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SUKSES....?

APAKAH SUKSES ITU...?
KUNCI SUKSES....?



1. Brian Tracy “Success is the ability to live your life the way you want to live 

it, doing what you most enjoy, surrounded by people who you admire and 
respect.”- Brian Tracy, Million Dollar Habits. Artinya : Sukses adalah kemampuan 
untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan keinginan Anda, melakukan apa yang 
yang paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang yang Anda kagumi  dan hormati.

2. Earl Nightingale
“Success is the progressive realization of a worthy ideal.” - Earl Nightingale, The 
Strangest Secret. Artinya Sukses adalah realisasi progresif dari sebuah ideal  yang Strangest Secret. Artinya Sukses adalah realisasi progresif dari sebuah ideal  yang 
layak/bernilai.

3. Zig Ziglar
Kalau menurut Zig Ziglar pengertian sukses adalah “mendapatkan banyak hal yang 
bisa dibeli oleh uang – dan semua hal yang tak bisa dibeli oleh uang. Anda bisa 
membeli kasur, tapi Anda tak bisa membeli tidur yang nyenyak.

4. KITAB SUCI mengajarkan untuk menempuh 
kebahagiaan DUNIA dan AKHERAT. Kehidupan AKHERAT 
LEBIH KEKAL...



ANDA SEMUA ORANG YANG SUKSES

SUKSES KETIKA DILAHIRKAN DIBUMI..

Sementara..Jutaan Janin gagal dilahirkan ke dunia...
Bagaimana ANDA TERCIPTA dari pertarungan jutaan 
SPERMA untuk membuahi 1 OVUM, itu adalah SUKSES 
PERTAMA Anda..



SUKSES selanjutnya, Anda telah dilahirkan 

dengan tubuh sempurna tanpa cacat

Namun banyak diantara yang cacat tubuh bisa meraih sukses 
bahkan menjadi motivatior hebat (mereka tidak cacat cita-cita)



SUKSES saat LULUS SD, SMP, SMA bahkan bisa 

menempuh pendidikan sarjana

• Sementara banyak siswa yang dropout, bahkan tidak mampu 
untuk sekolah...........

• Anak Putus Sekolah Capai 7,39 Juta (Republika, 26 
September 2014)



SUKSES, hari ini masih bisa bernafas dan 

makan sehari 3x

• Sementara ...jutaan manusia didunia mati 
kelaparan (PBB)



ANDA  telah menjadi MABA FT UB, adalah kesuksesan 
yang kesekian kali....

Sementara, banyak yang gagal masuk Fakultas Teknik UB

1..2...3 Teknik !!!

VISIONER -- punya HARAPAN, IMPIANLilin 
Harapan.pps



JADI...
SYUKURI HIDUP ANDA....

• Bersyukurlah pada Tuhan atas Keadaanmu 
sekarang...

• Bertasbislah (mengingat Tuhanmu), sebagaimana 
makhluk-makhluk lainnya, planet-bintang dan makhluk-makhluk lainnya, planet-bintang dan 
galaxi semua bertasbih padaNya.



KEBERADAAN KITA..

• Kita ibarat butiran debu, jika dibandingkan luasnya 
bumi, gugusan galaxi dan tata surya yang ada di 
Alam dunia ini...

• Sementara selain alam Dunia (nyata), ada alam lain • Sementara selain alam Dunia (nyata), ada alam lain 
(ghaib/metafisik )

MAKROKOSMOS – MIKROKOSMOS



Menurut Al Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al Anbiya ayat 30.

•   ” Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu
keduanya dahulu adalah suatu yang padu, Kemudian kami pisahkan antara keduanya.dan
dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga
beriman?”

• “ Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap
langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang
dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya`” ( Fushshilat 11-12)

Surat Al A’raf ayat 54, penciptaan alam semesta.

• Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam
masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang
mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-
bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan
memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

• Bumi sebelumnya adalah planet yang mati dan Allah menghidupkannya dengan menu-
runkan air dari langit.

• ”  Dan Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah
matinya.”. (QS`An Nahl ; 65).

• ” Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap
di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar kuasa menghilangkannya.”( QS Al- Mu’minun
; 18 )

• “…  Maka Kami tumbuhkan dengan air itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-
macam “ ( QS Tha Ha ; 53)



CURHAT LAH PADA TUHAN-MU 
SANG MAHA PENCIPTA

PROBLEM

Perbesar LENGAN KUASAMU 
Agar mudah menyelesaikan masalahmu..



IKHLAS
• Ikhlas dalam bekerja

• Ikhlas dalam belajar..

• Tetap terus berdoa, sertakan niat yang ikhlas 
dalam perbuatan sekecil apapun, dimulai dalam perbuatan sekecil apapun, dimulai 
dengan niat yang baik....

• NIAT YANG BAIK....HASILNYA PASTI DAHSYAT...



DAHSYATNYA NIAT YANG BAIK..

RUMUS ALBERT EINSTEIN :

E = M. C2

E = ENERGI = Joule
M = massa = kilogram
C = kecepatan cahaya = m/s

Perbuatan baik meskipun hanya seberat zaroh (atom) hasilnya 
DAHSYAT...
M = massa seberat Zaroh/atom sekitar 1 x 10-22 gram
C = kecepatan cahaya dari “pemilik cahaya” Nurun ala Nurin =  atau 
unlimited power.

E = m.c2 = 1 x 10-22 x 
E =  (unlimited POWER)

Even small deeds done an atom's weight if done with sincerity (God 
included) then the results are not limited to (powerful)



• Boleh jadi kamu membenci 
sesuatu, padahal ia amat baik 

• Belajarlah dari mereka 
yang tetap bergerak 
dengan ikhlas, Mereka 
tidak mengeluh,

• Boleh jadi kamu membenci 
sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh jadi kamu 
menyukai sesuatu padahal ia 
amat buruk bagimu . Allah 
maha mengetahui, sedangkan 
kamu tidak mengetahui 

(QS. 2 : 216).



• JAWA : “SEPIRO GEDHENE SENGSARA YEN TINOMPO
HAMUNG DADI COBA SEJATINE”

• Jangan GALAU saat tertimpa masalah/musibah tetaplah 
bertawakal....

Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
memberikan jalan keluar, dan memberinya rezeki dari
arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yangarah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang
bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan
mencukupkan (keperluan)nya.” (QS. Ath Thalaaq [65]: 2-
3).

Hadist mengatakan, “Barang siapa menyerahkan
urusannya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan
mencukupi kebutuhannya”.



INGAT RUMUS STRESS..!!!

• TEGANGAN = STRESS = 

• TEGANGAN ADALAH BEBAN (P = LOAD) DIBAGI 
LUAS (A = AREA)

• JIKA BEBAN (LOAD) MENINGKAT MAKA UNTUK 
MENURUNKAN STRESS, HARUS MEMPERBESAR 
AREA (A)



A =  (UNLIMITED POWER) = mengadu 
pada Tuhan YME



• Berlatihlah dengan tekun.., jangan menyerah pada 
nasib.....biarkan nasib yang menyerah pada 
ketekunanmu...

• “Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal tidak 
sama dengan tubuh, akal terus bertumbuh selama kita 
hidup” – Martimer Adler

• “Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, 
karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia” – Nelson 
Mandela

• “Jika anda mendidik seorang pria, maka seorang pria 
akan terdidik. Tapi jika anda mendidik seorang wanita, 
maka sebuah generasi akan terdidik” – Brigham Young



INSINYUR
Indahnya Kerjasama, Percaya

(COOPERATION, TRUST)

Siap Bekerja Keras, Pengorbanan 

(HARDWORK)(HARDWORK)

Niat Ikhlas, lurus
(SINCERE)

jujUR kata dan tindakan 
(Honest)



RESUME
• NYALAKAN LILIN HARAPAN..
• DIPERLUKAN PENGORBANAN UNTUK 

MERAIHNYA..
• BERANI MENCOBA, JANGAN TAKUT GAGAL..
• RENDAH HATI DALAM SEGALA SITUASI..• RENDAH HATI DALAM SEGALA SITUASI..
• DO’A ORANG TUA, TERUTAMA IBU (JIKA BELIAU 

MASIH HIDUP)

SEMOGA ..ANDA SUKSES MENJADI INSINYUR..

DAN ..MENJADI INSINYUR YANG SUKSES...




