#Sukses :
Konsistensi
Rajin belajar pangkal pintar.
Rajin menabung pangkal kaya.
Hal tersebut adalah penggambaran sebabakibat dari sebuah konsistensi.

Konsistensi akan hal positif akan melahirkan hasil
yang positif pula, begitu pun sebaliknya.
Segala ketidakteraturan di dalam hidup dalam
membuat
perencanaan
dikendalikan.

semua

perhitungan

menjadi

tidak

dan
dapat

Kunci dari segala hal adalah konsisten.

Berikut ini adalah hal- hal yang dapat dilakukan
untuk menjadi diri yang lebih konsisten :

1. Buat

perencanaan

jangka

panjang,

menengah, dan jangka pendek.
Perencanaan

jangka

panjang

adalah

rencana tahunan, catat semua target dan
hal- hal yang harus dilakukan dalam satu
tahun dan pecah menjadi target jangka
menengah, atau rencana bulanan.
Untuk rencana jangka panjang dan jangka
menengah tidak perlu dibuat secara detail,
dibuat secara garis besar saja.
Rencana jangka pendek dimulai dalam
rencana mingguan dan dibuat lebih detail
lagi dalam rencana harian.
Manusia hidup dengan target, terkadang
kita terlena akan ketidakadaannya target
2

dan hal itulah yang membuat kita malas
untuk bergerak.
2. Atur jam kerja efektif
Jika anda memang sudah bekerja, ktia
memiliki jam kerja efektif di kantor, fokuslah
pada jam kerja tersebut. Lalu bagaimana
dengan

yang

belum

bekerja

atau

wirausaha?
Walaupun secara teori bahwa wirausaha
adalah pekerja bebas, namun tetap harus
ada jam kerja efektif yang kita rancang
sendiri.
3. Terus

belajar

dan

terbuka

pada

perubahan
Waktu terus berjalan, perkembangan terus
melaju, dan teknologi semakin pesat.
Kita akan tergerus oleh perubahan jika kita
tidak

terus

belajar

dan

mengikuti

perkembangan yang terjadi di dunia ini.
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4. Evaluasi
Evaluasi seringkali kita hilangkan dalam
keseharian kita, padahal hal ini merupakan
hal paling penting dari setiap proses.
Evaluasi

bertujuan

untuk

memastikan

apakah yang kita lakukan sesuai dengan
perencanaan

dan

keinginan

kehendaki sebelumnya.
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yang

kita

"Sukses adalah perasaan kepuasan dan harga
diri yang berasal dari realisasi tujuan yang saya
ingin dicapai."
- Frank Spillers -

Jadi, bagaimana sukses menurutmu?
***
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