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LEBIH DARI
TAHUN SEBELUMNYA
Cara Membuat dan Memperbesar Kemungkinan
Tercapainya Resolusi Tahunan
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BISMILLAH . . .
Banyak orang memaknai pergantian tahun dengan awal dimulainya
hal-hal baru. Target-target baru, harapan-harapan baru, dan
merencanakan hidup yang lebih baik dari sebelumnya.
Karena itulah tidak heran jika saat tahun berganti ada banyak sekali
orang yang membuat resolusi tahunan.
Ngomong-ngomong tentang resolusi tahunan, bagaimana dengan
Anda? Saat membaca Ebook ini sudahkah Anda memiliki resolusi
atau target-target yang ingin Anda capai di tahun ini?
Disadari atau tidak, pada dasarnya memiliki resolusi itu adalah hal
yang baik. Koq bisa?
Saat seseorang memiliki target, mereka akan berbeda dengan
orang-orang yang tidak memilikinya. Orang yang punya target akan
lebih termotivasi, punya arah dalam hidup, dan lebih menghargai
waktunya. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki rencana, artinya
mereka sebenarnya sedang merencanakan kegagalan. Bukankah
banyak orang yang hidupnya berlalu begitu saja tanpa perubahan
yang berarti karena tidak punya rencana?
Target itu mirip seperti doa. Ketika kita memiliki target-target yang
baik, itu artinya kita sedang berdoa kepada Allah Ta'ala semoga halhal baik terjadi kepada diri kita.

“Motivasi Mungkin Hilang, Tapi jika Seseorang
punya Tujuan, dia akan kembali Termotivasi”
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Memiliki resolusi untuk dicapai tidaklah cukup.
Sebuah riset mengatakan bahwa 92% orang yang memiliki resolusi
tahunan gagal mencapai resolusi tersebut.
Artinya, hanya ada 8% orang yang berhasil mencapai target-target
yang mereka buat. Ya, kecil sekali orang yang bisa mewujudkan
resolusi tahunannya.
Kenapa bisa seperti itu??
Jawabannya karena . . . .

Salah satu penyebab resolusi tahunan gagal tercapai
karena resolusi dibuat asal-asalan !
Saat membuat resolusi tahunan, banyak orang hanya menulis halhal yang baik tanpa ada strategi yang jelas untuk mencapai target
tersebut. Targetnya tidak bisa diukur, jumlahnya terlalu banyak,
waktunya gak ada, dan hanya mengikuti nafsu. Semuanya
diinginkan, tapi gak jelas strategi untuk mencapainya. Itu semua
akhirnya membuat resolusi tahunan hanya jadi khayalan.
Karena itulah, melalui ebook ini Saya Dewangga mewakili tim
entrepreneurID ingin berbagi sebuah pendekatan agar Anda bisa
membuat resolusi tahunan yang lebih matang, terencana dan
berpotensi besar untuk tercapai.
Harapan kami, semoga saat Anda mengikuti arahan ebook ini,
target-target Anda yang baik tahun ini mayoritas bisa tercapai,
aamiin. . .
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Oh ya, sebelum masuk ke inti ebook, Saya menggunakan kata
“potensi” karena Saya bukan dukun yang sok-sok bisa meramal ya,
hehe.
Pada akhirnya hasil yang akan Anda capai penentunya bukan Saya,
tetapi Allah Ta'ala kemudian usaha Anda pribadi.
Nah, yang Saya bagikan ini adalah sebuah pendekatan yang sudah
Saya rasakan sendiri, karena bermanfaat untuk Saya, maka sekarang
Saya bagikan ke Anda polanya.
Silahkan Anda coba sendiri.
Sekarang tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai ^^
Silahkan ke halaman selanjutnya. . . .
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TAHAP PERTAMA

