Tips Sukses Berkarir

Untuk tips sukses dalam berkaarir dan menjadi karyawan andalan perusahaan, anda bukan
hanya harus mencapai target tapi melebihinya. Satu kunci yang harus anda pelihara dengan
baik yaitu kepercayaan.
Memiliki kepercayaan dengan reputasi yang jempolan bisa melancarkan jalan sukses karir
anda. Untuk itu ada beberapa hal yang harus anda perhatikan dan lakukan dengan baik-baik.
Ada jurus-jurus jitu yang bisa anda lakukan untuk mengejar cita-cita anda menjadi karyawan.
Berikut tips sukses berkarir yang bisa bermanfaat bagi anda.
1. Anda harus punya nilai tambah pada setiap tugas, Sebagai karyawan tentu saja setiap
hari anda harus memenuhi job description yang telah ditetapkan. Ternyata
melengkapi semua pekerjaan itu belum cukup membuat anda dianggap sebagai
karyawan yang bisa diandalkan. Yang perlu anda lakukan adalah membuat pekerjaan
anda berada di atas standar.
2. Beri nilai tambah bagi setiap tugas yang anda berikan. Misalkan anda seorang
fotografer. Bukan hanya syarat tuntutan gambar saja yang harus anda selesaikan. Tapi
coba berikan pilihan ide-ide terbaik anda kepada atasan. Sehingga anda dinilai sebagai
karyawan yang kreatif. Biasakan berpikir kreatif.
3. Pandai mencari solusi.
Untuk hal yang satu ini anda dituntut untuk selalu bersikap proaktif. Carilah solusi
sebanyak mungkin untuk semua permasalahan yang ada di kantor. Jangan membawa
masalah. Tak perlu berpikir keras untuk mendapatkan solusi terbaik.
4. Berpikirlah dengan kepala yang jernih tak harus hebat tapi cukup sederhana. Solusi
sederhana akan lebih efisien karena mudah dilakukan dan tak memakan banyak waktu
terbuang.
5. Tugas tambahan, siapa takut !
Tak perlu ragu untuk menerima tugas tambahan. Jangan takut dianggap penjilat atau
sok sibuk. Semua yang anda lakukan sepenuhnya demi kepentingan perusahaan. Siapa
yang tidak senang bisa bekerja dalam perusahaan yang kian hari semakin meningkat.
Hal ini tentu saja beresiko bagi anda. Anda harus siap kerja lembur untuk
menyelesaikan tugas anda dan tambahannya. Jangan lalaikan kewajiban anda.

6. Mampu bekerja dalam tim.
Ajaklah rekan dalam tim anda untuk bekerjasama. Bekerja secara individual tak
menjamin hasil yang terbaik. Jangan sungkan untuk mengajukan ide cemerlang anda
kepada tim. Biasanya bekerja bersama bisa menambah ilmu bagi kita. Jika rekan tim
kita memiliki ide yang brilian jangan lupa untuk memujinya di depan atasan.
Bukankah menyenangkan memiliki rekan kerja yang bisa menerima pendapat orang
dan rendah hati.
7. Selangkah lebih maju.
Berpikirlah secara positif dan ciptakan suasana yang menyenangkan ketika anda
berada di kantor bersama rekan-rekan kerja anda. Jangan bawa permasalahan pribadi
dalam pekerjaan. Jika suasana hati sedang tak enak pakailah baju berwarna terang
untuk meningkatkan mood kerja anda.
8. Anda pun perlu menjadi orang yang dinamis dan mengikuti tren perubahan jaman.
Setiap bidang pekerjaan yang kita geluti pastinya mengikuti perubahan jaman. Anda
harus siap menghadapi perubahan tersebut.
9. Profesional setiap saat.
Citra diri dan citra perusahaan sangat bergantung pada penampilan anda. Anda tak
akan pernah tahu akan bertemu siapa hari ini. Jika sewaktu-waktu ada tamu penting
anda pun harus siap. Tapi juga anda harus sesuaikan penampilan anda dengan
karakter diri, jangan berlebihan. Ingat kesan pertama itu penting, jika anda siap setiap
saat anda pasti akan percaya diri.
10. Niat Yang Kuat.
Ini adalah modal penting di saat anda berkeinginan dan bercita-cita menjadi pemuda
dengan karir yang sukses. Bila anda memiliki niat setengah-setengah buat apa berbuat
sesuatu untuk mewujudkan mimpi menjadi sukses. Maka hasil yang akan anda
peroleh sebanding dengan niat anda tadi. Ya setengah juga.
11. Berani Mengambil Langkah.
Setelah niat anda bulat. Lakukan tindakan pertama apa saja yang harus dimulai untuk
meraih sukses tersebut.
12. Terus Belajar.
Jangan puas terhadap apa yang anda ketahui atau kuasai. Selalu cari dan pelajari hal
yang menurut anda penting dan mendukung karir anda. Mengikuti kursus, seminar,
baca buku, diskusi dan lain-lain. Pengetahuan dan wawasan anda akan berangsur
berkembang dan luas.

13. Tidak Pernah Putus Asa.
Setiap langkah yang kita lakukan tidak selamanya membuahkan keberhasilan. Ada
saja kegagalan dan rintangan untuk mencapainya. Ini mungkin penyebab seseorang
menjadi turun mentalnya ketika keadaan tidak seperti yang diharapkan. Ubah
paradigma bahwa kegagalan itu akhir dari segalanya. Bukan seperti itu. Yang
sebenarnya adalah kegagalan menjadikan sebuah api semangat dalam diri anda
semakin berkobar-kobar dalam meningkatkan perjuangan selanjutnya. Tantangan dan
kegagalan itu adalah bumbu dari perjuangan hidup. Lihat ke belakang bagaimana
bangsa Indonesia dulu berjuang merebut kemerdekaan. Lebih berat bukan?
14. Beribadah.
Jangan lupakan yang satu ini. Usaha untuk sukses yang anda inginkan di duniawi
perlu diimbangi dengan usaha untuk sukses di akhirat yaitu dengan beribadah kepada
Tuhan. Dan semoga Tuhan senantiasa melimpahi Rahmat dan karunia-Nya di setiap
langkah yang anda tempuh.
Tidak lupa bahwa tips diatas harus dilakukan secara konsisten dan perlahan dalam
menerapkannya dalam hidup anda. Jangan terburu-buru. Pikirkan secara cermat. Dan formula
terakhir, ingat akan dua hal: Jaga selalu kestabilan kondisi jiwa dan kesehatan anda.
" Semoga bermanfaat ..."
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