BAGIAN II ~ MENGELOLA WAKTU

1. NILAI WAKTU
Saya sering melakukan eksperimen-eksperimen kecil di kelas. Pertama, saya meminta para siswa untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ungkapan “waktu adalah uang.” Jawaban yang saya terima umumnya sebagai berikut:
	“Waktu sangat berharga, sama berharganya dengan uang.”
	“Anda dapat menggunakan waktu untuk mendapatkan uang.”
	“Anda dapat menggunakan uang untuk membeli waktu—misal, menyewa pembantu di rumah ataupun di tempat kerja.”
	“Jika Anda menyia-nyiakan waktu, Anda telah kehilangan uang yang bisa Anda dapatkan selama waktu yang Anda sia-siakan tersebut.”

Saya kemudian meminta mereka mengangkat tangan jika mereka yakin penjelasan ungkapan tersebut benar. Sebagian besar siswa mengangkat tangan mereka.
“Mari kita uji,” kata saya. “Berapa banyak dari kalian, yang bulan lalu, mengikuti rapat atau menjawab panggilan telepon yang melewati batas yang Anda pikir ‘berguna’? Meski demikian, kalian tidak meninggalkan rapat atau telepon tersebut, sehingga kalian akhirnya membuang setengah jam atau lebih dari waktu kalian?”
Di sebagian besar kelas yang saya ampu, hampir semua siswa mengangkat tangannya.
Saya kemudian mengajukan pertanyaan kedua: “Berapa banyak dari kalian, jika seorang kenalan atau orang asing berjalan mendekati kalian dan meminta uang lima puluh dolar, tanpa alasan tertentu, hanya karena mereka ingin, akankah kalian memberinya uang?”
Di kebanyakan kelas, ada keheningan sejenak ketika para siswa menelaah skenario yang tidak biasa tersebut. Kemudian, tidak ada tangan yang terangkat, dan semua orang mulai tertawa.
Pelajarannya jelas: meski sebagian besar dari kita percaya bahwa waktu sama dengan uang, dan beberapa dari kita sebenarnya sering menggunakan ungkapan itu, kita cenderung menghargai nilai waktu dengan lebih rendah daripada nilai uang yang kita miliki. Kenyataannya, banyak dari kita yang senang membuang–buang waktu, tidak hanya untuk pertemuan-pertemuan dan percakapan-percakapan yang tidak berguna, tetapi juga untuk hal-hal remeh seperti bermain video game dan menonton acara TV.
Meremehkan waktu Anda adalah kesalahan besar karena waktu, ketika ia bergulir, tidak sama dengan uang: waktu jauh lebih berharga daripada uang. Fakta bahwa hanya sedikit orang memahami hal ini mungkin merupakan alasan mengapa begitu banyak orang (termasuk orang-orang yang punya banyak uang), hidup tidak bahagia dan merasa hampa.
Waktu lebih berharga daripada uang tidak hanya karena ia adalah sumber daya yang terbatas, tetapi juga karena waktu, jika diinvestasikan secara tepat, dapat membawa manfaat yang tidak bisa diberikan oleh uang.
Bayangkan ada dua orang. Keduanya berusaha mendapatkan kesehatan fisik. Orang pertama punya banyak uang tetapi tidak punya waktu, sementara orang kedua tidak punya banyak uang tetapi punya banyak waktu.
Orang pertama menggunakan uangnya untuk bergabung dengan klub kesehatan yang mewah, menyewa seorang pelatih pribadi, dan membeli banyak peralatan olah raga yang mewah. Namun, dia tidak menyediakan waktu untuk benar-benar pergi ke gym, berolah raga dengan pelatih, atau menggunakan peralatan olah raganya itu.
Orang kedua hanya mampu membeli satu set barbel yang dijual diskon. Meski demikian, dia menggunakannya selama satu jam sehari, ditambah lari selama empat puluh menit.
Tebak siapa yang akan menjadi sehat?
Kita semua sudah terbiasa dengan orang tua yang tidak pernah menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, tetapi mencoba mengganti waktu tersebut dengan membelikan mereka barang-barang mahal. Apakah dia akan mendapatkan kasih sayang anak-anaknya melalui hadiah-hadiah tersebut? Tidak sama sekali. Dia hanya bisa mendapatkannya dengan meluangkan waktu bersama mereka.
Selain itu, tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa waktu lebih berharga daripada uang dalam hal aktivisme. Kita semua telah melihat situasi di mana sejumlah besar uang disumbangkan untuk pemecahan permasalahan sosial, seorang aktivis atau organisasi nirlaba, tetapi tidak menunjukkan hasil apapun. Kita juga telah melihat situasi di mana aktivis mencapai hal-hal menakjubkan hanya dengan anggaran yang minim. Itu karena aktivisme adalah seperti kehidupan pada umumnya di mana waktu lebih berkuasa daripada uang. Anda bisa mendapatkan lebih banyak hal dengan sedikit uang dan banyak waktu yang digunakan dengan baik, dibandingkan dengan banyak uang dan hanya sedikit waktu yang digunakan dengan baik, ataupun daripada dengan banyak uang dan banyak waktu yang digunakan dengan buruk.
Para aktivis, menurut pengalaman saya, tidak seperti kebanyakan orang yang menukar waktu mereka tanpa berpikir panjang demi keuntungan materi yang tidak seberapa. Namun, seperti kebanyakan orang, mereka tidak terlalu baik dalam menggunakan waktu mereka untuk fokus pada pencapaian tujuan mereka.
Manajemen Waktu = Manajemen Hidup
Manajemen waktu penting karena manajemen waktu adalah “manajemen hidup.” Premis dasar dari manajemen waktu adalah sebagai berikut:
Premis Manajemen Waktu
Hal-hal yang akan Anda berikan porsi waktu dan perhatian berkualitas merupakan hal-hal yang akan Anda tingkatkan atau buat kemajuan darinya Sebaliknya, hal-hal yang Anda tidak akan berikan porsi waktu dan perhatian berkualitas, merupakan hal-hal yang tidak akan Anda tingkatkan atau buat kemajuan darinya.
Ini adalah salah satu bagian kebijaksanaan paling mendasar yang pasti akan Anda temui. Artinya, pada dasarnya, bagaimana Anda menghabiskan waktu yang Anda miliki menentukan hasil akhir yang akan Anda temui. Habiskanlah banyak waktu dan perhatian yang berkualitas pada kesehatan dan kebugaran Anda, dan Anda akan mendapatkan hasil berupa tubuh yang sehat dan bugar. Habiskanlah banyak waktu dan perhatian yang berkualitas pada aktivisme Anda, maka Anda akan mendapatkan hasil sebagai seorang aktivis yang berprestasi dan sukses. Habiskanlah banyak waktu dan perhatian yang berkualitas untuk menonton televisi dan bermain video game, maka Anda akan berakhir dengan menyelesaikan semua aktivitas yang bernilai rendah ini.
“Memberikan perhatian yang berkualitas” berarti tidak hanya menempatkan waktu Anda, tetapi juga menempatkan pikiran Anda: fokus dan mempertimbangkan aktivitas yang ada dengan bijak. Adalah mungkin untuk mencurahkan 40 atau 80 jam dalam seminggu untuk suatu hal dan Anda tidak benar-benar fokus pada hal-hal tersebut. Dalam hal ini, peluang Anda untuk membuat kemajuan sedikit lebih baik daripada jika Anda tidak mencurahkan waktu untuk hal tersebut sama sekali.
Waktu, jika diinvestasikan secara tepat, akan membantu Anda mencapai tujuan Aktivisme, Kesehatan & Kebugaran, Hubungan, Uang dan Manusia Seutuhnya yang Anda tetapkan untuk diri sendiri dalam Pernyataan Misi Pribadi Anda. Waktu seumur hidup yang dihabiskan untuk mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan penting ini, daripada mempunyai tujuan yang salah atau tidak mempunyai tujuan sama sekali, akan menghasilkan pencapaian berupa kedamaian dan sukacita.

2. BAGAIMANA ORANG SUKSES MEMANDANG (DAN MENGGUNAKAN) WAKTU
Mengingat apa yang telah Anda pelajari pada bab sebelumnya, mungkin tidak akan mengejutkan bagi Anda bahwa salah satu ciri utama yang membedakan orang sukses dengan orang gagal adalah bagaimana mereka mengelola waktu mereka. Lebih spesifik lagi: orang sukses mengendalikan waktu mereka, sementara orang gagal membiarkan orang lain mengendalikan waktu mereka.
Mari kita ilustrasikan hal ini dengan dua contoh hipotetis: Alyssa dan Chris, wanita usia tiga puluhan yang sadar politik dan penuh semangat untuk berkomitmen pada nilai-nilai progresif. Keduanya sudah menikah, dan dikaruniai dua anak usia-sekolah.
Alyssa bekerja selama sembilan jam/hari dan lima hari /minggu di sebuah kantor (satu jam untuk makan siang). Kantornya berjarak 45 menit dari rumahnya, sehingga dia butuh 1,5 jam untuk perjalanannya sehari-hari. Dia mengantarkan anak-anaknya ke sekolah di pagi hari, dan suaminya, yang juga bekerja penuh waktu dengan waktu perjalanan yang lebih panjang, menjemput mereka setelah program tambahan di sekolah dalam perjalanan pulang dari kerja. Di rumah, Alyssa atau suaminya membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah sementara yang lain memasak makan malam. Keluarga tersebut makan bersama-sama, dan kemudian, setelah anak-anak pergi tidur, Alyssa dan suaminya “bersantai” di depan televisi sambil mencuci, mengerjakan pekerjaan rumah lain, atau mengerjakan beberapa pekerjaan kantor yang mereka bawa pulang.
Baik Alyssa maupun suaminya rata-rata menghabiskan sekitar enam jam untuk tidur pada malam hari. Hal ini membuat mereka terus-menerus kurang tidur, yang sering membuat mereka mudah marah, sehingga cenderung banyak bertengkar satu sama lain atau dengan anak-anak. Kurang tidur juga membuat mereka tidak melakukan pekerjaan di tempat kerja sebaik yang mereka inginkan, dan bahwa banyak hal yang harus dilakukan di sekitar rumah tidak terlaksana.
Alyssa merupakan bagian dari beberapa kelompok aktivis akar rumput, tapi dia tidak berkomitmen dengan kelompok-kelompok tersebut, dan meninggalkan banyak pertemuan. Dia awalnya berencana melakukan kegiatan aktivismenya pada Minggu sore, dan satu atau dua hari dalam seminggu, tetapi sudah bertahun-tahun dia tidak menepati rencana tersebut. Kenyataannya, dia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk tidur siang atau bersantai di depan televisi.
Sebenarnya Alyssa hanya melakukan sedikit sekali aktivisme dalam lima tahun terakhir, dan situasi inilah yang membuat dia tidak bahagia dan merasa hampa. Bahkan dia belum bisa menyumbang untuk organisasi-organisasi aktivis, karena pendapatannya dan suaminya nyaris tidak bisa menutupi pengeluaran mereka sendiri. 
Alyssa terlihat seperti tipikal aktivis Amerika yang terburu-buru dan rendah prestasi, bukan? Sekarang bandingkan dengan Chris, seorang ibu seperti Alyssa, yang sudah menikah dan memiliki dua anak yang masih kecil:
Chris pernah memiliki pekerjaan yang mengharuskannya melajo seperti Alyssa. Tetapi karena menurutnya perjalanan itu terlalu banyak menghabiskan waktu, dia mencari pekerjaan yang lebih dekat dengan rumah. Dia juga memilih tempat kerja yang ramah-keluarga dan telah melobi bosnya untuk mendapatkan waktu bekerja yang fleksibel. Oleh karena itu sekarang dia bekerja selama tiga puluh enam jam seminggu terdiri dari 9,5 jam/hari selama empat hari kerja seminggu (termasuk istirahat makan siang selama tiga puluh menit, karena diwajibkan oleh hukum ). Hal ini berarti dia memiliki tiga hari libur di akhir pekan. Suaminya juga telah memilih pekerjaan dengan perjalanan pendek dan penjadwalan yang fleksibel. Karena jadwal mereka lebih mudah, Chris dan suaminya memiliki waktu yang jauh lebih mudah daripada Alyssa dan suaminya dalam memenuhi kebutuhan anak-anak dan juga kebutuhan rumah tangga mereka. Pekerjaan itu hanya memberikan sedikit penghasilan kepada mereka, tetapi Chris dan keluarganya bersedia untuk berkorban, yaitu dengan:
	Hidup dalam sebuah komunitas murah, bukan dalam komunitas kelas atas yang modern.
	Tinggal di rumah kecil dengan halaman kecil. Dengan begini, banyak pengeluaran yang bisa dipangkas, termasuk dana hipotek, perbaikan dan pemeliharaan, pemanas, listrik dan pemeliharaan tanah.

Meminimalkan jumlah barang yang dimiliki (furnitur, peralatan, dll), yang tidak hanya meminimalkan biaya pembelian, tetapi juga biaya pembersihan dan pemeliharaan yang diperlukan.
Hanya pergi berlibur setiap tahun—dan liburan-liburan itu cenderung murah (tapi menyenangkan) misalnya berkemah.
	Membeli mobil tua dengan kisaran usia sepuluh tahun. Mobil yang dibeli Chris dan suaminya adalah mobil bekas, dan mobil yang satunya adalah mobil pemberian salah satu anggota keluarga mereka.
Tidak mengganti perabot dan peralatan lama mereka sampai benar-benar diperlukan. Rumah mereka memang “jelek tapi nyaman”.
Memberikan hadiah ulang tahun dan hadiah liburan buatan sendiri, bukan dibeli dari toko.
Pada kenyataannya kehidupan Chris dan suaminya sangat mirip dengan yang dianjurkan dalam buku “The Millionaire Next Door”. Para penulis dari buku tersebut menganalisis perilaku khas jutawan Amerika dan menemukan bahwa, bertentangan dengan stereotip yang ada, tidak semua jutawan tersebut merupakan pengusaha hot-shot. Banyak di mereka merupakan orang-orang dengan pekerjaan biasa (misalnya, guru) yang memilih untuk hidup sesederhana dan semurah mungkin, serta menabung dan berinvestasi sebanyak mungkin dengan uang yang mereka miliki.
Chris dan suaminya juga mengajarkan anak-anak mereka untuk bertanggung jawab pada banyak hal yang ada di rumah: misalnya, mereka harus mempersiapkan diri sendiri untuk ke sekolah setiap hari, menjaga kebersihan kamar, menyapu serta membersihkan ruang tamu dan area umum lainnya. Meski kadang-kadang mereka mogok melakukan semua tugas tersebut, mereka sudah paham bahwa dengan membantu pekerjaan rumah, mereka membantu menciptakan lebih banyak waktu untuk kegiatan keluarga yang menyenangkan.
Chris dan suaminya royal dalam dua hal:
	Mereka menggunakan layanan belanja bahan makanan melalui Internet untuk sebagian besar belanja mereka. Chris hanya menghabiskan lima menit setiap minggunya untuk memperbaharui pesanannya di website. Pesanan kemudian dikirim hari berikutnya langsung ke dapur.

