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Gapailah langit, karena jika meleset pun, kau tetap

berada diantara bintang-bintang.

Ingatlah…

Jika satu pintu tertutup, maka pintu yang lain akan

terbuku.



TENTANG DIRI KITA

Kita di hari ini adalah impian kita di masa

lalu dan kita di masa depa adalah kita di hari ini.

So…

Orang yang berhasil adalah orang yang

mampu mengejar mimpinya tanpa kenal kata

menyerah.



4 PILAR PIKIRAN

• APA ? 

• KAPAN ?

• CARANYA ?

• KENYATAANNYA ?



MENEMUKAN POTENSI 

DIRI

• Ubah sikap kita

Peluang ada di dalam setiap kesulitan

• Perbaiki citra diri kita

Lakukan yang terbaik untuk diri kita

• Terus berusaha dan berkarya

Jangan pernah menyerah!



4 KUNCI 

KEBERHASILAN

• Menemukan Kelebihan  Bersyukur

• Menemukan Kesahajaan  Menerima

• Menemukan Kekerangan  Sabar

• Menemukan Peluang  Proaktif



RAIH IMPIAN MASA 

DEPANMU

Orang yang cerdas adalah orang yang

mampu memecahkan masalah yang

dihadapinya dengan cepat dan tepat.

Masa depanmu tergantung apa yang telah

kau persiapkan hari ini. Buat rencana masa

depanmu dengan matang.



ENERGI PARA PEMENANG

• Energi Spiritual

• Kebenaran

• Keadilan berarti sesuai haknya

• kebaikan

• Energi Intelektual

• Mampu membedakan baik dan buruk

• Ciri orang yang memiliki energi ini adalah 

memiliki rasa malu

• Energi Emosi



MENANG ADALAH 

LAUTAN IDE

• Kalau kita berfikir untuk menang maka jalan

kan terbentang

• Kekuatan tergalang

• Segala rintangan menghadang kita hadapi

• Segala kesulitan dijadikan peluang untuk

berjuang dan menang



THINK FRESH

CARANYA  ???

• Senang memandang masalah

• Masalah itu banyak manfaatnya

• Cerdas menemukan masalah

• Menang mengatasi masalah

• Menanglah dari masalah



KAMPUS

Kampus saat ini diposisikan sebagai tempat

pendidikan formal tertinggi yang identik dengan dunia

akademik dan intelektual.

Wilayah kampus adalah base of moral force,

pembentuk agent of change, penyedia aron stock.


