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Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk menjadi 
juara dalam bidang apapun dan dalam hal apapun, 

namun beberapa dari mereka belum tentu  
mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk 

memulai dan apa saja yang dibutuhkan agar menjadi 
juara.

Kita bisa memulai dari hal yang simple, dengan 
mencoba sesuatu yang bisa membuat kita lebih 

semangat untuk mencapai mimpi kita menjadi juara. 
Seperti, 

Swipe 



Swipe 

Meningkatkan Motivasi
Ini merupakan hal dasar yang perlu ditanamkan dalam diri 
kita. Dengan adanya motivasi ini, kita bisa jadi lebih 
semangat untuk melakukan apa yang diinginkan, tentunya 
menjadi juara. Carilah motivasi sebanyak mungkin yang 
berhubungan dengan mimpi atau tujuan kita.

Sering Berlatih dan Terus 
Berlatih

Tentunya kita juga harus berusaha,agar harapan atau 
tujuan kita menjadi juara terealisasikan. Latihan yang 

dilakukan terus menerus secara berkesinambungan dan 
periode yang lama, akan menempa diri kita sendiri 

sehingga kita akan terbiasa menjalankannya



Manajemen Waktu 
Buatlah jadwal pribadi dan sesuaikanlah dengan 

kegiatan sehari-hari dan kerjakanlah kegiatan 
sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Ingat! Bukan dikerjakan ketika sempat, tapi 
menyempatkan untuk dikerjakan. 

Disiplin
Pasti semua struggle dalam disiplin waktu, tapi 
inilah salah satu kunci agar bisa mengantarkan ke 
tujuan utama kita menjadi juara. Harus ada 
kemauan dari dalam diri untuk melakukannya 
karena keinginan dalam diri jauh lebih bisa 
memotivasi diri kita. Swipe 



Evaluasi 
Evaluasi terus apa yang kita kerjakan, baik mengevaluasi 
kesalahan atau mengevaluasi ketika kita sudah berhasil, 
dengan tujuan bisa dilakukan atau ditingkatkan kembali. 

Swipe 



Banyak sekali kegagalan dalam setiap usaha kita. 
Don't Be Discouraged, Jangan cepat menyerah 

ketika gagal. Selalu koreksi diri, harus gigih, dan 
percaya diri. Tetap On Ward and Up Ward, 
harus lebih maju dan harus lebih meningkat. 

Seseorang dapat membawa kita di satu titik saja, 
tapi sisanya adalah kita sendiri.

Swipe 



"Untuk kamu yang sedang jatuh 
dan terpuruk, segera bangkit 
hari ini, untuk segera menjadi 

pemenang selanjutnya."

Swipe 



● What it Takes to be a Champion
● https://www.youtube.com/watch?v=GfwFDDCg_Ck&list=PLzMtI

VEHDtNqirMVMEh63Or3g3nkMRbkr&index=112 (Richard 
Sam Bera)

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:
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