Powerful Tips
on Goal Setting
Rencanakan & Wujudkan Target Anda !
Panduan terlengkap langkah demi langkah menyusun goals, yang mampu terus
menginspirasi Anda sepanjang tahun, dan memberikan kepastian meraihnya, melalui
SMARTEST Goals – Kolaborasi sempurna SMART goals riset terkini dan Teknik NLP !

Sukses berawal dari sebuah rencana, dan ebook ini kami persembahkan bagi setiap orang yang mengatakan kepada
dirinya bahwa sukses adalah “Keharusan” bukan keinginan ! Jika Anda melihat ebook ini bermanfaat, baik bagi diri
Anda sendiri, keluarga atau teman Anda, silahkan kirim ebook ini kepada mereka. LIVE WITH PASSION !
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Pada tahun 1953, sekelompok peneliti Universitas Yale melakukan
survey untuk mengetahui seberapa banyak lulusan pada tahun
tersebut yang mempunyai dan menulis goals secara jelas tentang
kondisi hidup masa depan yang mereka ingin miliki. Ternyata hanya
3% yang punya goals secara terperinci. Dua puluh tahun kemudian,
dilakukan pengumpulan data atas lulusan tahun 1953, dan di
dapatkan fakta bahwa 3% almamater yang memiliki goals
mengumpulkan kekayaan finansial lebih banyak dari yang
dikumpulkan oleh 97% !
Artinya …
1. Goals terbukti efektif
2. Banyak orang tidak memanfaatkan goals
Bagaimana kondisi hidup Anda hari ini ? Perkiraan saya adalah,
Anda ingin memiliki kehidupan dan lebih baik, saat ini Anda sedang
mencari cara untuk mewujudkannya, dan Anda akan
menemukannya caranya di artikel ini.
Bagaimanapun situasi hidup Anda hari ini dan apapun latar
belakang Anda, artikel ini menunjukkan secara jelas cara untuk
mewujudkan apapun yang anda inginkan melalui tiga bagian
berikut ini :
1. Ambil Keputusan Bijak
2. Susun Goals yang Inspiratif
3. Tetap Fokus dan On-Track

Copyright © 2020 Better Career Better Life | karirplus.com

1

Setiap hari, semua orang mengambil keputusan, mulai dari
keputusan untuk bangun jam berapa di pagi hari, sarapan apa,
pakaian yang akan dikenakan, apa yang akan dilakukan hari ini,
dan masih banyak lagi. Kita semua memang bebas mengambil
keputusan, namun akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang
sudah diambil tidak bebas. Misalnya, saat makan di foodcourt, kita
memang bebas memilih makanan, dan akibat dari memilih sebuah
menu makanan itulah yang tidak bebas, artinya harus membayar
harga sesuai dengan makanan yang diambil.
Demikian juga dengan goals, kita boleh tidak memiliki goals,
namun kita juga harus tahu apa akibat yang ditimbulkannya.

Mengapa harus mempunyai goals
1. Memberikan petunjuk arah
Hidup adalah sebuah perjalanan menuju ke suatu tempat.
Memiliki goals berarti mengetahui secara pasti posisi sebuah
lokasi (keinginan) yang akan kita tuju, sehingga membuat
perjalanan menjadi lebih singkat dan lebih cepat sampai.
2. Memberikan semangat hidup
Saat merencanakan liburan, perasaan kita gembira. Saat
membayangkan promosi, ada semangat yang muncul dalam diri
kita. Saat menyusun goals dan membayangkan apa yang kita
peroleh saat goals itu terwujud, maka hal itu membuat hidup
kita semakin bersemangat dan lebih berarti.
3. Memastikan yang kita dapat persis sama seperti yang kita mau
Goals memastikan bahwa apa yang kita dapat sesuai dengan
yang kita inginkan sejak awal, tidak lebih dan tidak kurang. Diri
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kita sendiri yang paling tahu apa yang kita butuhkan dan apa
yang kita mau, bukan orang lain.
Setelah mengetahui pentingnya memiliki goals, kini saatnya
Anda mengambil keputusan.
●

●

●

“It is in your moments of decision that your destiny is
shaped”
- Anthony Robbins ●

●

●

Saat Anda mengambil sebuah keputusan, adalah saat dimana
nasib Anda ditentukan, jadi…

