merugikan bagi aktivis dan seniman. 
Sebaliknya, saya yakin bahwa banyaknya aktivis yang bermasalah dengan pekerjaan bukanlah atas dasar gagasan pekerjaan itu sendiri, melainkan atas dasar jenis pekerjaan yang cenderung mereka geluti: pekerjaan buruk yang menjamin mereka hidup sengsara, juga miskin. Jadi, dalam pandangan saya, sesungguhnya bukanlah “pembunuhan” hidup Anda, melainkan “bunuh diri.” Saya akan membahas hal ini lebih lanjut, tapi pertama-tama mari kita bicarakan tentang strategi buruk lain yang para aktivis gunakan untuk menyokong diri, termasuk: 
	Mempertahankan situasi hidup yang tidak stabil yang melibatkan teman sekamar yang gemar minta ditraktir atau tidak bertanggung jawab 

Menjalin hubungan asmara yang gagal, tapi secara finansial ditunjang
Meminjam uang dari anggota keluarga 
Hidup serumah dengan orang tua 
Menjalankan sebuah organisasi bisnis atau nirlaba yang menyita waktu namun bergaji rendah
Strategi ini sering menjadi bumerang, menyita jauh lebih banyak waktu dan energi, dan menciptakan lebih banyak stres, ketimbang pekerjaan itu sendiri. Mengandalkan uang dari anggota keluarga tampaknya taruhan yang sangat buruk: Saya belum pernah bertemu seorang aktivis dewasa, atau orang lain, yang tidak terbebani secara psikologis dengan membiarkan orang tua atau saudara kandung menunjang hidup mereka. (Membiarkan istri/suami atau pasangan Anda menunjang Anda, bagaimanapun, adalah pengaturan yang sama sekali berbeda yang terkadang lancar saja.) 
Sulit untuk menjalankan aktivisme yang baik, atau apa pun, ketika Anda bokek. Jadi, alih-alih menerapkan strategi buruk yang disebutkan di atas, cobalah yang berikut ini sebagai gantinya: 
1. Berpikir dalam istilah “Penghasilan,” bukan “Uang” 
Dalam Mengapa Seniman Miskin?, Abbing berkomentar, “Ketika sejumlah uang masuk, seniman tiba-tiba kehilangan minat dalam mendapatkan lebih banyak uang.” Seringkali, baik seniman maupun aktivis, hanya dibutuhkan sedikit uang untuk memicu kehilangan minat tersebut – sedikit uang cukup untuk menghindari kemiskinan. 
Kebutuhan Anda akan uang adalah mendasar dan berkelanjutan, dan oleh karena itu, sumber uang juga harus demikian. Rejeki kecil yang tidak ajeg tidaklah cukup: Anda butuh penghasilan yang stabil, bisa diprediksi dan memadai. “Lebih dari cukup” itu lebih baik lagi. Penghasilan Anda juga harus disertai dengan asuransi kesehatan dan manfaat lain jika memungkinkan. 
Penghasilan haruslah minim pengawasan, yang berarti Anda tidak harus menghabiskan terlalu banyak waktu mengkhawatirkan sumber penghasilan Anda akan hilang, atau bekerja keras demi memastikan hal itu tidak terjadi. Jika tidak demikian, apa gunanya? Jelas, hal ini tidak sepenuhnya dalam kendali Anda, tetapi Anda punya kemampuan untuk memilih, misalnya, pekerjaan tetap di sebuah perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik, bukan jenis pekerjaan sementara yang rentan. 
2. Berpikir dalam Istilah “Karir” bukan “Pekerjaan”
Banyak orang menggunakan kata-kata “pekerjaan” dan “karir” secara bergantian; adalah penting untuk membedakan kedua konsep tersebut. 
Mari kita berbicara tentang poin “acak vs terencana.” Banyak aktivis sangat ambivalen tentang gagasan memperoleh pekerjaan, atau sangat pesimistis tentang prospek untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga mereka tercemplung ke pekerjaan rendahan, mengambil pekerjaan yang mudah (baca: buruk) didapat. Dan mereka tidak berinvestasi di bidang pendidikan atau aset lain yang bisa membantu meningkatkan kinerja jangka panjang mereka. 
Mengandalkan pekerjaan acak, bergaji rendah, alih-alih perencanaan dan kemudian membangun karier, adalah kesalahan besar, salah satu yang praktis menjamin Anda akan menjadi miskin, atau melarat. 
Jadi, jangan berpikir dalam istilah kesempatan berikutnya, atau bahkan “kerja harian”. Menyudahi fantasi “non-solusi” untuk masalah uang Anda yang berketerusan akan membawa Anda keluar dari kemiskinan dan menuju kehidupan bahagia dan produktif. Maka, pikirkanlah bagaimana membangun karir yang akan memuaskan kebutuhan jangka panjang Anda terhadap uang tunai dalam cara termudah dan paling menyenangkan dan selaras dengan nilai-nilai Anda. 
Ada banyak sumber yang akan membantu Anda melakukan hal ini, termasuk panduan klasik perencanaan karier, Apa Warna Parasut Anda? (Lihat Daftar Pustaka.) Jika Anda menghadiri kuliah, perguruan tinggi Anda mungkin menyediakan layanan karir yang dapat Anda gunakan bahkan jika Anda sudah lulus, dan ada juga banyak pelatih karir bayaran maupun nirlaba. Juga berbicaralah dengan mentor Anda dan teman-teman terpercaya dan anggota keluarga. Mereka mungkin mengenali bakat Anda yang tidak Anda tahu – atau Anda tahu tapi Anda sepelekan – dan juga menunjukkan Anda ke arah peluang yang Anda tidak sadari. 