MEMBUAT RESOLUSI
Untuk bisa mendapatkan hasil sesuai harapan, maka ada tahaptahap yang perlu Anda lalui.
Ditahap pertama ini, karena resolusi tidak boleh dibuat secara asal,
maka kita akan mulai dengan cara membuat resolusi.
Bagaimana cara membuat resolusi tahunan yang benar?
Simak pembahasan berikut ini.
Dari yang Saya amati, masih banyak orang yang saat ditanya apa
resolusi tahunannya, mereka membuat resolusi hanya berdasarkan
kebutuhan finansial saja. Alias hanya berputar dipenghasilan
bulanan, jumlah tabungan yang ingin dimiliki, atau barang-barang
yang diinginkan. Banyak yang begitu lho, hehe.
Sebenarnya hal tersebut tidak salah, hanya saja belum
sempurna. Jika resolusinya hanya seputar finansial saja, itu yang
membuat resolusi sulit tercapai. Atau saat resolusi tercapai rasanya
biasa saja. Kenapa?
Karena sebenarnya target finansial hanya menyentuh sebagian kecil
sisi emosi seseorang.
Dan karena pengaruhnya kecil, inilah yang membuat terkadang
orang yang resolusinya hanya seputar finansial menjadi tidak
bersemangat padahal mereka punya target.

“Kurangnya Motivasi Mengejar Target, disebabkan
karena Target tidak Mempengaruhi Emosi”
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Dari penjelasan barusan kita jadi paham bahwa target harus
menyentuh sisi emosinal seseorang. Dan untuk bisa begitu, maka
saat membuat resolusi tahunan, sebaiknya kita memperhatikan
semua kebutuhan diri kita sebagai seorang manusia.
Lalu apa saja yang manusia butuhkan?
Sebenarnya kebutuhan kita itu gak banyak-banyak banget koq.
Faktanya, kita hanya butuh 3 hal saja.
3 hal itu adalah
1.
2.
3.

Pertama terpenuhinya kebutuhan jiwa,
Kedua terpenuhinya kebutuhan akal, dan
Terakhir terpenuhinya kebutuhan jasmani

Jika salah satu saja kebutuhan diatas tidak terpenuhi, maka
dipastikan orang tersebut akan merasa kurang.
Nah, dari pendekatan diatas, maka sebaiknya resolusi tahunan kita
berisi hal-hal untuk memenuhi 3 kebutuhan itu. Dan supaya
gampang membayangkannya, maka akan pas jika membagi resolusi
tahunan menjadi 3 bagian, yaitu

 Pertama Aspek Spiritual,
 Kedua Aspek Personal,
 Lalu yang terakhir barulah Aspek Finansial
Ya, 3 hal ini yang harusnya jadi fokus kita dalam membuat resolusi
tahunan. Lalu bagaimana membuat resolusi tahunan berdasarkan
tiga hal ini? Yuk Kita bahas satu-satu mulai
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Aspek Spiritual maksudnya kedekatan seorang hamba dengan Allah
Ta'ala. Karena berhubungan dengan hal-hal ini, maka resolusinya
seputar






Apa amal-amal yang ingin dicapai di tahun ini?
Apa peningkatan-peningkatan ibadah yang ingin dicapai?
Apa kebaikan-kebaikan baru yang ingin dilakukan?
Jika sebelumnya ada kewajiban yang belum dilakukan,
kapan mulai rutin mengerjakannya?
Kapan ingin meninggalkan maksiat yang masih sering
dilakukan?

Dan masih banyak hal lainnya tentang aspek spritual, silahkan
ditambahkan.
Pesan Saya . .
Aspek spiritual ini harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita.
Inilah yang jadi poin nomor satu.
Sudah fitrahnya, ketika seorang hamba jauh dari Tuhannya, maka
bisa dipastikan tidak ada urusan yang beres.
Jika ada yang terlihat mencapai ini itu, disaat yang sama dia jauh
dari Yang Maha Kuasa, sebenarnya itu adalah pencapaian semu.
Ingatlah bahwa siapapun diri kita, semakin tinggi kedudukan dunia,
maka hidup akan semakin hampa jika jauh dari Allah.

”Kedudukan Seorang Manusia disisi Tuhannya
bukan Dinilai dari Pencapaian Dunia”
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Karena itulah, target jangan sebatas dunia saja.
Sesungguhnya, kemuliaan dunia itu mudah dicapai. Karena
mencapai kemuliaan dunia itu cukup tekun dibidang yang kita
kerjakan. Yang susah itu adalah mencapai kemuliaan akhirat.
Karena penilaian Allah itu langsung menembus hati terdalam
kita. Dan Allah itu tahu siapa kita sebenarnya.
Jadi, pasang energi terbesar Anda untuk mencetak pencapaian
spiritual. Karena jika kita tidak bersungguh-sungguh disana, kita
akan rugi. Tidak lucu kan? Lagi asik-asik kejar dunia, kemudian di
panggil menghadap Yang Maha Kuasa? Hehe.
Tentu saja nasihat barusan juga menjadi pengingat untuk diri Saya.
Itu yang pertama.
Pastikan dalam Resolusi yang Anda buat ada Aspek Spiritual yang
ingin dicapai.
Waktu terus berlalu, usia semakin berkurang. Jika iman tidak
bertambah maka kita sedang dalam aktivitas yang salah.

