
Theme : Konsisten dalam bekerja 

Petik Kesuksesan dengan Langkah Awal Bekerja Konsisten 

Setiap orang yang menginginkan kesuksesan dalam hal apapun tidak lepas dari suatu 

usaha yang keras untuk mencapainya. Usaha yang keras itu harus di imbangi dengan sikap 

yang gigih, ulet dan konsisten. Ketika kita mempunyai impian tertentu berarti kita memiliki 

suatu target dalam hidup kita. Selanjutnya kita hanya perlu untuk melakukan langkah demi 

langkah dalam target tersebut untuk sampai pada titik impian kita. 

Langkah demi langkah yang kita jalankan tidak selamanya berjalan dengan lancar. 

Hal ini yang membuat proses dari kesuksesan menjadi sulit tercapai dengan cepat. Ketika 

dalam langkah kita mendapat kesulitan maka kita harus kembali pada sikap konsisten. Sikap 

yang konsisten akan melewati kesulitan tersebut. Seperti halnya kita sedang menjelajah lebih 

baik pelan tetapi tetap konsisten melangkah sampai tujuan dari pada kita tergesa – gesa dan 

akhirnya konsisten kita jatuh tidak sampai tujuan.  

Begitu pula dengan bekerja. Kita harus tetap konsisten agar tujuan kita tercapai. 

Misalnya kita menginginkan suatu jabatan tertinggi dalam bekerja, maka tidak mungkin kita 

langsung mendapatkan jabatan tersebut ketika kita baru masuk bekerja. Ada penilaian dalam 

bekerja yang membuat kita dapat menduduki jabatan sampai level tertinggi. Agar penilaian 

kita tetap baik maka di butuhkan sikap konsisten dalam bekerja.  

Banyak orang ketika menghadapi masalah dalam bekerja mereka bingung dan sulit 

menemukan solusinya bahkan mereka sudah menyerah sebelum mencoba mencari solusinya. 

Di saat seperti ini mereka telah mengorbankan apa yang telah mereka lalui dan membuang 

sia- sia tujuan mereka. Memang sikap konsisten tidak semudah membalikan telapak tangan. 

Membangun sikap konsisten dalam diri perlu  kekuatan mental yang kokoh, tahan terhadap 

situasi sesulit apapun dan menghargai hal- hal yang kecil dengan keyakinan yang penuh 

bahwa di dalam kesulitan pasti ada solusi untuk tetap bertahan pada pekerjaan. 

Jika kita melihat pembangunan yang kokoh, perusahaan yang maju dan negara yang 

maju itu semua berawal dari konsep dasar yang di bangun dengan langkah yang konsisten, 

tahap demi tahap di jalankan secara terus menerus tanpa pantang menyerah. Seperti halnya 

bekerja dimulai dengan hal yang kecil lalu di kembangkan dengan hal yang lebih besar dan 

tetap bertahan dalam kondisi apapun. Konsisten bukan berarti harus bertahan saja tetapi 

memerlukan inovasi yang baru untuk memecahkan masalah yang ada. Begitu pula dalam 

bekerja bahwa konsisten dalam bekerja bukan berarti kita hanya bekerja saja tetapi kita harus 

berinovasi dalam mengatasi masalah yang ada dalam pekerjaan. Percayalah jika kita bekerja 

secara konsisten maka kita akan mencapai hasil yang bagus dan tujuan kita akan tercapai. 
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Theme: Kualitas lebih penting dari pada kuantitas 

Utamakan kualitas maka kuantitas akan mengikuti 

Seorang manusia lebih di hormati bagi orang lain apabila manusia tersebut 

mempunyai kualitas dalam dirinya yang diwujudkan dengan berbagai macam hal yang baik 

dan menarik simpati orang lain, bahkan tidak akan memandang bahwa orang tersebut dalam 

keadaan miskin dan tanpa jabatan sekalipun. Beda halnya dengan manusia kaya yang 

mempunyai jabatan tetapi tidak mempunyai kualitas di dalam dirinya yang artinya tidak mau 

membantu orang lain bahkan sering membuat masalah dengan orang lain. Ini menunjukan 

bahwa kualitas yang dimiliki memang lebih penting dari pada kuantitas yang dimiliki.  

Untuk melengkapi arti pentingnya kualitas, kita juga bisa menarik contoh dari sebuah 

perusahaan yang mempunyai jumlah pekerja sedikit tetapi pekerja tersebut mempunyai mutu 

kerja yang bagus maka perusahaan akan lebih maju dari pada perusahaan yang mempunyai 

jumlah pekerja banyak tetapi pekerja tersebut tidak memiliki mutu kerja yang bagus. Hal ini 

dapat terjadi karena pekerja tersebut walaupun jumlahnya sedikit tetapi dengan mutu kerja 

yang bagus mereka dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan agar terus berkembang. 

Sebaliknya jumlah pekerja yang banyak tanpa di imbangi dengan mutu kerja yang bagus 

maka akan menjadi beban perusahaan tersebut.  

Peningkatan kualitas juga dapat sebanding lurus dengan kuantitas. Tetapi tetap nilai 

kualitas lebih penting dari pada kuantitas karena kualitas mempengaruhi jumlah kuantitas. 

Untuk lebih jelasnya saya berikan perbandingan berikut, kita membeli suatu barang yang 

kualitasnya asli atau original bukan kualitas super atau lebih dikenal dengan sebutan grade ori 

maka jumlah harga/ kuantitas nya juga berbeda. Kualitas asli tentu lebih mahal jumlah 

harganya dibanding dengan kualitas grade ori atau tiruan. Hal lainnya jika pekerja tersebut 

bekerja dengan kualitas bagus tentunya akan diberikan jumlah gaji yang banyak di banding 

dengan pekerja yang bekerja seenaknya sendiri. Oleh sebab itu kuantitas akan selalu 

mengikuti kualitas yang di berikan. 

Dalam kehidupan manusia yang paling mendasar bahwa jumlah umur manusia  

semakin tahun jumlahnya akan semakin bertambah. Di dalam pertambahan usia tersebut 

menunjukan sisi kuantitas manusia sehingga dapat di sebut anak-anak, dewasa dan lansia atau 

bisa disebut muda dan tua saja. Akan tetapi seiring bertambahnya umur kita tidak dapat 

menentukan kualitas manusia. Ada yang masih anak- anak sudah berkualitas dalam bidang 

seni, olahraga, dan pendidikan. Begitupula ada yang sudah dewasa atau tua tetapi tidak 

mempunyai kualitas dalam dirinya. Kualitas memberikan suatu jati diri yang berbeda dengan 

orang lain. 
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