Apa yang Anda mau ?
Apakah sudah ada dalam pikiran, sesuatu yang sangat ingin
Anda wujudkan ? Keinginan ini bukan keinginan orang lain, juga
bukan sesuatu yang menurut Anda “seharusnya anda juga punya
keinginan, seperti yang orang lain punya”. Apa yang Anda mau
harus benar-benar berasal dari keinginan dalam hati Anda.
Untuk menemukan apa yang menjadi keinginan Anda yang
sebenarnya, gunakan teknik “Brainstorming”. Alokasikan waktu,
duduk dilokasi dengan suasana yang tenang, lalu lakukan
diskusi dengan diri anda sendiri.
Teknik “Brainstorming” dilakukan dengan 3 tahap berikut ini :
1. Tetap menjaga keseimbangan hidup
Menyadari bahwa ada tujuh area utama yang menyentuh
kehidupan kita :
1) Kesehatan
2) Spiritual (kehidupan rohani)
3) Pengembangan Diri
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4) Persahabatan dan Hubungan Sosial
5) Karir
6) Keuangan
7) Kualitas dan Gaya Hidup
Situasi yang idealnya adalah memiliki kehidupan yang
seimbang atas tujuh area utama tersebut, yaitu sebuah
kehidupan dimana Anda mengetahui secara pasti apa yang
Anda inginkan untuk masing-masing area itu.
2. Gunakan pertanyaan untuk eksplorasi keinginan Anda
Cara termudah untuk mengetahui keinginan kita adalah
dengan bertanya, lalu tulis semua jawaban yang muncul
dalam pikiran. Ingat, jangan lakukan hal berikut untuk
jawaban anda :
1) Mempertanyakan apakah jawaban itu realistis ?
2) Membatalkan jawaban yang sudah muncul
3) Membatasi dan berhenti menjawab, kecuali jika Anda
sudah “benar-benar kehabisan” ide
Berikut ini adalah pertanyaan efektif untuk menemukan
semua yang Anda inginkan :
1) Dalam hidup ini Anda ingin menjadi apa, memiliki apa,
dan melakukan apa ?
2) Pada suatu saat Anda merasakan suatu kebahagiaan
dan sangat bersemangat. Pertanyaannya adalah,
bagaimana Anda dapat mengetahui kalau saat / kondisi
itu membahagiakan Anda ?
3) Hal apa, yang bahkan hanya memikirkannya saja bisa
membuat Anda tersenyum lebar ?
4) Apa yang akan anda lakukan jika Anda memiliki hampir
semua uang di dunia ini ?
Copyright © 2020 Better Career Better Life | karirplus.com

4

5) Jika mengetahui bahwa Anda selalu dan pasti berhasil
100% melakukan apapun, apa yang akan Anda pilih
untuk lakukan ?
Setelah menjawab pertanyaan di atas, sekarang Anda telah
memiliki daftar ide dan gambaran yang jelas tentang
semua keinginan Anda.
Sekarang, ambil waktu istirahat sejenak, berdiri dan
menggerakkan anggota badan untuk merilekskan otot,
berjalan ke pekarangan rumah lihat pemandangan, ambil
minuman segar dan minum, supaya Anda bisa segar
kembali, sebelum melangkah ke tahap berikutnya, memilih
satu goal terpenting dari daftar ide / keinginan tersebut.
3. Memilih goal yang terpenting
Ini adalah tahap untuk memilih satu goal terpenting yang
ingin diwujudkan.
Ambil daftar ide / keinginan, lihat keinginan ke-1 dan ke-2,
dan tanyakan ke diri anda :

“Seandainya saya memiliki lampu ajaib, yang
memberikan hanya 1 kali kesempatan kepada
saya untuk meminta, mana diantara kedua
keinginan ini yang akan saya minta ?”
Pilih salah satu yang menurut Anda itulah yang terpenting,
kemudian coret yang lain. Lalu bandingkan keinginan yang
telah Anda pilih dengan keinginan ke-tiga yang ada dalam
daftar tersebut, jawab pertanyaan yang sama, setelah itu coret
salah satu yang menurut Anda kurang penting.
Lakukan pengulangan proses di atas untuk menguji seluruh
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keinginan yang ada pada daftar. Setelah selesai, maka
sekarang Anda sudah menemukan satu goal terpenting dalam
hidup Anda saat ini, dan akan kita pakai untuk keseluruhan
pembahasan dalam artikel ini.

Mengapa Anda harus mewujudkan goal itu ?
Pada tahap ini, Anda wajib menemukan semua alasan
terpenting, mengapa Anda harus mewujudkan goal itu.

