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Waktu Berlalu Terlalu Cepat

tapi Kerjaan Tidak Ada Habisnya?

Artinya Kamu Butuh



Ini adalah langkah yang sangat penting 
sebelum memulai harimu. 

Buatlah jadwal pekerjaan yang akan 
dikerjakan pada hari tersebut agar 

pekerjaanmu lebih terorganisir.

Buat Jadwal Harian

��



Pilah pekerjaan yang memiliki 
tingkat prioritas lebih tinggi 
untuk dikerjakan terlebih 
dahulu. 

Kamu harus bisa membedakan 
antara pekerjaan yang penting 
untuk dikerjakan dan 
pekerjaan yang bisa kamu 
kerjakan di hari lain.

Seleksi
Prioritas
Pekerjaan

��



��

Identifikasi waktu yang terkonsumsi pada 
setiap pekerjaan agar kamu dapat mengetahui 

seberapa banyak pekerjaan yang selesai dan 
juga seberapa banyak waktu yang tidak 

digunakan dengan baik pada hari tersebut.

Telusuri Waktu
yang Dihabiskan Setiap Hari



Setelah membuat jadwal 
pekerjaan harian, kamu 
juga perlu memberikan 
batas waktu untuk 
setiap pekerjaan. 

Dengan terbuatnya 
deadline, kamu akan 
semakin ingin 
menyelesaikan 
pekerjaan tersebut dan 
tidak menunda-nunda.

Beri Batas Waktu
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Tidak dapat dipungkiri bahwa 
dalam bekerja, kita sering kali 
melakukan multitasking. 
Namun, hal ini bisa 
menyebabkan pekerjaanmu 
tidak terselesaikan dengan 
cepat, bahkan terbengkalai 
lho. 

Maka dari itu, lebih baik untuk 
fokus menyelesaikan satu 
pekerjaan terlebih dahulu.

Hindari
Keinginan

Multitasking
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Jadikan Diri
Lebih Tertata

��

Untuk menciptakan alur 
bekerja yang baik, kamu perlu 
menjadikan dirimu lebih baik 
terlebih dahulu. 

Mulailah dengan merapikan 
meja, daftar pekerjaan dan 
juga suasana hati agar dapat 
menjalankan hari dengan 
menyenangkan.
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Hilangkan
Gangguan

Jangan sampai distraction 
yang tidak berkaitan dengan 
pekerjaan mengganggu alur 
bekerja. 

Tetaplah fokus ke jadwal 
harian yang telah kamu 
ciptakan agar pekerjaanmu 
cepat terselesaikan dan tidak 
tertunda.



Rencana
Jangka Panjang
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Selain membuat jadwal 
harian, rencana jangka 
panjang akan sangat 
membantu dalam mengatur 
prioritas pekerjaanmu dan 
juga dapat menciptakan 
gambaran workflow atau alur 
kerja di masa yang akan 
datang.



Berkomunikasi
dengan Baik

��

Komunikasi yang baik sangat 
penting dan dibutuhkan saat 
kamu bekerja sama dengan 
rekan kerja lainnya.

Komunikasi yang baik akan 
menghindarkan kamu dari 
kesalahpahaman yang dapat 
membuat pekerjaanmu lebih 
sulit.



Beristirahat
Sejenak

��

Setelah menyelesaikan 
beberapa pekerjaan, berikan 
sedikit waktu kepada dirimu 
sendiri untuk menarik nafas 

dan beristirahat sejenak.

Jangan sampai stres dan 
kelelahan dalam bekerja 

menghampirimu. 


