


Berbicara motivasi adalah sesuatu yang 
seru. Ia tidak terlihat (intangible) namun 
dampaknya sangat bisa dirasakan. 
Performa seorang tenaga penjual, kualitas 
pelayanan dan naik turunnya omset suatu 
perusahaan salah satu lini sebabnya 
adalah faktor motivasi.  Maka tak heran 
training, pelatihan, workshop dan short 
course yang bergenre motivasi terus saja 
ada dengan segala inovasi kemasan dan 
kontennya

Hal ini menjadi wajar, saat dipahami 
motivasi mirip sekali dengan iman. 
Kadang Iman naik kadang turun. Demikian 
juga dengan motivasi. Terkadang 
membuncah terkadang terkapar tak 
berdaya.  Tugas para pemimpin adalah 
menjaga stamina motivasi seluruh 
anggotanya. 



Mengeluh akan gaji yang tidak kunjung ada 
kenaikan.
Mengeluh akan beban kerja yang berat
Mengeluh akan partner kerja yang tidak bisa 
mengerti
Mengeluh akan pimpinan yang otoriter
Mengeluh akan management yang tidak adil
Mengeluh akan segala hal atas siapapun 
seakan tidak ada yang benar kecuali dirinya 
sendiri.

Lantas, apakah dengan mengeluh semuanya 
menjadi lebih baik? Ternyata juga tidak.

Boleh-boleh saja mengeluh. Sekali dua kali. 
Namun jika setiap hari mengeluh maka itu 
yang membunuh karir kita.



Mengeluh merupakan penyakit menular. 
Menular dengan sangat cepat. Melalui 
obrolan-obrolan santai di meja makan, chat 
pesan di group WA.

Saat bergaul dengan orang-orang yang mudah 
mengeluh maka kita pun juga akan tertular. 
Cepat atau lambat
maka pilihannya saat bersama mereka adalah 
nasehati mereka, semangati mereka atau 
tinggalkan mereka saat tidak sudah tidak ada 
kans untuk merubah mereka bahkan justru kita 
yang akan terpengaruh oleh mereka. 

Hidup sangatlah singkat. Tak perlu berlama-
lama dalam lingkungan yang tak kondusif. 
Ubahlah mereka jika mampu. Namun jika 
tidak, pilihlah lingkungan yang lebih 
menyemangati. Yang lebih menunjang karir di 
masa depan. Ini semua adalah tentang pilihan. 

Daripada mengeluh terus

Masih banyak orang lain yang 
mau bekerja dan tanpa
mengeluh bisa menunjukkan
kemajuan
-Dahlan Iskan



Lucu ya hidup ini...
Kita mengeluhkan apa yang tidak kita miliki. Di 
waktu yang sama ada ratusan bahkan ribuan 
orang yang berharap memiliki apa yang kita 
miliki. 

Semakin memikirkan apa yang tidak kita miliki
Semakin membayangkan apa yang tidak kita 
capai 
maka pasti yang muncul adalah rasa 
mengeluh..



Kerja memang capek. Tapi akan lebih capek 
lagi saat tidak ada pekerjaan

Tidak kah kita punya pengalaman bagaimana 
sesaknya hidup ini saat masih kesana kemari 
melamar pekerjaan. Boro – boro melamar 
anaknya calon mertua.. Melamar pekerjaan 
saja masih ditolak sana ditolak sini..



Secapek-capeknya bekerja masihlah untung. 
Dapat gaji

Secapek-capeknya bekerja masihlah untung. 
Tidak jadi bahan pembicaraan tetangga karena 
menganggur

Secapek-capeknya bekerja masihlah untung. 
Menjadi kebanggan keluarga



Inilah yang disebut dengan The Power Of Cicilan
Bagi sebagian orang

- Cicilan mampu menghilangkan rasa malas menjadi semangat. 
- Cicilan mampu merubah keterbatasan menjadi kreativitas

- Cicilan mampu merubah situasi dan kondisi seseorang



Tidak sedikit lagi orang diluar sana yang 
menginginkan mendapatkan pekerjaan kita 
disini. 
Hanya kesempatan saja yang belum berpihak 
kepada mereka. Sangat mungkin sekali mereka 
lebih skillfull , lebih bersemangat , lebih kuat , 
lebih cerdas  dan lebih yang lainnya...

Oleh karenanya...mumpung masih diberi 
kesempatan bekerja. Berikan yang terbaik, 
lakukan seoptimal mungkin.



Setidaknya ada 3 hal yg perlu dilakukan  :

• Lakukan yang terbaik
• Lakukan dengan cinta
• Lakukan bersama - sama



Lakukan yang terbaik apapun yang bisa 
dilakukan

Lakukan yang terbaik kepada siapapun dalam 
kesempatan-kesempatan yang ada

Lakukan yang terbaik dengan cara terbaik 

Semoga dengan begitu hasilnya pun juga yang 
terbaik



• Terjadi gempa Tsunami yang merusak 
infrastruktur PLTN Fukushima Daichi Jepang 
pada tgl 11 Maret 2011

• Para pekerja di PLTN tsb masih terus bekerja 
untuk memantau potensi ledakan reaktor 
nuklir

• Dari tujuh ratus lima puluh pekerja, ada 
sekitar lima puluh orang (Fukushima Fifty) 
yang terlibat langsung dalam misi 
mematikan ini.

