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Sukses adalah impian semua orang. Setiap orang pasti 
ingin dirinya sukses dalam segala hal. Tidak ada satupun di 
antara kita yang ingin gagal. Makna sukses menurut setiap 
orang pun berbeda-beda, karena setiap individu memiliki arti 
kesuksesannya masing-masing. Untuk mengejar 
kesuksesan tersebut masing-masing orang memiliki cara 
yang berbeda pula. Tidak peduli berapa usia kita, apa yang 
kita lakukan, dan apa yang kita inginkan, tujuan akhir setiap 
manusia adalah ingin dirinya sukses mencapai sesuatu yang 
dia cita-citakan. 

Lalu, bagaimana cara menggapai kesuksesan 
tersebut? 



Di dalam diri kita sebenarnya memiliki 
potensi yang sangat bagus, tetapi kita 
tidak mengetahui itu. Maka dari itu, untuk 
mencapai  kesuksesan menjadi seorang 
pemimpin, kita harus bisa 
mengembangkan potensi yang kita miliki 
dengan semaksimal mungkin.

Contohnya, dengan mengikuti beberapa 
organisasi. 

Mengejar Potensi



Untuk meraih kesuksesan, kita harus bersedia 
menuangkan semuanya untuk apa yang kita 
inginkan. Kita harus fokus pada hal yang 
menjadi tujuan akhir dari apa yang telah kita 
lakukan.

Jika sudah mengikuti organisasi, kita harus 
konsisten dan melakukan yang terbaik di 
dalam organisasi tersebut.

Berkomitmen Penuh



Untuk mencapai kesuksesan, kita harus bisa 
mengidentifikasi sesuatu dan 
mengembangkannya menjadi hal yang lebih 
baik, harus bisa bersosialisasi dan 
berkomunikasi dengan baik.

Manfaat bersosialisasi ini adalah kita bisa 
mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya 
belum kita ketahui.

Berinisiatif Tinggi dan 
Bersosialisasi



Kita adalah pemimpin diri sendiri untuk 
menuju kesuksesan, karena kesuksesan 
sudah di depan mata, tinggal kita yang 

bergerak untuk menggapainya.

Jadi, tunggu apa lagi! Ayo bangkit dan 
gapai tujuan kita. 
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Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
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dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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