 Mereka memesan makan malam dari luar tiga kali setiap minggu.
Kedua hal yang “royal” ini menghemat waktu Chris dan suaminya setidaknya enam jam seminggu untuk keperluan berbelanja dan mempersiapkan makanan. Mereka tampaknya boros, tetapi ketika Chris menjumlahkan biaya marjinal layanan tersebut, dengan kata lain, biaya yang harus dibayarkan keluarga untuk bahan makanan dan bahan-bahan untuk makan malam tiga kali, biaya tersebut ternyata murah. Kenyataannya, Chris dan suaminya memang harus membayar ekstra lima puluh dolar setiap minggu untuk layanan ini, yang artinya $ 8,34 per jam. Itu hal yang sangat bagus, terutama karena baik Chris maupun suaminya tidak suka berbelanja!
Semua ini berarti bahwa Chris memiliki akhir pekan tiga hari setiap minggu, dengan pekerjaan rumah tangga yang lebih sedikit daripada Alyssa yang memiliki dua hari pada akhir pekan. Chris menghabiskan satu malam seminggu dan satu sore di hari Minggu untuk melakukan aktivisme. Sisa waktu luangnya (empat malam hari kerja, ditambah sepanjang Jumat dan Sabtu, serta Minggu pagi) dia curahkan untuk bersenang-senang dengan keluarganya, bersantai dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena Chris tidak kelebihan jadwal, dia bisa menangani semua tanggung jawabnya dengan mudah, ditambah menangani keadaan darurat dan gangguan lainnya. Selain itu, karena seluruh keluarganya mendapatkan tidur yang cukup setiap malam, mereka bisa cukup beristirahat, sehingga bisa santai dan produktif di tempat kerja (atau sekolah) dan di rumah.
Selain itu, Chris melibatkan keluarganya dalam kegiatan aktivisnya. Ini berarti bahwa jam-jam aktivisnya juga merupakan jam-jam bersama keluarga. Selain itu, Chris juga membantu mendidik anak-anaknya menjadi aktivis seumur hidup yang bahagia dan efektif.
Perbedaan utama antara Alyssa dan Chris adalah bahwa Alyssa telah membiarkan orang lain menentukan gaya hidup dan jadwalnya, sementara Chris mengatur gaya hidup dan jadwalnya sendiri dalam waktunya yang berharga. Karena itu, Chris maju dengan pesat, begitu juga dengan anak-anak, kehidupan pernikahan, dan aktivismenya.
Chris dan keluarganya sesekali mendapatkan sangkalan atas pilihan mereka—”Aku tidak akan mau mengemudikan mobil seperti ini,” komentar saudara laki-laki Chris tentang mobil tuanya yang usang (saudaranya bekerja selama 12 jam sehari dan terus-menerus stres). Meski demikian, Chris dan keluarganya dapat mengabaikan komentar-komentar semacam ini karena mereka telah meraih ketenangan, kepercayaan diri, dan kepuasan yang berasal hidup yang bernilai. Mereka juga menjadi inspirasi bagi orang di sekitar mereka yang berusaha menjalani hidup yang penuh aktualisasi diri.

3. APAKAH ANDA MENDERITA AACL?
Alyssa, dalam bab sebelumnya, adalah contoh klasik dari seseorang yang menderita apa yang saya sebut Average American Consumerist Lifestyle/ Gaya Hidup Konsumtif Kebanyakan Orang Amerika (AACL).
Setiap orang sama-sama memiliki 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pertanyaannya adalah: bagaimana Anda akan menggunakan waktu itu?
Ada banyak orang – termasuk yang bukan hanya keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja Anda, melainkan juga juga wartawan “berita”, politisi dan perusahaan – yang akan senang untuk memberitahu Anda bagaimana menggunakan waktu tersebut. Sebagian besar, mereka akan mengatakan untuk:
	mengerjakan pekerjaan melelahkan dengan jam kerja yang panjang
	menghabiskan setiap sen yang Anda dapatkan untuk membeli “barang-barang”
	menghabiskan sebagian besar waktu luang Anda untuk mengurusi barang-barang tersebut
	menghabiskan sisa uang maupun waktu Anda untuk menikmati hiburan-hiburan yang remeh

Dengan kata lain, hal-hal tersebut merupakan ciri-ciri AACL. Kebanyakan orang mengadopsinya tanpa berpikir karena mereka telah dicuci otaknya sejak lahir. Banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa AACL adalah pilihan yang mereka buat; mereka pikir itu cara hidup yang lumrah.
Propaganda pro-AACL mempengaruhi sebagian besar keputusan utama kita: mengikuti jalur pendidikan dan karier tertentu, menikah, memiliki anak, membeli rumah, pindah ke pinggiran kota, dll. Saya tidak mengatakan bahwa pilihan ini tidak tepat untuk beberapa orang. Hanya, banyak orang, termasuk, sayangnya, banyak aktivis, cenderung membuat keputusan tersebut secara tidak sadar atau setengah sadar, tanpa menyadari bahwa ada alternatif lain—atau bahkan, meski mereka sadar akan alternatif tersebut.
Kadang-kadang, bukan sisi materialisme AACL yang mengendalikan manusia, melainkan kekosongan psikologis dan spiritual yang ditimbulkannya. Dalam bukunya yang berjudul “The Time Bind”, sosiolog Arlie Russell Hochschild memaparkan banyak contoh orang yang bekerja lembur di sebuah perusahaan yang ia pelajari. Orang-orang tersebut melakukan pekerjaan tersebut, padahal mereka tidak memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak atau alasan-alasan lain yang menuntut mereka melakukannya. Berikut ini adalah salah satu contoh:
Apa yang membuat Joann khawatir mengenai pekerjaannya yang terlalu banyak ... adalah bahwa dia tidak secara persis tahu mengapa dia melakukannya. Tidak ada penjelasan yang membuatnya puas. “Uang itu bagus, tapi menjadi tidak berharga ketika Anda hidup hanya untuk bekerja,” paparnya. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak berusaha mengubah waktu kerjanya..
Hochschild menjelaskan bahwa contoh-contoh seperti Joann membuatnya bertanya-tanya, “... berapa banyak orang yang sedang berkendara di jalan-jalan pada tengah malam, bertanya pada diri sendiri mengapa hidup mereka seperti itu, tidak pernah cukup kuat memahami hubungan antara keinginan mereka untuk melarikan diri dan keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.”
Tidak bisa disangkal lagi bahwa AACL adalah pilihan yang salah bagi banyak orang. Banyak orang gagal menjalani pilihan tersebut, sementara yang lain “berhasil,” secara finansial/materialistik, tetapi tidak bahagia.
Selain itu, ada masalah lain yang menimpa orang dengan AACL bahkan orang dengan AACL yang bahagia. Mereka cenderung stres, makan dengan tidak baik, terlalu sedikit berolahraga, dan terlalu sedikit tidur. Mereka cenderung tidak adil dalam hal hubungan pribadi mereka. Mereka juga sering merasa bersalah karena merasa tidak memenuhi kewajiban mereka, baik di rumah atau di tempat kerja. Secara klise, kehidupan mereka tidak seimbang.
AACL vs Mimpi-Mimpi Aktivis Anda (dan Mimpi yang Lainnya) 
Masalah terbesar tentang AACL adalah bahwa AACL bertindak melawan Misi Anda. AACL menuntut Anda untuk melakukan pekerjaan bergaji tinggi, yang jika dikombinasikan dengan kesibukan dan stres yang disebabkan AACL, akan membuat Anda mempunyai sedikit atau tidak ada waktu dan energi untuk melakukan aktivisme Anda. Bahkan, orang-orang yang sudah terkena AACL cenderung memandang kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan uang seperti aktivisme dengan skeptisisme tinggi.
Mengapa seorang aktivis terjebak AACL? Seperti disebutkan sebelumnya, banyak orang dicuci otak menjadi AACL dari masa kanak-kanak mereka. Mereka tumbuh dengan tidak menyadari bahwa manusia bisa, dan harus, membuat perjalanan mereka sendiri, dan bahwa perjalanan tersebut dapat berupa sesuatu yang luar biasa dan fantastis.
Sering kali, orang-orang mencoba untuk hidup tidak dengan AACL saat mereka masih muda tetapi terjebak dalam AACL setelah mereka makin tua. Banyak aktivis diberitahu bahwa aktivisme adalah fase “idealisme masa muda” yang harus mereka atasi. Tetapi seseorang bisa mengabdikan dirinya menjadi seorang aktivis yang efektif pada usia berapa pun, misalnya dalam usia setengah baya seperti saya sendiri. Saya jamin aktivisme adalah pencegahan dan penyembuh yang hebat untuk krisis paruh baya.
Alasan lain mengapa seseorang terjebak dalam AACL adalah bahwa AACL cenderung menyebabkan orang-orang terlilit utang; dan sekali Anda terlilit utang, Anda harus tetap hidup secara AACL untuk melunasi utang tersebut—jika, memang, Anda pernah melakukannya. Tagihan kartu kredit, kredit mobil, dan pembayaran hipotek mungkin dapat mengakhiri karir aktivis Anda lebih kuat daripada gabungan ketidaksetujuan orang tua dan kampanye yang gagal. Jadi, pelajaran yang dapat diambil dari sini adalah hindari menghabiskan uang dan jika Anda harus melakukannya, hindari mempunyai utang yang tidak masuk akal. Ini bukan nasihat yang radikal dan anti kapitalistik; orang tua Anda dan penasihat keuangan lainnya akan memberitahu Anda hal yang sama.
Aktivis harus sekuat mungkin menghindari terjebak ke dalam AACL. Catat bahwa saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh memiliki gaya hidup yang “biasa” dengan anak-anak, rumah, dll. Yang saya katakan adalah bahwa Anda harus membuat pilihan Anda secara sadar dan sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri, bukan karena tanpa pikir panjang seperti menyerah pada tekanan keluarga atau propaganda konsumtif. Anda dapat memiliki anak-anak Anda, rumah, dll, tetapi Anda mungkin cukup memiliki rumah yang lebih kecil, dengan perabotan bekas, yang bisa Anda dapatkan dari saudara atau teman yang telah sepenuhnya terjebak dalam AACL tersebut. Itu tidak apa-apa, karena Anda akan memiliki kemewahan terbesar: dapat menggunakan lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memperkaya jiwa Anda.
Jika Anda sudah menjalani AACL, jangan putus asa. Seperti Chris dalam bab sebelumnya, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk membatalkan gaya hidup tersebut. Hal ini akan sulit jika Anda sedang berjuang melunasi setumpuk utang, tetapi bisa dilakukan, dan orang-orang melakukannya sepanjang waktu. Konsultasikan dengan penasehat keuangan Anda atau baca buku-buku yang berhubungan dengan uang yang tercantum dalam Daftar Pustaka.

4. GAYA HIDUP YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUKSESAN
“Bertentangan” berarti “bermusuhan,” dengan begitu judul bab ini juga bisa berarti “gaya hidup yang bermusuhan dengan kesuksesan Anda.” Jika Anda menjalani salah satu gaya hidup demikian, Anda benar-benar mengurangi peluang Anda untuk membangun karir aktivis yang berkelanjutan dan hidup yang bahagia.
Tidak mengherankan bahwa AACL merupakan akar dari gaya hidup yang bertentangan ini. Misalnya, jika Anda menghabiskan seluruh hari Anda untuk bekerja dengan penuh tekanan sehingga Anda dapat membeli banyak barang, tidak mengherankan Anda merasa seperti belum melakukan apa-apa ketika tiba di rumah. Banyak orang menghabiskan malam mereka dengan menonton televisi bukan karena mereka ingin menjalani hidup secara demikian, melainkan karena mereka terlalu lelah untuk melakukan hal lain. Jika Anda berada dalam situasi ini, Anda mungkin ingin melakukan apa yang Chris lakukan dan beralih ke pekerjaan yang, (a) lebih mudah, (b) memerlukan perjalanan pendek, atau (c) keduanya! Begitu Anda membuat perubahan penting tersebut, Anda akan memiliki waktu dan energi yang Anda butuhkan untuk merenungkan, dan yang kemudian akan berefek pada perubahan tambahan.
Jika berganti pekerjaan adalah langkah yang terlalu besar bagi Anda sekarang, maka pecahkan masalah yang lebih kecil, seperti mengurangi beban pekerjaan rumah tangga Anda. Yang penting untuk diingat adalah, menata hidup agar sesuai dengan nilai-nilai Anda membutuhkan waktu: seringkali bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Beberapa perubahan mungkin datang dengan cepat dan mudah, sementara yang lain mungkin lebih sulit. Yang perlu Anda lakukan adalah terus berusaha.
Di bawah ini dan pada Bab 5 akan dijelaskan beberapa gaya hidup bertentangan yang harus Anda hindari jika Anda ingin berhasil. Pada Bab 6 akan dijelaskan gaya hidup yang harus Anda jalani untuk menggantikan gaya hidup yang sebelumnya, sedangkan pada Bab 7 hingga 17 akan digambarkan proses untuk melakukan penggantian tersebut.
Televisi atau Kecanduan “Lunak” Lainnya
Tidak ada yang salah dengan sedikit menonton televisi setiap hari, terutama jika Anda merekam acara televisi yang Anda sukai dan menontonnya setelah menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi kewajiban Anda yang lain. Masalahnya adalah, ketika Anda menonton televisi tanpa pilih-pilih selama berjam-jam dalam sehari.
Televisi hampir selalu membuang-buang waktu. Ada beberapa pengecualian, seperti tayangan berita, drama, atau film-film dokumenter yang berkualitas. Tapi tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, sebagian besar acara televisi memang lebih buruk dari kata tidak berguna, buruk karena mencoba untuk mencuci otak Anda ke AACL tersebut. Kecuali Anda seorang aktivis media, aturan praktisnya adalah: makin sedikit acara televisi, makin baik.
Psikolog Judith Wright mencirikan dorongan menonton televisi sebagai “kecanduan lunak” dalam bukunya, “There Must Be More than This: Finding More Life, Love, and Meaning by Overcoming Your Soft Addictions” (lihat Bibliografi). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, buku ini memaparkan hal-hal seperti dorongan untuk berselancar dalam dunia maya, bermain video game, memeriksa email, belanja, tidur siang, berfantasi, dan sekitar empat puluh kegiatan lainnya. Anda tahu jika Anda terkena kecanduan lunak saat Anda melakukan suatu aktivitas bukan karena Anda menikmatinya atau karena hal itu penting, melainkan hanya karena kebiasaan, karena merasa bosan, atau karena melarikan diri. Atau, Anda melakukannya walaupun ada sesuatu yang lebih penting yang seharusnya Anda lakukan.
Mengatasi kecanduan lunak membutuhkan waktu dan biasanya hal ini paling baik dilakukan secara bertahap. Jika Anda sekarang ini suka menonton televisi 3 jam sehari, cobalah menguranginya menjadi 2,5 jam. Dan hanya jika Anda sudah merasa nyaman dengan hal itu, barulah Anda harus mencoba untuk mengurangi waktunya lagi.
Hal yang sama bisa Anda lakukan untuk mengatasi kecanduan lunak Anda yang lain: tangani mereka secara bertahap.
Jangan mencaci atau mengkritik diri Anda sendiri karena kecanduan lunak Anda, atau masalah lain yang mungkin akan Anda alami. Seperti yang akan Anda pelajari pada Bagian III, menyalahkan, mempermalukan, dan mengkritik diri sendiri biasanya akan berdampak kontraproduktif. Berlatihlah menjadi pengamat yang bijak atas kekurangan Anda sendiri, karena sikap yang bijak adalah kunci untuk membantu diri sendiri dan orang lain.
Tentu saja kecanduan lunak tidak sama merusaknya seperti kecanduan “keras” seperti alkoholisme. Namun hal ini masih bisa menggagalkan kesuksesan Anda. Jadi, jika Anda memiliki satu kecanduan lunak, atasilah. Jika perlu, bicarakan dengan seorang terapis atau profesional lainnya.
Kecanduan “parah”
Ketergantungan parah—pada obat-obatan, alkohol, judi, dll—adalah cerita yang berbeda. Tidak seperti kecanduan lunak, kecanduan parah dapat merusak kesehatan dan menghancurkan hidup Anda.
Secara umum, Anda harus mengatasi suatu masalah besar dalam hidup pada suatu waktu, dan jika Anda memiliki kecanduan parah, itulah masalah yang harus Anda atasi. Segala sesuatu, termasuk aktivisme, harus mundur dulu demi pemulihan dan kesehatan Anda. Jika Anda sudah pulih, Anda dapat melakukan beberapa kegiatan aktivisme, maka itu adalah suatu hal yang hebat. Jika tidak—jika aktivisme menekan Anda ke titik di mana Anda ingin mematahkan pantangan dan kembali pada kecanduan tersebut—maka Anda harus mengorbankan aktivisme Anda, setidaknya untuk sementara waktu. Akhirnya, mungkin, Anda akan mencapai titik di mana Anda dapat mengintegrasikan aktivisme dengan pemulihan Anda.
Jika Anda mengalami kecanduan, jangan malu; banyak orang hebat dan berbakat mengalami masalah yang sama. Banyak ahli, pada kenyataannya, menganggap AACL sebagai suatu tanda kecanduan, karena dorongannya, penekanan pada kegembiraan yang segera dan kecenderungan untuk mengisolasi diri.
Jangan mencoba menangani pemulihan Anda sendirian; mintalah bantuan profesional dari seorang terapis, dokter atau Program Dua Belas-Langkah. Jangan terburu-buru dalam pemulihan dan jangan berpikir bahwa waktu yang Anda habiskan untuk pemulihan hanya terbuang percuma. Pemulihan adalah pertumbuhan: kemampuan yang meningkat untuk menangani dunia dengan segala keadaannya, beserta rasa sakit dan kebingungan. Ini adalah salah satu tantangan terberat dalam hidup, dan kemampuan serta kekuatan yang didapatkan dari hal tersebut adalah kualitas yang sangat baik untuk dimiliki siapa saja.
Go-To Person atau Doormat
Apakah Anda menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan, tapi yang orang lain ingin Anda lakukan?
Apakah Anda menghabiskan banyak waktu dengan merasa kesal atau marah?
Apakah Anda sering merasa bahwa seseorang menggunakan atau memanfaatkan Anda?
Jika jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah “ya”, maka Anda memiliki persamaan dengan banyak orang. Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan hal-hal yang penting bagi orang lain, tapi tidak untuk diri mereka sendiri, dan sebenarnya mereka benci melakukannya.
Biasanya, masalah tersebut terwujud dalam dua hal:
Doormat adalah orang-orang yang enggan atau takut untuk mengatakan “tidak”. Mungkin dalam hati mereka marah, tetapi mereka menelan kemarahan tersebut dan melakukan apa pun yang diminta. Atau, mereka bahkan mungkin tidak sadar bahwa mereka marah.
Go-To People adalah orang-orang yang suka berkata “ya.” Jika secara umum orang mengatakan “ya” secara tulus, Go-To People sering berkata “ya” karena hal itu membuat mereka merasa kuat dan penting. Mereka senang menjadi orang-orang yang menjadi tujuan orang lain untuk meminta bantuan, orang yang menjadi penanggung jawab akan sesuatu.
Dari sudut pandang pengelolaan waktu, tidak terlalu penting apakah Anda seorang doormat atau Go-To Person. Meski demikian, Anda perlu belajar untuk mengatakan “tidak”. Pada Bab 15 ditawarkan beberapa teknik untuk melakukannya.
Untuk lebih jelasnya, saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh membantu siapa pun. Saya mengatakan bahwa Anda harus membuat dan mengikuti sebuah daftar wajar, yang memungkinkan Anda membantu orang-orang yang penting untuk Anda bantu, serta sesekali orang asing. Terus-menerus mengorbankan tujuan atau agenda Anda demi orang lain, bagaimanapun, tidak lantas berarti bahwa Anda telah bersikap baik atau menjadi mulia: itu adalah sabotase diri.
Aktivis Menghadapi Pilihan Sulit
Di sini, sekali lagi, aktivis mengalami hal yang lebih sulit daripada kebanyakan orang, karena kebanyakan masalah yang diminta untuk kita lakukan adalah masalah yang mendesak atau bertujuan menyelamatkan hidup (misalnya, intervensi dalam kasus penderitaan manusia atau hewan). Masalahnya adalah, Anda dapat dengan mudah menghabiskan seumur hidup Anda untuk melakukan hal-hal yang mendesak ini tanpa membuat kemajuan pada tujuan penting lainnya.
Tidak membantu seseorang yang sangat membutuhkan jelas bukan pilihan. Oleh karena itu, solusi terbaiknya adalah jika Anda mendapatkan banyak permintaan darurat, Anda sebaiknya mencari atau membuat suatu grup untuk mendukung Anda sehingga Anda tidak menangani semuanya sendiri. Dengan begitu, Anda tidak hanya akan meringankan penderitaan orang yang meminta bantuan, tetapi Anda juga berpeluang lebih kecil untuk mengabaikan prioritas Anda yang lain atau mengalami burnout (keadaan di mana seseorang terlalu lelah).
Harap jangan lupa bahwa burnout, misalnya bagi para penyelamat garis depan, kadang-kadang disebabkan oleh Compassion Fatigue, sebuah kondisi trauma psikologis di mana Anda harus mencari bantuan profesional.
Raja/Ratu Drama
Drama bisa mengambil banyak bentuk, mungkin hubungan, situasi kehidupan, pendapatan atau kesehatan Anda yang terus menerus berubah. Atau mungkin diri Anda terus-menerus kacau, baik di rumah maupun di tempat kerja. Atau mungkin Anda terus-menerus terlibat perseteruan dengan teman-teman, anggota keluarga atau kolega. Atau mungkin Anda terus-menerus datang dari satu pesta larut malam atau semalam suntuk ke pesta-pesta semacam lainnya, atau satu proyek yang tidak selesai ke proyek yang berikutnya.
Banyak orang, khususnya orang muda, menjalani kehidupan drama yang hebat. Seringkali drama tersebut menyakitkan, namun seringkali juga menarik dan eskapis, sehingga kadang-kadang memicu kecanduan. Masalahnya adalah drama yang berlebihan menguras waktu dan energi serta mendorong kurangnya kontrol emosi diri. Kondisi ini bertentangan kesuksesan dalam hal profesi maupun pribadi.
Itu sebabnya banyak orang sukses menjalani kehidupan yang dari luar tampak statis atau bahkan membosankan. Mereka cenderung menciptakan hubungan, pendapatan, dan situasi hidup yang stabil, dan itu berarti stabilitas inilah yang memungkinkan mereka untuk fokus pada misi mereka dan berhasil. Perhatikan bahwa kata “menciptakan”: hubungan yang stabil, dll, tidak terjadi begitu saja; Anda harus membuat mereka terjadi. Sebagaimana dipaparkan oleh Gustave Flaubert, “Jadilah teratur dan tertib dalam hidup Anda seperti kaum borjuis, sehingga Anda menjadi keras dan orisinil dalam pekerjaan Anda.”
Dalam bukunya yang sangat bagus yang berjudul “The War of Art” (lihat Bibliografi), Steven Pressfield mengatakan, “Para seniman yang bekerja tidak akan mentolerir masalah dalam hidupnya karena dia tahu masalah menghindarkan mereka dari melakukan pekerjaannya. Para seniman yang bekerja mengusir semua sumber masalah dari dunia mereka. Mereka memanfaatkan desakan masalah tersebut dan mentransformasikannya dalam karyanya.” Hal yang sama juga berlaku bagi para aktivis.
Oleh karena itu, bekerja adalah demi menciptakan kehidupan untuk diri sendiri yang kaya (dalam arti non-materi) dan menarik, tapi relatif bebas dari kehidupan yang penuh drama. Bahkan aktivisme Anda harus setidakdramatis mungkin. Saat tidak bisa dipungkiri bahwa aktivisme merupakan panggilan yang sarat drama, penuh dengan kejadian emosional dan orang-orang yang emosional, Anda mungkin dapat memiliki kendali di atas tingkat drama yang Anda alami daripada tingkat drama yang Anda kenal. Akuilah bahwa setiap drama yang berlebihan mungkin akan mengurangi efektivitas Anda sebagai seorang aktivis, dan berusahalah untuk menguranginya dalam hidup dan pekerjaan Anda.
Gila Kerja
Sebenarnya, saya telah menjelaskan tentang gila kerja dalam Bagian I, tetapi topik ini bernilai untuk ditinjau kembali. Gila kerja sangat cocok dengan AACL, karena orang-orang yang banyak bekerja cenderung memiliki lebih banyak uang untuk membeli barang-barang. Gila kerja juga cocok dengan Puritanisme, “etika kerja Protestan,” dan ketegangan penyangkalan diri lainnya dalam budaya Amerika. Semua alasan ini mungkin adalah jawaban mengapa banyak orang memandang gila kerja bukan sebagai masalah yang serius, melainkan hanya sebagai gangguan yang tidak berbahaya atau bahkan sikap dan pembawaan yang mengagumkan. Banyak pecandu kerja, pada kenyataannya, membuat lelucon atau bahkan membual tentang kondisi mereka.
Tidak bisa disangkal bahwa dalam dunia aktivis, gila kerja sering dianggap mulia. Kadang-kadang hal ini bahkan dituntut oleh organisasi di mana kita bekerja, atau dengan aktivis lainnya. Meski demikian, gila kerja tidak menjamin keberhasilan jangka panjang karena pecandu kerja cenderung menjadi sengsara dan mengalami burnout. Itu berlaku terutama jika Anda bekerja selama berjam-jam sementara Anda hidup dalam kemiskinan, atau jika Anda tidak melihat hasil yang sepadan dengan usaha dan pengorbanan Anda.
Jika saat ini Anda sedang menjalani gaya hidup yang gila kerja, Anda harus kembali ke hal Mengelola Misi Anda, dan berusaha menciptakan kehidupan dan prioritas Anda dalam keseimbangan.

5. GAYA HIDUP LAIN YANG BERTENTANGAN
Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang sangat subversif: banyak orang melakukan terlalu banyak pekerjaan rumah tangga.
Yup. Gagasan bahwa adalah mungkin untuk melakukan terlalu banyak pekerjaan rumah tangga merupakan sesuatu yang subversif. Saya mengetahui hal ini karena ketika saya mengajar kelas kewirausahaan selama delapan minggu, dari 600 lebih slide yang saya gunakan, selalu slide yang menjelaskan “rumah tangga perfeksionis” lah yang mendapatkan respon terbanyak dari siswa-siswi saya. Ketika saya mulai berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tidak benar-benar perlu dilakukan dan pada kenyataannya harus dihindari oleh siapapun yang mempunyai tujuan ambisius, seluruh ruangan mulai riuh dan berteriak.
Ya, kebanyakan dari kita menginginkan ruang hidup yang bersih dan terorganisir – AACL cukup menekankan pentingnya hal ini. Seseorang, bagaimanapun juga, harus membeli semua peralatan kebersihan mewah dan bahan kimia yang dijual oleh perusahaan-perusahaan. Tapi seberapa bersih yang Anda benar-benar perlukan bagi rumah Anda?
Apakah benar-benar penting bagi Anda untuk mengepel lantai setiap minggu? Jawabannya, bagi sebagian besar dari kita, adalah tidak.
Apakah merupakan hal yang mengerikan untuk tidak mengganti sprei dalam beberapa hari tambahan sebelum dicuci? Tidak.
Apakah berdosa untuk mengajak keluarga Anda makan di luar, menyajikan makanan yang dibeli di toko atau makan pot luck dinner? Tidak.
Atau, bagi setiap penduduk suburban yang kebetulan membaca ini, apakah perlu menjaga rumput Anda terus-menerus dipangkas serapi lapangan golf? Tentu saja tidak – dan terlebih lagi, rumput lapangan golf, yang menggunakan banyak air dan bahan-bahan kimia, berbahaya bagi lingkungan.
Saya harap Anda paham bahwa saya tidak mengatakan bahwa Anda harus tinggal di rumah kotor. Yang saya katakan adalah bahwa AACL memasyarakatkan gagasan yang tidak realistis tentang bagaimana seharusnya rumah yang bersih itu. Bahkan, itu merupakan suatu gagasan yang berbahaya. Hal itu bisa dibuktikan jika Anda menghitung semua bahan kimia beracun yang harus digunakan untuk mencapai keadaan yang terlalu bersih. Jangan terkecoh.
Tentu saja situasi setiap orang bervariasi. Sebuah rumah tangga dengan jumlah anggota yang banyak, baik terdiri dari para aktivis atau keluarga dengan anak-anak kecil, umumnya membutuhkan pembersihan yang lebih daripada sebuah keluarga dengan jumlah anggota yang sedikit. Selain itu, rumah tangga dengan hewan peliharaan umumnya membutuhkan pembersihan yang lebih dari rumah tangga tanpa hewan peliharaan. Atau, jika Anda kebetulan adalah orang yang sangat awas atau terorganisir, Anda mungkin memerlukan rumah yang sangat terpelihara dengan baik. Atau, Anda mungkin benar-benar menikmati menghabiskan waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau tugas berkebun. Semua ini adalah alasan yang baik untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang lebih dari minimal, tetapi pastikan Anda tidak berlebihan melakukannya atau pastikan Anda tidak mengorbankan kegiatan yang lebih penting. Secara umum, jika satu-satunya alasan Anda melakukan tugas rumah tangga adalah karena, (a) Anda berpikir itu harus dilakukan, atau (b) “apa yang akan orang katakan?”, Anda harus menyudahinya dan mulailah menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri. Hiduplah dengan nyaman dan tanpa rasa bersalah dalam rumah Anda yang “dirawat dengan santai”.
Jika Anda ingin meminimalkan beban pekerjaan rumah tangga Anda tanpa tinggal di rumah yang berantakan, inilah solusinya:
	Hidup sederhana, dan tidak membeli terlalu banyak barang. Dengan begitu, Anda akan memiliki barang yang lebih sedikit untuk dibersihkan dan dirawat.
	Atur ruang Anda. Sebuah rumah yang terorganisasi dengan ruang penyimpanan yang memadai untuk menyimpan segala sesuatu, dan semua barang disimpan di dekat tempat barang tersebut digunakan, membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk dibersihkan daripada rumah yang tidak teratur.
	Atur waktu Anda. Perlakukan tugas perawatan rumah Anda bukan sebagai tugas acak, melainkan sebagai proyek yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Prioritaskan sehingga setidaknya tugas-tugas penting dapat terselesaikan dan pertimbangkan untuk melupakan tugas-tugas yang tidak menjadi prioritas.
	Berinvestasilah dengan alat yang baik. Berinvestasilah dengan membeli alat-alat kebersihan berkualitas dalam jumlah banyak. Beli sebuah penghisap debu dengan kualitas baik yang dapat menghisap semua kotoran dalam sekali langkah. Beli beberapa sapu, alat pel, dll, dan tinggalkan sebuah di setiap ruangan yang kerap digunakan. Beli banyak pembersih yang biodegradable dan tidak membahayakan. Dan setiap Anda menjumpai alat pembersih yang Anda pikir dapat menghemat waktu, atau dapat membuat tugas yang tidak menyenangkan menjadi lebih mudah, maka belilah. Dengan membeli peralatan kebersihan yang baik bukan berarti Anda terjerumus dalam AACL. Jika Anda hidup dengan sederhana, Anda akan memiliki tugas pembersihan yang relatif sedikit dan memerlukan persediaan alat dan bahan kebersihan yang relatif sedikit pula. Tapi usahakan untuk membeli perlengkapan yang Anda perlukan untuk melakukan pekerjaan dengan cepat dan mudah.
	Tugaskan kepada anggota rumah yang lain. Semua orang di rumah harus saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jika Anda tinggal dalam asrama, berarti seluruh penghuni asrama harus saling membantu. Jika Anda sudah menikah, berarti pasangan dan anak-anak Anda harus saling membantu (pasangan masa depan mereka akan berterima kasih!).
	Bayar seseorang. Jika Anda mempunyai uang, maka sewalah layanan laundry atau cleaning service. Jika Anda merasa bersalah tentang hal ini, maka berikanlah tip yang banyak kepada petugas laundry atau cleaning service tersebut, saya jamin mereka tidak akan keberatan. Jangan berpikir bahwa hanya orang kaya atau dekaden yang membayar seseorang untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga; banyak orang “biasa” juga melakukannya, termasuk banyak orang dengan dengan bonafid progresif yang sempurna. Mereka cenderung menjadi orang-orang ambisius yang benar-benar menghargai waktu mereka, sehingga jika mereka dapat membayar seseorang beberapa dolar untuk mendapatkan tambahan waktu beberapa jam yang berharga setiap minggu. Mereka dengan senang hati melakukannya.

OK, sekarang Anda telah mengenal beberapa gaya hidup yang bertentangan dengan kesuksesan. Selanjutnya adalah salah satu gaya hidup yang dapat mendukung keberhasilan...

SUKSES BUKANLAH HOBI: SEBUAH GAYA HIDUP YANG AKAN MENDUKUNG KESUKSESAN ANDA
Sekarang Anda telah mengetahui beberapa gaya hidup yang bertentangan dengan jalan sukses Anda, namun tahukah Anda gaya hidup mana yang tidak akan mengganggu kesuksesan Anda? Gaya hidup mana yang akan membawa Anda mencapai tujuan Anda?
Sebenarnya sangat mudah: inti dari gaya hidup di sini adalah pencapaian atas apa yang Anda inginkan. Jadi, dapat dikatakan bahwa tiap keputusan besar yang Anda ambil akan membantu dalam pencapaian Anda.
Bisa dibilang, sukses itu bukanlah hobi. Kesuksesan tidak dapat diraih jika Anda masih melakukannya dengan setengah hati. Anda tidak akan bisa mencapai apa yang Anda inginkan jika itu hanya dilakukan dalam satu minggu, dan di minggu berikutnya Anda telah melupakan apa yang Anda kerjakan itu. Kesuksesan dapat diraih jika Anda mengerjakannya setiap waktu, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi Anda.
Contohnya, Chris. Dia memutuskan untuk bekerja dengan gaji rendah, waktu liburan yang sedikit, dan mengendarai mobil tua dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam mengambil keputusan ini, dia menata ulang hidupnya dan mulai mengubah cara pandangnya terhadap waktu, uang, dan sumber daya lain.
Chris mampu melakukannya, karena:
	dia sadar akan pentingnya nilai-nilai (dia menghargai keluarga, aktivitasnya, dan kehidupan di sekitarnya);

dia telah memutuskan pengorbanan apa yang akan dia lakukan (dia sadar jika waktu jauh lebih berharga daripada uang);
mencari semua informasi yang dia butuhkan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat (dia tahu tentang apa itu manajemen misi dan manajemen waktu, serta cara bersosialisasi dengan baik dan mengatasi segala ketakutannya);
menggunakan pengetahuannya dengan baik (dia memanfaatkan dengan baik manajemen misi dan manajemen waktu);
bekerja dengan kreatif untuk mengatasi masalah (dia telah menata rumahnya sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibersihkan, serta ia telah mengatasi masalah belanja dan kebutuhan makan);
	dia berpikir secara independen (meski dia mendapat tekanan dari lingkungannya, dia dan keluarganya memilih untuk tetap hidup sederhana);
	memiliki keteguhan hati (dia melakukan hal yang dia anggap benar, meski tidak disetujui oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya);
dia melibatkan orang lain untuk mencapai tujuannya (dia memiliki suami dan anak-anak yang membantunya baik di rumah maupun di lingkungan kerja); 
dan yang terakhir:
	memilih pasangan yang mampu mendukungnya.

Poin terakhir ini memang terdengar aneh, dan mungkin Anda berpikir tidak ada hubungannya dengan konteks manajemen waktu, namun ini merupakan keputusan paling penting yang diambil oleh Chris. Kesalahan dalam memilih pasangan akan menghambat kesuksesan. Sebaliknya dengan memilih pasangan yang tepat, akan sangat membantu dalam proses menuju sukses. Tanpa dukungan suaminya, Chris mungkin akan menghadapi pilihan sulit antara meninggalkan suaminya atau pekerjaannya.
Bersama pasangan yang tepat, Anda bukan hanya mengerti arti cinta dan persahabatan, namun juga akan memberi banyak dampak positif bagi kehidupan Anda, di antaranya memberikan inspirasi, kesempatan memiliki patner yang membantu mencapai tujuan, serta aktualisasi diri. Secara umum, seperti yang telah dibahas pada bagian pertama, Anda ingin dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung Anda, dan orang-orang sukses sebagai inspirasi yang akan menjadi semangat Anda ketika berada dalam kondisi yang sulit (ini merupakan topik penting dan akan dibahas hingga akhir dari The Lifelong Activist.)
Berusahalah untuk tetap fokus pada tujuan hidup Anda, namun bukan berarti Anda bisa membuang waktu meski sejenak, atau menjalankan sebuah proyek lain hanya karena Anda sedang ingin melakukannya. Pastikan jika apa yang menjadi pilihan Anda memang apa yang Anda butuhkan dan sesuai dengan diri Anda.

PROSES MANAJEMEN WAKTU
Setelah memiliki sebuah tujuan dan gambaran umum tentang jenis gaya hidup, kini saatnya untuk mewujudkannya. Agar dapat terwujud, terdapat enam langkah penting yang harus diketahui:
1.	atur waktu yang Anda miliki sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Anda;
2.	buat rencana mingguan sesuai waktu yang telah Anda jadwalkan sebelumnya;
3.	ikuti jadwal yang telah Anda buat dan hitung waktu efektif yang Anda gunakan;
4.	hitung waktu yang telah Anda gunakan dengan baik, dan periksa kemajuan Anda tiap akhir pekan;
5.	pertimbangkan apa yang telah Anda lakukan, dan jika perlu perbaiki jadwal Anda (ulangi langkah nomor 3 hingga 5 pada minggu-minggu berikutnya); 
6.	buat diri Anda lebih produktif.
Ini bukan merupakan ilmu instan. Seperti manajemen misi, manajemen waktu sebenarnya cukup mudah untuk dipahami dan dipraktikkan. Kuncinya adalah dengan melakukannya perlahan untuk mencapai hal positif sedikit demi sedikit, seperti teknik lain pada The Lifelong Activist. Dengan begitu, segala proses akan berjalan dengan baik dan tidak akan ada keinginan pada diri Anda untuk meninggalkannya.
Bab di bawah ini akan membahas masing-masing langkah.


8. MANAJEMEN WAKTU LANGKAH # 1: MENYUSUN ANGGARAN WAKTU
Pada Bagian I, Anda telah membuat Pernyataan Misi Pribadi yang terdiri dari seperangkat tujuan yang spesifik dan dapat dicapai untuk setiap bidang penting dalam hidup Anda, termasuk:
	Aktivisme

Kesehatan dan Kebugaran
Hubungan
Uang
Manusia Seutuhnya
Langkah #1 dalam proses Manajemen Waktu adalah untuk mengalokasikan waktu yang tersedia untuk tujuan-tujuan tersebut.
Pada bagian akhir bab ini terdapat contoh jadwal Anggaran Waktu untuk tipikal seorang aktivis muda yang mengalokasikan jam “bangun”-nya untuk kegiatan: pekerjaan nonaktivis purnawaktu, aktivisme, kesehatan dan kebugaran, kehidupan sosial yang aktif dan pekerjaan rumah tangga yang ringan. Kemudian, terdapat jadwal Anggaran Waktu yang masih kosong yang dapat diisi sesuai keadaan Anda. Dengan asumsi bahwa Anda tidur 8 jam per hari, tersisa 112 jam “terjaga” per minggu yang dapat Anda alokasikan (168 total jam per minggu - 56 jam tidur = 112 jam).
Jadi, lanjutkan dan cobalah. Ambil setiap tujuan Anda dari masing-masing bagian Aktivisme, Kesehatan dan Kebugaran, Hubungan, Uang, dan Manusia Seutuhnya dari Pernyataan Misi Pribadi Anda dan alokasikan waktu untuk hal-hal tersebut.
Beberapa tujuan, seperti mencari nafkah, mungkin akan memerlukan banyak waktu setiap minggunya, sementara tujuan yang lain mungkin akan membutuhkan jauh lebih sedikit waktu. Sangat penting untuk mengalokasikan waktu untuk semua tujuan Anda karena jika Anda menghilangkan salah satu tujuan tersebut mungkin pada akhirnya Anda tidak akan pernah mencapainya. Jauh lebih baik untuk mengalokasikan tiga puluh menit atau bahkan lima belas menit seminggu untuk tujuan daripada mengabaikannya sepenuhnya. Percaya atau tidak, lima belas menit akan bertambah dari waktu ke waktu, dan Anda pada akhirnya akan membuat kemajuan lebih cepat dari apa yang Anda pernah bayangkan.
Kadang-kadang, kita menghilangkan sebuah tujuan karena kita tidak tahu bagaimana cara memulainya. Jika itu terjadi pada salah satu tujuan Anda, gunakan waktu lima belas atau tiga puluh menit dalam seminggu untuk meneliti masalahnya. Bacalah buku, bebicaralah dengan mentor, atau sekadar duduk dan buatlah daftar kemungkinan. Hal tersebut mungkin akan cukup untuk memecahkan kebuntuan dan membuat Anda untuk memulainya.
Menganggarkan waktu lebih sulit dari kelihatannya, sebenarnya. Sama halnya gaji mingguan yang “besar” mulai terlihat sangat kecil ketika Anda mulai mengalokasikannya untuk biaya sewa, makanan, pakaian dan biaya-biaya lainnya, waktu 112 jam per minggu Anda mungkin akan terlihat sangat kecil setelah Anda mulai mengalokasikannya untuk tujuan-tujuan Anda. Anda mungkin harus membuat beberapa pilihan sulit dan melakukan barter untuk tujuan yang lain seperti: “Apakah saya harus menghabiskan Minggu sore saya untuk melakukan tambahan tiga jam aktivisme setiap minggu, atau saya harus menggunakan waktu itu untuk bersosialisasi, mengunjungi orang tua saya, melakukan sesi olahraga ketiga (dua kali per minggu tidaklah benar-benar cukup!) atau mengambil kelas yang sudah benar-benar saya inginkan?” Meski demikian, kesulitan dalam proses penganggaran inilah yang membuatnya berharga. Penganggaran memaksa Anda untuk menghadapi kenyataan bahwa Anda memiliki sejumlah waktu yang terbatas setiap minggu, dan hal ini juga memaksa Anda untuk membuat pilihan secara sadar tentang bagaimana Anda akan menggunakan waktu tersebut. Anda harus memprioritaskan tujuan Anda dan menentukan berapa banyak waktu yang Anda ingin anggarkan, atau alokasikan, untuk masing-masing tujuan.
Kebanyakan orang tidak menganggarkan waktu mereka: mereka membiarkan orang lain mendikte jadwal dan prioritas mereka. Ketika Anda melihat betapa sulitnya untuk menganggarkan, dan bagaimana sulitnya untuk “memperjuangkan” jadwal Anda dari berbagai macam kegiatan “curi-curi waktu” dan “mengulur-ulur waktu” di luar sana (lihat Bab 15), Anda akan memahami mengapa begitu banyak orang mengorbankan proses yang sulit namun penting ini.
Beberapa kiat untuk menganggarkan waktu:
Mulailah dengan mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang “nonkompromi”, yaitu komitmen yang tidak dapat Anda elakkan, seperti kewajiban dalam pekerjaan atau kewajiban sebagai orangtua. Silakan pertimbangkan juga mengenai semua tugas yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan emosional Anda yang tidak dapat dikompromikan. Setelah Anda selesai mengalokasikan waktu untuk semua hal tersebut, maka Anda dapat melanjutkannya ke hal-hal yang dapat “dikompromikan”.
Jadilah realistis. Jika Anda membutuhkan waktu satu jam setiap pagi untuk mandi, berpakaian dan bersiap untuk bekerja, jangan anggarkan 45 menit. Di sisi lain, pikirkan mengapa membutuhkan waktu selama satu jam untuk melalukaan kegiatan tersebut, dan bagaimana Anda dapat melakukan semua hal tersebut dengan lebih cepat. Jika, misalnya, Anda menyirami tanaman sebelum berangkat kerja, cobalah untuk mengubah rutinitas Anda sehingga Anda melakukannya pada malam hari sambil memasak menu makan malam.
Jangan memotong jam tidur. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mengurangi jumlah jam tidur untuk mendapatkan lebih banyak waktu hampir selalu merupakan penghematan palsu: waktu yang Anda pikir Anda hemat di malam hari tidak sebanding dengan berkurangnya konsentrasi dan produktivitas di siang hari. Jadi, cobalah untuk tetap tidur delapan jam di malam hari, atau sebanyak jam yang benar-benar Anda butuhkan.
Anggarkan “semua atau tidak sama sekali” Tujuan Anda adalah untuk mencurahkan banyak waktu untuk masing-masing prioritas pribadi dan profesional yang penting; yaitu, tujuan yang paling penting pada subtujuan di setiap area Misi Anda, dan sedapat mungkin tidak ada bandingannya. Pendekatan “semua atau tidak sama sekali” ini adalah kunci untuk menyelesaikan semua hal yang harus Anda lakukan selesai dalam jangka waktu yang masuk akal.
Anggarkan lima belas menit (1/4 jam) secara bertahap. Kenapa? Karena Anda mungkin membutuhkan tiap menit dalam seminggu Anda secara produktif untuk menyelesaikan semua hal yang harus Anda selesaikan. Anda mungkin, misalnya, perlu memangkas “jam” makan siang Anda menjadi empat puluh lima menit atau tiga puluh menit sehingga Anda dapat pulang kerja lebih awal dan memiliki waktu untuk mengambil kelas kebugaran di penghujung hari. Memanfaatkan setiap menit mungkin terdengar seperti sebuah resep untuk menjadi stres, tetapi dengan menggabungkan aturan ini dengan aturan “semua atau tidak sama sekali” yang telah dibahas di atas, maka hal itu akan terbantahkan. Dengan memanfaatkan setiap menit dengan baik, Anda akan dapat mengalokasikan sejumlah waktu santai untuk beberapa prioritas tugas Anda: hal ini berarti bahwa Anda tidak akan melompat dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya dengan kalut, sehingga Anda hanya akan mengalami stres yang minim. Lima belas menit mungkin terdengar seperti jumlah waktu yang tidak signifikan, tapi sebenarnya tidak. Kebanyakan orang yang mengambil manajemen waktu dengan serius memandang waktu lima belas menit adalah jumlah waktu yang cukup banyak. Jika Anda mengalokasikan waktu yang cukup banyak untuk tugas-tugas penting Anda, Anda mungkin akan sering mendapati waktu luang selama lima di antara tugas-tugas Anda. Oh masalah yang menggembirakan! Jangan sia-siakan waktu tersebut, tapi gunakanlah untuk membuat panggilan penting, mengirim email penting atau sedikit membaca hal-hal yang penting. Setiap perubahan kecil dalam kebiasaan Anda tersebut dapat membuat perbedaan besar dalam produktivitas dan kesuksesan Anda secara keseluruhan.
Ketika Anda selesai dengan Anggaran Waktu Anda, tunjukkan pekerjaan Anda pada mentor Anda dan mintalah pendapat mereka. Hal Ini merupakan langkah yang sangat penting, karena mentor Anda merupakan “pemeriksa realita” Anda. Tanyakan kepada mereka apakah, menurut mereka, Anda telah mengalokasikan waktu Anda dengan cara yang akan membantu Anda untuk mencapai Misi Anda. Jika mereka mengatakan “Tidak,” mintalah saran mereka mengenai apa saja yang harus diubah.
Contoh jadwal Anggaran Waktu (telah diisi) dan diikuti jadwal Anggaran Waktu kosong.
Anggaran Waktu
(Contoh-untuk aktivis dengan pekerjaan nonaktivis penuh waktu dan kehidupan sosial yang aktif yang tinggal di sebuah apartemen dengan biaya perawatan yang rendah atau yang tinggal di rumah)

