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Bertengger di puncak tangga kesuksesan merupakan posisi yang ingin diraih hampir setiap 

individu maupun perusahaan. Kesuksesan dapat diraih dengan mengetahui kapasitas dan 

kemampuan terbaik yang dimiliki, tahu posisi saat ini, tahu tujuan yang akan dicapai, dan 

mengambil tindakan nyata (tak sekadar niat)  untuk mencapai tujuan. 

Mengacu pendapat Kevin Hogan, Dave Lakhani dan Mollie Marti (2008) dalam buku The 

12 Factors of Business Success, Discover, Develop, and Leverage Your Strengths, kekuatan yang 

perlu dikenali, dikembangkan dan digali untuk sukses bisnis dan hidup adalah self discipline, the 

game plan, directed action, decision making, passion, confidence, mastering criticism, self 

control, resilience, wealth building, support structures dan success mind.      

Pertama, disiplin diri untuk  tidak melakukan kesenangan sesaat, sampai mendapat sesuatu 

yang berharga (pantang menyerah). Kedua, rencana permainan, yang memuat hasil analisis semua 

kekuatan dan kelemahan diri sendiri, memuat hasil analisis semua kekuatan dan kelemahan 

kompetitor, dan memuat tindakan yang diperlukan di tiap situasi.   

Ketiga, tindakan terarah, fokus pada hasil akhir yang ingin dicapai dan berusaha keras untuk 

bangkit kembali bila diterpa kegagalan dalam proses menuju hasil akhir yang diinginkan. Keempat, 

pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat dengan cepat merupakan hal terbaik. 

Pengambilan keputusan yang salah merupakan hal terbaik berikutnya, dan tidak membuat 

keputusan apapun adalah hal terburuk yang dilakukan.  

Kelima, hasrat. Keinginan membara memenangkan kompetisi, menjadi pemicu meraih kesuksesan.  

Keenam, keyakinan diri memberikan peluang meraih sukses. Keyakinan diri yang rendah 

menyebabkan kesuksesan tidak dapat diraih. Keyakinan diri yang terlalu berlebihan akan 
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menyebabkan kesuksesan dapat diraih dalam jangka pendek, namun pada akhirnya akan 

mengalami kegagalan karena selalu menganggap rendah orang lain.  

Ketujuh, mengatasi kritikan. Perjalanan menuju kesuksesan selalu diiringi dengan kritikan. 

Kritikan perlu ditanggapi dengan tenang tanpa emosi, melakukan evaluasi diri,  memperbaiki diri 

dan mengabaikan kritikan yang tidak berarti. Kedelapan, pengendalian diri.  Pengendalian diri 

meliputi kemampuan melakukan berbagai tindakan dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan, 

berusaha keras bangkit kembali menghadapi kegagalan dan belajar untuk menguasai emosi dengan 

pikiran yang jernih dan tenang dalam menghadapi situasi apapun.  

Kesembilan, keuletan. Keuletan berarti memotivasi diri secara mental, fisik, emosional dan 

spiritual untuk terus bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Kesepuluh, membangun 

kesuksesan. Kesuksesan adalah mencapai apapun yang telah ditetapkan oleh masing-masing 

individu dengan mempergunakan kemampuan dan kapasitas terbaik yang dimiliki.   

Kesebelas, struktur pendukung. Pencapaian tingkat tinggi kesuksesan menuntut penggunaan 

struktur pendukung.  Struktur pendukung yang dapat dikembangkan adalah membentuk kelompok 

pendukung yang memiliki pola pikir dan tujuan yang sama, mengembangkan jejaring sosial dan 

memiliki partner yang bisa diandalkan. Keduabelas, pola pikir sukses. Pola pikir sukses 

dikembangkan melalui cara berpikir, cara hidup, dan cara bertindak yang mendorong untuk terus 

berbuat, belajar, bertumbuh dan berkembang.  


