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Memanfaatkan Momentum
Masih ingatkah Anda ketika belajar Fisika dulu?

Sebuah benda yang diam, akan cenderung terus diam
kecuali ada yang menggerakkannya. Sedangkan sebuah
benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak
kecuali ada yang menghentikannya.
Jika sebuah mobil dihidupkan dan pedal gas ditekan dengan tiba-tiba, maka tubuh
penumpang akan terdorong ke belakang karena tadinya dia diam dan ingin terus
diam. Sebaliknya ketika mobil sudah berjalan kemudian direm mendadak, maka
tubuh penumpangnya akan terdorong ke depan karena punya kecenderungan
terus bergerak ke depan.
Jika Anda masih ingat pelajaran Fisika di sekolah menengah dulu, ini disebut
hukum kelembaman.
Lantas apa hubungannya hukum tersebut dengan keseharian?
Dalam kehidupan kita sering mengalami jatuh bangun. Ada kalanya kita semangat
mengerjakan sesuatu, dan ada kalanya kita merasakan malas yang teramat sangat.
Ada suatu masa di maka kita menjadi seorang yang taat dan ada masa yang lain
ketika kecenderungan bermaksiat menjadi sedemikian kuat.
Kondisi tersebut mirip dengan hukum Fisika tadi. Ketika Anda sedang semangat,
maka sebenarnya ada energi yang menggerakkan semangat tersebut. Dia akan
terus menerus bergerak sampai ada yang menghentikannya. Secara natural tentu
tidak mungkin kita dalam kondisi prima terus menerus sehingga selalu berbuat
yang terbaik. Ada kalanya kita dilanda rasa jenuh, malas dan cenderung destruktif.
Cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan momentum di saat-saat
yang terbaik muncul. Ketika Anda sedang bersemangat melakukan suatu hal,
manfaatkanlah segera untuk melakukan hal-hal yang selama ini Anda malas
mengerjakannya. Momentum tersebut harus segera dimanfaatkan karena jika tidak,
ada masanya dia akan habis.
Sama halnya ketika hati Anda condong pada ketaatan, manfaatkanlah untuk
melakukan ibadah yang baik, berbuat amal yang baik sebanyak mungkin karena
ada masanya pula hal tersebut berhenti. Tentunya dengan tetap memperhatikan
hati jangan sampai terselip ria atau kesombongan karena bisa berbuat baik.
Orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan momen-momen
terbaiknya sebesar-besarnya. Ketika momen terbaik tersebut mulai hilang, maka
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mereka akan segera mengusahakan agar momen terbaik tersebut kembali muncul,
demikian seterusnya.
Satu hal penyakit yang sering melanda kita adalah: kemalasan dan suka menunda.
Malas akan menghilangkan momentum yang sedang muncul. Mirip dengan gaya
yang menghambat benda sedang bergerak. Sikap suka menunda berarti
menghilangkan kesempatan yang muncul. Padahal kesempatan tidak akan datang
setiap waktu dan hanya muncul pada saatnya tiba saja. Ketika suatu kesempatan
hilang, maka dia tidak akan kembali. Yang ada adalah menunggu sampai
kesempatan baru muncul.
Nabi mengajarkan kita untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara
yang lain:
§
§
§
§
§

Sehat sebelum sakit
Kaya sebelum miskin
Lapang sebelum sempit
Muda sebelum tua
Hidup sebelum mati

Itulah momentum yang kita miliki dalam kehidupan. Jika sekarang kita sehat,
manfaatkanlah kesehatan tersebut untuk berbuat hal terbaik sebelum kita sakit dan
tidak dapat melakukannya lagi.
Jika kita sekarang memiliki kekayaan, manfaatkanlah dengan baik. Bantulah orang
yang membutuhkan karena akan ada masanya kita tidak lagi dititipi kekayaan
tersebut.
Jika kita punya waktu luang, banyak kesempatan, manfaatkanlah sebaik-baiknya
karena mungkin sebentar lagi akan tiba saat kesempitan di mana kita disibukkan
dengan berbagai urusan.
Jika kita masih muda, masih kuat, pikiran masih jernih, pergunakanlah dengan
tepat agar tidak menyesal ketika sudah tua nanti. Jangan berpikir untuk berbuat
sesuatu yang baik setelah tua nanti, karena siapa yang tau apakah kita sempat
menjalani masa tua? Kalaupun ya, apakah kita masih punya kesempatan berbuat
apa yang dulu kita tinggalkan?
Dan selama kita masih bernafas, masih diberi kesempatan hidup, manfaatkanlah
sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat, amal-amal yang soleh karena akan
tiba masanya cepat atau lambat kita akan mati. Umur tidak akan dipercepat atau
diperlambat.

Jadi tunggu apa lagi, manfaatkanlah setiap kesempatan
yang masih kita miliki saat ini sebelum momentum-nya
hilang dan berganti dengan kesempitan.
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Tips Produktivitas:
Ganti Suasana
Pernahkah Anda merasa jenuh, bosan dan tidak ada ide?
Anda yang biasanya mampu bekerja cepat, produktif dan kreatif tiba-tiba mandeg.
Saya yakin kita semua kadang merasakan itu.
Rutinitas pekerjaan, kesibukan sekolah, aktivitas yang menumpuk kadangkala
menghambat sisi kreativitas seseorang. Membuat bekerja menjadi lambat, cepat
penat dan tidak produktif. Kita gagal mencapai target yang diharapkan.
Adakah cara mudah mengatasinya?
Tentu saja ada.

Cara sederhana mengatasi hal itu dengan mudah dan
mendapatkan kembali produktivitas Anda adalah ganti
suasana.
Misalkan Anda sedang belajar sesuatu yang sulit. Berkali-kali mencoba mempelajari
materi tersebut namun tidak paham juga. Selama ini Anda selalu belajar di meja
kerja dan mulai merasa jenuh. Lantas, mengapa tidak cari udara segar? Anda bisa
pergi keluar ke sebuah taman atau bersantai di bawah pohon sambil membaca
buku yang ingin Anda kuasai.
Hal yang sama bisa diterapkan ketika Anda yang berhadapan dengan pekerjaan
kreatif seperti menulis, menyusun naskah, dan lain-lain. Ketika Anda merasa
mandeg dan tidak ada ide, sekali-kali gantilah suasana. Kerjakan hal tersebut di
tempat berbeda atau dengan cara berbeda. Maka dengan mudah Anda akan
mendapatkan kembali ide-ide yang hilang dan produktivitas kerja mulai meningkat
kembali.
Manusia gampang jenuh. Kadangkala kita butuh suasana yang berbeda untuk
mendapatkan hasil yang maksimal. Jika Anda biasa mengerjakan sesuatu di tempat
tertentu, dengan cara tertentu, pada waktu tertentu, sekali-kali coba lakukan
secara berbeda. Kerjakan di tempat yang tidak biasanya, pada waktu yang tidak
biasa Anda lakukan, atau dengan alat yang berbeda.
Dengan cara tersebut, tubuh dan pikiran Anda diajak untuk bereaksi dengan situasi
yang berbeda. Hanya dengan berganti tempat mungkin Anda sudah bisa
mengubah rasa malas menjadi rajin, atau penat menjadi semangat. Dan yang jauh
lebih penting, sisi kreatif maupun produktif yang Anda cari-cari bisa segera
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didapatkan kembali. Berganti suasana adalah cara mudah dan cepat untuk
mengembalikan produktivitas Anda ke level yang seharusnya.
Untuk menunjukkan bahwa berganti suasana bisa membuat perubahan, saya
menulis posting ini sambil duduk santai di trotoar menghadap Scotts Road,
Singapore. Dari sini saya bisa melihat Marriot Hotel dan gedung Ion Orchard yang
unik. Sebelumnya saya mencoba menulis di kamar kerja tapi tidak selesai-selesai.
Saya mencoba membuat tulisan yang lain namun ternyata masih gagal juga.

Ternyata cukup dengan berjalan kaki sebentar dan mencari tempat duduk yang
teduh di sekitar trotoar, tulisan ini hadir ke hadapan Anda dalam beberapa menit.
Saya menulisnya dengan cepat ditemani sebotol air mineral. Di depan saya banyak
orang lalu lalang dengan segala urusannya.
Mudah dan murah bukan?