Selain aspek spiritual, ada aspek personal. Ini berbicara tentang
peningkatan diri kita secara pribadi atau Saya lebih suka
menyebutnya dengan meningkatkan kapasitas diri.
Saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa rezeki itu
berbanding lurus dengan kapasitas seseorang. Jadi, jika seseorang
ingin merasakan rezeki yang besar, maka berusahalah menaikan
kapasitas diri. Berusaha memantaskan diri.
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Jika menghubungkan kapasitas dan resolusi, maka ada 3 poin yang
perlu kita perhatikan. 3 poin itu adalah
1.
2.
3.

Diri kita. Fokus kepada keahlian, kemampuan, dan keilmuan
yang kita miliki.
Keluarga kita. Bagaimana hubungan kita dengan mereka.
Orang-orang terdekat kita. Bagaimana kualitas orang-orang
yang dekat dengan kita dan seberapa banyak mereka.

Saat membuat resolusi tahunan, jangan sampai aspek personal ini
terabaikan. Kenapa?
Karena jika tidak ada peningkatan kualitas dalam diri kita, hubungan
dengan keluarga terabaikan, dan orang-orang terdekat kita juga
bermasalah, maka waktu-waktu yang kita lewatkan juga akan
bermasalah.
Karena itu, milikilah resolusi untuk menjadikan aspek personal Anda
lebih baik.
Contohnya







Ilmu apa yang ingin Anda kuasai di tahun ini?
Pengalaman apa yang ingin Anda rasakan?
Apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga hubungan
dengan orang tua atau pasangan Anda?
Hal yang ingin Anda lakukan dengan orang terdekat Anda
tahun ini?
Anda ingin bergabung dengan komunitas apa di tahun ini?
Bertemu dengan tokoh siapa tahun ini?

Masih banyak hal-hal lainnya, Anda bisa tambahkan sendiri.

9

Yang pasti, aspek-aspek personal itu meliputi pengembangan diri
sendiri, hubungan dengan keluarga, dan relasi terdekat Anda.
Jika hal tersebut berkembang, maka kapasitas Anda otomatis juga
akan berkembang. Dan memang sudah sepantasnya target itu harus
membuat kita lebih bertumbuh daripada diri kita sebelumnya.

Jika Aspek Spiritual sudah, dan Aspek Personal juga sudah jelas,
Maka barulah berbicara tentang Aspek Finansial.
Aspek Finansial itu seputar Bisnis, karir, penghasilan, aset, materi,
hutang, dan keinginan.
Yang bagian ini tidak perlu dijelaskan lagi, karena memang resolusi
banyak orang itu seputar hal ini, hehe. Seperti








Berapa Omzet bisnis yang ingin dicapai perbulan?
Berapa Omzet bisnis yang ingin dicapai pertahun?
Berapa penghasilan bulanan yang ingin dicapai?
Barang-barang yang ingin dimiliki?
Target lunas hutang? (jika ada)
Ingin liburan kemana? (Kalau mau)
dll

Nah, itulah cara membuat resolusi tahunan. Silahkan buat resolusi
Anda dengan mengacu kepada 3 hal barusan. Spiritual, Personal,
dan Finansial.
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Saat Anda mulai menulis resolusinya atau memperbaiki resolusi
yang sudah pernah Anda buat, maka Saya berpesan 2 hal.
Yang pertama,
Sebaiknya resolusinya bukan asal jadi dan bukan sekedar
mengikuti nafsu.
Alasan kenapa banyak target tidak tercapai itu karena target
dibuat tanpa alasan yang kuat. Target yang tidak memiliki alasan,
hanya akan jadi tujuan semu.
Jika alasannya tidak jelas, maka tidak akan ada energi untuk
mencapainya. Ujungnya malah menunda-nunda, dan waktu
terlewatkan begitu saja. Tanpa alasan yang kuat, resolusi seperti
apapun akan mudah dilupakan. Bagaimana resolusi bisa tercapai
jika yang buat saja lupa apa resolusinya? hehe.
Jadi, saat membuat resolusi, tanyakan kepada diri Anda
Kenapa Saya harus mencapainya?
Setiap resolusi yang Anda buat, harus memiliki alasan kuat.
Hanya dengan begitu insyaAllah tubuh Anda mampu mengingat
resolusi tersebut. Dan ketika tubuh mengingatnya, maka akan
semakin mudah mencapainya.