9. ??????????

10. MANAJEMEN WAKTU LANGKAH # 3: IKUTI JADWAL DAN LACAK PENGGUNAAN WAKTU ANDA
Anda telah membuat Anggaran Waktu, dan Jadwal Mingguan berdasarkan pada Anggaran Waktu tersebut. Sekarang, Anda perlu mencoba untuk mengikuti Jadwal Mingguan tersebut selama seminggu. Sementara Anda melakukan itu, Anda harus melacak penggunaan waktu Anda sehingga Anda dapat mengatakan, di akhir minggu, seberapa dekat Anda dengan jadwal yang telah dibuat.
Cara saya melacak penggunaan waktu saya adalah dengan menggunakan Formulir Pelacak Waktu di halaman berikutnya. Setiap kali saya bekerja untuk sebuah tujuan atau tugas dalam jangka waktu tertentu, yang akan saya ceritakan sebentar lagi, saya membubuhkan tanda centang di kotak yang berada di sebelah tujuan atau tugas tersebut. Atau, saya hanya mencatat sejumlah waktu yang digunakan untuk melakukan sebuah tujuan. Di akhir minggu, saya menjumlahkan tanda centang dan waktu dari berbagai kotak sehingga saya dapat mengetahui berapa banyak waktu yang benar-benar saya gunakan untuk setiap tujuan atau tugas.
Sekali waktu, saat saya sedang menjelaskan sistem ini di kelas dan seorang wanita mengangkat tangan dan bertanya, dengan nada yang sangat skeptis, “Apakah Anda menyuruh kami menghentikan pekerjaan kami setiap jam untuk mencatat penggunaan waktu kita?” Jelas, dia berpikir bahwa pekerjaan ini menuntutnya terlalu banyak.
“Tidak,” kata saya. “Saya ingin Anda mengganggu pekerjaan Anda dan mencatat waktu yang Anda gunakan setiap lima belas menit.”
Hal tersebut membuat semua orang terperangah, tetapi saya kemudian menjelaskan alasan saya:
	Kebanyakan orang sibuk, percaya atau tidak, memiliki kesulitan untuk mengingat semua hal yang mereka lakukan dalam satu jam terakhir. (Coba saja.) Namun, kebanyakan orang dapat mengingat semua yang mereka lakukan dalam kurun waktu lima belas menit terakhir. Oleh karena pentingnya untuk membuat catatan yang akurat tentang bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda, ada baiknya menghentikan pekerjaan Anda selama beberapa detik setiap lima belas menit untuk menjaga keakuratan catatan tentang apa saja yang telah Anda lakukan.

Mencatat setiap lima belas menit membantu Anda tetap konsisten. Setiap kali Anda mencatat, Anda akan merasa sedikit bangga bahwa Anda menghabiskan lima belas menit terakhir untuk melakukan apa yang Anda seharusnya lakukan, atau sedikit penyesalan jika Anda tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Kebanggaan atau penyesalan tersebut mungkin bisa membantu Anda memanfaatkan lima belas menit berikutnya sesuai dengan rencana Anda.
Waktu pencatatan dalam interval lima belas menit mendorong Anda untuk menghargai sekecil apapun waktu yang Anda punya. Seperti yang telah dibahas dalam Bab 8, orang-orang yang buruk dalam manajemen waktu cenderung melihat lima belas menit sebagai waktu singkat yang mungkin juga akan sia-sia, sedangkan orang-orang yang pandai dalam manajemen waktu cenderung melihatnya sebagai banyak waktu yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Merekam penggunaan waktu Anda setiap lima belas menit membantu memperkuat pandangan yang kedua.
Melacak penggunaan waktu Anda mungkin tampak seperti sesuatu yang sulit pada awalnya, tetapi jangan menyerah untuk melakukannya dan dalam waktu yang singkat Anda akan dapat melakukannya secara otomatis, hampir tanpa berpikir. Jika Anda melakukan banyak pekerjaan Anda dengan komputer, seperti yang saya lakukan, Anda dapat melakukannya dalam sebuah spreadsheet (saya juga mengunduh perangkat berbagi—coba dulu, bayar kemudian—program stopwatch untuk membantu saya melacak waktu yang telah digunakan). Jika Anda sering berada jauh dari komputer Anda, Anda dapat melakukannya dengan buku catatan biasa, pena, dan stopwatch “nyata”.
Dua tips lainnya:
	Anda akan menyadari bahwa Formulir Pelacakan Waktu memberikan ruang di mana Anda dapat merekam kapan Anda bangun dan kapan Anda tidur setiap hari. Ini adalah informasi yang sangat berguna untuk melacak waktu Anda. Untuk mencapai produktivitas maksimum, Anda ingin bangun dan tidur pada waktu yang sama hampir setiap hari.

Seperti yang akan Anda lihat pada Formulir Pelacakan Waktu, penting untuk tidak hanya mencatat waktu yang Anda habiskan pada tujuan misi dan tugas Anda, tapi juga untuk waktu yang Anda habiskan pada kegiatan non-Misi, termasuk (khususnya) televisi, video game, dan kegiatan membuang-buang waktu lainnya. Anda perlu tahu persis berapa banyak waktu yang Anda habiskan pada kegiatan tersebut sehingga Anda akan termotivasi untuk memotongnya, jika perlu.
Pada halaman berikutnya terdapat Contoh Formulir Pelacakan Waktu berdasarkan Contoh Anggaran Waktu dari Bab 8. Setelah itu adalah Formulir Pelacakan Waktu yang masih kosong yang dapat Anda isi berdasarkan Anggaran Waktu Anda sendiri.
Catatan untuk bab ini:
Pelacakan ini didasarkan Anggaran Waktu di Bab 8 dan Jadwal Mingguan di Bab 9, tetapi sebenarnya waktu yang dihabiskan sering tidak sesuai dengan waktu yang dialokasikan (aktivis kami melewatkan olahraga Minggu-nya, misalnya, dan dia juga melakukan sedikit aktivisme pada hari Minggu yang tidak ia jadwalkan). Hal itu terjadi karena aktivis tersebut tidak mematuhi jadwalnya! Saat ia terus melakukan manajemen waktu, dia mungkin akan melakukannya dengan lebih baik.
Waktu direkam baik dalam tanda centang (masing-masing mewakili 15 menit) atau jam (bukan menit). “4” = 4 jam, dan “0,75” tidak sama dengan 75 menit tapi 3/4 dari satu jam, atau 45 menit.
Perhatikan bahwa aktivis mencatat jam bangun dan tidurnya; ini adalah informasi yang sangat berharga. Jika Anda terlambat bangun selama dua jam, seperti yang ia lakukan pada hari Sabtu, ini jelas akan mempengaruhi produktivitas Anda untuk hari itu. Solusinya, jika keadaanya terus berlanjut, adalah untuk bangun tepat waktu atau melakukan penyesuaian Anggaran Waktu dan Jadwal Mingguan untuk mencerminkan kenyataan bahwa dia bangun jam 9 pada hari Sabtu.
Bentuk perhitungan bukan hanya untuk waktu yang dihabiskan setiap hari di masing-masing bidang Misi saja, tapi juga waktu yang dihabiskan setiap minggu. Penghitungan mingguan, khususnya, membantu untuk memastikan bahwa dia setidaknya membuat sedikit kemajuan di setiap bidang setiap minggunya. Ketika saya melacak waktu saya, saya sangat gugup menjelang akhir minggu, jika saya melihat beberapa Tujuan dan Subtujuan yang belum saya kerjakan sama sekali. Sedikit “0” dalam kolom paling kanan adalah insentif yang kuat bagi saya untuk melakukan setidaknya sedikit usaha pada tujuan-tujuan tersebut sebelum akhir minggu!
Di bagian bawah setiap kolom terdapat jumlah jam yang ia rekam sepanjang hari. Jika aktivis mendapat 8 jam tidur, jumlahnya harus selalu 16. Namun demikian jumlah tersebut sering lebih rendah karena kadang-kadang kita terganggu dan lupa untuk mencatat semua waktu kita. Hal ini juga bisa lebih tinggi, jika kita tidak tidur cukup.
Area besar Hal Lainnya sampai ke bagian bawah formulir (televisi, menelusuri Web, dll) merupakan kegiatan yang benar-benar membuang-buang waktu, dan ia harus berusaha menurunkan angka-angka tersebut mendekati “0.” Jika ada acara televisi yang penting untuk disimak atau website yang perlu ia ikuti, maka ia harus memasukkan waktu yang ia gunakan tersebut ke dalam salah satu bidang Misi-nya.
Contoh Formulir Pelacakan Waktu
(Terisi sebagian. Setiap tanda centang sama dengan 15 menit)
Formulir Pelacakan Waktu
(Isi Tujuan dan Tugas dan Anggaran Waktu berdasarkan Anggaran Waktu Anda.
Formulir yang dapat diubah dapat diunduh di www.lifelongactivist.com)

11. MANAJEMEN WAKTU LANGKAH # 4: HITUNG WAKTU ANDA DAN TINJAU KEMAJUAN MINGGUAN ANDA
Sekarang, segala sesuatunya akan makin menarik.
Di akhir minggu, ambillah Formulir Pelacakan yang telah Anda lengkapi, dan cari tahu: (1) berapa banyak waktu yang Anda habiskan di berbagai tujuan dan tugas Anda, dan (2) seberapa dekat angka-angka tersebut dengan ‘anggaran’ Waktu Anda.
Proses ini mungkin akan menjadi proses yang mencerahkan, dan mungkin juga merendahkan hati. Ijinkan saya memberikan sebuah contoh dari kehidupan saya sendiri:
Beberapa tahun yang lalu, saya mencoba mendirikan bisnis dari awal. Saya selalu punya kecenderungan untuk gila kerja, tetapi pada waktu itu, saya menghabiskan hampir seluruh waktu saya untuk bisnis. Saya adalah pemiliknya, sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk tidak: menulis rencana bisnis, berbicara dengan investor, mengawasi karyawan dan kontraktor, dan, tentu saja, melakukan kegiatan penjualan dan pemasaran.
Dengan semua usaha saya, walaupun demikian, bisnis tersebut tidak berjalan dengan begitu baik. Hal-hal yang penting tidak terselesaikan, dan kami tidak menghasilkan banyak uang.
Saya berkonsultasi dengan seorang mentor yang menyarankan agar saya melakukan sistem manajemen waktu yang telah saya uraikan untuk Anda dalam buku ini. Saya merasa sedikit skeptis, tapi saya memutuskan untuk mencobanya. Saya melakukan seluruh usaha PENGANGGARAN dan PENJADWALAN, kemudian menghabiskan seminggu untuk MEMATUHI jadwal dan MELACAK waktu saya.
Sabtu pagi, ketika minggu sudah berakhir, saya duduk dan MENGHITUNG waktu saya dan MENINJAU seberapa baik saya telah melakukannya.
Hasilnya mengejutkan, untuk mengatakannya secara halus. Ternyata, sementara saya pikir saya bekerja 70 jam atau lebih seminggu, saya sebenarnya bekerja jauh lebih sedikit dari jumlah tersebut. Saya belajar bahwa, pada kenyataannya, meski saya mungkin telah duduk di meja saya selama tujuh puluh jam, saya sebenarnya menghabiskan sejumlah besar waktu tersebut untuk membuat panggilan pribadi, menjelajah website, bermain video game, menikmati kopi dan kegiatan nonpekerjaan lainnya. Bahkan, dari tujuh puluh jam yang saya pikir saya habiskan untuk “bekerja”, saya sebenarnya hanya menghabiskan sekitar 25 jam untuk bekerja yang sebenarnya.
Saya ingat saya merasa terkejut ketika saya mengetahuinya, dan bahkan sedikit dipermalukan. Apa yang saya pelajari benar-benar bertentangan dengan citra diri saya sebagai orang yang ambisius dan energik. Saya belajar bahwa saya mungkin adalah orang yang ambisius yang juga mampu membuang-buang banyak waktu.
Itu adalah salah satu pelajaran yang paling menyakitkan yang pernah saya alami, tapi semua itu ada manfaatnya, seperti yang akan Anda pelajari di Bab 13.
Satu-satunya kiat Saya untuk Menghitung dan Meninjau adalah melakukannya pada waktu yang sama per minggu, sehingga hal tersebut menjadi rutinitas. Saya melakukannya pada Sabtu pagi sebagai hal pertama yang saya lakukan; seluruh proses memakan waktu kurang dari setengah jam, dan merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menarik serta mencerahkan.