Cobalah ganti suasana dan rasakan bedanya!
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Tips Produktivitas:
Meningkatkan Produktivitas
Dua Kali Lipat Dengan
Keterampilan Membaca
Ini adalah fakta menarik seputar membaca di Amerika Serikat:

95% buku dibeli oleh 5% orang. Dan sisa 5% buku
lainnya dibeli oleh 95% orang yang hampir tidak pernah
membaca buku tersebut. Mereka membelinya untuk
dijadikan hadiah atau pajangan di rak.
Secara singkat kita bisa menarik kesimpulan: orang yang senang membaca akan
terus membaca lebih banyak buku dari waktu ke waktu untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan mereka. Semakin hari mereka semakin cerdas dan
terampil. Sebaliknya orang yang tidak senang membaca cenderung tidak pernah
menambah ilmu baru setelah mereka dewasa. Kalaupun mereka membeli buku,
biasanya cuma dibaca 1-2 bab saja dan setelah itu tersusun rapi di rak.
Rata-rata orang menghabiskan waktu dua jam untuk membaca. Buat seorang
profesional, waktu mereka akan dihabiskan untuk membaca koran, memeriksa
email, membaca laporan kerja, browsing internet mencari informasi, dan kegiatan
yang berhubungan dengan membaca lainnya. Buat seorang dosen atau mahasiswa
(yang benar-benar belajar), waktu membaca ini meningkat tajam. Mereka dapat
menghabiskan 4-6 jam sehari untuk kegiatan membaca.
Fakta lain menunjukkan kebanyakan orang tidak pernah meningkatkan kemampuan
membacanya setelah lepas dari sekolah dasar. Dengan keterampilan membaca
yang terbatas dan tidak pernah meningkat, praktis seseorang kehilangan
kesempatan untuk menambah produktivitas. Padahal hanya dengan memperbaiki
cara dia membaca, orang tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih produktif
dengan mudah.
Dengan rata-rata waktu baca 2 jam sehari untuk berbagai keperluan, maka kita bisa
menghemat 1 jam setiap harinya. Kalikan dengan 30 hari dalam sebulan, dan 12
bulan dalam setahun. Anda menghemat 365 jam. Ini setara dengan tambahan 15
hari penuh cuti tahunan Anda. Jika dikonversi ke gaji, minimal tambahan setengah
bulan gaji Anda dapatkan.
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Bayangkan jika Anda bisa melakukan hal itu. Anda bisa memanfaatkan kelebihan
waktu untuk banyak hal. Anda punya kesempatan mengembangkan diri,
meningkatkan hasil kerja, menjadi pribadi lebih unggul diantara kolega,
memanfaatkan kelebihan waktu untuk menikmati hobi, dan berbagai kegiatan
produktif lainnya.
Semuanya dapat dilakukan dengan cara mudah dan sederhana, yakni memperbaiki
keterampilan membaca. Jika Anda memiliki kemampuan membaca cepat, Anda
bisa menguasai bacaan apapun dalam tempo lebih singkat dengan pemahaman
yang setara ketika Anda membaca seperti biasa. Bahkan kebanyakan pembaca
cepat memiliki pemahaman yang jauh lebih tinggi daripada pembaca lambat
karena mereka mampu membaca dengan fokus, aktif, sekaligus sistematis.
Karena itu tidak heran jika para tokoh besar seperti Jimmy Carter, Indhira Gandhi,
Soekarno, semuanya adalah orang yang memiliki keterampilan baca yang tinggi.
Jauh di atas rata-rata banyak orang. Dengan kesibukan super ketat sebagai
pemimpin negara, mereka masih bisa meluangkan waktu membaca 1-2 buku setiap
harinya. Inilah rahasia mengapa ilmu dan wawasan mereka begitu luas. Bandingkan
dengan Anda yang seharusnya punya lebih banyak waktu luang.
Membaca cepat bukan berarti skimming yakni membaca bagian-bagian tertentu
lalu meninggalkan bagian lain yang tidak dibaca. Membaca cepat di sini adalah
membaca keseluruhan teks sama seperti yang biasa Anda lakukan. Bedanya adalah,
Anda melakukannya pada kecepatan lebih tinggi, dua kali lipat atau lebih.

Jadi, mulai sekarang, perbaiki keterampilan membaca
Anda. Perbaiki keterampilan yang hampir tidak pernah
Anda asah lagi sejak lulus SD dahulu. Anda akan mampu
membaca lebih cepat, menyelesaikan tugas dalam waktu
singkat, dan memanfaatkan kelebihan waktu untuk
aktivitas bermanfaat.
Jika itu Anda lakukan, maka Anda akan menjadi pribadi yang lebih produktif dan
unggul dibandingkan rekan-rekan Anda.
Mudah bukan?
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Bagaimana Daya Ingat
Bekerja?
Coba ambil sebuah buku yang pernah Anda baca. Tanyakan kepada diri Anda, apa
yang masih Anda ingat dari buku tersebut? Berapa persen materi buku yang masih
menempel di kepala Anda?

Jangan kaget jika Anda benar-benar hampir tidak ingat
lagi apa saja isi buku tersebut. Kalaupun masih ada yang
tertinggal, bisa jadi cuma 20%, 10% atau bahkan lebih
kecil lagi.
Mengapa hal itu bisa terjadi padahal Anda merasa sangat menguasai buku tersebut
ketika membacanya dulu?

Cara Kerja Daya Ingat
Ketika membaca atau belajar sesuatu, maka kita sedang memasukkan informasi
baru ke dalam kepala. Informasi ini masuk ke daya ingat jangka pendek. Sifat dari
daya ingat seperti ini adalah cepat diingat tapi juga cepat lupa. Anda perlu
melakukan sesuatu untuk menyimpannya dalam jangka panjang.
Bagaimanakah agar apa yang Anda pelajari bisa diingat bahkan sampai bertahuntahun?
Jawaban sederhananya adalah LAKUKAN PENGULANGAN.
Lho, koq jawabannya gampang banget?
Benar. Pengulangan yang dilakukan dengan tepat akan membantu Anda
mengingat apa saja untuk jangka waktu yang lama. Manusia gampang lupa dan itu
segera terjadi satu jam setelah Anda belajar sesuatu. Perhatikan gambar berikut:
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Diagram Kurva Daya Ingat

Ini adalah diagram sederhana bagaimana daya ingat menguap seiring berjalannya
waktu. Segera ketika Anda mempelajari sesuatu, biasanya daya ingat masih dalam
tahap maksimalnya. Itu terjadi karena informasi masih fresh di kepala Anda.
Dalam tempo satu jam, daya ingat mulai menurun dalam jumlah yang sedikit.
Selang sehari, apa yang kemarin Anda ingat 80% bisa jadi sudah berkurang
menjadi 50%. Dan dalam seminggu apa yang telah Anda pelajari mungkin sudah
hilang dan bersisa 20% saja.

Bagaimana Pengulangan Bekerja?
Pengulangan membantu mengurangi dampak dari hilangnya ingatan kita akan
informasi baru. Anda perlu membuat beberapa pengulangan sehingga sebuah
informasi akan menempel selamanya:
Pengulangan pertama segera setelah selesai mempelajari sesuatu akan
memperkuat persentase informasi yang Anda kuasai. Ini adalah tahapan
pengulangan paling penting. Jangan sia-siakan waktu yang Anda habiskan untuk
belajar sesuatu dengan tidak mengulangnya segera setelah selesai. Cukup 5 menit
pengulangan akan membantu informasi dapat diingat penuh sampai 24 jam
berikutnya.
Pengulangan kedua dilakukan sehari setelah yang pertama. Pengulangan ini juga
sangat penting karena informasi telah diendapkan lewat tidur malam. Ini akan
membantu menguasai informasi hingga seminggu ke depan.
Pengulangan ketiga dilakukan seminggu setelah Anda belajar sesuatu. Ini akan
memperkuat efek daya ingat sampai sebulan ke depan.
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Pengulangan berikutnya perlu dilakukan dalam tempo sebulan dan tiga bulan.
Setelah itu dilakukan, maka apa yang tadinya Anda ingat dalam jangka pendek
sekarang akan masuk ke ingatan jangka panjang. Informasi yang disimpan dengan
cara ini akan sulit sekali terlupakan.
Apakah pekerjaan mengulang tersebut berat? Tentu saja tidak. Bayangkan, Anda
cukup menghabiskan waktu 5-10 menit saja dalam satu kali pengulangan. Dengan
menginvestasikan waktu yang singkat tersebut dalam beberapa kali pengulangan,
Anda akan menghemat waktu yang banyak dibandingkan Anda harus membaca
ulang karena sudah lupa semuanya.
Jangan sia-siakan waktu yang Anda habiskan untuk belajar dengan tidak
mengulangnya. Kebiasaan mengulang yang teratur lama kelamaan akan menjadi
kebiasaan. Jika hal itu sudah dilakukan, maka apapun yang Anda pelajari Insya
Allah dapat diingat bertahun-tahun seolah-olah Anda baru mempelajarinya kemarin
sore.
Sulit untuk percaya? Mengapa Anda tidak mencobanya?
Give it a try and see the difference!
Selamat belajar dan mengingat.
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Tips Produktivitas:
Miliki Rencana

Terinspirasi dari blog AkhmadGuntar.com, saya tertarik untuk membuat artikel
berseri tentang tips produktivitas. Sesuai dengan nama blog ini Explore Your Self,
saya telah melakukan eksplorasi pribadi apa yang membuat saya produktif dan
sebaliknya apa saja yang menghambat produktivitas. Untuk itu, saya ingin berbagi
tips produktivitas yang membuat hidup lebih baik, lebih teratur dan tentunya
bermanfaat buat diri sendiri maupun orang banyak.
Selamat menikmati sajian tips produktivitas dari blog kesayangan Anda ini.