“Tujuan Tanpa Alasan akan Mudah Terlupakan”
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Pesan Saya yang kedua,
Ada baiknya resolusi yang dibuat tidak hanya selesai untuk diri
kita sendiri.
Dalam perjalanan mencapai target-target, tentu saja akan ada
tantangannya. Nah, jika target-target itu hanya untuk diri kita
sendiri, maka kita akan mudah malas. Itulah kenapa target yang
terlalu egois, sulit tercapai.
Jadi, buatlah resolusi yang juga ada dampaknya untuk orang-orang
disekitar Anda. Orang terdekat, orang tersayang, atau bahkan untuk
umat. Jadi saat Anda sedang jenuh, malas, suntuk, lesu. Anda akan
mudah bangkit saat mengingat mereka.

”Salah Satu Bahan Bakar Seseorang Terus
Berjuang adalah Karena ada Kepentingan Orang
yang Mereka Sayang”
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TAHAP KEDUA

VALIDASI RESOLUSI
Jika ditahap sebelumnya kita sudah paham cara membuat resolusi
dengan benar, maka sekarang Saya ajak Anda untuk membuat
target tersebut jadi masuk akal untuk dicapai. Atau Saya
menyebutnya dengan tahap validasi.
Tahap validasi ini untuk membantu resolusi Anda menjadi lebih
terukur. Buat apa?
Karena jika tidak terukur, maka sampai kapanpun orang tersebut
akan kesusahan saat ingin mencapainya.
Untuk memvalidasi resolusi Anda, silahkan Jawab dengan detail
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.


Apa yang ingin Anda capai di tahun ini?
Aspek Spiritualnya apa saja?
Aspek Personalnya apa saja?
Aspek Finansialnya apa saja?
Tuliskan serinci-rincinya.



Kapan Anda ingin mencapai resolusi yang Anda buat?
Setiap resolusi wajib diberi tanggal pencapaian.
Beri tanggal target Anda, karena target tanpa tanggal itu
artinya angan-angan.
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Kenapa Anda ingin mencapai hal-hal tersebut?
Kenapa? Berikan setiap resolusi alasan yang kuat.
Ingat, jangan mengada-ada alasannya ya. Tanyakan kediri Anda
sendiri apa sebenarnya alasan Anda ingin mencapai resolusiresolusi itu?
Jika Anda tidak bisa menemukan alasannya, lebih baik hapus
saja. Karena resolusi tanpa alasan tidak akan memberikan Anda
energi saat memperjuangkannya.



Apa hal terbaik yang akan terjadi jika resolusi Anda tercapai?
Silahkan bayangkan dan tuliskan



Apa hal terburuk yang akan terjadi jika resolusi Anda tidak
tercapai?
Silahkan bayangkan dan tuliskan.
Membayangkan dan mensimulasikan kemungkinan yang akan
terjadi jika target meleset atau tercapai akan membantu diri
kita lebih bersemangat.



Bagaimana cara Anda mencapai resolusi tersebut?
Mulailah berfikir rencananya. Gagal dalam merencanakan,
artinya merencakan kegagalan. Untuk mencapai resolusi, tidak
cukup dengan memilikinya saja. Anda perlu membuat rencana
untuk mencapainya.
Selain rencana, tuliskan juga apa saja yang
butuhkan untuk mencapai resolusi yang telah dibuat.

Anda

Catatan : Jika saat menjawab bagian ini Anda menemui
kesulitan, itu artinya ada ilmu yang perlu Anda dipelajari. Maka
saran Saya cari ilmunya atau cari orang yang bisa Anda tanya.
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Tuliskan langkah pertama Anda? Dan kapan Anda akan
melakukannya?
Jika sebelumnya adalah rencana garis besarnya, maka ini
adalah garis startnya.
Percuma punya rencana besar, tapi tidak tahu apa yang harus
dilakukan pertama kali. Kita perlu bagian ini untuk
memperjelas langkah awal kita.
Terkadang hal tersulit dari mencapai target itu adalah tahap
memulai. Karena itu, bagian ini harus jelas.
Jika Anda sudah memulai, maka yang perlu di lakukan adalah
melanjutkan. Karena jika tidak dimulai-mulai, maka resolusi
tidak akan pernah tercapai. Iya kan? Hehe



Terakhir, sebesar apa komitmennya Anda untuk mencapai hal
tersebut?
Ini adalah kehidupan Anda.
Resolusinya milik Anda, resolusi itu adalah kebaikan untuk diri
Anda sendiri. Jadi, sebesar apakah komitmen Anda terhadap
resolusi tersebut?
Semakin besar komitmen Anda, itu terlihat dari kesungguhan
Anda mencapainya. Jika komitmen Anda besar, maka Anda
tidak akan punya waktu untuk beralasan, dan bermalasmalasan.
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Untuk membuat Anda lebih kebayang cara memvalidasi resolusi ini,
Saya akan mengambil contoh dari yang pernah Saya lakukan kepada
teman-teman Agen resmi entrepreneurID.
Dulu, Saya pernah meminta mereka menuliskan beberapa resolusi
untuk kami bantu dalam tahap mencapainya.
Misal kita berbicara dari Aspek Finansial.
Ini kira-kira contohnya
Apa yang ingin Anda capai di tahun ini?
- Penghasilan rutin 10 Juta per bulan
Kapan Anda ingin
- Di akhir tahun

mencapai

resolusi

yang

Anda

buat?

Kenapa Anda ingin mencapai hal-hal tersebut?
- Agar bisa mencukupi kebutuhan hidup dan membahagiakan
keluarga. Jika Saya tidak mencapainya maka dampak buruknya akan
dirasakan keluarga Saya. Jika Saya mencapainya, artinya Saya bisa
membahagiakan mereka,
Bagaimana cara Anda mencapai resolusi tersebut?
- Meningkatkan penjualan, memperbanyak database, menambah
media promosi, memperbanyak pelanggan, membuat pembeli
cepat repeat order, mendesain funnel, membangun tim penjualan,
mengusai berbagai jenis traffic dan terus belajar.
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Tuliskan langkah pertama Anda? Dan kapan Anda akan
melakukannya?
- Saya akan mulai dari cara mengusai traffic berbayar, dan saya akan
cari ilmunya mulai minggu depan.
Terakhir, sebesar apa komitmennya Anda untuk mencapai hal
tersebut?
- Saya berkomitmen 100% dan Saya akan melakukan setiap rencana
Saya tanpa menunda-nunda. Dan ketika Saya menunda, maka Saya
akan mendenda diri Saya sendiri.
Begitulah cara memvalidasi resolusi.
Validasi pada dasarnya dilakukan untuk mengukur kemampuan kita.
Jika saat memvalidasi kita bingung, dan kesusahan. Maka artinya
resolusi saat itu lebih besar dari kemampuan kita saat ini.
Jika menemukan hal yang seperti itu, kita bisa mengurangi resolusi
dan menggantinya dengan resolusi sesuai dengan kemampuan kita.

”Validasi Resolusi dilakukan agar Target jadi
Terukur dan Masuk Akal untuk Dicapai”
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TAHAP KETIGA

TIPS MENCAPAINYA
Jika dirangkum, ada 5 tips dari Saya yang bisa Anda lakukan untuk
memperbesar kemungkinan resolusi Anda tercapai.

Proaktif artinya adalah terus bergerak, jangan diam.
Misalnya Anda ingin umrah. tapi belum ada uangnya. Nah, yang
belum ada kan hanya uang. Tapi Anda tetap bisa terus bergerak
dengan mencari ilmunya, mencari informasinya, dan mulai
menentukan rute perjalanannya. Siapa tau, dengan terus proatif,
jalan-jalan yang sebelumnya kelihatan mustahil akan terbuka satu
persatu.
Ini juga berlaku dalam target apapun. Proaktiflah.
Targetnya tahunan, Maka buatlah goal yang harus dicapai perbulan
agar target tahunannya tercapai.
Kemudian buat goal yang harus dicapai mingguan, agar target
bulanannya tercapai.
Setelah tahu target mingguannya, maka rencanakan aktivitas
hariannya. Jadi sebenarnya kunci agar target tercapai
adalah aktivitas harian.
Misal Anda ingin bisnisnya mengalami pertumbuhan beberapa
bulan kedepan. Maka hal itu tidak akan terjadi begitu saja jika Anda
tidak melakukan aktivitas hariannya setahap demi setahap.
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Intinya jangan diam. Anda harus punya agenda aktivitas harian
untuk dilakukan.
Untuk mencapai target, mari kita geser pola pikirnya.
Bahwa mencapai target itu seperti naik tangga. Setahap demi
setahap. Dan agar tahap-tahap tersebut terlewati maka yang
dilakukan adalah disiplin mengerjakan aktivitas hariannya.

