
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IKIGAI : Metode Alternatif Self-Healing dalam 
Mengatasi Mental Deadliner di Kalangan Maha-

siswa 

 

Suatu pekerjaan yang 
diselesaikan dengan Sistem Kebut 
Semalam (SKS) bukanlah sebuah ke-
biasaan baru di kalangan maha-
siswa. Terdapat sejumlah besar ma-
hasiswa yang mengaku lebih mudah 
mendapatkan inspirasi ketika sudah 
mendekati tenggat waktu atau dead-
line. Berkaitan dengan deadline, 
data yang dilansir dari laman 
Kompasiana (2017) menjelaskan 
istilah deadliner sebagai sebutan 
bagi orang yang memiliki mental 
sering menunda suatu pekerjaan.  

Berkenaan dengan deadliner, 
Dosen Psikologi Universitas Islam 
Negeri (UIN) Bandung, Nisa Her-
mawati menyatakan bahwa kebia-
saan seorang deadliner termasuk ke 
dalam jenis penyakit psikologis 
prokrastinasi (procrastination), 
yaitu suatu kebiasaan di mana sering 
menunda pekerjaan secara sadar 
maupun tidak sadar (Jurnal Pos Me-
dia, 2020). Sementara itu, penun-
daan pekerjaan menjadi salah satu 
cara untuk menghindari tugas yang 
dirasa sulit dan tidak menyenangkan 
(Saman, 2017). 
      Harriott & Ferrari (1996) menya- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
takan bahwa prokrastinasi terbagi 
menjadi dua bagian yaitu: (1) Func-
tional procrastination, diartikan se-
bagai penundaan pengerjaan tugas 
dengan tujuan memperoleh infor-
masi secara lebih akurat dan 
lengkap, (2) Disfunctional procras-
tination, berupa penundaan penger-
jaan tugas yang tidak memiliki 
tujuan, sehingga berdampak buruk 
dan menimbulkan masalah. Adapun 
jenis prokrastinasi yang banyak di-
alami mahasiswa adalah prokrasti-
nasi akademik yang dipengaruhi 
oleh faktor internal, seperti mana-
jemen waktu yang salah dan faktor 
eksternal berupa kepadatan rutini-
tas sehari-hari (Saman, 2017). 
        Tidak dapat dielakkan jika men- 

tal deadliner dapat berdampak bu-
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ruk bagi kondisi kesehatan fisik dan 

kesehatan mental seseorang jika 

tidak segera diatasi. Secara tidak 

langsung, seorang deadliner me- 

miliki kebiasaan begadang dan jam 

tidur yang berantakan. Ditinjau dari 

segi kesehatan fisik, kebiasaan 

seorang deadliner dapat menyebab-

kan daya tahan tubuh menurun. Se-

dangkan ditinjau dari segi kesehatan 

mental, kebiasaan tersebut dapat 

menurunkan tingkat produktivitas, 

memicu hilangnya kepercayaan diri 

dan menimbulkan rasa cemas ber-

lebihan yang dapat berujung stress 

hingga depresi (Sari, 2021). 

Berkenaan dengan kebiasaan 
seorang deadliner, terdapat istilah 
ikigai, di mana ikigai dapat menjadi 
salah satu self-healing dalam 
mengatasi mental deadliner. Di da-
lam bahasa Jepang, ikigai terdiri 
dari kata “iki” yang artinya ke-
hidupan dan “gai” yang berarti nilai, 
sehingga ikigai dapat dimaknai se-
bagai sebuah prinsip sekaligus kon-
sep berpikir mengenai nilai ke-
hidupan yang dapat menumbuhkan 
semangat dan gairah hidup dalam 
menjalani rutinitas sehari-hari. Ada-
pun rutinitas tersebut terdiri dari 
irisan rumus passion, mission, vo-
cation, dan profession (Jobhun, 
2020). 

Selain itu, ikigai menjadikan 
seseorang mampu untuk mene-
mukan tujuan hidupnya secara lebih 
spesifik. Hal ini dikarenakan se-
seorang akan merasa ada sesuatu 
yang harus dikerjakan dan diselesai- 
kan setiap harinya. Oleh karena itu,  

ketika seseorang sudah menemukan  
tujuan hidupnya melalui ikigai maka 
mereka menjadi lebih produktif, se-
nang menghadapi tantangan baru, 
merasa lebih bahagia, serta dapat 
memberikan pengaruh positif bagi 
lingkungan sekitarnya, termasuk da-
lam hal pekerjaan.  