Tips Produktivitas 1: Buat Rencana
Merencanakan adalah sebuah proses awal sebelum mengerjakan. Pekerjaanpekerjaan besar tidak akan terlaksana tanpa adanya sebuah rencana yang matang,
terukur, dan dipersiapkan dengan baik. Untuk itu tips pertama dalam seri
produktivitas ini adalah miliki rencana.
Apakah sesuatu bisa dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu? Jawabnya
tentu bisa saja namun hampir dapat dipastikan hasilnya tidak akan sebaik
pekerjaan yang memang direncanakan. Rencana ibarat kompas yang menuntun
arah tujuan dan mengajak kita fokus pada tujuan tersebut.

Bagaimanakah cara menyusun rencana Anda?
Ada banyak cara untuk melakukan itu.
Buat daftar aktivitas
Cara termudah adalah dengan membuat daftar atau poin-poin yang ingin
Anda lakukan hari ini, besok, minggu depan dan seterusnya. Misalnya hari
ini Anda ingin membuat sebuah tulisan, pergi ke bengkel untuk service
mobil, menemani istri belanja bulanan dan seterusnya. Gunakan catatan
kecil atau fungsi notes di handphone Anda.
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Pecah rencana besar menjadi rencana kecil
Cara lain adalah dengan membuat perencanaan besar kemudian dipecah ke
dalam rencana lebih kecil sampai ke tindakan yang dapat diselesaikan
dalam tempo 1-2 jam. Misalkan Anda merencanakan pesta pernikahan
dalam 3 bulan ke depan. Maka tetapkan hal-hal utama yang menjadi
rencana Anda misalnya: menetapkan lokasi acara, menentukan vendor
penyedia makanan, membentuk panitia kecil dan seterusnya. Dari rencanarencana tersebut, pecah ke dalam aktivitas yang lebih kecil seperti:
menelpon katering, membayar uang tanda jadi sewa gedung, membuat
daftar undangan dan seterusnya.
Dengan cara ini Anda akan mengetahui detail dari sebuah aktivitas besar dan
mengalokasikan waktu yang cukup untuk setiap item-nya.

Merencanakan apa yang akan Anda lakukan dalam setiap
aktivitas
Misalkan Anda dan istri akan pergi berbelanja bulanan hari ini. Apakah Anda akan
langsung berangkat atau membuat catatan kecil terlebih dahulu apa saja yang
harus dibeli?
Banyak orang memilih cara pertama yakni langsung berbelanja tanpa
merencanakan terlebih dahulu. Cara ini sah-sah saja jika Anda memiliki daya ingat
yang baik dan sudah tau betul apa yang perlu Anda beli. Jika tidak, maka akan
beresiko Anda membeli apa yang tidak dibutuhkan karena terlihat menarik dan
melupakan apa yang sebenarnya perlu.
Sebaiknya sediakan waktu 10 menit untuk melihat ke dapur Anda apa saja yang
kurang dan perlu dibeli. Catat barang-barang kebutuhan Anda sehingga tidak ada
yang terlewatkan. Jika perlu kelompokkan berdasarkan jenisnya seperti:
Daging/ikan, susu/kopi/teh, mie, beras dan seterusnya sesuai kebiasaan Anda.
Cara ini akan membantu Anda untuk berbelanja dengan cepat dan efisien. Anda
juga akan terhindar dari impulse buying – membeli secara tidak sadar dan tiba-tiba
karena sesuatu menarik perhatian Anda.
Sama halnya ketika Anda menghidupkan komputer untuk mengerjakan banyak hal,
tetapkan terlebih dahulu rencana yang akan dilakukan. Apakah Anda akan
memeriksa email, melihat facebook untuk beberapa waktu, mengerjakan laporan
dan seterusnya.
Dengan cara ini perhatian Anda tidak teralihkan dengan kegiatan lain yang malah
menghambat produktivitas dan melalaikan tugas yang sebenarnya perlu dilakukan.
Beberapa tipe orang tidak suka dengan perencanaan seperti ini. Menurut saya hal
itu wajar karena tidak semua orang sama. Jika Anda termasuk tipe yang senang
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sesuatu tanpa perencanaan, minimal miliki rencana besarnya saja dan Anda akan
lebih produktif.

Rencana adalah kreasi pertama
Dalam buku The Seven Habits of Highly Effective People,Stephen
Covey menjelaskan bahwa setiap tindakan membutuhkan dua tahap. Tahap
pertama adalah menciptakannya dalam ide mental Anda dan tahap kedua
mewujudkan ke dalam bentuk nyata. Mirip seperti seorang insinyur yang
mengkhayalkan gambar rumah di benaknya dan mewujudkannya ke atas kertas.
Kemudian dari gambar teknik yang matang diwujudkan ke dalam bangunan
sesungguhnya.

Dengan membuat rencana, Anda bisa berpikir jernih apa
yang sebenarnya mau Anda lakukan, sejauh mana Anda
akan melakukannya dan berapa banyak waktu yang akan
Anda habiskan untuk itu.
Bayangkan jika seorang insinyur membangun rumah tanpa rencana, maka yang
terjadi adalah rumah tersebut harus dibongkar pasang di sana sini karena salah
pengaturan.

Rencana tanpa komitmen melaksanakan akan sia-sia
Pernahkah Anda mengalami rencana tinggal rencana dan tidak berhasil
diwujudkan? Hal ini bisa karena beberapa faktor:
Rencana yang dibuat terlalu ambisius dan tidak realistis dengan
kemampuan. Misalkan Anda merencanakan melakukan banyak hal dalam
tempo yang sangat singkat, maka akan berakhir dengan kekecewaan
karena tidak berhasil melakukannya.
Rencana yang dibuat tidak diniatkan untuk dilakukan. Buatlah rencana
sesuai dengan apa yang memang Anda ingin dan perlu lakukan. Jangan
buat rencana tanpa komitmen dan niat melaksanakannya.
Agar rencana Anda bisa berhasil, gunakan panduan membuat rencana
yang SMART yakni:
Specific, jelas apa yang akan dilakukan,
Measurable, dapat diukur hasilnya
Actionable, dapat dilaksanakan oleh Anda sendiri maupun orang lain yang
akan terlibat
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Reasonable, masuk di akal, mungkin dilakukan dengan sumber daya yang
Anda miliki
Time Frame, memiliki rentang waktu yang jelas kapan dilakukan dan kapan
selesai

Rencana tak selalu sesuai dengan harapan
Manusia berencana, Allah akan menentukan. Tidak setiap rencana akan berjalan
sesuai apa yang diinginkan. Tak jarang yang terjadi adalah sebaliknya. Tidak perlu
risau dengan hal tersebut. Karena memang tugas kita adalah mempersiapkan
sesuatu dan mengerjakannya sebaik mungkin. Dengan cara itu kita melakukan
kewajiban. Allah memberi kita akal, pikiran dan hati semuanya untuk dimanfaatkan
dengan baik.
Jika Anda gagal melakukan sesuatu yang telah Anda rencanakan dengan baik,
mungkin ada pesan khusus di sana yang bisa dipelajari. Lewat pesan itu Anda bisa
membuat rencana yang lebih tepat yang sesuai dengan jalan hidup Anda.
Apapun hasilnya, serahkan pada Yang Maha Kuasa dan Maha Memiliki Rencana.
Sampai pada akhirnya Allah berkenan memberikan inspirasi rencana-rencana kita
yang sejalan dengan kehendak-Nya. Di sanalah pekerjaan yang berat sekalipun
akan terasa sedemikian ringan.
Selamat membuat rencana dan bekerja penuh produktivitas.
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Kiat Produktivitas: Fokus

Pada kiat produktivitas yang pertama, saya telah menjelaskan bagaimana memiliki
perencanaan akan membantu kita mengetahui apa-apa yang perlu dikerjakan dan
menyusunnya dalam sebuah rencana kerja yang matang.
Berikut adalah kiat produktivitas kedua yakni “Fokus”. Kiat ini masih memiliki
hubungan yang erat dengan kiat pertama.
Dalam mengerjakan sesuatu, tak jarang perhatian kita teralihkan oleh berbagai halhal lain. Ketika Anda menulis laporan, terkadang Anda tertarik untuk memeriksa
email yang masuk karena ada sebuah notifikasi. Ketika sedang menulis di depan
komputer, perhatian Anda teralihkan karena browing dan seterusnya. Hal ini
membuat apa-apa yang Anda kerjakan menjadi terganggu. Pekerjaan jadi lebih
lama selesai dan kualitasnya juga berkurang.

