Sebab Pekerjaan Sering Tertunda

Semua orang pasti pernah merasakan penyesalan. Hal yang cukup membuat diri menjadi
kecewa lantaran pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Salah satu pangkal dari
penyesalan adalah seringnya menunda pekerjaan. Kebiasaan ini memang sering terjadi di
tengah-tengah kesibukan. Jika tidak segera diselesaikan, menunda pekerjaan akan
berefek merugikan di masa yang akan datang.
Nah, apa saja yang membuat pekerjaan tertunda? Berikut ini ulasannya.
Kondisi
Tidak ada yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Demikian
pula dengan rintangan yang memicu Anda untuk menunda pekerjaan. Misalnya saja, Anda
tiba-tiba mengalami diare yang mendadak atau demam yang tiba-tiba datang. Jika hal
tersebut terjadi di tengah-tengah jam sibuk, mau tak mau Anda harus segera istirahat agar
kondisi tubuh Anda kembali fit.
Situasi
Selain kondisi yang kurang baik, situasi yang tak mendukung kadangkala bisa membuat
pekerjaan Anda tertunda. Meski Anda sudah berusaha untuk berangkat pagi agar tidak
sampai telat ke kantor, tetapi jika macet sudah menghampiri mau tak mau Anda harus
berjibaku dengan sesaknya jalan raya. Dalam situasi yang seperti ini, pekerjaan Anda
akan mengalami penundaan.
Keahlian

Kompetensi dan skill yang kurang mumpuni juga bisa menjadi salah satu penghambat
pekerjaan Anda. Bagaimana tidak, dalam sehari target yang harus Anda capai dalam
bekerja seharusnya 100 persen, sementara Anda hanya sanggup mengerjakan 70 persen
saja perhari. Hal ini tentu akan membuat pekerjaan Anda semakin menumpuk dan banyak
yang tertunda.
Malas
Faktor yang terakhir tak lain adalah malas. Sifat yang satu ini memang sering membuat
Anda terlena. Belum lagi, banyaknya gangguan seperti ajakan teman dan teknologi yang
kian berkembang, membuat setiap orang berpikir semua bisa dilakukan belakangan.
Akibatnya, pekerjaan pun tertunda dan banyak hal yang akhirnya harus Anda korbankan
untuk menebus ketertinggalan tersebut.
Maka dari itu, cobalah untuk mengerjakan segala hal tepat pada waktunya. Jangan sekali
mengulur waktu saat bekerja, agar Anda tidak menyesal di waktu berikutnya.
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