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1. Tetapkan Tujuan Ambisiusmu!

Mulailah dengan berani bermimpi! Semua orang bebas 
menetapkan impiannya sesuai dengan keinginannya 
masing-masing. Tidak perlu takut! 

Yang perlu diingat adalah berhasil atau tidaknya kita 
mencapai impian yang paling ambisius itu, tidak selalu 
berkaitan dengan bakat atau “magic skill” yang kita 
miliki, hal itu lebih berkaitan dengan bagaimana kita 
mendekati masalah dan membuat keputusan untuk 
menyelesaikannya.



2. Sederhanakan Tujuan Ambisiusmu

Maksud dari menyederhanakan tujuan ambisius disini 
bukan berarti kita menurunkan standar capian dari 
tujuan tersebut. Tetapi lihatlah tujuan besar ini menjadi 
sesuatu yang lebih sederhana, sehingga kita dapat lebih 
optimis dan mudah mengelola langkah untuk 
mencapainya. 

Dari situ, dapat terlihat jelas progress yang signifikan 
bagi kita dalam mencapai tujuan ambisius tersebut. 



3. Lakukan Penyesuaian Kecil pada 
Rutinitasmu
Mulailah dengan menjadi “active partisipant”. Awalnya 
memang sulit untuk melakukan pendekatan dengan tujuan 
kita tersebut, tetapi kita bisa menerapkan penyesuaian 
kecil pada rutinitas kita. 

Misal tujuan kita adalah mahir berbahasa Jerman dan 
kebiasaan kita adalah jogging sambil mendengarkan musik, 
kita bisa melakukan penyesuaian kecil dengan mengganti 
mendengarkan musik menjadi mendengarkan 
conversation Bahasa Jerman. 



“I'm hoping to inspire several of you to pull 
some of those ambitious dreams that you have 
for yourself off the bookshelf, and start 
pursuing them by making that marginal 
adjustment to your routine.”

“Saya berharap dapat menginspirasi beberapa dari Anda untuk 
menarik beberapa impian ambisius yang Anda miliki untuk diri sendiri 
dari rak buku, dan mulai mengejarnya dengan membuat penyesuaian 
kecil pada rutinitas Anda.” 

Stephen Duneier



● How to Achieve Your Most Ambitious Goals 
| Stephen Duneier | TEDxTucson

● https://www.youtube.com/watch?v=TQMbv
JNRpLE

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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