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Mengapa Perlu?

Banyak mahasiswa yang lulus tidak tepatBanyak mahasiswa yang lulus tidak tepat 
waktu

Kemandirian kurang
Kurang komitmen
Terlalu asyik dengan rutinitas yang kurang 
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Orang yang Sukses

• Orang yang terus 
b kimencoba, meskipun 

telah mengalami 
banyak kegagalan. 

• Orang yang 
memandang kehidupan
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memandang kehidupan 
sebagai peluang untuk 
mencapai kesuksesan. 

Kata Kunci Sukses?

Ketekunan

Komitmen

Pantang menyerah
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Kiat SuksesKiat Sukses

►►Orang sukses percaya diri dan merasakan Orang sukses percaya diri dan merasakan 
bahwa mereka berbuat sesuatu untukbahwa mereka berbuat sesuatu untukbahwa mereka berbuat sesuatu untuk bahwa mereka berbuat sesuatu untuk 
dunia. Mereka memandang sebuah dunia dunia. Mereka memandang sebuah dunia 
yang besar dan ingin memainkan peranan yang besar dan ingin memainkan peranan 
penting di dalamnya. Mereka tetap bekerja penting di dalamnya. Mereka tetap bekerja 
sesuai keterampilan mereka, sambil tetap sesuai keterampilan mereka, sambil tetap 
menyadari bahwa keterampilan inti memberimenyadari bahwa keterampilan inti memberi
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menyadari bahwa keterampilan inti memberi menyadari bahwa keterampilan inti memberi 
nilai kepada keterampilan lainnya. Mereka nilai kepada keterampilan lainnya. Mereka 
juga sadar, karya terbaik akan juga sadar, karya terbaik akan 
menghasilkan kompensasi bagi mereka.menghasilkan kompensasi bagi mereka.

Kiat SuksesKiat Sukses

►►Mereka berupaya untuk Mereka berupaya untuk 
i t t di t t dmencapai target dengan mencapai target dengan 

membangun relasi dengan membangun relasi dengan 
banyak orang, dan gesit banyak orang, dan gesit 
mencoba sesuatu yang mencoba sesuatu yang 
baru guna mengikuti baru guna mengikuti 
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perkembangan zaman. perkembangan zaman. 
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Kiat SuksesKiat Sukses

►►Orang sukses menikmati apa yang sedang Orang sukses menikmati apa yang sedang 
k l k k M k lih tk l k k M k lih tmereka lakukan. Mereka mampu melihat mereka lakukan. Mereka mampu melihat 

pekerjaan sebagai kesenangan; mereka pekerjaan sebagai kesenangan; mereka 
memilih bekerja di mana mereka dapat memilih bekerja di mana mereka dapat 
unggul. Orang sukses menyukai tantangan; unggul. Orang sukses menyukai tantangan; 
mereka menikmati pencapaian puncak mereka menikmati pencapaian puncak 
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permainan merekapermainan mereka

Kiat suksesKiat sukses

►►Orang sukses adalah pelajar seumur hidup. Orang sukses adalah pelajar seumur hidup. 
Mereka menyadari, pendidikan tak pernah Mereka menyadari, pendidikan tak pernah y , p py , p p
berakhir tapi dimulai di setiap tingkatan kehidupan berakhir tapi dimulai di setiap tingkatan kehidupan 
dan terus berlanjut hingga akhir kehidupan. dan terus berlanjut hingga akhir kehidupan. 
Pendidikan tidak terbatas di ruang kelas; artinya Pendidikan tidak terbatas di ruang kelas; artinya 
mencoba ide baru, membaca buku, surat kabar, mencoba ide baru, membaca buku, surat kabar, 
majalah, dan menggunakan Internet merupakan majalah, dan menggunakan Internet merupakan 
bentuk pendidikan pula. Karena itu, tetaplah bentuk pendidikan pula. Karena itu, tetaplah 
mengalir sesuai perubahan ketertarikan danmengalir sesuai perubahan ketertarikan dan
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mengalir sesuai perubahan ketertarikan dan mengalir sesuai perubahan ketertarikan dan 
kemampuan Anda, dan nikmati perubahan. Ini kemampuan Anda, dan nikmati perubahan. Ini 
akan membantu Anda tumbuh dan merasakan akan membantu Anda tumbuh dan merasakan 
lebih percaya diri.lebih percaya diri.
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Kiat suksesKiat sukses

►►Orang sukses berpandangan positif Orang sukses berpandangan positif 
t h d d t k k j kt h d d t k k j kterhadap apa yang dapat mereka kerjakan. terhadap apa yang dapat mereka kerjakan. 
Mereka percaya gelas itu setengah penuh Mereka percaya gelas itu setengah penuh 
dan bukan setengah kosong. Mereka dan bukan setengah kosong. Mereka 
menanamkan semangat pada diri sendiri menanamkan semangat pada diri sendiri 
dan dapat membayangkan diri bagaimana dan dapat membayangkan diri bagaimana 
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mereka berhasil menyelesaikan suatu tugas mereka berhasil menyelesaikan suatu tugas 
sulit atau mencapai penghargaan tertinggi. sulit atau mencapai penghargaan tertinggi. 

