
Stop! 
Kita perlu berhenti sejenak 

untuk bernafas. 

Mencari alasan setiap tindakan 

kita.  

Kalau tidak begitu, di akhir 

tindakan kita akan menemukan 

kekecewaan. 

Termasuk dalam hal bermimpi.  

Karena kita siap melangkah 

lebih jauh menuju yang kita 
harap. 

Kita butuh satu alasan yang kuat 

untuk mewujudkan. 



 

  Make Our Dreams Comes True! 

Dare to Dream! 

Beranikan Diri Kita untuk Bermimpi! 

‘ketika kita mempunyai mimpi menjadi orang yang 

sukses, tentu untuk merealisasikannya membutuhkan 

suatu kekuatan lain. Kekuatan itu harus 

ditumbuhkembangkan dari dalam kita sendiri  yaitu 

berani mencoba, berani mati-matian, berani gagal, 

dan berani sukses.’ 

-Andre Wongso 

 

“Kita butuh keberanian untuk bermimpi. 

Kemudian kita butuh keyakinan untuk 
mewujudkan impian kita.” 

 

Impian bukan untuk dipendam dalam-dalam. 

Impian untuk diperjuangkan. 

Siapa yang memutus urat keberanian 
memperjuangkan impian. 

Mudah ditebak, mereka sudah membuat impian itu 
takkan mungkin terwujud. 

Kita perlu hati-hati dalam menentukan keputusan. 
akan menentukan hidup kita. 

 



 

Make Our Dream Comes True!  

Jangan Harap! 
 

Jangan harap saya akan membeberkan rahasia sukses. 

Karena saya sendiri saja belum sukses. 

Jangan harap saya akan membuat kamu berwawasan 

luas. Karena saya sendiri saja masih belajar. 

Jangan harap saya akan membuat hidup kamu lebih 

baik setelah membaca buku ini. Karena hidup saya sendiri 

masih compang disana dan camping disini. 

 

Berhentilah berharap! 

Ternyata harapan terbesar dalam hidupmu adalah 

dirimu sendiri.  

Kalau kamu berharap pada orang lain. Kamu perlu 

untuk lebih tekun beribadah. Karena agama tidak 

menyarankan kamu untuk berharap kepada selain-Nya. 

Cukup sekian dan terima kasih. 

 

 



 

  Make Our Dreams Comes True! 

Let’s Honest to Our Self! 

Kejujuran adalah modal untuk menjalani 

hidup yang bahagia. 

Aku harus jujur. Buku ini ditulis dari 

seorang penulis amatir. Ditulis untuk mengajak. 

Bukan mengajarkan.  

Buku ini tipe “Let’s Go Together!” bukan 

“How To Do Something or How To Be Someone?” 

Silahkan buang saja buku ini. Kalau kamu 

muak dengan buku ini! 

Aku bukan seseorang. Aku adalah orang 

biasa yang punya mimpi luar biasa. Dan aku 

mulai mewujudkan mimpiku secara sederhana. 

Dengan sebuah catatan kecil ini. 

Saya sadar saya orang biasa. Namun juga 

sadar untuk menjadi orang luar biasa ternyata 

dibutuhkan cara sederhana. Hanya dengan. 



 

Make Our Dream Comes True!  

Begin to Choose! 

 

Decisions of Life 

Ketika kita tidak memutuskan apapun. Itupun 

suatu keputusan.  

Way of Life 

Jalan hidup kita. Kitalah yang menentukan. 
Bukan orang lain.  

Mindset of Life 

Seperti apa dunia ini. Adalah seperti apa kita 
melihat dunia ini di pikiran kita. 

Words of Life 

Setiap kata-kata yang kita pilih untuk kita 

ucapkan, akan memberikan efek yang 

berbeda. Semakin tepat kata yang kita 
gunakan, semakin tepat sasaran komunikasi 

kita kepada sesame. 