Apakah Anda bersedia membayar harga ?
Tidak ada yang gratis di dunia ini, seorang pengemis saja
harus melakukan aktivitas untuk mendapatkan sesuatu. Jika
kita ingin mewujudkan goal, maka ada hal-hal yang harus
dilakukan sebelumnya.
Anda harus mau membayar harga yang diperlukan untuk
mendapatkan sebuah kesuksesan, yaitu bagaimana
komitmen dan cara Anda menggunakan :
1. Waktu
2. Uang
3. Energi
Jangan melangkah pada bagian berikutnya dari artikel ini sebelum
Anda menemukan satu Goal terpenting bagi hidup Anda, mampu
menjawab mengapa Anda harus mewujudkan goal tersebut, dan
komitmen untuk membayar harga sebuah kesuksesan.
Jika anda sudah siap untuk melangkah pada bagian berikutnya,
maka saya ucapkan selamat !

Copyright © 2020 Better Career Better Life | karirplus.com

6

SMART goals pertama sekali diperkenalkan tahun 1981, dan yang
paling populer adalah singkatan dari : Specific (terperinci),
Measurable (dapat diukur), Attainable (dapat diraih), Realistic
(masuk akal), Time Bound (target waktu).
Menurut data statistik, ternyata dari populasi orang yang membuat
goal di awal tahun, hanya 12% yang berhasil memenuhi target.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang yang sudah
membuat SMART goal, memiliki pengetahuan, dan skill hanya 12%
yang berhasil ? Ada tiga point utama yang menjadi penyebabnya :
1. SMART goals 1981 terlalu sederhana, sehingga tidak
memberikan arahan jelas kepada orang-orang untuk
mengevaluasi proses penyusunan goals secara keseluruhan
2. “R” dalam SMART goal adalah Realistic, hal ini cenderung
tidak mengakomodasi aspek inspiratif secara proporsional
dan membatasi kemampuan orang-orang untuk berani
berimajinasi
3. Situasi lingkungan saat ini dengan tuntutan perubahan yang
cepat dan persaingan yang semakin ketat, sangat berpotensi
menciptakan tekanan psikologis. Aspek inilah yang belum
tersentuh secara maksimal dalam proses SMART goals 1981
SMARTEST goals 2013 adalah perkembangan terakhir proses goal
setting, sehingga menjadi versi yang lebih powerful dalam hal :
1. SMARTEST mengadopsi pertanyaan menantang dari semua
Top Achiever, berdasarkan pengalaman di lapangan dan
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training terbaik yang pernah mereka hadiri untuk meraih
prestasi terbaik
2. Prosesnya disusun berdasarkan penggabungan riset terkini
dalam bidang goal setting dengan teknik NLP (Neuro
Linguistic Programming). Goal yang dihasilkan benar-benar
mewakili keinginan orang yang menyusun goal tersebut, di
bangun dengan dukungan alasan yang kuat mengapa harus
diraih, sehingga memiliki power untuk terus menginspirasi
yang orang tersebut.
Sekarang kita masuk pada penjelasan detail SMARTEST goal. Ambil
goal terpenting yang sudah diidentifikasi pada bab sebelumnya.

Specific
Artinya

: harus jelas menyatakan apa yang ingin diraih, mengapa
menginginkan, siapa yang melakukan, apa yang harus
dilakukan, dimana, dan kapan.

Measurable
Artinya

: dapat diukur, melalui bukti yang dapat Anda ataupun
orang lain lihat, dengar, dan rasakan saat goal diraih.

Achievable
Artinya

: cek realita, bahwa goal Anda memang dapat diraih

Resources
Artinya

: cek sumber daya yang sudah Anda miliki dan yang akan
Anda miliki. Ini adalah kumpulan daftar bukti, bahwa
Anda memang memiliki kemampuan dan peluang besar
untuk mewujudkan goal.
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Timing
Artinya

: Anda
membuat
keputusan
tentang
tanggal
penyelesaian, dan kapan Anda menginginkan goal itu
terwujud.

Effect
Artinya

: Ini adalah tahap untuk mengecek seluruh dampak
positif dan negatif yang berpotensi muncul saat berada
dalam proses mewujudkan goal. Tujuannya adalah
supaya Anda sudah mengantisipasi apa saja yang
mungkin terjadi, dan memiliki langkah alternatif.