3. Jika Anda Ingin, Bangun Karir Anda di Sekitar Aktivisme 
Saya tidak pernah bermaksud bahwa Anda tidak dapat menjalankan aktivisme sebagai karir berbayar. Jika Anda ingin menjadi seorang aktivis profesional, saya katakan “lakukan!” Itu bukan sekadar merupakan hadiah indah yang Anda berikan kepada saya dan seluruh penghuni planet ini, tapi saya juga sangat meyakini bahwa jika Anda mengorbankan manfaat materi, Anda akan mendapatkan berkali-kali lipat manfaat kreatif, intelektual, sosial dan spiritual. 
Jika Anda berencana untuk melakukan aktivisme sebagai karir berbayar, berikut tiga hal yang perlu diingat: 
a) Jangan percaya mitos bahwa tidak ada pekerjaan aktivis di luar sana. Saya belum pernah melihat sebuah gerakan yang tidak memiliki pekerjaan terbuka. Memang, pekerjaan persis yang Anda inginkan mungkin tidak ada, atau mungkin ada tapi tidak sesuai gaji yang Anda harapkan atau tidak ada di kota di mana Anda ingin tinggal. Tapi pekerjaan tertentu pastilah ada, dan itu tergantung Anda untuk mengetahui sejauh mana Anda mau, dan pengorbanan apa yang Anda perlu siapkan untuk mendapatkannya. 
Kelangkaan pekerjaan bukanlah kesulitan khusus bagi aktivis: banyak pekerja lain juga akhirnya main kompromi, kadang-kadang dengan cara yang menyakitkan, demi pekerjaan yang tepat, khususnya saat ekonomi buruk. Saya akui, bagaimanapun, pekerjaan yang baik tersedia lebih sedikit dalam aktivisme daripada di kebanyakan bidang lain. 
Namun, saya telah menjumpai bahwa aktivis yang benar-benar berdedikasi, fokus dan efektif, biasanya dapat menemukan cara untuk mendapatkan bayaran untuk menjalankan aktivisme. (Petunjuk: Anda tidak hanya harus melakukan pekerjaan yang baik, tapi pastikan bahwa orang-orang yang tepat – mereka yang punya posisi untuk menawarkan uang atau pekerjaan – tahu.) Saya juga menjumpai bahwa banyak aktivis yang mengklaim tidak ada pekerjaan aktivis di luar sana sesungguhnya tidak mau repot mencari, atau melakukannya hanya dengan setengah hati. Jika Anda benar-benar menginginkan pekerjaan dalam aktivisme, maka Anda harus gigih. Itu berarti meluaskan jaringan, berbicara dengan semua orang yang Anda tahu, agresif mengejar apapun peluang yang ada – dan, ya, menerima dan membuat kompromi yang menyakitkan lainnya, jika perlu. Aktivis ambisius, seperti orang-orang ambisius dalam bidang apapun, tidak menunggu kesempatan datang begitu saja; mereka menciptakannya. 
b) Jangan biarkan orang menyalahgunakan Anda. Adalah fakta yang menyedihkan bahwa banyak organisasi aktivis merupakan majikan yang buruk. Mereka tidak hanya membayar rendah, yang kita dapat terima sampai titik tertentu, tetapi juga memperlakukan orang secara buruk. Berteriak, melecehkan dan mempermainkan perasaan adalah biasa, seperti jenis manajemen buruk yang mengakibatkan kekacauan merajalela dan terorganisasi, tenggat waktu yang kejam dan jadwal kerja yang parah. 
Tentu saja, organisasi aktivis bukan hanya majikan yang memperlakukan orang secara buruk. Tapi ada sesuatu yang sangat biadab dan menjengkelkan, belum lagi munafik, tentang sebuah organisasi yang dimaksudkan untuk menghidupkan nilai-nilai progresif seperti keadilan, kasih sayang dan kesetaraan, namun malah menganiaya pekerja. 
Jangan biarkan orang memperlakukan Anda secara buruk, tak peduli seberapa tinggi reputasi mereka atau mulia tujuan mereka. Jika Anda harus membuat “kesepakatan dengan setan” untuk bekerja kepada majikan yang kasar – mungkin demi koneksi, akreditasi atau pengalaman belajar – pastikan bahwa itu hanya sementara, bahwa Anda siap menghadapi apapun, dan bahwa Anda punya strategi untuk keluar. 
Jauh lebih baik mengambil pekerjaan non-aktivis daripada bekerja untuk sebuah organisasi aktivis yang menzalimi Anda. Jika lebih banyak aktivis membuat pilihan tersebut, maka organisasi aktivis mungkin akan lebih terdorong untuk memperlakukan karyawan mereka, para magang dan sukarelawan, secara lebih baik. 
c) Jika pekerjaan benar-benar langka di gerakan Anda, maka perluas pencarian Anda sambil tetap berfokus pada nilai-nilai inti Anda. Anda dapat, misalnya: 
	Bekerja dalam gerakan lain. Tidak hanya pekerjaan akan menjadi memuaskan, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan antar gerakan. 

Ajarkan atau kerjakan pekerjaan sosial. 
Bekerja untuk amal. 
Lakukan kerja politik. 
Bekerja di media. 
Bekerja di industri “hijau” seperti energi terbarukan, pembangunan berkelanjutan atau pertanian organik. 
Berdagang yang adil. 
Bekerja di bidang cinta kasih, atau setidaknya yag netral. Seseorang yang bekerja sebagai perawat, teknisi medis atau terapi fisik mungkin tidak secara eksplisit mempromosikan nilai-nilai progresif, tetapi mereka tidak merugikan orang lain. Pada kenyataannya, mereka sekadar membantu. dll
Begitu banyak pilihan! Pastikan memilih dengan hati-hati, sehingga karir Anda tidak mengalahkan kepentingan lain, termasuk aktivisme Anda. (*)
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