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Agenda Baru
Di hari Natal 2015 lalu
saya memperoleh sebuah
agenda 2016 sebagai hadiah. Hal yang unik dari
agenda tersebut adalah
adanya bagian pendahuluan di halaman depan
layaknya sebuah karya
tulis. Terdapat beberapa
prinsip pengelolaan waktu
yang dipaparkan di
bagian tersebut.
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Prinsip pertama,
tentukan mana hal
yang esensial. Prioritas pertama adalah
hal yang penting
dan mendesak, diikuti
oleh hal yang penting namun tidak mendesak.
Bagaimana dengan hal
yang tidak penting namun
mendesak? Atau hal yang
tidak penting dan tidak
mendesak? Tidak usah
kerjakan bila memang
tidak penting.
Prinsip kedua adalah
buat ritme hidup berdasarkan aktivitas tiap
minggu. Bekerja keraslah
selama hari kerja dan jangan lupa beristirahat pada

hari istirahat. Istirahat
penting untuk mengevaluasi sekaligus melakukan
orientasi untuk minggu
selanjutnya. Awalnya memang sulit membangun
ritme yang konsisten, namun setelah berjalan beberapa lama akan menjadi
jauh lebih mudah.

Prinsip ketiga adalah
mengingat untuk
“memberi makan” pikiran
dengan kata-kata motivasi
yang menguatkan kita
untuk mengerjakan tugas.
Pastinya akan ada tantangan dalam
mengerjakan tugas seharihari. Kutipan dari seorang
yang bijak dapat
menginspirasi kita, yaitu
mereka yang sama-sama
memiliki 24 jam dalam
hidupnya setiap hari namun mampu untuk men-

jalani hidup yang bermakna dan bermanfaat bagi
orang lain.
Prinsip keempat adalah mencatat fakta-fakta
yang kita temukan. Suatu
saat mungkin seseorang
atau kita sendiri membutuhkannya kembali. Hal
ini akan membantu kita
menjalani kegiatan
dengan lebih efisien.
Pada akhirnya, prinsip
hanyalah prinsip bila tidak
dilaksanakan. Pilihan ada
di tangan kita masingmasing, akan mengelola
waktu seperti apa. Namun
kita patut mengingat bahwa waktu yang berlalu
tidak bisa kembali lagi dan
kita tidak tahu berapa
lama waktu yang kita
miliki. Maka kelolalah
waktu mulai dari
sekarang.
“Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We
have only today. Let us
begin” – Mother Teresa
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Tahun Baru, Masalah Baru?
oleh: Eunike Mutiara, M.Psi., Psi.
Bendahara Indonesian Counseling Association

“… Yang menjadi
krusial dalam
hidup manusia
bukanlah jenis
masalah apa yang
dihadapi,
seberapa banyak
dan berat
masalah yang
dihadapi,…“

Menyongsong
tahun yang baru, setiap
individu memiliki respon
yang bervariasi. Ada
yang
bersemangat,
sedih, takut, cemas, dan
bahkan merasa bahwa
semakin hari hidupnya
menjadi semakin tidak
bermakna. Hal ini tidak
jarang dirasakan oleh
mereka yang mengalami
beban pergumulan yang
berat, terutama jika masalahnya tidak kunjung
selesai dari tahun ke
tahun.
Pada dasarnya,
setiap manusia, sepanjang ia masih bernapas
tidak pernah lepas dari
apa yang dinamakan
dengan “masalah” dalam hidupnya. Ketika
seseorang
masih
“diberikan” masalah, itu
menjadi tanda bahwa ia
masih “hidup”. Yang
menjadi krusial dalam
hidup manusia bukanlah
jenis masalah apa yang
dihadapi, seberapa ba
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nyak dan berat masalah
yang dihadapi, namun
lebih kepada bagaimana mengatasi masalahmasalah yang muncul
dalam kehidupan. Suatu
pepatah mengatakan,
”We’re not defined by
our trials, but by how
we face them.”
Cara kita menyikapi suatu masalah (dari
masalah yang sangat
sepele hingga masalah
yang dikategorikan sangat berat) dalam hidup
dapat menentukan tingkat kesehatan mental
kita. Orang yang mudah
melihat sisi positif dan
menghadapi masalahnya dengan cara-cara
efektif (fokus pada inti
masalah bukan kepada
emosi dan orang yang
terlibat, terbuka, mau
mendengarkan, berpikir
ke depan, dsb) cenderung memiliki mental
yang lebih sehat
dibandingkan dengan
orang yang sulit memandang hal positif,

mudah menyalahkan
diri sendiri atau orang
lain, dan bahkan sulit
mencari jalan keluar
yang efektif karena senang berlarut-larut dalam emosi yang negatif.
Seseorang yang sehat
mentalnya memiliki kemampuan penyesuaian
diri yang baik terhadap
lingkungan maupun masalah yang terjadi dalam
lingkungannya karena
hampir bisa dipastikan
tidak ada lingkungan
yang sepenuhnya sama
dan mampu memenuhi
tuntutan masing-masing
individu.
Oleh karenanya,
dalam menghadapi tahun yang baru, hendaklah kita tidak lagi
mengkhawatirkan masalah apa yang akan terjadi nantinya, tapi lebih
perlu untuk mengkhawatirkan tentang diri
kita sendiri; apakah kita
sudah memiliki kesiapan
diri serta cara ……
(lanjut ke hlm.3)
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….. penyelesaian yang
efektif ketika diperhadapkan pada suatu masalah
tertentu? Jika ya, kita
pastinya akan menjadi
orang yang memiliki mental lebih kuat dan sehat

dari hari ke hari. Jika tidak,
kita dapat menjadi individu
dengan mental yang semakin
lemah dan rapuh seiring berjalannya waktu. Kesehatan
mental yang semakin buruk
lama kelamaan dapat menggerogoti kesehatan fisik kita

karena keduanya saling memberikan pengaruh satu sama
lain, dan tentunya bukan itu
yang kita harapkan di sepanjang
sisa kehidupan kita saat ini.

“What we achieve inwardly, will
change outer reality.”-Plutarch

Segenap anggota Indonesian Counseling Association mengucapkan:

Selamat Tahun Baru Masehi 2016
Selamat Tahun Baru Imlek 2567 Kongzili
Selamat Berkarya di Tahun yang Baru

Catat Tanggalnya!
Acara ICA di 2016
13 Februari

: Academic Discussion | Tema: Kegalauan Remaja

Maret

: Lay Counseling Workshop

3-4 Juni

: ACA Asia-Pacific Conference

Agustus

: Academic Discussion | Tema: Couple Life

September

: Prepare-Enrich Seminar

November

: Academic Discussion | Tema: Work-Life Balance
Lihat berita teraktual :
www.indo-counseling.org

Indonesian Counseling Association
VISI

Menjadi wadah yang mempersatukan para tenaga profesional dan
akademisi yang bergerak di bidang konseling, psikologi, dan kesehatan
mental untuk memberikan pelayanan konseling dan psikologi kepada
semua lapisan masyarakat di tingkat nasional dan internasional.
Hubungi kami:
Email: info@indo-counseling.org
Website: www.indo-counseling.org