Strategy
Artinya

: Apa saja langkah-langkah kecil, jalur yang anda ambil
dan lalui, meski belum sempurna, yang harus dilakukan
hari ini untuk merealisasikan goal. Dengan kata lain, ini
adalah “Action Plan” (Rencana Tindakan)

Truthfully
Artinya

: Langkah ini adalah untuk mengecek sekali lagi tentang
Goal terpenting yang sudah Anda pilih, bahwa adalah
benar dibangun berdasarkan hasrat dan keinginan Anda.
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Anda saat ini sudah mempunyai goal yang inspiratif, dan hal itu
sangat pasti bisa membuat Anda melakukan langkah awal. Lalu
bagaimana dengan langkah-langkah berikutnya ?, karena
mewujudkan goal adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan
serangkaian langkah konsisten,
“Masalah hanya akan
dan akan semakin baik jika
kecepatan langkahnya meningkat.
terlihat oleh seseorang,

saat wajahnya berpaling
Saat anda mulai melangkah,
dari tujuan semula”
maka saat itu juga anda mulai
- Brian Tracy mendapatkan “feedback”, yaitu
bisa berupa hasil yang Anda
harapkan atau sebaliknya hasil yang tidak Anda harapkan. Oleh
karena itu, saat menghadapi tantangan, Anda perlu strategi khusus
supaya tetap fokus dan berada dalam jalur yang sudah
direncanakan sebelumnya untuk mewujudkan goal.

Menumbuhkan antusiasme yang terus membara
Untuk terus memiliki semangat yang tinggi, terutama saat
menghadap tantangan dalam perjalanan mewujudkan goal, berikut
ini adalah delapan cara yang sudah terbukti ampuh untuk
menumbuhkan sikap antusias yang terus membara :
1. Isi lingkungan pribadi di sekitar Anda (lokasi yang biasanya
Anda kunjungi, misalnya ruang kerja, ruang keluarga, ruang
tidur, atau mobil) dengan gambar, poster, kalender, piala,
atau benda lainnya, sehingga dengan mendapat signal
pengingat secara konsisten setiap hari yang dipancarkan oleh
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benda-benda di sekeliling Anda, maka Anda akan dapat
disemangati.
2. Selalu kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki
attitude positif. Jika ketemu orang-orang negatif, berlarilah
menjauhi mereka secepat mungkin.
3. Isilah pikiran Anda setiap hari dengan informasi positif yang
anda dapat dari membaca buku, koran, menonton televisi,
dan mendengarkan radio.
4. Ciptakan situasi semangat dengan merayakan kemenangankemenangan kecil secara rutin bagi diri Anda, saat berhasil
mewujudkan target harian atau mingguan.
5. Sediakan moment dengan suasana tenang, dimana Anda
dapat melakukan “Mental Programming dengan teknik NLP”.
Misalnya dengan mendengar lagu / musik tertentu untuk
memberikan sumber inspirasi dan semangat.
6. Berpenampilan yang rapi dan professional setiap hari,
sehingga terlihat sebagai orang yang sukses.
7. Punya sikap selalu “melakukan segera” untuk hal sekecil
apapun, karena tindakan menghasilkan motivasi, sedangkan
penundaan mematikan motivasi.
8. Bila perlu, “bakar kapal anda !”, sehingga Anda hanya punya
satu pilihan, tidak ada jalan mundur atau menyerah, yang ada
hanya : Maju Terus !

Personal Success Journal
Mulailah membuat catatan harian pribadi tentang semua aktivitas
dan kesuksesan Anda. Dengan memiliki catatan harian pribadi
maka Anda selalu dapat memantau dan mengetahui posisi Anda
saat ini terhadap Goal yang sudah ditetapkan.
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Hampir setiap orang mengetahui atau setidaknya pernah diberi
tahu pentingnya membuat goal secara serius dan benar, namun
hampir setiap orang pada saat yang sama mengabaikannya.
Pertanyaannya…

Bagaimana dengan Anda ?
Apakah tahun depan akan sama saja dengan tahun-tahun
sebelumnya, kecuali umur Anda bertambah satu tahun menjadi
lebih tua, atau Anda memutuskan bahwa tahun depan harus
menjadi tahun dengan sukses besar !
Anda sudah mengetahui langkah demi langkah penyusunan goal
setting dengan teknik terkini yang digabungkan dengan teknik NLP,
sekarang saatnya Anda membuat keputusan, karena :

Hanya Anda yang bisa merubah nasib Anda,
dan saat keputusan dibuat
di saat itu juga nasib Anda ditentukan !

facebook.com/karirterbaik
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