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1. Kenali
Pada sebuah studi menyatakan bahwa kebanyakan 
orang cenderung menunda-nunda di beberapa 
kegiatan pribadinya, dan disebut-sebut bahwa 
penyebabnya adalah ada bagian dalam otak yang 
mengatur kenyamanan yang mana ketika kita 
menunda sesuatu otak memprosesnya sebagai 
“Kenyamanan Instan” .

Dengan demikian, kita sebagai pemimpin perlu 
mengenali dengan baik hal apa yang menjadikan kita 
tenggelam dalam kenyamanan instan tersebut, seperti 
media sosial ataupun platform streaming



2. Hindari
Setelah kita mengenali beberapa inti masalah 
kenyamanan, di tahap berikutnya kita perlu mencoba 
untuk sedikit demi sedikit menghindari hal-hal 
tersebut karena pada dasarnya sangat susah sekali 
dalam mengubah kebiasaan yang kita “nyaman” di 
dalamnya.

Sudah seyogyanya sebagai pemimpin menahan dan 
menghindari hal-hal yang mengganggu fokus kita 
dalam memimpin. Contohnya, memanfaatkan fitur 
“Kesehatan Digital” dimana kita bisa mengatur 
berapa waktu yang dihabiskan di dalam suatu aplikasi.



3. Berdamai
Sedikit demi sedikit kita mulai mengurangi 
menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak 
produktif. Misal, dalam media sosial kita berhasil 
menghindari memakainya, maka selanjutnya tak perlu 
kita menghapus aplikasi-aplikasinya. Akan tetapi, coba 
kita “berdamai” pada hal-hal tersebut dengan 
memanfaatkannya menjadi platform yang berguna, 
seperti membuat konten positif ataupun 
menjadikannya akun berjualan juga tidak apa-apa.



4. Mulailah Mencatat
Kadangkala kita merasa menunda mengakibatkan 
target-target yang ingin kita capai tak sesuai dengan 
ekspektasi. Perlu kita ketahui bahwa dengan mencatat 
(tulis dalam buku) target-target kita, itu akan 
meningkatkan kesadaran dan niat kita dalam 
melaksanakan dan mewujudkannya. 

Sudah seharusnya kita sebagai pemimpin untuk 
mencatat target-target kedepan sekaligus 
mendeskripsikan strategi-strategi dalam 
menjadikannya kenyataan dan melebihi ekspektasi 
kita.



5.  Miliki Prinsip
Pastinya kita sebagai makhluk hidup yang memiliki 
akal punya prinsip, baik itu prinsip moral  dan juga 
prinsip hidup. Kita bisa mengatur arah tujuan hidup 
dengan menyelaraskan prinsip-prinsip pribadi kita 
dengan tujuan yang ingin kita capai. Oleh dari itu, kita 
bisa menjadikannya acuan dalam membentuk diri 
karena ketika prinsip pribadi kita positif, maka hidup 
kita akan positif juga dan berlaku sebaliknya.



“Kita tak pernah bisa 
menyalahkan orang lain 
terhadap nasib kita. 
Jadi, sudahkah kita 
mengatur diri dengan 
sadar sepenuhnya?”
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