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Terjun dalam dunia organisasi banyak hal yang bisa 

didapat. Pengalaman yang menarik, kekesalan yang terus 

berulang, hingga skill yang bisa terus diupgrade.

Lika-liku dalam kehidupan organisasi memang terkadang 

sulit ditebak. Bertemu dengan orang-orang yang berbeda 

pemikiran, latar belakang, hingga kebiasaan yang kadang 

terkesan sama dari sebelum-sebelumnya bisa membuat 

seseorang merasa lelah dan ingin berhenti dari aktivitas.



Hal yang wajar ketika seseorang berada pada 
titik jenuh. Merasa bahwa semua kegiatan yang 
dilaluinya sama, atau mungkin konflik yang 
terjadi tidak pernah kunjung usai.

Berkutat dengan deadline yang setiap waktu 
ditagih, timeline acara yang selalu berganti, 
ngopi sana-sini hingga larut malam, atau bahkan 
bercengkerama dengan teman divisi perihal 
agenda yang belum terrealisasi.



Aargghhhhh.....

Ingin sekali rasanya tenggelam dalam alunan 
lagu yang menenangkan!

Menghentikan suara notifikasi handphone yang 
terkadang membuat bising pendengaran!

Menyeruput teh di pagi hari dengan buku yang 
mengasyikan.

Kemudian terbaring di rerumputan dengan 
semilir angin yang menyegarkan.

Terlihat sedikit, menyenangkan....



 Tetapi,

Jika tuntutan yang belum diselesaikan 
ditinggalkan begitu saja, itu sama dengan 
menghambat kesuksesan acara yang sudah di 
atur dari jauh-jauh hari.

Selesaikan dulu apa yang sudah dimulai.
Maksimalkan kegiatan itu dengan lancar
hingga pada waktunya boleh sejenak 
beristirahat dengan santai.



Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan 
ketika berada di titik jenuh dalam kehidupan 
berorganisasi:

● Atur kegiatan, dahulukan mana yang 
benar-benar diprioritaskan

● Delegasikan/cari backup orang yang tepat 
untuk bisa handle kegiatan itu 

● Bicarakan masalah ini kepada orang yang 
bisa dipercaya dalam organisasi itu



● Cari aktivitas yang bisa melepaskan 
sedikit penat yang sedang dirasakan

● Tanamkan dalam hati, bahwa ini hanya 
sesaat. Hanya perlu istirahat sejenak 
untuk bisa merecharge energi 
semangat dalam organisasi.



Menghilang bukan sebuah solusi ketika 
seseorang berada pada titik jenuh pada 
kehidupan organisasi

Coba pikirkan orang-orang yang sedang 
bersemangat dalam organisasi

Selesaikan apa yang sudah dimulai

Mantapkan dalam diri bahwa saya 
akan kembali!



Setiap organisasi mempunyai 
budayanya sendiri.

Pahami dan jalani prosesnya
karena, semakin banyak kontribusi 

yang sudah diberi 
akan semakin banyak pula ilmu dan 

pengalaman yang didapat.

Hukum Newton III (F Aksi = F Reaksi), 
akan terjadi ketika seseorang sudah 
mendapat hasil yang setimpal sesuai 

dengan apa yang sudah 
diusahakannya. 

 



Self Experience

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.

Sumber:


