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Menjadi Pahlawan Masa Kini.

Joko Anwar 

Joko Anwar adalah seorang aktor, penulis 
skenario, produser dan sutradara keturunan 
Jawa, Melayu dan Sumatera Utara yang lahir 
pada tanggal 3 Januari 1976. 

Lahir dari keluarga sederhana tidak menjadi 
halangan besar  untuk menggapai mimpinya. 
Joko Anwar ingin menjadi Film Maker berkualitas 
sehingga mampu berkontribusi dalam dunia 
ekonomi kreatif Indonesia.

Usahanya berbuah manis. Film-film garapannya 
banyak dikenal masyarakat umum, bahkan 
masyarakat dunia. Oleh karena itu, ia 
membagikan kisah inspiratifnya sehingga 
generasi saat ini mampu menjadi...

        PAHLAWAN MASA KINI!



• Jadilah orang yang bermanfaat

BAGAIMANA MENJADI PAHLAWAN 
MASA KINI?

Hal-hal sederhana menjadi istimewa jika dilakukan untuk kehidupan bersama. 

1. Unggul dalam bidang yang diminati
Ketika kita menguasai sesuatu ada baiknya kita membagikan keahlian tersebut 
kepada orang lain, yang singkatnya “Berbagi pengetahuan, tidak pelit ilmu” 

2. Berkontribusi dalam masyarakat
Kontribusi sederhana dari diri sendiri bisa menciptakan dampak besar bagi 
masyarakat luas, contoh saat ini “Menaati peraturan pemerintah” nyatanya 
sangat penting  dalam kehidupan bersama. 



3. Mengawasi unit pemerintahan
Manfaatkan platform dan ilmu yang ada untuk menjadi pribadi yang berguna. 
Jadilah masyarakat yang PROAKTIF agar setiap instansi pemerintahan 
berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

• Jadi pribadi yang unggul

GOAL PLAN STRATEGY
Menentukan tujuan sejak awal menunjukan bahwa kamu adalah pribadi yang 
unggul. Untuk itu, mengatur rencana dan menyusun strategi juga menunjang 
agar kamu fokus  mencapai target.

1. Menjadi pribadi yang unggul dengan menerapkan GPS



2. Tidak cepat puas
Mau terus belajar dan tidak cepat puas dengan 
apa yang sudah diraih menunjukan dirimu 
memang berkualitas. Karena kualitas seseorang 
tidak hanya ditunjukan dari seberapa banyak 
ilmu yang dicapai, namun juga seberapa mampu 
orang tersebut merespon kondisi dunia.

3. Berani akan tantangan
Memberikan tantangan kepada diri sendiri 
mengartikan bahwa kamu seseorang yang 
tangguh. Keluar zona nyaman membuat kamu 
berjuang lebih keras untuk beradaptasi 
sekaligus merencanakan tujuan-tujuan baru mu.

Pada akhirnya, kita tau bahwa kita bisa menjadi pahlawan masa kini 
dengan menjadi pribadi yang bermanfaat dan unggul dalam kehidupan 

bermasyarakat. 



● Joko Anwar – Menciptakan Pahlawan Baru 
Indonesia 

● https://youtu.be/-pq9dpFfFmo

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.
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