
 



Cultivating 4 E - EFFICIENCY 
( Johan Bandi)

cara maksimal jika kita tahu prinsip efisiensi.
☼ MENGALAMI EFISIENSI DALAM HIDUP ☼
1. Well Organised (Tertata Dengan Baik)
Amsal 30:25 berkisah tentang cara kehidup-
an kelompok serangga yang bernama se-
mut. Yang walaupun kecil namun dapat me-
mindahkan makanan yang berat bahkan ke-
tika musim dingin tiba mereka tidak menga-
lami resesi makanan. Kuncinya, mereka me-
miliki cara kehidupan yang tertata dengan 
baik. Ketidaktertiban menyebabkan ketidak-
efisienan dalam hidup.

2. Competent (Berkeahlian)
Amsal 3:21 (Holman Christian Standard 
Bible), Maintain your competence and 
discretion. My son, don’t lose sight of them. 
(Peliharalah kompetensi dan cara hidup 
yang bijak. Anakku, jangan matamu beralih 
dari kedua hal itu). Orang yang "ahli" atau 
berkompetensi akan lebih efisien dalam me-
ngerjakan sesuatu dibanding orang awam.

3. Stay Away From Procrastination
(Jangan Suka Menunda)

Kebiasan menunda adalah awal ketidak-
efektifan dalam hidup!

4. Check & Recheck (Evaluasi)

5. Rest (Butuh Istirahat Yang Cukup)

Efisiensi menurut kamus Oxford didefinisi-
kan sebagai: Keberhasilan meraih produkti-
vitas secara maksimum dengan pengeluar-
an seminimum mungkin (of a system or 
machine: achieving maximum productivity 
with minimum effort or expanse). Efisiensi 
juga diterjemahkan sebagai melakukan 
pekerjaan secara terorganisir dengan sa-
ngat baik dan berkompetensi (working in a 
well-organised and competent way).

Misi kehadiran Tuhan Yesus di bumi adalah 
memberikan kehidupan yang berkelimpah-
an Yoh. 10:10. Kelimpahan diberikan sehu-
bungan dengan mengerjakan keselamatan 
yang Dia anugerahkankan Flp. 2:12. Na-
mun segala kelimpahan itu akan menjadi 
sia-sia jika kita tidak tahu menggunakannya 
secara efisien. Quote: Abudance will be 
less important if you do not know how to 
efficiently manage it (Johan Bandi).

Efisiensi berbeda dengan pelit!. Orang pelit 
itu merasa berat untuk berbagi dengan or-
ang lain (bahkan ada orang yang sulit me-
makai untuk dirinya sendiri). Tetapi orang 
yang efisien adalah orang yang tahu bagai-
mana mengoptimalkan 'resources' untuk 
mencapai produktifitas hidup secara maksi-
mal. Segala potensi dan kemampuan yang 
Tuhan anugerahkan akan bertumbuh seca-