12. MANAJEMEN WAKTU LANGKAH # 5: RENUNGKAN DAN PERBAIKI, KEMUDIAN ULANGI
Luangkan beberapa menit untuk MERENUNGKAN seberapa sukses Anda dalam mengelola waktu selama seminggu terakhir. Pastikan untuk mencatat hal-hal yang Anda lakukan dengan benar serta hal-hal yang Anda lakukan dengan salah. Pikirkan apakah ada yang dapat Anda lakukan di minggu mendatang untuk memperbaikinya.
Kadang-kadang, Tinjauan Mingguan Anda mengungkapkan adanya masalah dengan Anggaran Waktu atau Jadwal Mingguan Anda. Mungkin Anda mengalokasikan waktu satu jam untuk perjalanan sehari-hari Anda; hal itu sebenarnya hanya membutuhkan empat puluh menit saja. Atau mungkin Anda mengalokasikan waktu sembilan puluh menit untuk sesi yoga Anda, tapi sebenarnya hal tersebut memakan waktu Anda selama dua jam sampai Anda selesai mandi dan berganti pakaian.
Jika Anda melihat ada perbedaan seperti ini, kembalilah dan sesuaikan kembali (perbaiki) Anggaran Waktu, Jadwal Mingguan, dan Formulir Pelacakan Anda untuk mencerminkan realitas.
Tidak peduli apakah Anda harus mengubah sesuatu atau tidak, Anda kemudian harus membuat Formulir Pelacakan kosong baru untuk minggu mendatang, dan ulangi langkah 3 (Mengikuti dan Melacak) dan langkah 4 (Menghitung dan Meninjau) dari awal lagi!

13. MANAJEMEN WAKTU LANGKAH # 6: AWASI DIRI SENDIRI UNTUK MENJADI LEBIH PRODUKTIF!
Ijinkan saya menyelesaikan pembahasan saya mengenai proses Manajemen Waktu dengan menceritakan sisa cerita manajemen waktu saya sendiri:
Seperti yang Anda ingat, setelah melacak penggunaan waktu saya selama seminggu dan menghitung dan mengkaji hasilnya, saya akhirnya tersadarkan bahwa saya telah membuang banyak waktu. Saya pikir saya bekerja sekitar 70 jam seminggu, tapi saya hanya mencapai sekitar 25 jam kerja yang produktif dan nyata selama periode itu. Waktu selebihnya habis untuk melakukan panggilan telepon pribadi, menjelajahi web dan kegiatan pemborosan waktu lainnya.
Minggu berikutnya, saya tidak membuat satu pun perubahan atau resolusi secara sadar, kecuali untuk “melakukan sedikit lebih baik.” Hebatnya, saya akhirnya bekerja hanya selama 60 jam, dengan 30 jam di antaranya menjadi produktif.
Minggu berikutnya, dengan terus berbekal tujuan sederhana yang sama, saya bekerja 55 jam, dengan sekitar 40 jam di antaranya menjadi produktif.
Saya terus melakukannya, terus-menerus meningkatkan rasio jam kerja produktif dibandingkan jam kerja tidak produktif, sampai saya akhirnya masuk dalam rutinitas di mana saya bekerja sekitar 45 jam seminggu, dengan sekitar 40 jam di antaranya menjadi produktif. Betapa saya telah membuat perubahan dalam kehidupan professional dan pribadi saya! Anggap saja saya adalah orang yang jauh lebih produktif dan bahagia daripada sebelumnya.
Begitulah biasanya hal tersebut berhasil bagi siswa-siswa saya juga. Melacak dan Meninjau, ternyata, merupakan sesuatu yang sangat memberdayakan. Dengan menyediakan Anda informasi yang akurat tentang bagaimana sebenarnya Anda menggunakan (dan menyalahgunakan) waktu Anda, memungkinkan Anda membuat pilihan dan perubahan secara sadar, yang tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas Anda secara radikal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan keseluruhan tingkat kebahagiaan Anda. Selain itu, proses perbaikan ini sering terjadi secara otomatis setelah Melacak dan Meninjau memungkinkan kita, pada akhirnya, melihat ruang lingkup dan garis besar permasalahan yang dihadapi.

14. HAL YANG TIDAK DISUKAI
Saya menghadapi tiga hal ketika belajar mengatur waktu:
·	"Saya terlalu sibuk untuk melakukan semua ini";
·	"Aturan terlalu ketat dan saya merasa seperti robot yang tidak bebas”; 
·	"Apakah saya harus melakukannya selamanya?"
Mari kita bahas, mulai dari yang pertama.
"Saya terlalu sibuk untuk melakukan semua ini"
Makin terburu-buru dan sedikit waktu yang Anda gunakan dengan baik, maka sebenarnya, makin Anda harus melakukannya. Percayalah bahwa makin Anda melakukannya, akan makin membantu diri Anda sendiri. Bukan situasi yang menyenangkan untuk melakukan 20 hal sekaligus (kecuali Anda sedang dikejar deadline); terlambat datang pada sebuah pertemuan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan hasil yang tidak memuaskan karena Anda tidak memiliki cukup waktu. Namun, dengan mengatur waktu sedemikian rupa, dapat membantu Anda melewati itu semua.
Waktu yang dibutuhkan untuk manajemen waktu sebenarnya tidak sebanyak yang terlihat. Paling lama memakan waktu sekitar dua hari untuk membuat perencanaan waktu, jadwal mingguan, dan daftar kegiatan. Pencatatan juga hanya akan memakan waktu sekitar setengah jam setiap harinya. Bawa selalu daftar kegiatan Anda, dan luangkan sedikit waktu Anda tiap 15 menit untuk memberi tanda centang pada kotak yang sesuai. Kegiatan ini hanya butuh beberapa detik untuk dilakukan, dan Anda tidak akan menyadari telah melakukan semuanya. Bayangkan melakukannya seperti Anda memberi penghargaan pada diri Anda sendiri, dan kegiatan ini akan terasa menyenangkan.
Jika Anda mengambil waktu 10 detik tiap 15 menit ketika Anda bekerja, itu berarti Anda hanya menghabiskan 640 detik, atau sekitar 10 menit tiap 6 jam. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu tidak memakan banyak waktu.
Pada akhir pekan, kegiatan pencatatan mulai dari menghitung, meninjau ulang, hingga perencanaan ke depan hanya butuh sekitar 1 jam atau bahkan kurang. Beberapa orang menganggap kegiatan ini cukup menyenangkan. Anda dapat melihat kegiatan apa yang telah Anda lakukan selama 1 minggu, dan mengetahui apakah Anda lebih produktif dari minggu-minggu sebelumnya.
Sebagai catatan, dengan manajemen waktu, mungkin butuh 1 jam tiap minggu untuk sekadar melakukan peninjauan ulang. Namun hal ini merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi Anda untuk dapat meraih apa yang menjadi tujuan Anda ke depan.
“Sistem ini sangat ketat; saya bukan robot”
Semua perencanaan ini menjadikan beberapa murid saya merasa terlalu diatur (“fasisme” merupakan kata yang sering muncul pada waktu tertentu). Berikut ini jawaban untuk permasalahan ini. 
	Ini adalah perintah, dan ini adalah apa yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Beberapa murid saya telah mencoba sistem manajemen waktu dengan tidak terlalu ketat, dan mereka gagal. Seseorang berhasil, karena aturan ketat yang dijalani.

Anda mungkin terlalu berlebihan tentang aturan ketat yang dijalani. Kebanyakan orang sukses memiliki kontrol atas jadwal mereka, dan beberapa yang lain membuat anggaran dan catatan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah. Jika Anda tidak terbiasa mengatur waktu Anda, hal ini akan tampak berlebihan, meski pada kenyataanya tidak. Ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang ingin sukses.
Sistem ini tampak seperti sistem lain yang banyak digunakan untuk mengubah kebiasaan. Kita telah membuat anggaran uang untuk mengatur keuangan dan anggaran kalori untuk mengatur berat badan, namun mengapa kita tidak mencoba menganggarkan waktu untuk mengatur waktu kita? Anda butuh perencanaan untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan berharga dengan baik, dan waktu merupakan sumber daya paling terbatas dan berharga.
Sering kali, murid saya mengeluh tentang sistem yang terlalu “mengatur”. Namun, yang sebenarnya ingin mereka katakan adalah mereka merasa terlalu banyak mendapatkan tugas. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang telah dibahas sebelumnya.
Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada sistem lain selain sistem manajemen waktu yang telah saya jelaskan di atas, atau bahwa sistem manajemen ini merupakan yang terbaik yang pernah ada. Sistem manajemen waktu yang tengah kita bahas ini adalah sistem yang telah terbukti bekerja pada saya dan beberapa murid saya. Masih banyak sistem lain yang tidak terlalu ketat, dan beberapa bahkan lebih ketat dari sistem ini. Jika sistem ini gagal, cobalah sistem lain, karena hal terpenting justru bagaimana Anda menjalani bentuk-bentuk manajemen waktu itu sendiri.
“Apakah saya harus melakukan ini selamanya?”
“Selamanya”, mungkin terdengar menakutkan. Saya dapat mengerti, memang menjadi sangat mengerikan jika Anda harus mencatat semua aktivitas seumur hidup Anda. Jangan khawatir, karena Anda tidak perlu melakukan hal tersebut untuk selamanya.
Ini adalah bagaimana manajemen waktu bekerja pada saya dan murid saya: menggunakan sistem yang telah saya jelaskan sebelumnya selama kurang lebih dua sampai tiga bulan hingga terbiasa untuk mengatur waktu kami sendiri. Setelah terbiasa, kami dapat mengatur waktu dengan sendirinya, tanpa melalui proses-proses tadi.
Jika saya mulai kembali pada kebiasaan lama, atau mungkin sedang mengalami waktu-waktu sulit, saya kembali melakukan pencatatan hingga akhirnya kembali terbiasa tanpa harus melalui proses pencatatan tersebut. Terkadang butuh waktu satu atau dua hari sebelum kembali terbiasa, namun tidak jarang saya butuh waktu lebih lama. Jika terjadi perubahan pada kehidupan saya, atau mungkin saya telah siap dengan tujuan hidup yang baru, saya memulai semua proses dari awal dan mulai menata kehidupan saya hingga saya kembali terbiasa.
Anda boleh saja mengandaikan manajemen waktu ini sebagai sebuah “roda bantuan” pada sepeda untuk kehidupan pribadi maupun lingkungan kerja Anda. Hal ini akan membantu Anda untuk beralih ke kehidupan terjadwal yang lebih produktif, sama seperti saat Anda beralih dari mengendarai sepeda dengan dua roda bantuan hingga akhirnya tak perlu lagi menggunakan roda bantuan tersebut. Begitu Anda terbiasa dengan kondisi baru itu, Anda dapat menyingkirkan roda bantuan itu.
Faktanya, beberapa orang tetap menjalankan kebiasaan mereka bukan karena mereka membutuhkannya, namun karena mereka telah terbiasa dengan hal itu. Sama seperti alat-alat organisasi lainnya, manajemen waktu akan membantu Anda untuk tetap teratur dan tenang meski sedang berada di tengah badai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, akan sangat menyenangkan dan menenangkan ketika menghabiskan satu jam yang tenang di akhir pekan untuk meninjau bagaimana Anda telah menghabiskan waktu selama satu minggu tersebut.
Jadi, untuk masalah kali ini, jawabannya adalah tidak. Anda tidak harus melakukan manajemen waktu ini selamanya kecuali Anda menginginkannya.

