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Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi pembicara tamu hari ini di Universitas ternama ini,
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Sebenarnya, saya agak gugup berbicara dalam acara sebesar ini dan sepenting hari ini! Kemudian
saya berpikir untuk mengingat situasi saya ketika saya berada di posisi Anda hari ini. Ini membawa
kembali kenangan saya 42 tahun yang lalu! Saya memutuskan untuk menganalisis situasi Anda
hari ini dari perspektif manajemen, yang merupakan keahlian saya. Saya menyadari bahwa Anda
dapat memperoleh manfaat, kebahagiaan, dan kesuksesan, jika Anda dapat secara efektif
mengelola diri Anda sebagai mahasiswa.
Sekarang, Anda telah melewati masa kecil Anda. Anda telah menyelesaikan sekolah menengah
dan diterima di universitas terkemuka ini. Kemungkinan besar Anda telah membuat keputusan
tentang jurusan dan spesialisasi Anda. Semua kekhawatiran yang Anda miliki tentang diterima di
universitas dan pemilihan jurusan Anda telah terjawab, dan hari ini Anda menghadiri peresmian
hari pertama Anda di universitas ini.
Sejauh ini, semuanya terlihat baik untuk Anda, tetapi Anda tahu bahwa ini hanyalah permulaan!
Saya yakin bahwa sebagian besar dari Anda, jika tidak semuanya, masih memiliki kekhawatiran
dan ambisi untuk masa depan yang belum tentu. Kebanyakan orang berambisi untuk memiliki
kehidupan yang bahagia dan karier yang sukses, dan kekhawatiran mereka adalah bagaimana
mencapai kesuksesan dan kebahagiaan itu! Pertanyaan pikiran Anda secara terus-menerus adalah
“Apa yang akan saya dapatkan dalam 10 tahun ke depan?” sekali lagi, pertanyaan ini menuntun
Anda untuk mengidentifikasi tujuan Anda dalam kehidupan.
Hari ini, saya ingin mencoba membagikan apa yang saya pelajari dari pengalaman saya sendiri!
Pengalaman saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk atau panduan tentang cara menangani
“ketidakpastian” ini yang mengkhawatirkan Anda sekarang!
Sebagian besar dari Anda, sedang mengalami masa transisi dari anak perempuan atau laki-laki
yang menjadi orang dewasa yang mandiri. Pengalaman transisi Anda akan mempersiapkan Anda
untuk menghadapi dunia nyata dengan lebih percaya diri, berpengetahuan, dan bijak. Tidak
diragukan bahwa Anda akan belajar banyak dari para dosen di kelas. Pengetahuan dan bimbingan
mereka adalah apa yang Anda cari di universitas ini. Anda juga akan belajar dan mendapatkan
pengalaman melalui interaksi Anda dengan teman-teman sebaya dan lingkungan baru yang akan
Anda tinggali selama kuliah.
4 hingga 5 tahun ke depan akan menjadi hal yang paling mengesankan dalam hidup Anda, di mana
Anda akan mendapatkan lebih banyak pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Selama
periode ini, Anda juga akan menemukan banyak teman baru, dan sangat mungkin menemukan
pasangan hidup Anda, yang mungkin menjadi calon suami atau istri Anda, atau rekan kerja, atau
mitra bisnis, dan lain-lain. Singkat kata, selama periode hidup Anda ini, masa depan Anda semakin
berbentuk. Jadi, lebih baik Anda membentuknya, daripada membiarkannya dibentuk tanpa usaha
Anda.
Jadi, apa faktor-faktor penting dan langkah-langkah kunci yang seharusnya Anda lakukan dari
sekarang? Saya meringkasnya dalam 7 langkah kunci berikut:

Langkah kunci pertama adalah mengidentifikasi “TUJUAN” Anda dalam kehidupan. Denga kata
sederhana, bagaimana Anda memproyeksi diri Anda 10 tahun ke depan? Bayangkan Anda bangun
dan sudah tahun 2028! Jawaban apa yang Anda punya untuk pertanyaan berikut:
- Apakah Anda telah lulus kuliah?
- Berapa IPK Anda?
- Di mana Anda bekerja?
- Apa pekerjaan Anda?
- Apakah Anda sudah menikah?
- Apa Anda punya anak?
- Berapa banyak?
- Apakah Anda memiliki rumah?
- Apakah Anda memiliki mobil?
- Apa Anda senang?
- Apakah Anda merasa tenang?
- Apakah Anda puas?
Ini adalah beberapa contoh dari tujuan yang mungkin ingin Anda identifikasi mulai sekarang,
jangan malu untuk menuliskan tujuan Anda. Tujuan Anda bisa saja berubah, jika Anda
mengembangkan tujuan tersebut dengan lebih baik. Perhatikan, tujuan Anda harus:
- Sesuai keinginan,
- Realistis,
- Beretika,
- Diterima secara moral, budaya, dan agama.
Langkah kunci kedua adalah “PERENCANAAN” untuk mendapatkan pengetahuan dan manfaat
setelah Anda lulus.
- Anda harus merencanakan secara efektif mulai sekarang setelah kelulusan Anda. Belajar
adalah salah satu langkah untuk mencapai tujuan Anda dalam hidup. Tanpa pendidikan, Anda
tidak akan dapat mencapai tujuan Anda. Karena itu, pendidikan Anda harus sesuai dengan
bidang yang akan Anda geluti. Anda harus memiliki hobi, dan hobi Anda harus menjadi
bagian dari rencana masa depan Anda.
- Anda harus menetapkan batas waktu untuk mencapai setiap tujuan.