Kiat Sukses

Orang sukses mempunyai banyak cara untukOrang sukses mempunyai banyak cara untuk 
memotivasi diri sendiri sehingga dapat terus 
berkarya lebih baik dari yang lain. 
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Kiat SuksesKiat Sukses

►►Orang sukses menyelesaikan tugas tidak Orang sukses menyelesaikan tugas tidak 
d t hd t h t h d kt h d kdengan setengahdengan setengah--setengah, dan mereka setengah, dan mereka 
menggunakan cara kreatif dalam meraih menggunakan cara kreatif dalam meraih 
sukses. Meski mungkin membutuhkan sukses. Meski mungkin membutuhkan 
waktu lebih lama, mereka akhirnya waktu lebih lama, mereka akhirnya 
melampaui garis finis. Mereka manfaatkan melampaui garis finis. Mereka manfaatkan 
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waktu dengan baik dalam mensinergikan waktu dengan baik dalam mensinergikan 
kemampuan fisik dan mental untuk kemampuan fisik dan mental untuk 
mencapai sukses.mencapai sukses.

Bagaimana Menerapkan?Bagaimana Menerapkan?

►►Aturan pertama untuk sukses adalah Aturan pertama untuk sukses adalah 
t h i k k b i A dt h i k k b i A dmengetahui apa makna sukses bagi Anda. mengetahui apa makna sukses bagi Anda. 

Boleh saja Anda mengubah definisi ini di Boleh saja Anda mengubah definisi ini di 
masa mendatang seiring dengan masa mendatang seiring dengan 
meningkatnya keberhasilan.meningkatnya keberhasilan.
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Bagaimana Menerapkan?Bagaimana Menerapkan?

►►Setelah mengetahui definisi sukses, apa Setelah mengetahui definisi sukses, apa 
A d l k t k j dk i iA d l k t k j dk i iyang Anda perlukan untuk mewujudkan ini yang Anda perlukan untuk mewujudkan ini 

dalam hidup Anda? Buatlah daftar langkah dalam hidup Anda? Buatlah daftar langkah 
yang Anda butuhkan. yang Anda butuhkan. 
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Bagaimana menerapkannya?Bagaimana menerapkannya?

►►Senangilah jurusan/program studi Anda Senangilah jurusan/program studi Anda 
k ki i i b k i i A dk ki i i b k i i A dsekarang meskipun ini bukan impian Anda. sekarang meskipun ini bukan impian Anda. 

Terimalah posisi Anda. Mengeluh soal ini Terimalah posisi Anda. Mengeluh soal ini 
hanya akan menghambat Anda untuk maju. hanya akan menghambat Anda untuk maju. 
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Bagaimana menerapkannya?Bagaimana menerapkannya?

►►Buatlah aktivitas Anda berguna untuk yang Buatlah aktivitas Anda berguna untuk yang 
l i I i d t d A dl i I i d t d A dlain. Ini agar dapat mendorong Anda lain. Ini agar dapat mendorong Anda 
menuju sukses dalam pendidikan yang Anda menuju sukses dalam pendidikan yang Anda 
pilih. pilih. 
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Bagaimana menerapkannya?Bagaimana menerapkannya?

►►Uang/pekerjaan seharusnya tidak menjadi Uang/pekerjaan seharusnya tidak menjadi 
f k t d l k li h P t df k t d l k li h P t dfokus utama dalam kuliah. Pertama dan fokus utama dalam kuliah. Pertama dan 
yang terpenting adalah Anda harus enjoy yang terpenting adalah Anda harus enjoy 
dengan apa yang sudah Anda pilih dengan apa yang sudah Anda pilih 
sekarang.sekarang.
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Bagaimana menerapkannya?Bagaimana menerapkannya?

►►Tetaplah bersikap tegas dalam mencapai Tetaplah bersikap tegas dalam mencapai 
t j A d i i k D t l lt j A d i i k D t l ltujuan yang Anda inginkan. Dengan terlalu tujuan yang Anda inginkan. Dengan terlalu 
cepat menyerah, mungkin saja Anda tidak cepat menyerah, mungkin saja Anda tidak 
akan pernah tahu apa yang telah akan pernah tahu apa yang telah 
menghambat jalan Anda.menghambat jalan Anda.
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Bagaimana menerapkannya?Bagaimana menerapkannya?

►►Syukurilah terhadap semua yang telah Anda Syukurilah terhadap semua yang telah Anda 
ih k k h d itih k k h d itraih sekarang karena hanya dengan itu raih sekarang karena hanya dengan itu 

Anda akan menemukan keberkahan.Anda akan menemukan keberkahan.

August 23, 2007 18



10

Terima kasihTerima kasih
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