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Pernahkah kamu mengatur 
tujuan untuk meraih suatu 

pencapaian?



System and Goals
Menentukan tujuan adalah hal yang berguna untuk 
mengarahkan kamu kepada poin penting dalam hidup 
serta mencapai tujuanmu. Namun akan lebih efektif 
ketika kamu mencoba fokus terhadap sistem atau 
proses. 
Kebiasaan hidup dapat menyusun sistem dan 
mengumpulkan pola perilaku yang kamu tunjukan 
setiap harinya, jika kamu menggabungkan mereka 
bersama maka ini akan mengantarmu kepada hasil yang 
dihasilkan dari oleh sistem yang sempurna. 



Lalu, Apa yang harus saya 
lakukan?



Ada beberapa hal dari james 
clear yang perlu kamu ketahui 

Jangan terlalu fokus terhadap angka saat 
menentukan suatu pencapaian, karena angka 
hanyalah sebuah informasi dan memastikan kita 
dijalan yang tepat. 
Setiap orang pasti memiliki masalah yang sering 
kali terulang, suatu kebiasaan dapat membantu 
mengembangkan solusi yang lebih baik terhadap 
masalah yang berulang dalam hidup.
Kebiasaan terhitung 40-50% dari perilaku 
sehari-hari



Hiraukan standar sukses dari material dan 
cobalah pandang dari sisi mengembangkan 
kualitas kreatifitas atau pekerjaan yang 
membuatmu merasa bangga. 

Kebiasaan bukanlah garis akhir yang harus di 
lewati, melainkan gaya hidup untuk dijalani.

Kamu punya sesuatu di dalam dirimu yang 
tidak dimiliki orang lain, jika kamu tidak 
menciptakannya, dunia tidak akan pernah 
mendapatkannya lagi dalam bentuk apa pun. 
PEKERJAAN Anda bukan untuk menilai yang 
kamu perlukan adalah menciptakan pekerjaan.



Bangun kebiasaan baik yuk!
Tahukah kamu? 
Jika kita memiliki perilaku buruk maka akan sulit 
untuk membangun proses hidup atau kebiasaan yang 
baik

So how?
Mulailah dengan melakukan perubahan-perubahan 
kecil terlebih dahulu yang nantinya akan menjadi 
kebiasaan baik dan tentunya dapat mengurangi 
bahkan menghilangkan kebiasaan buruk. Kamu bisa 
mulai dari langkah awal 1% perubahan. Hal ini 
memungkinkan adanya pengaruh besar terahadap 
hidupmu nantinya! 



Dibutuhkan waktu 
seumur hidup untuk 
membangun kebiasaan 
karena jika kamu 
berhenti melakukan 
sesuatu yang kamu 
bangun maka itu bukan 
lagi kebiasaan.



“Let’s build a good 
habit! Start with 

small things and get 
big result of your 

life”



● Tiny Changes with Big Results // 
Ground Up 083 (Matt D'Avella )

● https://youtu.be/eK1fXca3-qQ

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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