- Rencanakan tabungan Anda dan pengeluaran Anda sesuai dengan kapasitas Anda.
- Selalu mencapai tujuan Anda sebagai prioritas. Setiap tindakan dan keputusan yang Anda
ambil harus membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda.
- Anda harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri, jika rencana Anda agak tersendat. Anda
harus selalu berkonsentrasi untuk mencapai tujuan Anda dalam semua tindakan Anda.
Langkah kunci ketiga adalah menganalisis “LINGKUNGAN”, tempat Anda tinggal! Lingkungan
ada dua jenis, eksternal (yang tidak dapat dikontrol, yang Anda harus selalu menyesuaikan diri
dengan itu), dan internal (yang dapat dikontrol oleh Anda). Anda harus selalu menerima dan
menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Anda harus selalu sesuaikan lingkungan internal
untuk membuat Anda lebih dekat dengan tujuan dan sasaran yang Anda identifikasi untuk diri
Anda sendiri. Ketika kita berbicara tentang lingkungan eksternal, berarti bahwa kita harus
menyesuaikan diri dengan itu. Misalnya, trend abad ke-21 adalah kecerdasan buatan, robotika,
revolusi industri, dan lain-lain. Ini adalah peluang Anda, yang dapat Anda berikan untuk negara

Anda dan seluruh dunia. Jadi, menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal bukan berarti kita
terjajah. Malah kita mengambil peluang pada saat yang sama.
Langkah kunci keempat adalah “MENGATUR” diri Anda untuk mencapai tujuan Anda.
Pengorganisasian bararti mengatur prioritas Anda dalam kemampuan Anda untuk mencapai tujuan
Anda. (apa, kapan, di mana, bagaimana, dan lain-lain).
Langkah kunci kelima adalah “IMPLEMENTASI”. Implementasi sebenarnya dari rencana Anda,
yang Anda organisir, harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan Anda. Tindakan implementasi ini
harus dilakukan secara rutin oleh Anda sampai Anda lulus. Ini hanya terjadi, jika Anda terus
mengingat tujuan Anda dan terus memenuhi rencana Anda. Tidak diragukan lagi, Anda akan
menghadapi rintangan serta peluang di sepanjang jalan. Hambatan harus dianalisisdan diatasi
dengan cara sebaik mungkin, sementara peluang harus diambil tanpa keraguan.
Langkah kunci keenam adalah “MENGENDALIKAN” tindakan Anda. Anda harus selalu
mengendalikan tindakan Anda sendiri yang menuntun Anda untuk mencapai tujuan Anda. Maksud
saya adalah dengan belajar cukup efektif untuk mendapatkan nilai yang sebaik mungkin. Pada saat
yang sama, miliki kehidupan social yang luar biasa bersama teman-teman Anda, nikmati apa pun
yang Anda bisa dari hobi Anda, penuhilah kewajiban moral dan religious keluarga Anda, dan
jagalah segala sesuatu dalam batas-batas selama Anda kuliah dan kehidupan setelahnya yang
masih panjang. Semua tugas dan tanggung jawab Anda yang saya sebutkan adalah bagian nyata
dari pembelajaran Anda untuk menjadi mandiri, sukses, dan orang yang bahagia setelah Anda lulus
dari universitas.
Langkah kunci ketujuh adalah “EVALUASI ULANG” dari pencapaian Anda dari waktu ke
waktu. Lakukan evaluasi ulang terhadap tujuan dan sasaran adalah mungkin, jika Anda
menemukan bahwa tujuan yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri mungkin bukan keinginan kita
lagi, atau mungkin tidak dapat dilakukan, atau tidak dapat dicapai. Ini bukanlah akhir dari
segalanya! Kita dapat menilai kembali tujuan kita dan berusaha untuk itu. Di sisi lain, kita dapat
mengembangkan tujuan baru saat kita telah mencapai beberapa tujuan awal kita yang baru.
Ambisi kita mungkin tumbuh seiring berjalannya waktu. Hal tersebut sangatlah wajar.
Pada akhirnya, tujuan akhir Anda adalah untuk bahagia dalam hidup dengan apa yang Anda telah
capai. Kebahagiaan dapat dipandang berbeda oleh orang yang berbeda; oleh karena itu, tidak ada
satu pedoman yang harus diikuti untuk ukuran kebahagiaan. Anda lebih tahu apa arti kebahagiaan
bagi Anda, dan Anda adalah orang yang bisa mempercayainya sendiri. Tidak ada yang datang
tanpa upaya, jadi Anda harus bekerja dengan cerdas dan bijak untuk kebahagiaan Anda. Setelah
semua, Anda harus mencoba dengan semua kemampuan terbaik Anda untuk berkontribusi untuk
masa depan dan kebahagiaan Anda. Hasil yang Anda capai harus menjadi hasil terbaik yang bisa
dicapai. Membuang waktu, usaha, peluang, dan barang berharga akan berujung pada penyesalan.
Oleh karena itu, menghindarinya adalah salah satu kunci menuju kebahagiaan. Jangan biarkan iri
dan kesedihan menjadi bagian dari hidup Anda, karena mereka adalah elemen kegagalan. Jangan
tergoda untuk mundur dari tujuan Anda. Upayakan diri Anda untuk mengejar mimpi Anda dengan
penuh semangat. Tidak ada yang datang dengan mudah, juga tidak datang dengan keberuntungan.
Impian Anda akan kebahagiaan akan menjadi kenyataan dengan usaha Anda sendiri.
Yang terbaik untuk Anda sekalian
Allah memberkati Anda semua.
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