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WADAH PEMUDA INDONESIA
BERSATU MENUNTUT ILMU
DIDALAM NAUNGAN PANJI
DIAN NUSWANTORO JAYA

SATUKANLAH DERAP LANGKAHMU
KOBARKANLAH SEMANGAT JIWA
BERKORBAN DENGAN TULUS IKLAS
MENGABDI IBU PERTIWI

PADAMU KAMI BERJANJI
BERBAKTI SETIA SELALU
MENJUNJUNG TINGGI ALMAMATER
ABADILAH SELAMANYA



No one is born to lose.

Everyone is born to win.
And the biggest difference that 

separates 

the one from the other 

Is the willingness 

to learn, 
to change, 

and to grow …
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UNGGUL  ……………. ?????

• Lebih dari yang 

lain………….…….

–Lebih baik……….

–BERKUALITAS



Apa ukuran kualitas manusia ?

• Tingkat pendidikan

• Tingkat kecerdasan

• Latar belakang sosial

• Jabatan

• Kekayaan

Benarkah…….?
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UKURAN KUALITAS MANUSIA
1. SIKAP (TINDAKAN)

SIKAP ADALAH “SEBAB”, NASIB ADALAH “AKIBAT”

• Sikap atau tindakan yang meliputi perbuatan

dan perkataan adalah hal yang utama dalam

mengukur kualitas manusia.

• Dari sikap itulah akan mempengaruhi nasib

manusia itu sendiri.

• Jadi persikaplah yang BENAR

• “ YOU ARE WHAT YOU DO “
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2. MENTAL ITAS (POLA PIKIR)

• Kita adalah apa yang kita pikirkan setiap

hari.

• Pilihannya: berpikir positif atau negatif.

• Manusia berkualitas adalah manusia yang 

selalu memiliki pikiran dan cara pandang

positif.

• “ YOU ARE WHAT YOU THINK “
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THOUGHTS  

Awalnya adalah pikiran

becomes Words

becomes Action

Habbit creates Character

brings DESTINY

Words

Action

Character

creates Habbit

Asal usul NASIB (DESTINY)



3. EMOSI (PERASAAN)

• Adalah hal penting yang dapat mempengaruhi 

tindakan atau perilaku manusia

• Perasaan takut, iri, cemburu, kesal, benci, 

khawatir…dll

• Semakin usia kita bertambah sebaiknya semakin 

bisa menjaga emosi.

– Jagalah hati, jangan kau nodai

– Jagalah hati, jangan kau kotori

– Jagalah hati, lentera hidup ini

“ YOU ARE WHAT YOU FEEL “
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4. ROHANI (KEYAKINAN)

• Komposisi manusia yang akan menentukan

kualitas manusia

• Karena keyakinan akan mempengaruhi pikiran, 

perasaan dan tindakan,

• 3 keyakinan dasar :

1. Keyakinan terhadap Tuhan

2. Keyakinan terhadap diri sendiri

3. Keyakinan terhadap potensi diri

“ YOU ARE WHAT YOU BELIEVE “
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SO…………. JADILAH

Highly Effective 

People



• “SUKSES KITA” tidak tergantung pada apa 

yang dipikirkan orang lain atau yang dilakukan 

teman-teman kita

• Hidup KITA adalah sebuah kesuksesan ketika 

kita menjalani semboyan kita dan…..

MENJADIKAN 

SETIAP HARI ADALAH SEBAGAI

“ MAHAKARYA “
DALLAS WOODBURN



KITA BISA
Yovie & friends

• Wae......wa….e..o….   8x

• Aku di sini kau disana

• Tak menghalangi jiwa kita…

• Dalam hangatnya…. sang mentari…

• Satukan jiwa dan hati 

• Berpegang tangan dalam mimpi yg 

sama

• Dan tunjukkan kepada dunia



• Kita bisa…… kita pasti bisa

• Kita akan raih bintang bintang

• Kita bisa jadi yang terdepan

• Bersatu bersama dalam 1 irama

• Terbang meraih kejayaan….

• Kita bisa….

• Wae….wa…e…o…….. 4 x

Reff:



• Menang Kalah bukan masalah

• Persahabatanlah yang 

terhebat..…

• Senyuman hangat takkan 

terlupakan

• Dan tunjukkan kepada dunia

reff :



• Kita bisa…… kita pasti bisa

• Kita akan raih bintang bintang

• Kita bisa jadi yang terdepan

• Bersatu bersama dalam 1 irama

• Terbang meraih kejayaan….

• Kita bisa……..

• Kita bisa…… kita pasti bisa

• Kita akan raih bintang bintang

Reff:



• Kita bisa kita pasti bisa

• Kita bisa jadi yang terdepan

• Kita bisa…… kita pasti bisa

• Kita akan raih bintang bintang

• Kita bisa jadi yang terdepan

• Bersatu bersama dalam 1 irama

• Terbang meraih kejayaan….

• Kita bisa



• Kita bisa…… kita pasti bisa

• Kita akan raih bintang bintang

• Kita bisa jadi yang terdepan

• Bersatu bersama dalam 1 irama

• Terbang meraih kejayaan….

• Kita bisa

• Wae….wa eo…….wae..wa ..e o 2X
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SELAMAT 

BERKARYA