”Apa yang akan dicapai Seseroang, Sebenarnya
bisa Dipresdiksi dari Aktivitas Hariannya”
Kita harus akui ada target-target yang tidak mungkin dicapai
sendirian. Seperti misalnya ingin omzet rutin miliaran perbulan. Nah
ini akan sulit tercapai jika actionnya sendirian. Mungkin baru bisa
tercapai dengan memiliki tim.
Maka tips kedua agar resolusi tercapai adalah libatkan faktor-faktor
pengungkitnya.
Faktor-faktor ini ada banyak. Ada teknologi, ada otomasi sistem,
ada tim, ada faktor orang lain.
Pengusaha yang benar itu tidak mengerjakan semua tugasnya
sendirian. Ada bagian-bagian lain yang butuh bantuan. Bisa dengan
bantuan orang, atau bisa dengan bantuan teknologi.

”Jangan Pernah Berfikir untuk Ahli disemua
Bidang. Jika Seseorang Mencoba Ahli disemua Hal
Sebenarnya Dia Tidak Ahli Dibidang Apapun”
19

Saat menjalankan rencana, tentu tidak semulus saat
merencanakannya, hehe. Akan ada tantangan baik dari internal atau
eksternal yang menghambat mulusnya rencana.
Karena itu luangkanlah waktu untuk melakukan evaluasi. Apakah
kita masih tetap di dalam jalur, keluar jalur, atau malah salah jalur.
Saya lebih suka menyebut evaluasi dengan muhasabah. Jadi
muhasabah itu mengoreksi diri sendiri, untuk hasil yang lebih baik
kedepannya.
Kerja terus-terusan itu baik, tapi ada tidak baiknya.
Action terus-terusan itu baik, tapi ada tidak baiknya.
Yang mana yang benar-benar baik?
Action terus, dan dibarengi muhasabah.
Idealnya muhasabah itu dilakukan malam hari menjelang tidur.
Sebelum rehat, coba ukur aktivitas yang kita lakukan di hari
tersebut.
Jika tidak bisa, maka lakukanlah perminggu.
Jika mingguan tidak bisa juga, maka setiap pertengahan bulan.
Dan jika belum bisa juga, maka lakukanlah muhasabah setiap bulan
sekali.
Yang penting setiap aktivitas kita terukur.
Dengan mengukurnya, maka akan kelihatan progresnya.
Lakukanlah evaluasi ketat, sehingga Anda tahu dibagian mana yang
perlu perbaikan.

20

3 Tips yang sudah Saya sampaikan adalah hal-hal teknis. Selain hal
teknis, ada tips yang lainnya.

Mau resolusinya tercapai? Beneran mau?
Maka yakinlah 100% Anda bisa mencapainya.
Jangan ragukan diri sendiri, karena pada dasarnya semua orang
mampu, hanya saja kadang keyakina yang menghalanginya.
Jika kita saja ragu, bagaimana cara kita meyakinkan orang lain?
Bagaimana cara kita meyakinkan rezeki datang kepada kita?

Melanjutkan dari pembahasan yakin, sesungguhnya tidak ada yang
mampu menghentikan apa yang ingin kita capai kecuali diri kita
sendiri dan tidak ada yang mampu mengabulkan harapan kita
kecuali Allah Ta'ala.
Yang perlu dilakukan manusia itu sebenarnya sederhana.
Pertama berniat yang baik-baik. Kemudian berusaha sampai titik
maksimal. Terakhir adalah tawakal.
Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam
menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan.
Mudah bagi Allah untuk memberikan apa yang kita minta.
Jadi cukup lakukan bagian kita sebaik-baiknya, dan jangan berusaha
mencampuri hak Allah.
Jika itu rezeki kita, maka akan sampai kepada kita. Hanya saja
waktunya hanya Allah yang tahu. Dan cara menunggu yang terbaik,
adalah dengan terus berusaha sampai titik maksimal.
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Dan itulah 5 tips dari Saya untuk memperbesar tercapainya resolusi
tahunan Anda.
1.

