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MANUSIA = MAKHLUK SOSIAL

Kalian pasti sudah sering banget baca atau 

mendengar bahwa manusia adalah makhluk 

sosial yang hidupnya tuh gak bisa lepas dari 

berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang 

lain.?

SWIPE LEFT



MANUSIA = MAKHLUK SOSIAL

Nah, ketika kita mengikuti suatu organisasi atau 

kepanitiaan atau bahkan se-simple mengerjakan 

tugas kelompok di suatu mata pelajaran, pasti 

kita dituntut untuk bisa bekerja sama dengan 

teman-teman satu tim kita untuk bisa mencapai 

suatu tujuan bersama. .
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MANUSIA = MAKHLUK SOSIAL

Namun, dalam menjalin relasi dan berkolaborasi 

dengan orang lain, kita seringkali menemukan 

perbedaan dengan orang tersebut.

Lantas, bagaimana cara mengatasi perbedaan 

yang ada supaya tidak memecah belah tim?
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PRINSIP 101 PERSEN!

>>>

Kita bisa gunakan,



APA ITU PRINSIP 101 PERSEN?

Singkatnya, supaya dapat bersinergi dengan orang 
lain, maka temukan 1 persamaan, kemudian gunakan 
100% energi kita untuk dapat melakukan hal-hal 
yang sama itu atau singkatnya untuk dapat 
bersinergi dengan orang tersebut.
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APA ITU PRINSIP 101 PERSEN?

Sama halnya dalam matematika yang terdapat 
pembahasan irisan pada diagram venn yang memiliki 
arti adanya persamaan antara entitas satu dengan 
yang lainnya. Hal tersebut juga dapat diibaratkan 
dengan adanya persamaan diri kita dengan 
orang-orang di sekitar kita.
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APA ITU PRINSIP 101 PERSEN?

Karena perbedaan akan menjadi indah, jika kita 

fokus pada 1 persamaan dan mengerahkan 100% 

energi untuk mengoptimalkan 1% persamaan itu. 

Hal itulah yang disebut dengan prinsip 101 persen.

Prinsip ini cocok digunakan ketika kita ingin 

membangun team work yang solid.
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Cari 1 PERSAMAAN dan 
kerahkan 100 PERSEN 

ENERGI untuk membangun 
persamaan itu menjadi 

KEKUATAN.



● Prinsip 101 Persen (Jamil Azzaini – CEO 
Kubik Leadership)

● https://www.youtube.com/watch?v=IfGq
OCqy99s 

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:


