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SUKSES
Menurut beberapa tokoh dunia

Thomas Edison

• Sukses adalah 1% inspirasi, 99% keringat

Warren Buffet

• Kesuksesan bagi seorang Warren Buffet bukanlah dinilai 
dari uang atau ketenaran, tapi dari seberapa banyak 
orang yang mencintainya



SUKSES
Menurut beberapa tokoh dunia

Winston Churchill

• kesuksesan adalah pergi dari satu kegagalan ke 
kegagalan lain tanpa kehilangan antusiasme

Warren Buffet

• sukses bukanlah seberapa banyak uang yang bisa 
dihasilkan, namun mengenai perbedaan yang bisa 
dihasilkan dalam hidup orang-orang



Kesuksesan tidak hanya 
berbicara mengenai 
kekayaan saja. Namun 
bagaimana kita bisa 
membawa perubahan 
dalam hidup dan menyukai 
apa yang kita lakukan, 
serta bangkit kembali 
ketika mengalami 
kegagalan



TAHAPAN SUKSES

Peluang

Tantangan

Hasil



Be The Best

PELUANG
(Bob Sadino)

Be The First

Be Different



TANTANGAN

Kelola
Tidak perlu analisis 

yang detail

Take action Berfikir Positif

Tantangan



MANAJEMEN DIRI

Tahap 
Pencarian (5 
thn setelah 
lulus S1)

Tahap 
Penemuan 
Jati Diri ( 10 
tahun lulus 
S1)

Tahap 
Aktualisasi 
Diri (usia 25 
thn keatas)



BOB SADINO



—Bob Sadino

“Dulu aku kuli

bangunan yang jago

Bahasa Inggris dan 

tentu saja kreatif.”



Bob Sadino (79 tahun), adalah seorang pengusaha yang berbisnis di

bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha

Kemfood dan Kemchick. Pekerjaan pertamanya setelah keluar dari

tempatnya bekerja adalah menyewakan mobil yang ia miliki, ia sendiri

yang menjadi sopirnya. Suatu ketika ia kecelakaan, mobilnya rusak

parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob beralih

pekerjaan menjadi tukang batu. Ia pun sempat mengalami depresi.

Suatu hari, seorang teman menyarankan Bob memelihara dan

berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresinya. Bob tertarik

dan mulai mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu, di

Indonesia, ayam kampung masih mendominasi pasar. Bob-lah yang

pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke

Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Ketika itu,

telur ayam negeri belum populer di Indonesia sehingga barang

dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat, serta beberapa

orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Seiring

berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnis Bob

semakin berkembang. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan

berjualan daging ayam. Selain memperkenalkan telur ayam negeri, ia

juga merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayur

sistem hidroponik di Indonesia.



MANAJEMEN DIRI

No Ciri-Ciri Watak

1 Percaya Diri •Keyakinan

•Ketidaaktergatungan

•Optimis

2 Berorientasi tugas dan hasil •Kebutuhan akan prestasi

•Berorientasi laba

•Ketekunan dan ketabahan

•Kerja keras

•Inisiatif

3 Pengambilan risiko •Kemampuan mengambil risiko

•Suka pada tantangan

CIRI-CIRI WIRAUSAHA SUKSES



MANAJEMEN DIRI

No Ciri-Ciri Watak

4 Kepemimpinan • Bertingkahlaku sebagai pemimpin

• Dapat bergaul dengan orang lain

• Menanggapi saran-saran dan kritik

5 keorisinilan • Inovatif dan kreatif

• Fleksibel

• Punya banyak sumber

• Serba bisa/mengetahui banyak

6 Berorientasi ke Masa depan • Pandangan kedepan

• Perseptif



CIRI-CIRI ENTREPRENEUR UNGGUL

No Ciri-Ciri Entrepreneur 

Unggul

Uraian

1 Penetapan tujuan Memiliki tujuan yang jelas dan berusaha untuk mencapai tujuan 

tersebut

2 Pencarian informasi Selalu mencari informasi demi kemajuan perusahaan

3 Perencanaan sistematik

dan monitoring

Menetapkan perencanaan sebagai bagian yang penting dan juga 

melaksanakan evaluasi atau monitor terhadap hasil

perencanaan tersebut

4 Persuasi dan penyusunan 

jaringan usaha

Mencari relasi, mitra kerja untuk membangun jaringan kerja yang 

lebih baik

5 Kepercayaan diri Berpikir positif terhadap segala kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki



SUKSES

Bermanfaat bagi orang lain

Bersyukur dalam segala kondisi

Berfikir positif

SUKSES menurut saya…