Fokus dan Sinar Laser
Sinar laser memfokuskan energinya di satu titik. Karena itu sinar ini mampu
menembus benda apa saja termasuk yang sangat keras sekalipun. Semuanya dapat
terjadi karena energi dipusatkan di satu tempat.
Prinsip yang sama dapat dipakai ketika kita bekerja. Jika energi bisa disatukan
pada satu tempat, maka kita dapat bekerja secara maksimal. Sebaliknya, jika fokus
terpecah-pecah dan masing-masing berebut perhatian, Anda akan menyelesaikan
sesuatu dengan lebih lambat dan hasilnya pun biasanya tidak sempurna.

Fokus vs Multi-Tasking
Beberapa orang berpendapat kita tidak mungkin hanya mengerjakan satu hal
dalam satu waktu. Setiap hari kita memiliki banyak kewajiban yang harus
diselesaikan dan semuanya menuntut perhatian tersendiri.
Saya sependapat bahwa tidak mungkin kita hanya mengerjakan satu hal saja dalam
sehari. Pasti banyak hal-hal lain yang juga perlu kita lakukan dan menyita perhatian.
Walaupun demikian, berapapun banyaknya pekerjaan, Anda masih bisa
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mengerjakannya dengan baik. Caranya adalah fokus pada satu pekerjaan dalam
satu waktu.
Berikut adalah contoh daftar pekerjaan yang perlu saya lakukan di akhir minggu.
Saya perlu membuat beberapa tulisan, mengirim email, mengupload modul kursus
membaca cepat, dan membuat modul baru untuk materi selanjutnya.

Apa yang saya lakukan adalah membuat daftar tersebut dan melakukan estimasi
waktu pengerjaannya. Kemudian saya mulai mengerjakan satu demi satu tugastugas tersebut dan menyelesaikannya sampai tuntas. Saya beralih ke pekerjaan
berikutnya jika pekerjaan sebelumnya sudah selesai.
Hasil yang berbeda akan saya dapatkan jika saya mencoba mengerjakannya
bersamaan. Ketika menulis email, separuh jalan saya membuat tulisan, separuh
jalan saya menyelesaikan tugas lainnya. Hasilnya adalah total waktu yang saya
butuhkan akan jauh lebih lama. Dan saya juga tidak memiliki “sense of
accomplishment” karena tidak ada satupun yang selesai dengan tuntas.

Jadi fokus bukan berarti Anda tidak boleh memiliki
banyak tugas, melainkan aturlah tugas tersebut dan
kerjakan satu per satu. Ada perasaan lega ketika satu per
satu tugas selesai dengan sempurna dan Anda akan
memiliki energi tambahan untuk mengerjakan pekerjaan
berikutnya.
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Fokus dan Konsentrasi
Bekerja fokus memudahkan kita berkonsentrasi. Karena itu, jika memungkinkan,
kelompokkan pekerjaan sejenis dalam satu waktu. Cara ini akan memudahkan
karena Anda dalam “modus” yang sama. Berpindah-pindah pekerjaan akan
mengalihkan konsentrasi dari pekerjaan sebelumnya. Anda butuh waktu sebelum
memiliki konsentrasi cukup pada pekerjaan berikutnya.
Melatih konsentrasi dapat dilakukan dengan cara mental. Ketika Anda hendak
mengerjakan suatu tugas dengan fokus, maka bayangkan Anda membuka laci.
Masukkan segala urusan lain ke laci-laci tersebut dan tutup rapat. Yakinkan diri
Anda bahwa urusan tadi akan Anda selesaikan setelah urusan yang satu ini selesai.
Dengan demikian, meskipun Anda punya “banyak urusan”, Anda bisa tetap
konsentrasi pada tugas yang Anda hadapi sekarang.

Fokus dan Kinerja
Cara kerja yang fokus akan memberi kualitas pada kinerja Anda. Dengan fokus
Anda memiliki energi lebih dalam bekerja. Kita juga lebih mudah mengerjakan
tugas yang menuntut konsentrasi tinggi. Hasilnya, kualitas kerja akan lebih baik
dan terjaga. Anda pun akan jadi manusia produktif dalam bekerja.
Selamat bekerja dan usahakan untuk selalu fokus pada apa yang sedang Anda
kerjakan.
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Tips Produktivitas:
Jangan Menunda
Penghalang paling besar bagi kesuksesan seseorang adalah sifat malas dan suka
menunda.
Kita menunda sampai besok apa yang sebenarnya bisa diselesaikan hari ini. Kita
menunda membuat perubahan tahun ini dengan alasan tahun depan masih ada.
Kita menangguhkan sebuah kesempatan karena berharap kesempatan yang sama
akan hadir di masa mendatang.
Dalam tulisan ini, kita akan belajar mengapa seseorang suka menunda dan
bagaimana mengatasi sikap tersebut untuk menjadi pribadi produktif.

Setiap Hari Punya Tugas
Pepatah bijak mengatakan, jangan tunda sampai besok apa yang bisa kamu
kerjakan hari ini.
Pelajaran penting dari kalimat tersebut adalah setiap hari punya tugasnya masingmasing. Ketika kita menunda sesuatu yang menjadi hak untuk ditunaikan hari ini,
maka kita membuat beban yang lebih besar di hari esok.
Ketika kita meninggalkan sesuatu tanpa alasan jelas yang sebenarnya bisa
dikerjakan hari ini, maka kita telah menghilangkan sebuah kesempatan yang tak
akan kembali. Karena setiap hari punya kewajibannya masing-masing. Waktu yang
hilang akan berlalu selamanya. Sebuah kesempatan tidak datang dua kali.

Mengapa Kita Suka Menunda?
Karl Moore dalam salah satu video Human Mindset di 30 Days
Challenge membahas sikap suka menunda. Menurutnya ada satu penyebab utama
mengapa orang suka menunda.

Kita menunda karena takut.
Takut apa yang kita kerjakan tidak sempurna. Khawatir komentar orang lain
terhadap hasil kerja kita. Tidak siap secara mental apa yang mungkin dan bisa
terjadi setelah mengerjakan sesuatu. Kita takut kegagalan, dan ironinya, kita juga
takut kesuksesan.
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Tak jarang apa yang kita takutkan terlalu berlebihan. Kita khawatir apa yang akan
terjadi nanti padahal kita tidak pernah tau akan hal itu. Bukannya membuat rencana
dan persiapan untuk menghadapinya, kita malah terus menerus memikirkan
kekhawatiran yang bisa jadi tak pernah terjadi.
Kita takut gagal karena melihat pekerjaan yang harus dilakukan sangat besar. Ada
perasaan khawatir apakah kita mampu menyelesaikan pekerjaan besar tersebut.
Apakah kita bisa mengatasi kesulitan yang akan muncul.

Bagaimana Mengatasi Sikap Suka Menunda?
Pertama, buang rasa takut, khawatir, dan prasangka yang ada di kepala. Kenali
apa yang Anda pikirkan dan mengapa Anda menjadi takut karenanya. Sadari apa
penyebab rasa khawatir tersebut dan buang jauh-jauh. Seringkali rasa khawatir di
kepala kita jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dan dalam banyak hal, apa yang
kita takutkan tidak pernah terjadi.
Kedua, fokuskan perhatian pada hal yang memang penting. Jika Anda belum
bisa membuang semua rasa takut dan khawatir, tanyakan kepada diri Anda
seberapa penting hal yang ditakutkan tersebut. Jika memang itu hal yang sangat
penting, mungkin memang layak untuk mendapat perhatian lebih dan kita menjadi
khawatir karenanya. Namun jika hal tersebut tidak penting, tentu tidak perlu
membuang energi banyak hanya mengurusi rasa khawatir yang berlebihan yang
membuat Anda menunda mengerjakan sesuatu.
Ketiga, pecah pekerjaan besar ke dalam pekerjaan lebih kecil dan
lakukan. Sesuatu yang besar memang terlihat berat. Tapi jika kita memecahkannya
ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil akan terlihat jauh lebih ringan dan
mudah diselesaikan. Dengan demikian kita akan termotivasi dan memiliki
keberanian segera menyelesaikannya. Jadi jika Anda khawatir dengan suatu
pekerjaan yang besar, urai pekerjaan tersebut dalam bentuk beberapa pekerjaan
lebih kecil dan atur waktu untuk melakukannya.
Mari atasi sikap menunda untuk menjadi pribadi yang lebih produktif.
Selamat bekerja, sukses selalu untuk Anda.
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Menciptakan Waktu

Tulisan ini terinspirasi dari Leo Babauta, penulis blog Zen Habits.
Setiap orang tentu punya cita-cita besar. Ada yang ingin menulis buku, ada yang
mau membuat blog. Ada yang ingin memperbaiki karir, adapula yang berencana
membangun bisnis baru.
Namun apa yang terjadi? Semuanya dibiarkan begitu saja.
Rencana tinggal rencana.
Kita bercita-cita, tapi tidak berusaha mewujudkannya. Kita berharap apa yang
diinginkan terjadi, tapi tak pernah menyediakan waktu mengerjakannya.
Kita terus bermimpi semoga datang suatu hari di mana kita punya waktu luang
yang begitu banyak sehingga bisa melakukan apa yang kita inginkan.
Percayalah sobat, waktu itu tidak akan datang. Kecuali Anda menciptakannya.

