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 Wabah COVID-19 yg terus meningkat.

 Perubahan perilaku manusia memasuki Era New 
Normal.

 Perubahan gaya hidup baru. 

 Perubahan gaya berpikir

 Tingginya angka penganguran (Jumlah angka 
pengangguran di Indonesia: 60.000 orang).

Indonesia

Seluruh 
dunia



59 negara melarang warga Indonesia masuk ke 
negaranya akibat pandemi Covid-19. Berkaitan 
dengan tingginya angka kasus positif Covid-19 
di Tanah Air. Salah satunya, negara yang 
membatasi kunjungan dari Indonesia adalah 
Malaysia.

Pemerintah menerapkan kebijakan serupa, 
yaitu membatasi akses masuk secara umum 
bagi warga negara asing demi mencegah 
penularan Covid-19.        



Makna bagaimana orang sukses 
tetap sukses, para pengukir 
prestasi melakukan sesuatu karena 
mereka ingin 
membangunkehidupan yang lebih 
berarti.



 Pencapaian sesuatu yg telah di rencanakan 
atau di upayakan

 Pencapaian yg mengesankan, terutama 
pencapaian ketenaran, kekayaan atau 
kekuasaan

 Sesuatu yg terjadi seperti yg direncanakan 
atau dimaksudkan

 Seseorang yg mempunyai catatan prestasi, 
terutama dalam memperoleh kekayaan, 
ketenaran dan kekuasaan.



Pertama,

Makna, apa yg anda lakukan harus memiliki 
arti mendalam bagi anda. Makna adl sesuau 
yg sangat anda inginkan, shg tdk 
memperdulikan waktu ketika 
melakukannya.

Makna adalah sesuatu yg membuat anda 
mengajak org utkmelakukannya, walaupun 
dikritik dan menghadapi tantangan, dan 
mungkin dilakukan secara sukarela atau 
tanpa dibayar.

Bagaimana dengan anda apa yg bermakna 
bagi anda?



Kedua,

Gaya Berpikir - akuntabilitas, keberanian, 
keinginan besar, dan optimisme yg 
bertanggung jawab, yg telah 
berkembang dengan sangat baik.

Steve Jobs dg kampanye iklannya orang2 
yg mengalami kesuksesan abadi “berpikir 
berbeda”, memiliki bakat dan kecerdasan 
yg luar biasa. Juga gaya berpikir yg 
mendukung prestasi istimewa mereka.



Ketika anda dapat mengelola pikiran anda 
diseputar penciptaan nilai nyata dan 
pikiran2 anda terfokus pada apa yg penting 
dalam penciptaan nilai tsb, sekalipun 
muncul banyak gangguan, krisis dan 
kompleksitas yg membentur disekeliling 
anda maka anda sangat beruntung memiliki 
sebuah model yang berkesinambungan 
untuk pekerjaan dan kehidupan anda. Gaya 
berpikir-perubahan ekstrem bermula dari 
kepala anda.



 Orang2 yg mengalami kesuksesan abadi 
menemukan cara2 efektif bertindak.

 Lakukanlah karena pekerjaan itu layak untuk 
dilakukan bahkan jika anda tidak dapat 
melakukannya sesempurna fantasi anda yg 
sesungguhnya (Jack Jia yg tumbuh di Chengdu 
provinsi Sichuan, China tanpa apa2 kecuali kepala 
yg sarat dg mimpi-mimpi dan saat ini menjadi 
wirausahawan, presiden Hua Yuan Science and 
Technology Association, pendiri serta CEO 
Baynote). Jadi segeralah bergerak dan lakukan 
apa yg memang hendak anda lakukan.

 Pikirkan apa yg bermakna & orang2 yg anda 
layani kemudian kelola pikiran dan kreativitas 
anda untuk merealisasikannya.



Dalam mencapai Sukses jika ketiga elemen 
Makna, Gaya Berpikir Kreatif dan gaya 
Bertindak Efektif bila dipadukan akan 
membentuk dasar Anda dapat membangun 
dan mempertahankan kesuksesan.

Semakin anda mampu memadukan ketiga 
elemen tsb semakin besar kemungkinan 

kesuksesan  anda.





 Menjadi org sukses di USA thn 1901

 Buku “Think and Grow Rich” 1989 best 
seller ditulis bersama Napoleon Hill

 Thn 1989 berhasil merangsang 
gelombang filantaropi besar2an bagi 
orang kaya untuk mendermakan 
kekayaannya bagi masyarakat.

 Memiliki 3 manufaktur



 Jangan pernah memasuki PUB(reputasi 
penting dalam menjalankan bisnis, jangan 
sampai ada noda yg menempel)

 Jangan merokok ketika muda

 Konsentrasi (kerja habis2an)

 Berikan promosi hanya pada mereka yg 
layak

 Menabung

 Jangan pernah berspekulasi

 Hidup yg jujur, jangan berusaha untuk 
kaya tapi berusahalah untuk menjadi 
berguna.



Lima prinsip menurut Joseph A Michelli 

Mengubah hal biasa menjadi luar biasa :

 Lakukan dengan cara anda

 Semuanya penting

 Surprise and delight

 Terbuka terhadap Kritik

 Leave your Mark



 Tahun 1971 kedai pertama Starbuck di 
Seattle Washington dengan harga kopi 50 cen 
per cangkir dengan iming2 isi ulang gratis.

 Howards Schultz mantan CEO dg ide apa yg 
akan terjadi seandainya biji kopi Starcbuks yg 
berkualitas dipadukan dg keindahan dan 
keromantisan kedai kopi Eropa. Jawabannya 
Starbucks bisa mengubah pengalaman 
minum kopi yg biasa menjadi luar biasa. 
Impian besar membuka kedai di Portland, 
Oregon thn 1980 terwujud dan lebih dari 
11.000 kedai kopi di seluruh dunia dan 
perusahaan tsb telah melampau cita2 
awalnya.



 Starbucks  buka kedai di 37 negara

 35 juta konsumen

 Memiliki pelanggan setia 18 kali datang 
/bulan

 Menurut Fortune perusahaan Amerika yg 
paling dikagumi

 Menurut business week sebagai salah satu 
merek terbaik di dunia

 Menurut Business Ethic termasuk dalam 
daftar perusahaan yg paling peduli 
terhadap masalah sosial



Ramah

Tulus

 Perhatian

 Berwawasan

 Peduli

Target yg jelas

 Perencanaan yg matang

Keyakinan

Kerja keras

Keuletan & niat baik



Tata kelola yang baik (Transparan, Adil, 
Akseleratif)

 UMKM
Stimulus kredit UMKM:
① Subsidi bunga 34,15 triliun
② Insentif Perpajakan 28,06 triliun
③ Penjaminan kredit modal kerja baru UMKM 

(125 triliun) sebesar Rp6T:a.Imbal Jasa 
Penjaminan- Rp5T dan b.Cadangan Rp1T



 Penyertaan modal negara utk BUMN

 Penempatan dana utk perbankan

 Investasi  (utk modal kerja

 Penjaminan utk kredit modal kerja



 BUMN

① Penyetoran modal Negara (PMN)

② Pembayaran kompensasi 

③ Talangan (investasi) modal kerja

④ Optimalisasi BUMN   

 Korporasi 
① Insentif perpajakan dunia  

usaha(pembebasan PPhpasal22 impor, 
pengurangan angsuran PPh pasal25 
sebesar 30%, pengembalian pendahulua 
PPN) sebesar Rp34,95T

② Penempatan dana pemerintah di 
perbankan dlm rangka restrukrisasi 
debitur UMKM Rp35T