Sementara itu, terdapat empat 
cara untuk mendapatkan ikigai. Per-
tama, melakukan hal yang disukai. 
Kedua, mengerjakan sesuatu hal 
yang dapat dilakukan sesuai kemam-
puan. Ketiga, mengerjakan sesuatu 
yang diperlukan oleh orang lain, 
serta keempat, mendapatkan re-
ward atas pekerjaan yang telah 
diselesaikan (Jobhun, 2020). 

Dengan demikian, ikigai dapat 
menjadi salah satu metode alternatif 
self-healing dalam mengatasi men-
tal deadliner di kalangan maha-
siswa. Selain itu, melalui ikigai, 
seorang deadliner akan menemukan 
tujuan hidup yang menciptakan 
adanya semangat baru dan gairah 
hidup dalam menjalani rutinitas 
sehari-hari, salah satunya pekerjaan 
di bidang akademik. Oleh kare-
nanya, melalui penerapan konsep 
ikigai diharapkan seorang deadliner 
menjadi lebih produktif dan tidak 
menunda maupun menghindari 
suatu pekerjaan yang tidak disukai 
dengan berbagai alasan. 
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Sadar, Nak! 
 

Cerpen 
Oleh: Devid Anggi Septiana 

 

Sore yang cerah. Langit masih berwarna 
biru laut. Udara juga sangat sejuk dan mene-
nangkan. Sinar mentari pun tidak terasa 
panas. Sungguh suasana yang damai. Na-
mun, berlawanan dengan hatiku saat ini. 

Bimbang. Ragu. Tidak tahu arah. Bagai 
itik yang kehilangan induknya. 

 

Ilustrasi: Megumi 

https://www.kompasiana.com/nabilanaifar78/59e%097c825c4af35564128f483/tips-membuang-mental-%09deadliner
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Puisi 
Oleh: Devid Anggi Septiana 

“Jadi, gimana?” tanyanya dan aku tahu maksud pertanyaannya ini. 
“Aku nggak tahu.” 
“Kenapa? Tinggal ya atau tidak.” 
“Nggak semudah itu. Kamu tahu kan kalau-” 
“Masih ada Ibu. Aku tahu. Kamu masih punya Ibumu. Tapi, bolehkah 

aku egois untuk kali ini saja? Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain di-
rimu,” aku memilih diam. Kata-katanya membuatku sedikit tergoyah. Jujur 
saja, dalam lubuk hatiku ada secuil keinginan untuk ikut dengannya. 

Tanpa aku sadari, tiba-tiba dia sudah berjalan beberapa meter dariku. 
Oh tidak, jangan pergi. 

“JANGAN PERGI!” 
“KALAU KAMU TIDAK INGIN AKU PERGI, KENAPA KAMU ME-

NOLAK IKUT DENGANKU HA?!” badanku refleks mundur karena kaget. 
Baru kali ini dia membentakku sejak kami bertemu. Dan tiba-tiba rasa pu- 
sing menyerangku. Sakit. Sakit sekali. Lalu kuteriakkan kalimat, “Jangan 
pergi!” lagi karena dia melangkahkan kakinya meninggalkanku. 

“ADINDA! SADAR, NAK! ADINDA! KAMU BISA MENDENGAR 
IBU?!” seketika rasa pusingku hilang dan aku bisa melihat keadaan sekitar. 

Kenapa? Kenapa ada banyak orang? Kenapa ada ambulans? Kenapa 
ibu menangis sambil meneriakkan kalimat, “Sadar, Nak!” padaku?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kosong 
Kosong 
Kosong 
Jiwa ini sudah kosong 
Namun ini berbeda 
Tong kosong berbunyi nyaring 
Sedangkan kosong jiwa ini adalah 
hening 
Hening ini bukan bahagia 
Hening ini adalah luka 
Luka yang tak mengemuka 
Namun, dapat mencipta lara rasa 
dan raga 
Yang tak kunjung reda 
 Ilustrasi: Agil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aku bukan kurang bertakwa 
Tapi aku istimewa 
Aku bukan seorang yang plinplan 
Tapi mencoba berdamai dengan keadaan 
 
Katamu, tawaku menyebalkan 
Katamu, tangisku berlebihan 
Tapi pernahkah aku mendorongmu ke jurang? 
 
Tak akan kudorong 
Karena aku sudah pernah terperosok ke dalamnya 
Kalau kudorong, 
nanti siapa yang akan mencibirku? 
 

Kau takut saat mati lampu? 
Tapi aku tidak 
Karena kutub gelap selalu menemani di sisi kiriku 
Kau lelah mengerjakan segudang kegiatan? 
Tapi aku tidak 
Karena kutub terang memberi kekuatan di sisi kananku 
 
Kenalkan ini kawanku 
Kawan dua kutub 

 

 
 

Kawan Dua  
Kutub 
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Oleh: Anggun Indayana 
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