Ya, ciptakan waktu untuk melakukan sesuatu yang Anda
anggap penting. Ciptakan waktu agar Anda bisa
mengerjakan apa yang seharusnya Anda lakukan.
Ketika Anda mengeluh sangat sibuk, lelah, banyak pekerjaan, tidak punya waktu,
dan segudang alasan lain, maka yakinlah Anda tidak sedang menuju jalan yang
dicita-citakan.
Ketika pertama kali membuat blog ini, saya memiliki pekerjaan full timedi
perusahaan multinasional, memiliki empat orang anak kecil-kecil yang butuh
perhatian, dan mengikuti organisasi yang membutuhkan peran saya. Sangat mudah
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mengatakan, saya sibuk. Saya tidak mungkin membuat blog dan mengisinya secara
rutin.
Tapi saya berusaha menciptakan waktu.
Saya menulis halaman demi halaman sepulang kerja sehingga bisa menulis satu
artikel setiap minggu. Hari demi hari berlalu dan sekarang saya sudah
memiliki ratusan artikel. Saya menulis paragraf demi paragraf, mencicilnya setiap
hari, ehingga dalam sebulan jadilah sebuah buku. Saya merekam video demi video,
membuat presentasi, menyiapkan buku kerja, sehingga dalam tiga bulan
lahirlah kursus online berbasis multimedia dengan 28 video lebih berdurasi 30-45
menit.
Dari mana saya punya waktu?
Sebagian saya ciptakan dari mematikan TV. Sebagian lagi saya dapatkan dengan
mengurangi tidur dan bangun di tengah malam. Waktu yang berharga saya hemat
dengan tidak sering-sering Facebook-an tanpa tujuan. Saya putus distraksi digital
untuk membantu saya berkonsentrasi melakukan pekerjaan penting.
Saya manfaatkan waktu yang biasanya terbuang dalam perjalanan. Saya
mendengarkan audio book di mobil ketika pulang pergi ke tempat kerja untuk
menambah wawasan. Saya menyusun rencana dan mengumpulkan ide di atas
pesawat. Saya menulis artikel di ruang tunggu bandara. Terkadang saya juga bisa
menulis satu dua artikel di dalam taksi.
Saya menciptakan waktu untuk melakukan sesuatu yang penting dan bermanfaat
untuk saya lakukan.
Dan saat ini, saya duduk santai sambil menulis artikel ini agar memberi inspirasi
buat Anda.
Lantas, apa yang Anda lakukan sekarang? Sudahkah bersahabat dengan waktu?
Atau Anda terus menerus mengeluh tidak punya waktu?
Orang besar tidak pernah kehabisan waktu. Mereka mengelolanya.
Waktu kita semua sama, punya 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Ciptakan waktu buat diri Anda. Kerjakan apa yang Anda
cita-citakan. Lakukan apa yang Anda yakin memberi
maslahat buat diri Anda dan orang banyak.
Ciptakan waktu.
Now or never.
Photo credit: Robbert van der Steeg using Creative Common License.
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Bagaimana Tetap Produktif
di Tengah Kesibukan Kerja

Salah seorang pembaca blog ini bertanya, bagaimana cara saya membagi waktu
antara pekerjaan, keluarga, namun tetap bisa nge-blog dan mengelola kursus
online?
Pertanyaan ini sangat menarik dan tidak cukup dijelaskan hanya dalam satu atau
dua kalimat. Saya berjanji kepada sang penanya untuk menjawabnya dalam sebuah
posting blog.
Dan inilah jawabannya. Pada posting berikut saya ingin sharing kepada Anda
bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan dan aktivitas online. Bagaimana
kita bisa tetap produktif di tengah berbagai kesibukan.

Mengenali Peran
Setiap orang menjalani berbagai peran. Saya adalah karyawan buat perusahaan,
suami buat istri tercinta, ayah bagi empat orang anak, anggota masyarakat di
lingkungan, blogger bidang pengembangan diri, trainer kursus membaca cepat
online, dan berbagai aktivitas lain di mana saya terlibat.
Setiap peran memerlukan perhatian secara adil. Kapan waktunya berkontribusi
bagi perusahaan tempat bekerja. Kapan menjadi suami dan ayah yang baik buat
keluarga, kapan menjadi penulis yang berbagi semangat dan inspirasi kepada
orang lain.
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Tugas kita adalah mempelajari alokasi waktu yang kita
miliki, dan mengatur bagaimana masing-masing peran
dijalankan sebaik mungkin pada tempatnya.
Inilah dasar yang perlu dipakai jika Anda ingin membagi waktu dengan baik untuk
berbagai aktivitas dan peran yang Anda miliki. Insya Allah bagian ini akan saya
bahas lebih lanjut dalam posting khusus.

Kerja Keras dan Kerja Cerdas
Satu hal yang paling menantang jika Anda seorang profesional di kantor namun
tetap ingin eksis di dunia online sebagai blogger adalah bagaimana membagi
waktu dan mengelola ide. Di satu sisi kesibukan pekerjaan akan menyita energi
dan perhatian. Di sisi lain dibutuhkan komitmen kuat untuk menulis agar posting
terbaru bisa terus terbit. Tak cukup hanya itu, keluarga juga membutuhkan
perhatian tersendiri yang tidak kalah pentingnya.
Untuk itu dibutuhkan kerja keras di mana Anda harus rela bersusah payah dan
menyediakan waktu khusus membuat tulisan. Sekaligus dibutuhkan pula kerja
cerdas yakni bagaimana Anda memanfaatkan waktu senggang yang tersedia
secara produktif.

Dibutuhkan Pengorbanan
Jika Anda punya tanggung jawab pekerjaan namun ingin terus nge-blog, tentu saja
dibutuhkan pengorbanan. Salah satunya adalah mengurangi waktu tidur dan
istirahat agar bisa dimanfaatkan untuk mencari ide segar dan membuat berbagai
karya online.
Secara pribadi, waktu terbaik buat saya adalah di tengah malam atau dini hari.
Pada waktu tersebut ide berkembang pesat dan saya bisa menulis dengan
produktivitas tinggi.
Jika sepulang kerja saya masih segar, maka setelah makan malam, istirahat sejenak,
bercengkerama dengan istri dan anak-anak, saya akan memulai tugas menulis
posting blog, membuat presentasi modul training, atau melakukan rekaman video.
Ini dilakukan setelah pukul 22.00 sampai tengah malam.
Sebaliknya jika saya cukup lelah sepulang kerja, maka saya akan memilih tidur lebih
awal untuk kemudian bangun di tengah malam. Memang tidak mudah. Tapi jika
Anda memiliki motivasi yang kuat, semua itu dapat dilakukan dan secara perlahan
menjadi kebiasaan. Jika konsisten melakukannya, maka Anda dapat membuat
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karya yang memberi manfaat buat orang banyak. Bisa berupa buku, artikel, atau
modul pelatihan.

Kerja Cerdas dan Pengelolaan Waktu
Karena tuntutan tugas, saya cukup sering bepergian keluar kota. Sedikitnya
sebulan sekali saya bolak-balik Surabaya-Jakarta atau sesekali ke kota lainnya. Jika
tugas sedang padat, saya bisa bepergian hampir setiap minggu. Karena itu tak
jarang saya menghabiskan waktu menunggu penerbangan di bandara, berada di
dalam taksi menuju kantor atau lokasi meeting, dan menghabiskan 1-2 jam di
dalam pesawat yang mengantar ke kota tujuan.
Ada dua hal yang biasa saya lakukan di waktu senggang tersebut.Pertama:
tidur untuk istirahat. Jika saya merasa lelah, maka tidur dan beristirahat akan
membuat saya segar setiba di tujuan. Kedua: bekerja dan menulis. Jika kondisi
tubuh masih fresh, maka ada 4 aktivitas yang sering saya lakukan:
mendengarkan video/audio training
membaca buku
merancang ide
membuat tulisan

Aktivitas pertama: Belajar lewat video/audio training
Pekerjaan termudah tentu saja mendengarkan video/audio training. Untuk
mengupdate pengetahuan, saya mengikuti beberapa training online dan
mendengarkannya di waktu senggang. Saya juga mendengarkan podcast untuk
belajar bahasa sekaligus mengikuti tips manajemen terbaru.
Dengan demikian, meskipun sibuk, saya selalu bisa menyempatkan diri untuk
belajar. Saya akan belajar di ruang tunggu, di dalam pesawat, dalam taksi, atau
ketika perjalanan pulang dan pergi ke tempat kerja sehari-hari.
Ini adalah cara terbaik memanfaatkan waktu dalam perjalanan untuk kegiatan
produktif.

Aktivitas kedua: Membaca
Jika saya lebih mood untuk membaca, maka saya akan membuka buku,
mempelajari dokumen pekerjaan ataupun menikmati ebook yang bisa ditampilkan
lewat mobile device seperti iPad. Dengan kemampuan baca cepat yang sudah
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dilatih sejak sepuluh tahun lalu, saya bisa menyelesaikan sebuah buku dengan
tuntas dalam pesawat Surabaya-Jakarta.

Aktivitas ketiga: Merancang Ide.
Ide tidak kenal waktu. Ide juga sering muncul ketika kita sedang tidak ada kerjaan
alias menunggu. Ada dua cara yang biasa saya lakukan yakni menuliskan ide
tersebut langsung di atas kertas, atau membiarkannya berkembang dalam kepala
untuk kemudian dituliskan setelah saya tiba di tempat.
Bentuk lain adalah melakukan brainstorming untuk mengumpulkan ide penulisan,
proyek pelatihan, maupun aktivitas online yang menjadi minat.

Aktivitas keempat: Menulis.
Ya, ide-ide yang sudah terkumpul saya buat dalam artikel untuk diterbitkan dalam
blog ini. Kebanyakan tulisan saya buat di rumah pagi hari atau tengah malam.
Namun saya juga memanfaatkan setiap kesempatan dan waktu senggang dengan
menulis.
Salah satu tempat menulis favorit saya adalah ketika berada di dalam taksi. Karena
tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan selain duduk manis dan melihat
kemacetan, saya lebih suka membuka komputer lalu mulai menulis. Kecepatan
menulis saya sangat tinggi dalam kondisi seperti itu. Percaya atau tidak, saya bisa
membuat 2-3 artikel masing-masing 4 halaman dalam sebuah perjalanan taksi dari
Bandara menuju kantor atau lokasi meeting.
Itulah beberapa cara memanfaatkan waktu luang yang bisa Anda coba. Apapun
profesi yang dijalani, Anda bisa tetap profesional dalam pekerjaan sekaligus
produktif berkarya sesuai minat dan bakat. Semuanya bisa berjalan beriringan
tanpa harus mengganggu satu sama lain.

Tentu saja tidak ada cara mudah melakukannya. Selalu
diperlukan pengorbanan, motivasi yang kuat, dan
pantang menyerah. Di setiap kesulitan akan ada
kemudahan.
Selamat menjadi manusia produktif di tengah kesibukan.
Jangan lupa sampaikan komentar atau pendapat Anda.
Photo Credit: christian.senger
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Bagaimana Menjadi Manusia
Efektif dan Produktif
(Bagian 1)
Sepanjang ingatan saya, buku The Seven Habits of Highly Effective
People adalah buku self-help – pengembangan diri yang pertama saya baca. Saya
menemukan buku ini pertama kali di perpustakaan daerah Sumatera Utara,
tepatnya di Medan, kota kelahiran saya. Waktu itu saya masih duduk di bangku
SMU kelas 1 atau kelas 2, dan buku ini membawa perubahan yang banyak buat
saya.
Buku ini sudah saya ulang sedikitnya 7 kali baik versi bahasa Indonesia maupun
Inggris. Dan apa-apa yang diajarkan dalam buku tersebut menurut saya masih terus
relevan sampai sekarang.
Adapun kebiasaan yang saya lakukan setiap kali selesai membaca buku adalah
mempraktekkannya. Melakukan apa-apa yang kita baca akan membuat kita
memahami esensi dari bacaan tersebut sekaligus mendapatkan pemahaman
tertinggi ketimbang hanya menyimpannya dalam kepala. Berikut adalah tiga
kebiasaan pertama dari tujuh kebiasaan manusia efektif itu:

1. Be Proactive – Menjadi Manusia Proaktif
Menarik apa yang disampaikan Covey pada bagian ini. Setiap kita diberi 24 jam
sehari, 7 hari seminggu. Ada berbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari mulai
dari bekerja, belajar, bermain bersama anak, dan aktivitas lainnya.
Salah satu ciri orang yang tidak produktif adalah ketika mengerjakan sesuatu,
pikirannya ada di tempat lain. Ketika dia sedang bekerja di kantor, sebenarnya dia
ingin santai dan bermain bersama anak-anak. Dan di saat dia rekreasi bersama
keluarga, pikirannya malah disibukkan oleh pekerjaan kantor.
Orang yang seperti ini akan kesulitan menikmati apa yang sedang dia kerjakan.
Setiap aktivitas “terpaksa” dilakukan dan menjadi kewajiban yang tidak bisa dia
hindari. Adapun kebiasaan proaktif yang diajarkan Covey adalah bagaimana kita
bisa secara aktif dan secara sadar melakukan apa yang ingin dan perlu kita lakukan.
Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita memang telah memilih untuk
mengerjakannya dan fokus pada hal itu. Ketika kita berpindah ke hal yang lain, kita
pun melakukannya dengan sepenuh hati. Dengan cara ini, kita melakukan tindakan
produktif pertama, yakni secara proaktif menjalani kehidupan dengan sepenuh
hati.
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2. Begin With The End In Mind – Mulailah Segala Sesuatu
Dari Tujuan Akhirnya
Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus memiliki visi. Visi inilah yang memberi
gambaran dan arahan bagaimana tujuan akhir akan dicapai. Dengan adanya visi
kita akan bersemangat, fokus sekaligus melakukan tindakan-tindakan bertahap
yang diperlukan agar visi terwujud.
Mirip dengan seorang insinyur. Sebelum dia membangun rumah, maka sang
insinyur akan membuat gambar tekniknya. Dia sudah tahu bentuk atap seperti apa,
letak kamar utama di mana, dan berapa banyak fondasi yang diperlukan untuk
mendirikan rumah tersebut. Rumah tersebut sudah tercipta dalam visi sebelum
diwujudkan dalam bentuk fisiknya.
Dengan memulai sesuatu dari tujuan akhirnya, maka kita akan terhindar dari
menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang dalam jangka panjang atau bentuk akhir
yang tidak bermanfaat.
Kita akan mempertanyakan segala sesuatu yang kita lakukan, “sebenarnya saya
mengerjakan hal ini untuk apa?”, Untuk siapakah saya mengerjakannya?

3. Put First Things First – Dahulukan Yang Utama
Dalam hidup selalu ada hal penting dan hal kurang penting atau bahkan tidak
penting sama sekali. Secara sederhana, kita bisa membagi aktivitas untuk
menentukan mana yang penting mana yang tidak, mana yang urgent atau
mendesak dan mana yang tidak.
Seringkali orang tercampur dan tidak bisa membedakan antara sesuatu yang
penting dan sesuatu yang mendesak. Sebagai contoh, mengangkat telepon yang
sedang berdering adalah hal yang mendesak, tapi belum tentu penting. Mendesak
karena setelah beberapa kali berdering, telepon akan kembali diam dan
kesempatannya mengangkatnya menjadi hilang. Sementara penting atau tidaknya
baru bisa diketahui belakangan.
Covey mengajarkan kita untuk membuat kuadrant 2 x 2 yang menggambarkan
mana yang penting dan tidak penting serta mana yang mendesak dan tidak
mendesak. Hal yang penting sekaligus mendesak adalah tugas-tugas utama yang
harus menjadi prioritas. Berikutnya hal yang penting namun kurang mendesak.
Mengapa hal yang penting harus didahulukan? Karena mengikut prinsip Pareto
80/20, bisa jadi hal yang penting hanya akan menghabiskan 20% waktu
mengerjakannya namun memberi dampak 80%. Sementara sisanya hal-hal yang
tidak penting akan menghabiskan 80% waktu kita dengan hasil cuma 20%.
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Demikian tiga kebiasaan manusia efektif yang pertama dalam tulisan ini. Dalam
tulisan berikutnya saya akan menjelaskan 4 kebiasaan lainnya.
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Bagaimana Menjadi Manusia
Efektif dan Produktif
(Bagian 2)
Pada tulisan sebelumnya, saya telah membahas 3 kebiasaan pertama dalam 7
Habits of Highly Effective People. Steven Covey menyebut 3 kebiasaan pertama
tersebut dengan “Private Victory”. Anda menjadi pribadi yang efektif jika berhasil
memiliki tiga kebiasaan yaitu:
1. Be Proactive – Menjadi Manusia Proaktif
2. Begin With The End In Mind – Memulai Segala Sesuatu Dari Tujuan Akhirnya
3. Put First Things First – Dahulukan Yang Utama
Jika Anda belum sempat membacanya, silakan simak bagian pertama kebiasaan
efektif tersebut.
Selanjutnya saya akan membahas 3 kebiasaan berikutnya yang disebut“Public
Victory”. Anda akan menjadi pribadi yang efektif ketika berinteraksi dengan orang
lain ketika Anda menang secara publik. Karena kita selalu memiliki ketergantungan
dengan orang lain dan sebaliknya, maka tiga kebiasaan berikut merupakan
interaksi antara kita dengan orang lain.