Proaktif

2.

Libatkan faktor-faktor pendukung

3.

Evaluasi ketat

4.

Yakin, dan

5.

Sempurnakan ikhtiar serta jaga tawakal

Jangan lupa diterapkan ya. ^^
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KESIMPULAN
Supaya Anda paham arah Ebook ini, Saya berikan kesimpulannya ya.
Inilah yang perlu Anda lakukan setelah membaca Ebook ini.
Pertama, buatlah resolusi Anda menjadi 3 bagian.
Spiritual, Personal, Finansial. Tulisakan serinci mungkin dan jangan
lupa sertakan alasannya.
Kedua Validasi Resolusi tersebut,
Buat sedetail-detailnya. Jika resolusi Anda banyak, maka setiap
target perlu dijelaskan secara detail, kapan, kenapa, dan bagaimana
cara untuk mencapai target tersebut.
Ketiga, susun aktivitas harian dan disiplinlah melakukan aktivitas
tersebut.
Tanpa kedisiplinan, tidak akan ada pencapaian.
Keempat, jadwalkan waktu untuk melakukan evaluasi.
Agar jelas progress dari pencapaian resolusi Anda.
Kelima, Yakinlah, sempurnakan ikhtiar usaha-usaha Anda dan bawa
kedalam doa.
Semoga Allah mudahkan.
Jika Anda meminta hal baik, niscaya Allah akan kabulkan.
Bukankah Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang?
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Sadarilah bahwa ada jarak, antara diri kita saat ini dan target yang
ingin kita capai. Jarak tersebut Saya menyebutnya dengan Goal
Gap.
Yang perlu dilakukan agar target tercapai adalah menyusun rencana
dengan detail agar Goal Gap bisa dilewati.
Minimal kita harus tau hal pertama yang perlu kita lakukan.
Kemudian langkah berikutnya apa, kemudian apa, sampai akhirnya
target tercapai. Karena mencapai target itu perlu proses.
Pada dasarnya pendekatan untuk mencapai target itu banyak. Tapi
apapun pendekatannya, intinya untuk mencapai target, yang
penting adalah siap berproses. Mulailah dari hal-hal yang bisa kita
lakukan. Nanti akan kelihatan progressnya setahap demi setahap.
Begitulah kerja tubuh kita, Jika tanpa proses, maka tubuh kita akan
otomatis akan menolak, sehingga jadi panjang angan. Impiannya
tinggi, tapi actionnya tidak ada.
Selalu ingat bahwa target adalah hasil, target adalah akibat.
Akibat tidak datang tiba-tiba jika tidak ada sebabnya.
Karena itulah fokus ke penyebabnya. Cari ilmunya, penuhi syaratsyaratnya, buat rencana sedetail mungkin. Karena detail adalah
kekuatan.
Akhir kata,
Saya ucapkan selamat jika Anda bisa membaca sampai bagian ini.
Semoga itu adalah sinyal dari Allah kepada Anda bahwa kehidupan
Anda di tahun ini semakin baik, aamiin.
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Penulis Ebook Ini

Dewangga Nuzulumay, pria kelahiran 9 Mei 1992 ini adalah sarjana
Teknik Perminyakan dengan predikat Cumlaude. Tapi walaupun
begitu, rupanya ia lebih senang optimasi bisnis daripada optimasi
sumur minyak.
Pegalaman pribadinya di industri minyak dan gas selama 6 bulan,
membuatnya mantap menjadi pengusaha karena menurutnya hidup
terlalu singkat untuk diatur jam kerja. Saat ini kesehariannya banyak
dihabiskan memimpin beberapa bisnis miliknya dan terus menerus
memperbaiki diri.
Karena hobinya sharing, dia juga aktif berkontribusi dalam mengisi
konten yang ada di entrepreneurID. Untuk mendapatkan sharing
lainnya dari Dewangga, bisa langsung klik tombol dibawah ini.

Ikuti Sharing Rutin Dewangga
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