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Sebuah Awal…
Peta Strategi Keluarga
Setiap keluarga tentu memiliki impian, tentu mempunyai
cita-cita akan seperti apa keluarga kita nantinya, akan seperti
apa anak-anak kita nantinya. Bahkan sebelum sampai jenjang
pernikahanpun angan-angan tentang tujuan keluargapun tak
jarang telah dimiliki.
Akan tetapi berapa banyak keluarga yang benar benar
merencanakan langkah langkah untuk mencapai, untuk
mewujudkan dan menentukan target waktu atas cita cita itu?
Atas impian impian itu?
Tidakkah kita sering melihat perusahaan-perusahaan, unit
unit usaha, instansi pemerintah, organisasi, mereka memiliki
visi, misi, tujuan, target, moto dan bahkan program kerja
pun ada dan tertulis. Bukankah kita juga sering melihat
adanya pertemuan pertemuan atau rapat rapat yang rutin
dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja
yang dilakukan dalam suatu perusahaan? Dalam suatu unit
usaha? Dalam suatu organisasi?
Padahal itu hanya perusahaan atau unit usaha atau organisasi
yang merupakan kumpulan orang dalam posisi dan perannya
masing-masing untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Padahal orang orang dalam kumpulan itu tidak akan
selamanya ada disitu karena suatu saat akan bisa berhenti
atau keluar dan digantikan oleh orang lain setiap saat.
Tapi kendatipun anggota dalam kumpulan itu tahu bahwa
tidak selamanya ada disitu, mereka tetap ikuti aturan sesuai
dengan visi, misi, tujuan, target, moto dan program kerja
dimana dia menjadi anggota pada kumpulan itu (perusahaan,
unit usaha, instansi, organisasi).
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Bagaimana dengan keluarga? Keluarga juga merupakan
kumpulan yang didalamnya ada orang orang dengan posisi
dan perannya masing-masing. Keluarga justru merupakan
organisasi abadi dimana anggotanya tidak bisa digantikan
oleh orang lain.
Perusahaan, unit usaha, instansi, organisasi, itu semua adalah
bentukan manusia… pun demikian tetap dikelola dengan
rapih, terstruktur, dan sistematis untuk mencapai apa yang
menjadi visi dan misinya….
Nah…. Sedangkan keluarga hakekatnya adalah bentukan
sang pencipta…. Keluarga adalah suatu takdir dimana tiap
anggota merupakan amanah bagi anggota yang lain…. Pun
demikian… seberapa banyak keluarga mengelola keluarganya
dengan rapih, terstruktur, dan sistematis untuk mencapai apa
yang menjadi visi dan misinya….???
Buku ini dihadirkan untuk menjadi salah satu alternatif
pilihan bagi keluarga yang ingin mengelola keluarganya
dengan rapih, terstruktur, dan sistematis untuk mencapai visi
dan misi keluarga….
Buku Kerja Peta Strategi Keluarga ini terbagi menjadi empat
bagian yaitu : bagian Kertas Kerja Peta Strategi, bagian
Panduan Pengisian dan Penggunaan Peta Strategi, bagian
Contoh Isian Peta Strategi, dan Penyambung.
Semoga dengan adanya buku ini, keseharian anggota
keluarga akan lebih rapih, terstruktur dan sistematis dan
tentunya akan lebih fokus dan bersemangat menjalani
kehidupan sehari hari…
Selamat menjalani keseharian dalam keluarga dengan rapih,

terstruktur dan sistematis bersama “Markapaw Family Management”

dengan Buku Kerja Peta Strategi Keluarga.
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Aturan Pakai Buku Kerja Peta Strategi Keluarga :

Bagian pertama buku ini “Kertas Kerja Peta Strategi” adalah
bagian Utama dari buku ini.

Bagian Utama dari buku ini tidak boleh di Awalkan, akan
tetapi justru harus diakhirkan.

Karena bagian ini lah yang akan keluarga kita coba jalankan
selama 3 bulan ke depan, bagian ini lah yang akan menjadi
panduan bagi keluarga dalam menjalani keseharian agar :

Lebih Rapih;

Lebih Terstruktur;

Lebih Sistematis; dan

Lebih Fokus.

Bacalah buku ini mulai dengan memahami bagian ke 2,
kemudian memperdalam dengan melihat bagian ke 3, baru
kembali ke bagian 1 untuk pengisian Peta Strategi Keluarga,
Setelah itu dapatkan semangat memulai eksekusi atau
pelaksanaan Peta Strategi Keluarga dengan menuntaskan
membaca bagian ke 4…..

Selamat mencoba dan bersama Markapaw Family
Management mari kita sama sama rasakan rapih, terstruktur,
sistematis dan fokusnya dengan “Buku Kerja Peta Strategi
Keluarga”.
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Kertas Kerja

Peta Strategi Keluarga
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Tanggal Pengisian :

Nama Keluarga :

Nama Ayah :

Nama Ibu :

Nama Anak :
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Kenali Keluarga Kita
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Kenali Keluarga Kita