Kebiasaan 4: Think Win-Win – Berpikir Menang-Menang
Setiap manusia punya kepentingan. Saya punya kepentingan, Anda juga punya. Hal
yang sama juga terjadi pada setiap orang lainnya. Dalam berinteraksi dan
mengambil tindakan, pikirkanlah kepentingan kedua belah pihak. Jika Anda dapat
melakukannya, maka keputusan atau tindakan yang diambil akan dihormati oleh
keduanya. Kedua belah pihak akan berkomitmen untuk menjalankannya dengan
sungguh-sungguh karena kepentingannya ikut dipertimbangkan.
Seringkali kita tidak sadar ingin menang sendiri. Kita ingin melakukan sesuatu yang
menguntungkan diri kita namun merugikan orang lain. Atau kalaupun tidak sampai
merugikan orang lain, kita hanya memikirkan kepentingan kita dan tidak peduli
apakah hal-hal yang menjadi perhatian orang lain ikut dipertimbangkan atau tidak.
Tindakan di sini disebut dengan Win-Lose. Satu pihak menang namun pihak lainnya
harus kalah.
Jika Anda sebagai seorang atasan di kantor atau instansi tempat bekerja, maka tak
jarang kita menggunakan pendekatan Win-Lose:
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Atasan : “Pokoknya saya mau kamu selesaikan laporan ini sore ini juga.”
“Saya kan sudah bilang tugas ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, saya tidak mau
mendengar alasan apapun.”
Karena Anda seorang bos, maka mau tak mau bawahan Anda akan tetap
melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi bisa jadi dia melakukannya karena
terpaksa. Pekerjaan dilakukan dengan hati yang mangkel sehingga hasilnya pun
tidak maksimal.
Berbeda jika pendekatan Win-Win yang digunakan:
Atasan : “Saya butuh laporan ini besok pagi untuk dibahas bersama manager
lainnya, karena itu saya butuh sore ini selesai agar bisa dipelajari dulu. Saya
mengerti kamu ingin pulang lebih awal, namun saya berharap kamu bisa
menyelesaikannya.
Bawahan : “Saya ingin membantu Bapak tapi saya ada janji untuk mengajak anak
saya jalan-jalan sore ini. Sudah beberapa kali saya membatalkannya karena
pekerjaan.”
Atasan : “Apakah kamu punya usulan bagaimana caranya agar besok saya siap
dengan laporan yang matang?”
Bawahan : “Bagaimana kalau besok pagi saya datang lebih awal untuk
menyelesaikannya. Setelah itu saya bisa mendiskusikannya dengan Bapak sebelum
rapat dimulai. Dengan demikian saya tetap bisa memenuhi janji dengan anak saya.”
Atasan : “Oke kalau begitu. Meskipun saya berharap sore ini sudah ada hasilnya,
namun jika kamu bisa menyelesaikan besok pagi saya kira tidak ada masalah. Masih
ada setengah jam sebelum rapat dimulai. Dan kamu juga bisa menyenangkan anakanak.”
Dengan cara ini, kedua belah pihak merasa senang, dihargai, serta kepentingan
masing-masing bisa diakomodir tanpa harus mengganggu kepentingan pihak
lainnya.
Memang tidak mudah untuk membiasakan cara berpikir Win-Win. Ini menuntut
sikap empati terhadap situasi yang dihadapi orang lain. Berpikir Win-Win akan
menjauhkan Anda dari cara bertindak egois yang hanya ingin kepentingan pribadi
diutamakan.

Kebiasaan 5: Seek First To Understand, Then To Be
Understood – Pahami Lebih Dulu Orang Lain, Agar
Mereka Juga Bisa Memahami Anda
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Orang bijak mengatakan, kita memiliki dua telinga dan satu mulut agar lebih
banyak mendengarkan daripada berbicara. Keterampilan mendengarkan atau
“listening” menjadi penting buat semua orang, terutama jika Anda seorang
pemimpin.
Mendengarkan yang sesungguhnya adalah kita menaruh perhatian atas apa yang
disampaikan orang lain, berusaha memahaminya, dan berusaha melihat dari sudut
pandangnya. Dengan demikian kita menjadi paham mengapa orang tersebut
cenderung melakukan sesuatu dengan cara tertentu, atau mengapa dia lebih
memilih melakukan sesuatu dan meninggalkan yang lainnya.
Kebiasaan kelima mengajarkan kepada kita untuk mendiagnosa permasalahan
dengan baik sebelum memberi tindakan. Mirip seperti seorang dokter yang
memeriksa pasiennya. Dia akan menanyakan keluhan apa saja yang dialami sang
pasien, sejak kapan sakit tersebut dirasakan, obat apa yang sudah pernah diminum
sebelumnya, dan seterusnya.
Setelah sang dokter memahami dengan baik dan mendengarkan sungguh-sungguh
seluruh informasi yang diperlukan, barulah dia mengeluarkan resep atau
mengambil tindakan sesuai pengetahuan dan pengalaman medis yang dimiliki.

Kita sering berhadapan dengan kejadian dimana kita
merasa orang lain tidak bisa dimengerti. Kita heran
mengapa mereka melakukan sesuatu seperti itu. Padahal
yang sebenarnya terjadi seringkali adalah kita tidak
memahami tingkah laku mereka karena kita memang
tidak mau mendengarkan dan memahami.
Hal seperti ini tak jarang terjadi dalam hubungan orangtua dengan anak maupun
antara suami dengan istri. Orangtua tidak mengerti tingkah laku anaknya dan
sebaliknya anak juga tidak mengerti kemauan orangtuanya. Suami tidak memahami
keinginan istrinya dan istri juga bingung dengan jalan pikiran suaminya.
Dengan melatih kemampuan mendengar, Anda akan terlatih berempati dengan
orang lain dan berusaha melihat persoalan dari sudut pandangnya. Dengan
pemahaman tersebut, Anda bisa mengerti alasan di balik perilaku mereka dan
pada akhirnya mereka pun bisa memahami Anda. Komunikasi akan jauh lebih
mudah, lebih personal, dan saling memahami satu sama lain.

Kebiasaan 6: Sinergize – Melakukan Sinergi Dengan
Orang Lain
Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu sebabnya
kita akan selalu saling membutuhkan. Kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan yang
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dimiliki orang lain dan sebaliknya apa yang menjadi kelebihan diri kita dapat
dimanfaatkan untuk membantu orang lain. Inilah kerjasama harmonis di mana
masing-masing pihak menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing dan
memilih bersinergi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Sinergi juga berguna ketika kita memiliki pandangan yang berbeda dengan orang
lain. Kita menghargai perbedaan pandangan tersebut dan berusaha melakukan
sinergi sehingga saling memperkuat dan memperkokoh, bukan saling merusak atau
menjauhkan.
Tiap orang pasti melihat sesuatu secara khas dan berbeda dari orang lain. Ini
sangat wajar karena kita dibesarkan dari latar belakang yang berbeda, menjalani
kehidupan yang berbeda, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda.
Menghargai perbedaan yang ada dan melatih sinergi akan membuat kita lebih kuat
dan orang lain lebih kuat pula. Masing-masing saling membantu untuk menutupi
kekurangan yang ada pada orang lain dan memadukan kekuatan bersama untuk
bergerak maju.
Itulah tiga kebiasaan dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga Anda menjadi
pribadi yang menang secara publik. Anda efektif buat diri sendiri sekaligus mampu
bersikap efektif dalam interaksi dengan orang lain.
Melatih keterampilan di atas dalam keseharian akan membuatnya menjadi
kebiasaan atau habit untuk menjadi manusia efektif dan produktif.
Pada bagian ketiga, saya akan membahas kebiasaan terakhir yakni “Sharpen The
Saw – Mengasah Gergaji Yang Anda Pakai agar senantiasa tajam dan mampu
bekerja maksimal sesuai fungsinya.
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Menemukan Waktu Produktif