15. TIGA KETERAMPILAN PENTING YANG MENJAGA ANDA TETAP PADA JADWAL
Pada Bab 8 saya telah membahas bagaimana Anda harus memiliki prinsip “semua atau tidak sama sekali” dalam manajemen waktu: menggunakan banyak waktu Anda untuk melakukan hal-hal yang penting dan memangkas habis sebisa mungkin untuk hal-hal yang tidak berguna. Dengan kata lain, Anda harus berusaha menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang akan mendukung tercapainya keinginan Anda. 
Salah satu tantangan terberat yang mungkin akan Anda hadapi saat makin dekat dengan tujuan adalah ketika Anda harus benar-benar menghilangkan kegiatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Terdapat tiga teknik yang akan kita bahas satu per satu: Buang, Limpahkan, dan Katakan “Tidak”. Ketiganya dapat bekerja dengan baik meski digunakan tidak dengan manajemen waktu formal seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Ketiganya akan dapat bekerja hanya jika digunakan dalam satu kesatuan.
Buang
Secara pribadi, saya sebenarnya tidak dapat mengerti sistem manajemen waktu dengan bentuk peringkat (A…B…C…1…2…3…). Yang ada dalam pikiran saya adalah jika saya membagi semuanya ke dalam dua golongan: penting dan tidak penting. Kemudian saya akan segera menghapus segala yang tidak penting tersebut dan melupakannya.
Apakah cara ini efektif? Kadang memang tidak efektif ketika saya membuang sesuatu yang berharga karena terburu-buru untuk memutuskan. Secara harfiah, adalah ketika saya membuang amplop penting bersama dengan surat pos lain, atau ketika saya kehilangan artikel penting di meja saya. Namun bagaimanapun, tidak satu pun dari kesalahan tersebut berakibat fatal (jika sebuah amplop atau artikel berisi hal-hal penting, seseorang biasanya akan menghubungi Anda).
Tentu saja Anda tidak ingin hal seperti itu terlalu sering terjadi. Namun, jauh lebih baik untuk sesekali membuang sesuatu yang penting daripada harus menghabiskan hidup Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan hanya karena mengira hal tersebut penting.
Delegasi
Kita cenderung berpikir jika delegasi merupakan pekerjaan seorang atasan, seperti ketika bos memerintahkan sesuatu pada bawahan. Dari sudut pandang saya, ini bukanlah aktivitas hierarkis, namun ini adalah tentang bagaimana meminta bantuan dan memberi bantuan pada waktu yang tepat, juga tentang berbagi tanggung jawab dengan orang lain sebagai pembelajaran hidup bukan hanya untuk orang lain namun juga untuk diri Anda sendiri.
Delegasi artinya membangun komunitas, terdapat makna tanggung jawab dan hubungan antarindividu di dalamnya. Anda harus bermurah hati untuk membantu orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan Anda dengan memberi informasi, pelatihan, dan sumber daya lain yang mereka butuhkan agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan.
Anda harus bisa berdelegasi ke semua jenis orang dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan kerja Anda, termasuk mereka yang berada di atas dan setara dengan Anda. Delegasi sesungguhnya merupakan cara untuk dapat membagi waktu, bakat, dan energi Anda dengan orang lain, dan ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang memiliki pengaruh ataupun orang dengan ambisi yang besar untuk mencapai sesuatu.
Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka ‘tidak bisa berdelegasi,” namun sebenarnya apa yang mereka maksud adalah bahwa mereka enggan atau bahkan takut untuk mencoba. Sebenarnya, delegasi bukanlah hal yang sulit dilakukan, dan ada beberapa trik yang akan saya jelaskan nanti. Masih banyak orang yang takut atau tidak mau meminta bantuan pada orang lain.
Orang-orang tersebut menggunakan alasan-alasan berikut.
	“Akan lebih mudah jika saya mengerjakannya sendiri.”

“Tidak ada yang dapat mengerjakannya sebaik apa yang saya kerjakan.”
“Akan lebih efektif mengerjakannya sendiri daripada harus menjelaskan terlebih dahulu cara mengerjakannya pada orang lain.”
Dan favorit saya:
	“Saya tidak punya waktu untuk delegasi.”

Alasan ini hampir selalu gagal. Kebanyakan ahli manajemen waktu mengatakan jika Anda tidak harus melakukan sebuah tugas yang dapat didelegasikan, atau mungkin melakukan delegasi pada beberapa proyek. Mereka juga setuju bahwa Anda harus mendelegasikan sebagian tugas sesuai kemampuan utama Anda. Dengan kata lain, Anda harus lebih sering melakukan hal yang Anda kuasai, seperti mengelola organisasi, mengorganisir demo atau mungkin menciptakan komunitas web, dan harus mendelegasikan banyak tugas lain pada orang yang ahli pada bidang tersebut (lihat pembahasan terkait pada Bagian 1, Bab 8).
Kadang orang gagal dalam delegasi karena mereka terlalu meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Sebuah tugas tampak sederhana sebelum Anda memulainya, hingga kemudian akan terasa lebih luas dan akan memakan lebih banyak waktu, jauh dari apa yang Anda bayangkan sebelumnya. Jadi, lebih baik untuk mendelegasikannya sejak awal.
Seseorang yang tidak menyukai delegasi akan mengatakan, “Jika saya berdelegasi, tugas tersebut tidak akan dilakukan seperti yang saya lakukan, atau sebaik apa yang bisa saya lakukan.” Bagian pertama dari pernyataan di atas memang benar jika tugas tersebut tidak akan dilakukan seperti yang dia lakukan. Bagian kedua dari pernyataan mungkin juga benar, jika pekerjaan yang dilakukan tidak lebih baik seperti yang dia lakukan. Namun terkadang orang tersebut belum mengetahui kemampuan yang dimiliki orang lain, dan hal itu terjadi karena orang tersebut tidak perduli pada orang lain.
Apa yang Anda tahu, itu tidak menjadi masalah. Namun bagaimana pun, Anda harus berdelegasi. Tetapi hati-hati dalam memilih orang, sehingga meski pekerjaan tersebut diselesaikan tidak sesuai dengan standar Anda, pekerjaan tersebut masih dikerjakan dengan cukup baik.
Jika Anda mengalami kesulitan dalam delegasi, solusinya adalah dengan berlatih dengan kolega, rekan kerja, teman di kelas, relawan, teman satu kamar, tetangga, atau keluarga. Terkadang, delegasi tidak dapat berjalan dengan lancar, namun yang terpenting Anda telah mencoba untuk berdelegasi, karena memang tidak semua orang bisa diajak untuk bekerja sama. Jika Anda tidak bisa melakukannya untuk hal-hal atau tugas besar, cobalah untuk memulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu hingga pada akhirnya Anda akan mulai merasa nyaman dan sampai pada hal-hal besar.
Beberapa tahun yang lalu, saya menghadiri seminar kepemimpinan, dan ada satu orang yang berkata bahwa dia tidak dapat berdelegasi. Selama sesi pelatihan, seorang petugas mengikatnya pada sebuah kursi sehingga dia harus meminta orang lain untuk membantunya melakukan semua yang dia inginkan. Pada akhir sesi tersebut ia telah berhasil melakukan delegasi, sehingga jelas bahwa dengan berlatih, seseorang akan dapat melakukan delegasi.
Berikut ini beberapa tips untuk membantu Anda menjadi seorang delegator yang hebat.
Waktu untuk delegasi: jika Anda punya ambisi besar, Anda harus senantiasa berdelegasi untuk mencapai tujuan.. Tujuan utamanya adalah untuk berdelegasi sebanyak mungkin meski tidak berpengaruh pada tujuan utama Anda.
Kepada siapa berdelegasi: kepada siapapun, sebanyak mungkin.
Dalam lingkungan kerja, jangan hanya kepada rekan kerja, karyawan ataupun sukarelawan, namun juga kepada organisasi-organisasi sekutu Anda. Orang-orang yang mendengarkan Anda, media, atau bahkan pesaing juga dapat Anda manfaatkan. Jika seseorang meminta Anda untuk mengirimkan beberapa dokumen, katakan pada mereka bahwa Anda akan memberikannya. Dengan begitu, mereka akan percaya dan memberikan pekerjaan pada Anda tanpa perlu menggunakan surat tugas resmi. 
Dalam kehidupan pribadi, Anda dapat berdelegasi dengan pasangan, orang tua, teman, anak-anak, tetangga, atau bahkan orang yang Anda pekerjakan untuk membantu pekerjaan rumah tangga.
Banyak orang yang mencari rekan untuk berdelegasi, namun mereka tidak dapat menemukannya. Mereka menganggap orang lain terlalu sibuk, tidak cukup tahu, atau mungkin masih menjalankan sebuah proyek lain sehingga tidak dapat memberikan bantuan. Sedangkan di mata seorang ahli, mereka akan dapat melihat orang-orang yang berpotensi untuk memberikan bantuan. Ketika mereka ragu, mereka masih akan mencoba bertanya terlebih dahulu sebelum akhirnya mencoba bertanya pada orang lain jika memang tidak memungkinkan.
Sebagai balasan karena orang lain telah melakukan tugasnya dengan baik, Anda dapat membantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Mungkin mereka akan butuh saran, rekomendasi maupun bantuan dari Anda. Jika mereka meminta bantuan pada sebuah bidang yang tidak Anda kuasai, Anda dapat membantu dengan merekomendasikan orang yang memang ahli dalam bidang tersebut.
Dengan kata lain, balasan yang Anda berikan tidak harus berbentuk bantuan secara langsung, namun dapat berbentuk sesuatu yang berharga. Misalnya, seseorang telah bekerja dengan sukarela pada Anda, maka Anda dapat menghubunginya dan mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Meski Anda hanya menghubunginya selama beberapa menit, orang yang Anda hubungi tersebut akan merasa mendapatkan sesuatu yang senilai atau bahkan lebih dari apa yang telah dia lakukan untuk Anda.
Namun ketika Anda menggunakan orang lain untuk menghubungi dan berterimakasih pada orang yang telah memberikan bantuan pada Anda, akibat yang ditimbulkan akan sangat berbeda.
Mudahnya, cobalah untuk selalu memberikan sesuatu yang bernilai sebagai balasan untuk tiap bantuan yang telah diberikan. Dengan begitu, orang akan senang bekerja dengan Anda sehingga Anda akan memiliki banyak orang untuk berdelegasi.
Katakan “Tidak”
Anda dapat mengelola misi dan waktu Anda dengan sempurna. Anda dapat menjadi seorang yang mampu ‘membuang’ dan ‘delegasi’, namun ini belum cukup. Kadang Anda harus mengatakan ‘tidak’. Seperti yang telah dibahas pada Bab 4, mengatakan ‘tidak’ bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, dan terkadang sangat sulit untuk dilakukan beberapa aktivis. Hal ini karena apa yang orang ingin kita lakukan biasanya mendesak, atau antara hidup dan mati. Anda harus mampu untuk mengatakan ‘tidak’ jika ingin mencapai apa yang menjadi tujuan Anda.
Orang-orang yang sukses memiliki banyak cara untuk mengatakan ‘tidak’ dengan tidak secara langsung mengatakan ‘tidak’. Yang akan mereka lakukan adalah:
	Menunda, “Saya tidak dapat melakukannya sekarang, mungkin dalam beberapa bulan?”;

Barter, “Saat ini saya masih sangat sibuk, namun jika Anda bisa membantu proyek saya ini, saya akan membantu Anda.”;
Delegasi, “Saya akan sangat senang bisa membantu Anda, namun saya bukan seorang ahli dalam bidang ini. Apakah Anda pernah bertanya pada Susan Jones? Dia ahlinya.”; dan
Bertaruh, “Saya tidak bisa mengerjakan proyek Anda ini, namun mungkin saya dapat meminta bantuan.”
Namun pada saat tertentu Anda hanya harus berkata ‘tidak’.
Sama seperti delegasi, jika Anda tidak bisa mengatakan ‘tidak’, itu berarti Anda hanya harus berlatih untuk bisa mengatakannya. Makin Anda mencoba melakukannya, akan makin terbiasa pula Anda. Anda dapat berlatih untuk mengucapkan ‘tidak’ kepada orang di sekitar Anda dengan terlebih dahulu mengatakan apa yang sedang Anda lakukan agar mereka tidak tersinggung dengan penolakan Anda. Ingat, tujuan utama bukan hanya untuk mengatakan ‘tidak’, namun adalah untuk bisa menolak tanpa harus merusak hubungan Anda dengan orang tersebut. Seperti yang telah ditunjukkan oleh contoh di atas, ada banyak cara untuk mengatakan ‘tidak’ dengan tetap menghormati orang lain dan menawarkan jalan atau cara lain.
Jika menurut Anda mengatakan ‘tidak’ merupakan tindakan yang egois, cobalah untuk bicara pada seorang mentor. Orang-orang yang sukses dalam beberapa bidang adalah orang yang mampu mengatakan ‘tidak’, mereka melakukannya setiap waktu dengan berbagai cara.
Setelah mempraktikkan tiga keterampilan di atas, Anda akan dapat melihat beberapa perubahan positif yang terjadi dalam hidup Anda, seperti:
	jadwal Anda mulai tampak rapi;

memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan demi suksesnya pencapaian Anda;
tidak lagi terburu-buru; dan
tingkat stress Anda akan jauh menurun.
Semua itu dapat diraih hanya dengan tiga ketrampilan sederhana!
Bab 16 menawarkan lebih banyak keterampilan dan petunjuk yang akan membantu mengelola waktu Anda menjadi lebih baik.