• Dari semua mereka yang bertahan di 
pembangkit itu, lima diantaranya diketahui
meninggal dan dua hilang. Sedikitnya 21 
orang lainnya terluka



Penyesalan munculnya pasti di akhir. Jika 
diawal namanya pendaftaran.

Dan sumber dari penyesalan adalah atas apa-
apa yang tidak dilakukan.

Menyesal mengapa dulu tidak mengambil 
workshop peningkatan kualitas diri

Menyesal mengapa dulu tidak melakukan hal-
hal yang positif

Menyesal mengapa dulu tidak mempraktekkan 
nasehat dari guru-guru kehidupan

•

•

•

•

•





Bekerjalah sesuai dengan apa yang anda cintai. 
Atau cintai apa yang anda kerjakan. 

Saat sudah mampu bekerja dengan cinta maka 
yang timbul adalah perasaan bahagia. Dan 
perasaan itu adalah 



Pilihannya sangat terang. Seterang bulan 
purnama di tanggal 15. Hehe.... 

Kenyataannya, tidak seterang itu. Tidak 
berani resign,, namun hari harinya dihiasi 
dengan keluhan.  Mengeluh terus terima 
gaji terus. Jadi gajinya untuk membayar 
keluhannya. Orang yang seperti ini perlu 
untuk dibina. 

Jika tidak bisa dibina, ya berarti perlu 
dibina-sakan. Hehe....



Mencintai pekerjaan tidak serta merta 
membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, 
tanpa hambatan dan ringan. Namun 
setidaknya dengan cinta membuat 
pekerjaan seperti sebuah permainan. Yang 
seru untuk diselesaikan. 

Jangankan pekerjaan. Hidup ini juga 
layaknya sebuah permainan. Sebagaimana 
firman ALLAH SWT : .................................



Hasrat adalah cita-cita. Cita-cita adalah kompas. 
Kompas inilah yang berfungsi sebagai GPS 
perjalanan dalam kehidupan. Saat GPS berhenti 
maka kemungkinannya ada dua. Yang pertama 
sudah sampai tujuan atau tidak punya tujuan 
hingga GPS tidak berfungsi. Jika yang terjadi 
kemungkinan pertama maka Alhamdulillah.. 
Namun jika yang kedua ini yang bahaya. 

Namun punya cita-cita tidaklah cukup. Perlu 
dilengkapi dengan ilmu. Dibuktikan dengan 
tindakan. Lalu menikmati semua hasil yang 
diraihnya.



Sendiri adalah ujian, bersama adalah 
keberkahan
Jangan berlama-lama menyendiri, jika engkau 
rindu dengan canda dan tawa bersama.

Hal tersebut juga berlaku dalam bekerja. 
Lakukan bersama team anda. Diskusikan, cari 
solusi yang terbaik, eksekusi dan evaluasi.



Aktif banget di sosial media namun tak 
terhubung dengan dunia sosial dimana ia 
hidup. Miris rasanya.. Lebih tau tentang 
temannya di sosmed yang sedang melancong 
keluar negeri daripada teman kerja satu 
bagiann yang lagi sakit menjalani rawat inap.

Lebih sibuk dengan gadgetnya. Lebih 
menikmati obrolan di group WA. Menjawab 
seperlunya seadanya atas pertanyaan orang 
disebelahnya. Itulah pemandangan hari – hari 
ini di tempat-tempat umum. Di stasiun dan 
bandara misalnya. Nah ini menjadi bahaya saat 
menjangkiti para karyawan dalam satu 
perusahaan. Mereka tidak mau peduli dengan 
pekerjaan divisi diluar tugasnya. Yang penting 
gue selesai sudah beres. Masalah tugas lho 
yang belum kelar ya rasain sendiri, selesaikan 
sendiri. Salahnya sendiri 



Dalam team yang ditonjolkan bukanlah 
keakuan. Yang dikedepankan tentang ke-kita-
an. 

Bukan tentang apa yang terbaik untukku?, 
melainkan pa yang terbaik untuk kita ?  



Reporter : Bagaimana perasaan Anda dengan
keberhasilan menaklukkan puncak gunung
tertinggi di dunia?

Tenzing : Sangat senang sekali

Reporter : Andakan seorang Sherpa 
(pemandu) bagi Edmund Hillary, tentunya
posisi Anda berada di depan dia, bukankah
seharusnya Anda yang menjadi orang pertama
yang menjejakkan kaki di puncak Mount 
Everest?

Tenzing : Ya, benar sekali, pada saat
tinggal satu langkah mencapai puncak, 
saya persilakan dia (Edmund Hillary) 
untuk menjejakkan kakinya dan menjadi
orang pertama di dunia yang berhasil
menaklukkan Puncak Gunung Tertinggi di 
dunia....

Reporter : Mengapa Anda lakukan itu???

Tenzing : Karena itulah IMPIAN Edmund 
Hillary, bukan impian saya.....impian saya
hanyalah berhasil membantu dan
mengantarkan dia meraih IMPIAN nya.









© 2018 Andik Top. All right reserved.