Kapankah Anda merasa paling produktif?
Pernahkan Anda mencermati waktu-waktu di mana Anda dapat bekerja dengan
sangat baik, konsentrasi tinggi, dan motivasi yang kuat?
Tulisan berikut akan membahas bagaimana menemukan waktu produktif dan
memanfaatkannya sebaik mungkin. Apa yang saya tuliskan juga merupakan bagian
dari pengalaman pribadi.
Pepatah Inggris mengatakan, Time is Money, waktu adalah uang. Kehilangan
waktu sama dengan kehilangan uang. Pepatah Arab mengatakan Al-waqti ka assyaif, waktu laksana pedang. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menebas
orang yang menyia-nyiakannya.
Setiap kita diberikan waktu yang sama, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365
hari setahun. Tapi ada orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan
sangat baik sehingga meskipun memiliki waktu yang sama, kesibukan yang sama
bisa menghasilkan produktivitas lebih tinggi. Bagaimana caranya?
Dari pengalaman saya pribadi, kita harus pintar-pintar mengelola waktu. Waktu
sedemikian cepat bergerak dan jika kita tidak awas akan segera ditinggalkannya
dalam penyesalan.
Berikut adalah tips sederhana yang ingin saya bagi untuk menemukan waktu
produktif:

1. Kenali jam biologis tubuh
Secara umum orang aktif di pagi dan siang hari serta istirahat di malam hari.
Walaupun demikian, diantara waktu-waktu tersebut terdapat rentang yang panjang
di mana ada masa-masa kita semangat melakukan sesuatu dan ada masa tubuh
mulai merasa jenuh dan lelah.
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Anda harus belajar mencermati pola jam tubuh Anda. Apakah Anda selalu segar di
subuh hari, siang hari, atau malah di tengah malam. Saya pribadi merasa waktuwaktu terbaik untuk pekerjaan kreatif adalah di awal hari menjelang dan sesudah
subuh serta di tengah malam ketika semua orang sudah tidur. Kebanyakan posting
blog ini saya tulis pada waktu-waktu tersebut.

Dengan menemukan waktu yang tepat dan paling sesuai
dengan jam aktif tubuh, pekerjaan bisa dikerjakan
dengan lebih cepat dan hasil yang lebih baik. Alhasil,
Anda pun semakin produktif.
2. Tentukan prioritas
Steven Covey dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective
People mengajarkan prinsip Put First Things First. Dahulukan yang utama dan
penting diantara seluruh urusan kita. Semua orang punya urusan baik besar
ataupun kecil, mendesak ataupun tidak. Tugas kita adalah mengumpulkan seluruh
urusan tersebut dan menentukan apa yang penting dan paling urgent buat kita.
Urusan penting ibarat pokok-pokok pekerjaan utama yang jika dikerjakan dengan
baik akan menyelesaikan urusan-urusan kita.
Jika Anda mengenal prinsip pareto 20/80, maka hal-hal yang penting mungkin
hanya menghabiskan waktu 20% tapi menghasilkan kinerja 80%. Sementara
sebaliknya hal tidak penting menghabiskan 80% waktu Anda dan hanya memberi
hasil 20% saja. Karena itu belajarlah memetakan urusan Anda berdasarkan tingkat
kepentingan dan dampaknya serta seberapa mendesak suatu urusan.

3. Fokus Satu Pekerjaan Dalam Satu Waktu
Tahukah Anda sinar laser? Sinar yang sangat kuat ini mampu memotong benda
sekeras apapun karena energinya difokuskan pada satu titik. Demikian halnya
ketika kita fokus pada satu urusan, maka seluruh fikiran, perasaan, dan hati akan
mengerjakannya secara sinergi dan berirama.
Hasilnya adalah pekerjaan selesai lebih cepat, lebih baik dan sesuai dengan
harapan Anda. Sebaliknya ketika kita tidak fokus, kita mengerjakan banyak hal
sekaligus tapi tak satupun yang memberikan hasil nyata. Semuanya serba
nanggung dan tidak bisa dimanfaatkan.
Lantas mungkin Anda berpikir bahwa orang yang bisa mengerjakan beberapa hal
sekaligus atau multitasking akan lebih baik daripada orang yang hanya bisa
mengerjakan satu tugas saja.
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Mari kita analisa, katakan untuk mengerjakan satu hal diperlukan waktu 1 jam dan
ada 3 pekerjaan yang harus dilakukan. Orang yang mengerjakan satu per satu akan
butuh 3 jam dan orang yang mengerjakan bersama-sama secara teoritis butuh
waktu yang sama.
Namun problem dari multitasking adalah berpindah-pindahnya konsentrasi dan
perhatian dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Waktu transisi ini bisa
menjadi hambatan terbesar sehingga pada akhirnya total pekerjaan selesai lebih
lama.
Ini mungkin sedikit berbeda dengan multitasking yang dikerjakan oleh seorang Ibu
rumah tangga, sambil memasak nasi, menyapu rumah, menidurkan anak dan
mencuci piring. Apa yang dibahas adalah fokus pada urusan penting Anda dan
urusan tersebut akan jauh lebih cepat selesai dengan hasil lebih baik.

4. Kerjakan Dengan Hati Riang
Ketika Anda memutuskan untuk mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan hati
riang. Suatu pekerjaan atau urusan akan mudah diselesaikan jika hati bernyanyi
ketika melakukannya.
Mungkin Anda bertanya, ya jika pekerjaan yang dilakukan memang kegemaran
kita, tapi jika tidak bagaimana?
Jawabnya adalah Anda telah memutuskan untuk mengerjakannya. Apakah Anda
menjalankannya dengan hati riang atau hati tertekan kembali kepada Anda.
Daripada mengerjakannya dengan tekanan, tentu lebih baik melakukan dengan
penuh kenyamanan. Karena itu jika Anda memutuskan untuk mengerjakan sesuatu,
lakukan dengan hati lapang. Jika tidak, lebih baik tidak usah dikerjakan.
Itulah empat tips untuk menjadikan Anda manusia produktif. Manfaatkanlah waktu
yang terbatas dengan baik sehingga Anda bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban
Anda.

Dengan produktif, Anda akan dapat membagi waktu
untuk keluarga, belajar, menikmati hobby, dan
mengerjakan hal-hal bermanfaat lainnya.
Tahukah Anda kapan saya membuat tulisan ini? Saya menulisnya di dalam taksi
yang mengantar saya dari bandara menuju hotel tempat diadakannya sebuah
workshop sebagai salah satu cara memanfaatkan waktu produktif.
Selamat menemukan waktu produktif Anda!
Photo Credit by gadl under Creative Commons License
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Apakah Anda Memiliki Kebun
Ide?

Secara tidak sengaja saya menemukan sebuah tulisan yang bagus dari
blog Productive Flourishing. Tulisan tersebut berjudul Idea Garden.
Secara sederhana – Charlie – sang penulis menjelaskan bagaimana membuat ide
Anda terpelihara dan mendapatkan perawatan yang cukup layaknya tanaman
dalam sebuah kebun. Bibit-bibit ide ini dikumpulkan dengan rapi, disusun,
dibersihkan, dikembangkan sehingga pada saatnya siap untuk dipanen.
Salah satu tahap yang sering dilupakan banyak orang adalah mencatat ide mereka
sendiri. Akibatnya kita merasa pernah memiliki banyak ide untuk menulis sesuatu,
mengerjakan sesuatu, namun seiring berjalannya waktu semua itu hilang entah
kemana.
Konsep dari kebun ide ini adalah mengumpulkannya dalam satu tempat.
Membiarkan terlebih dahulu ide yang belum matang sampai ide tersebut
berkembang, dan memanfaatkannya ketika tiba saatnya ide tersebut akan
dilaksanakan.
Saya pribadi menggunakan sebuah file Microsoft Word sederhana untuk
mengumpulkan seluruh ide saya. Tiap kali saya terpikir tentang judul sebuah
tulisan, kutipan ucapan seorang tokoh, lintasan pikiran yang muncul setelah
membaca sesuatu, inspirasi yang tiba-tiba datang, maka saya akan menuliskannya
ke dalam kebun ide tersebut.
Dengan demikian relatif saya tidak pernah kekurangan ide dalam menulis. Setiap
kali saatnya menulis posting baru, saya tinggal melihat ke kebun ide tadi dan
menentukan ide mana yang siap untuk dipanen. Ide yang sudah dituangkan ke
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dalam sebuah tulisan baik draft atau sudah selesai akan diberi warna biru
sedangkan ide yang menunggu saat yang tepat untuk ditulis diberi warna hitam.

Tahukah Anda, ide dalam pikiran kita sedemikian banyaknya dan melompat-lompat
ke sana ke mari layaknya seekor monyet yang bergelantungan.

Jika Anda ingin menjadi orang yang lebih produktif dan
memaksimalkan ide-ide yang Anda punya, maka mulailah
menyiapkan kebun untuk ide tersebut, menyemainya dan
suatu saat ia akan berbunga.
Sudahkah Anda memiliki kebun ide sendiri?
Silakan berbagi dan sampaikan pandangan Anda.
Photo Credit: Randy Son of Robert under Creative Common License

Artikel yang Anda baca ini merupakan kumpulan tulisan
dari blog pengembangan diri:
http://www.muhammadnoer.com
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