16. Tujuh Tips Manajemen Waktu
Seperti tiga keterampilan yang telah dibahas sebelumnya, Anda dapat menggunakan beberapa tips di bawah ini (meski tidak ada sistem manajemen waktu formal, akan tetap membantu Anda menjadi lebih produktif). Namun seperti sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, akan tetap lebih baik dan bermanfaat jika digunakan sebagai satu kesatuan.
Prioritaskan Efektivitas, Disusul Efisiensi
Efektivitas berarti melakukan hal yang benar dan melakukannya dengan baik; sedangkan efisiensi berarti apapun yang Anda lakukan, lakukan dengan cepat. Sangat jelas, jika Anda melakukan hal yang salah dengan baik atau cepat, itu tidak akan membantu menuju pencapaian Anda.
Pertama, fokus pada melakukan sesuatu dengan benar, kemudian lakukan semua dengan baik hingga akhirnya Anda harus melakukan semuanya dengan cepat.
Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari tahu hal apa yang dikatakan benar, Anda dapat bertanya pada mentor Anda sekaligus mencari tahu bagaimana melakukan hal yang benar. Agar dapat melakukannya dengan cepat, Anda harus dapat membuat batasan waktu untuk diri Anda sendiri. Batasan waktu merupakan alat terbaik agar Anda tetap fokus dengan apa yang Anda kerjakan.
2. Mengurangi Toleransi Kita Terhadap Waktu
Orang-orang sukses tidak akan membiarkan diri mereka terjebak oleh hal yang hanya akan membuang waktu mereka. Mereka akan fokus pada tujuan dan sangat sadar bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Dengan sadar bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu, mereka akan merasa tidak berguna jika menghabiskan waktu hanya untuk bermain video game atau hanya sekedar berkumpul dengan teman-teman mereka tanpa tujuan pasti.
Itu adalah sikap yang dapat dijadikan contoh. Dengan kata lain, Anda harus membuang sesuatu yang tidak berguna, berdelegasi, dan mengatakan ‘tidak’. Itu akan sangat membantu Anda dalam hal efisiensi waktu. Misalnya, Anda tidak harus bepergian untuk bertemu dengan kolega ketika cukup menghubunginya melalui telepon, atau Anda tidak perlu melakukan panggilan telepon ketika cukup dapat mengirimkan email yang akan lebih menghemat waktu. 
Berarti Anda harus menetapkan batas waktu untuk kegiatan sehari-hari, misal, 30 menit untuk pertemuan dan 5 menit untuk panggilan telepon. Anda mungkin tidak akan mampu melakukannya setiap waktu, namun akan terkejut ketika menyadari seberapa Anda mampu untuk tetap pada batasan-batasan tadi. Bahkan, orang lain yang terlibat mungkin akan berterima kasih kepada Anda karena telah menghemat waktu mereka, karena kebanyakan pertemuan dan panggilan telepon akan memakan waktu cukup lama.
Salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk menghemat waktu adalah dengan mulai memberikan batasan-batasan waktu pada tiap kegiatan yang dilakukan. Belilah sebuah perangkat telepon yang memiliki pencatat waktu atau sebuah jam tangan dengan fitur stopwatch, dan gunakan tiap kali Anda melakukan aktivitas. Hal itu mungkin terdengar sederhana, namun akan dapat membantu untuk mengurangi waktu aktivitas anda. 
3. Bertahan Melawan “Pencuri Waktu” dan “Pemakan Waktu”
Seperti yang telah dibahas pada Bab 3, terkadang rekan kerja, keluarga, teman atau bahkan orang asing, termasuk mereka yang bekerja di kantor berita dan perusahaan tertentu senang memberikan ceramah tentang bagaimana Anda harus menggunakan waktu, atau jadwal Anda untuk diri mereka sendiri. Anda perlu mempertahankan jadwal yang Anda miliki dari orang-orang seperti mereka.
“Pencuri waktu” biasanya akan menyita banyak waktu Anda, sedangkan ‘pemakan waktu’ hanya menggunakan beberapa menit. Dalam beberapa kasus, akan lebih sulit ketika kita berhadapan dengan ‘pemakan waktu’ karena jumlah mereka yang lebih banyak dan kesulitan kita untuk mengatakan ‘tidak’ pada permintaan mereka yang nampak tidak terlalu berarti. Namun saya harap Anda mengerti bahwa 15 menit waktu Anda itu sangat berharga. Jika mereka memberi $ 25 untuk 15 menit waktu Anda, jangan beri mereka 15 menit. Cobalah katakan ‘tidak’, dan jika tidak mampu, cobalah untuk membatasi hingga 5 menit saja.
4. Pastikan Komputer Anda Berada di Pihak Anda
Sebuah komputer dapat menjadi alat produktif terbaik dan terburuk, bergantung pada untuk apa komputer tersebut digunakan dan bagaimana Anda menggunakannya.
Kebanyakan orang tidak dapat menggunakan komputer dengan bijaksana, sehingga hanya akan menghabiskan waktu mereka sendiri. Mereka menggunakan komputer tua, komponen pada komputer yang tidak memadahi, atau aplikasi yang tidak berguna. Sedangkan beberapa orang yang lain memiliki komputer dengan teknologi terkini, namun tidak dapat menggunakannya dengan bijaksana.
Jika Anda terjebak dengan komputer dengan spesifikasi yang masih dianggap biasa saja, atau tidak mengerti bagaimana mengoperasikan sebuah program dengan baik, maka Anda harus meningkatkan produktivitas serta tingkat efektivitas jangka panjang dengan meng-upgrade perangkat komputer tersebut serta kemampuan Anda sendiri.
Bahkan jika Anda bekerja di sebuah organisasi yang menyediakan komputer, cobalah untuk tetap bertanggung jawab atas sistem dan produktivitas komputer tersebut. Itu berarti, Anda harus memastikan bahwa komputer tersebut bekerja dengan baik dan dilengkapi dengan program yang tepat, serta pastikan bahwa Anda juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan komputer tersebut dengan baik. Anda tidak harus menjadi seorang ahli komputer, namun Anda hanya harus menemukan seorang ahli yang mampu membantu Anda. Jika tempat kerja Anda tidak dapat menyediakannya, maka Anda dapat bertanya pada teman atau rekan agar memberikan bantuan maupun sekedar saran untuk Anda. Anda juga dapat melakukan konsultasi dengan salah satu organisasi di luar sana yang menyediakan komputer atau pelatihan komputer untuk organisasi nirlaba maupun lembaga lain. Beberapa di antaranya merupakan komunitas komputer maupun software tertentu (User Groups), perusahaan Community Relations atau Publik Relations, serta beberapa nirlaba. Anda perlu berkeliling dan tidak lupa untuk memastikan bahwa bantuan yang Anda gunakan tersebut terdiri dari para ahli, bukan hanya terkenal saja. Salah satu cara adalah dengan memberikan daftar rinci tentang apa yang ingin Anda capai dengan komputer Anda, sehingga orang tersebut dapat melihat apakah mereka mampu baik dari keterampilan pelatih, waktu, serta alat, sehingga ketika mereka merasa tidak mampu, mereka akan memberi Anda rekomendasi orang yang tepat dalam bidang tersebut.
Jangan lupakan otomatisasi. Banyak program dan situs yang menyediakan pengaturan untuk mengirimkan atau membalas email secara otomatis sesuai pengaturan yang telah kita atur sebelumnya. Beberapa program lain memungkinkan kita untuk melakukan otomatisasi pada pusat data kerja dan anggaran. Dengan sedikit pengaturan, program antivirus dan backup juga dapat bekerja secara otomatis sehingga kita tidak perlu melakukannya secara manual. Sebagai catatan, Anda harus selalu memperbarui sistem antivirus Anda sehingga tidak akan mengganggu produktivitas Anda.
5. Kelola Waktu Pribadi Anda Sebaik Waktu Kerja Anda
Anda harus mengelola waktu pribadi Anda sebaik Anda mengelola waktu dalam dunia kerja. Bukan hanya demi memastikan Anda mencapai tujuan pribadi, namun juga agar Anda tidak lalai dalam mengelola kehidupan pribadi karena secara tidak langsung akan berakibat juga pada dunia kerja yang sedang ditekuni. Contohnya adalah ketika seseorang yang terlalu banyak bersantai, sedang orang lain terlalu sibuk, sebenarnya mereka juga kesulitan untuk mengikuti apa yang telah mereka jadwalkan. 
Jadi, demi menjaga emosi Anda, pastikan tujuan pribadi serta prioritas masuk dalam manajemen waktu Anda.
6. Mengatur Lingkungan Sekitar
Saya melihat perbedaan menarik antara orang-orang produktif dengan mereka yang tidak produktif. Mereka yang produktif cenderung membentuk lingkungan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan orang-orang tidak produktif tidak akan berbuat apapun dengan lingkungan sekitar mereka.
Kembali pada seminar kepemimpinan yang telah kita bahas sebelumnya, kami ikut serta dalam sebuah permainan menyusun puzzle. Ketika permainan dimulai, para peserta mengelilingi meja pada sebuah ruangan dengan hanya sedikit cahaya. Beberapa orang dengan cepat memindahkan meja mereka ke tempat lain yang memiliki pencahayaan lebih baik, dan seperti yang sudah diduga, mereka dapat menyelesaikannya dengan lebih cepat.
Jadi, lihatlah tempat Anda bekerja dan tinggal, ubahlah! Atur sehingga tempat-tempat tersebut menjadi nyaman, lebih efisien, serta lebih mendukung produktivitas Anda. Masalah keuangan mungkin akan menjadi penghambat, namun dengan kreativitas dan antusiasme Anda, maka kekurangan tersebut akan dapat teratasi.
7. Membuat Keputusan dengan Cepat
Tindakan tidak tegas tidak akan berhasil untuk Hamlet dan juga Anda. Orang-orang sukses cenderung membuat keputusan dengan cepat, sehingga Anda harus belajar bagaimana melakukannya agar dapat sukses.
Caranya adalah dengan membuat keputusan dengan cepat, namun jangan terlalu cepat. Anda dapat mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan, termasuk masukan dari mereka yang benar-benar mengerti tentang masalah tersebut, baru kemudian mengambil keputusan.
Jika terjebak pada suatu masalah, cobalah untuk menuliskannya, kemudian datang dan bicaralah pada mentor Anda.
Sadari bahwa keraguan tidak akan membantu Anda dalam membuat keputusan yang benar, hanya sebuah penundaan, murni dan sederhana. Akui juga bahwa beberapa keputusan yang akan Anda buat dalam karir dan kehidupan Anda itu salah. Akan jauh lebih baik untuk membuat beberapa kebutusan yang salah daripada harus kehabisan banyak waktu dan kesempatan karena Anda tidak tegas.
Jika mengalami banyak kesulitan dalam mengambil keputusan, cobalah untuk mengambil keputusan pada hal-hal kecil, seperti makan malam atau film yang akan Anda tonton. Dengan cukup berlatih, Anda akan terbiasa untuk membuat keputusan yang lebih besar.

17. Tanggapan Orang tentang Manajemen Waktu Anda
Anda akan menyadari bahwa Anda telah mengatur waktu dengan baik ketika orang lain merasa kecewa atau terganggu. Jika mereka tidak merasa terganggu atau kecewa, itu berarti Anda masih membiarkan mereka masuk dan mengatur waktu yang Anda miliki.
Setelah Anda mengambil alih jadwal, mungkin Anda akan lebih sering mengatakan ‘tidak’ pada orang lain. Pada umumnya, orang tidak akan menyukai jawaban ‘tidak’, terutama orang-orang yang terbiasa menerima jawaban ‘ya’. Pada awalnya, mereka mungkin akan tidak percaya atau bahkan melakukan perlawanan ketika Anda menjawab ‘tidak’, dan pada saat itu Anda harus tetap pada pendirian hingga orang tersebut menerima apa yang hendak Anda sampaikan.
Beberapa orang yang menerima jawaban ‘tidak’ dari Anda mungkin akan mengatakan bahwa Anda egois atau mementingkan diri sendiri, namun sebenarnya Anda hanya ingin menjadi orang yang memiliki arah. Anda mungkin tidak pernah meyakinkan, namun yakinkan diri sendiri bahwa Anda mengerti dan jangan pernah merasa bersalah atas keputusan Anda itu.
Ketika Anda mulai mengelola waktu, orang lain tidak hanya akan lebih sering mendengar Anda mengatakan ‘tidak’. Mereka juga akan melihat perubahan berikut pada diri Anda..
	Melakukan lebih banyak hal yang berbeda. Misalnya ketika Anda lebih serius dalam melakukan aktivitas Anda, atau ketika Anda akhirnya mengambil mata kuliah yang telah lama Anda bicarakan.

Lebih cepat ketika berjalan, berbicara, bekerja, dan mengakhiri pembicaraan (”tiba-tiba”, merupakan apa yang mereka pahami).
Jauh dari stres dan memiliki lebih banyak waktu luang. Dengan membuang hal-hal tidak berguna di jadwal Anda, maka makin banyak waktu yang Anda miliki untuk melepas penat.
Memiliki sedikit waktu luang (jika Anda sebelumnya banyak menghabiskan waktu untuk berkumpul dan bersantai tanpa tujuan yang jelas).
Memperoleh rekan kerja dan teman-teman baru.
Bicara dengan kata-kata lebih baik.
Memiliki kendali atas diri dan tidak hanya menuruti kata hati. 
Karena kesuksesan dalam satu bidang dapat membuat Anda juga sukses pada bidang lain, maka orang akan memandang Anda:
	berpakaian dan nampak lebih baik secara keseluruhan;

menjaga kebahagiaan dan keteraturan dalam keluarga; 
menjadi lebih menyenangkan; serta
hubungan Anda menjadi lebih menyenangkan.
Sikap dan perilaku baru ini mungkin akan menginspirasi orang di sekitar Anda, namun mereka mungkin juga akan merasa bingung atau bahkan merasa terancam secara psikologis. Reaksi tersebut sering terjadi ketika kesuksesan yang Anda capai bukan menginspirasi mereka, namun membuat mereka merasa gagal karena tidak mampu mencapai tujuan mereka. Dengan keadaan tersebut, seseorang akan dengan mudah merasa putus asa dan benci.
Anda justru harus merasa kasihan pada mereka yang memiliki reaksi negatif atas apa yang telah Anda capai. Masyarakat sekitar akan menekan kita, mencoba untuk membuat kita merasa nyaman dan menjadi pasif. Anda mungkin memiliki visi yang tidak biasa, keberanian atau kemampuan lain yang membantu Anda untuk maju. Namun tidak diragukan lagi, akan ada orang-orang yang akan mempengaruhi Anda, orang-orang tersebut mungkin memandang positif pada diri Anda, atau mungkin tidak mengakui kemampuan Anda. Daripada Anda menyalahkan mereka, membuat malu mereka, atau membuat mereka mempermalukan diri mereka sendiri, lebih baik Anda membantu mereka untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, mengingat tiap orang memiliki hambatan sendiri. Dengan kata lain, jadilah orang yang rendah hati, pemurah, dan seorang pemenang.
Jika orang-orang dapat menerimanya, Anda bisa berbagi tujuan hidup dan alasan atas apa yang Anda lakukan. Minta bantuan dan saran mereka, yang akan “melucuti” skeptisisme sekaligus membantu mereka untuk memahami kekuatan mereka sendiri (Anda mungkin juga dapat belajar sesuatu dari mereka). Pada akhirnya, mungkin Anda akan bisa bekerja sama dengan membantu mereka mencapai kemajuan dan mengenali serta memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki untuk sampai pada tujuan mereka.
Anda harus memiliki rasa kasih sayang, namun ketika ada seseorang yang mencoba menjadi musuh atau mencoba menjatuhkan Anda, maka Anda mampu untuk secepatnya menjauh. Anda harus menjauhkan diri secara emosi, bahkan jika perlu, jauhi secara fisik. Memang Anda akan merasa sedih karena harus maju meninggalkan keluarga dan teman-teman Anda di belakang Anda, namun ini sesuatu yang sudah lama dilakukan oleh mereka yang memiliki ambisi besar mencapai cita-citanya. Jangan pernah lupa bahwa orang-orang di sekitar Anda akan menjadi kunci penentu kesuksesan, atau bahkan kegagalan Anda. Mereka juga akan mengangkat Anda tinggi-tinggi atau menjatuhkan Anda, jadi buatlah keputusan dengan benar.
Sekali lagi, bagaimana seorang yang sukses melihat dan mengatur waktu yang mereka miliki, yaitu dengan:
	menghargai dan mengakui bahwa waktu merupakan sumber daya paling berharga yang mereka miliki;

mengelola dan menggunakan sistem yang telah ada;
bertanggung jawab atas apa yang mereka akan lakukan dan tidak membiarkan orang lain mengaturnya;
‘Membuang’, ‘Delegasi’, dan mengatakan ‘Tidak’;
menggunakan tips yang telah saya bahas untuk menjaga jadwal mereka dan menjadikannya lebih efektif dan efisien; serta
bertahan dan berusaha agar tidak mengubah yang ada.
Hal lain yang mereka lakukan adalah tahu kapan mereka tidak harus terpaku pada jadwal mereka. Dengan kata lain, mereka menunda, dan membawa kita ke…


Tim Penerjemah:
Hernita Oktatirini
Saptiwi Puji
Agha Ibrahim
Thohar Budiharto
Mindiptono Akbar


