


Halo, Squad! Selamat Datang di Area:
“Temukan Arti Kesuksesanmu!”
Banyak orang mengangap bahwa sukses itu ketika kaya. Banyak 
orang juga yang menganggap bahwa sukses itu bukan tentang 
kekayaan, tapi ketika bermanfaat untuk orang lain. 

Wah, ternyata menetapkan standar bagaimana seseorang 
dianggap sukses itu beda-beda ya! Terus gimana yang benar?

Oleh karena itu di area “Temukan arah suksesmu” ini, kita akan 
mencari ukuran sukses apa yang sebaiknya kita gunakan dalam 
kehidupan sehari-hari.

Sehingga, ketika kira menemukan ukuran sukses hidup kita yang 
benar, hidup kita mampu terarah dengan baik dan untuk meraih 
kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan.

Temukan arah suksesmu di sini! Siapkan dirimu untuk menjemput 
kesuksesan yang akan membahagiakanmu!



Temukan Arti Kesuksesan!
Bicara mengenai ukuran sukses kehidupan kita, maka kita harus 
membahas tentang siapa kita, untuk apa kita ada di dunia ini, 
dan apa yang harus kita lakukan.

Untuk mengetahui apa yang seharusnya manusia lakukan di dunia 
ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tahu apa tanggung 
jawab yang kita miliki sebagai manusia. 

Karena untuk mengetahui sukses atau tidaknya sebuah capaian, 
kita harus mengetahui terlebih dahulu tanggung jawab yang 
dimiliki orang tersebut.

Contoh, untuk melihat apakah seorang pelajar sukses atau tidak, 
maka dilihat dari sejauh mana pelajar tersebut melaksanakan 
tanggung jawabnya, yakni memahami materi pelajaran yang 
telah diberikan.

Pemahaman itu diukur dengan memberikan tes/ujian kepada 
para siswa. Jika dapet nilai lebih dari KKM atau standard nilai 
minimal maka sukses, namun jika dibawah KKM maka tidak 
sukses.

Contoh lagi, melihat apakah Pilot sukses atau tidak, maka dilihat 
dari bagaimana melakasanakan tanggung jawabnya dalam 
mengendalikan pesawat agar selamat sampai tujuan.

Contoh lagi, melihat apakah seorang guru sukses atau tidak, 
maka dilihat dari bagaimana melaksanakan tanggung jawabnya 
yakni mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa hingga 
membuat siswa paham.

Lantas bagaimana dengan tanggung jawab kita sebagai manusia? 
Apa saja tanggung jawab yang dimiliki manusia?



Nah perlu kita ketahui, bahwa tanggung jawab muncul pada diri 
seseorang karena ada status yang dimiliki oleh orang tersebut. 
Misal, kita punya tanggung jawab pergi ke sekolah karena status kita 
sebagai pelajar di sekolah tersebut.

Seseorang memiliki tanggung jawab menyembuhkan pasien, karena 
status orang tersebut sebagai dokter. Seseorang memiliki tanggung 
jawab memimpin suatu kota, karena status orang tersebut sebagai 
wali kota di kota tersebut.

Sehingga ketika kita hendak mengetahui tanggung jawab yang 
dimiliki manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu status apa 
saja yang dimiliki manusia secara umum.

Lantas, status apa saja sih yang dimiliki manusia?

Status Manusia

Jika kita amati, manusia adalah makhluk yang sangat unik. 
Dibandingkan dengan makhluk lainnya, rutinitas manusia memiliki 
keunikan dan kerumitan yang jauh lebih tinggi.

Bila rutinitas binatang berputar pada mencari makan-ti-
dur-pup-bermain-kawin saja, maka aktivitas manusia bisa sepuluh 
atau bahkan seratus kali lipat lebih beragam daripada itu.

Tiap harinya manusia bekerja, membantu kawan/keluarga, 
bermain, beribadah, makan, bercocok tanam, membaca berita, 
berdiskusi politik, dan lain-lain.

Apabila kita cukup cermat, kita dapat menyadari bahwa 
sebenarnya aktivitas-aktivitas yang beragam itu muncul dari 
status-status yang dimiliki oleh manusia secara umum, lho!

Kira-kira apa saja ya status yang bisa kita temukan?



Pertama, jika kita amati, sebagian besar waktu yang kita miliki kita 
gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, seperti makan, 
minum, tidur, bermain HP, dan lain-lain.

Kita melakukan kegiatan ini bukan karena paksaan orang lain, 
melainkan karena kita merasa butuh atau ingin untuk melakukan 
hal tersebut.

Kegiatan ini muncul karena kita sadar bahwa kitalah yang 
bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan diri kita 
sendiri.

Apabila kita tidak memiliki kesadaran tersebut, niscaya kita akan 
seperti anak kecil yang apabila makan harus dibujuk dan disuapi, 
minum harus diambilkan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, disini dapat kita temukan 
bahwa manusia memiliki status sebagai 
individu.

Hal ini juga bermakna bahwa ma-
nusia bertanggung jawab atas 
pilihan-pilihan jalan hidup yang 
mereka ambil untuk memenuhi 
kebutuhan yang perlu untuk 
dipenuhi.

Artinya, manusia dianggap sebagai 
makhluk berakal yang sadar bahwa ia 
bertanggung jawab atas segala hal 
terhadap dirinya baik secara fisik 
maupun psikis.



Kemudian yang kedua, ketika kita amati lagi, manusia senantiasa 
hidup terikat dengan manusia selainnya. Manusia tidak bisa hidup 
sendirian, manusia senantiasa bergantung pada manusia lain.

Kemudian yang kedua, ketika kita amati lagi, manusia senantiasa 
hidup terikat dengan manusia selainnya. Manusia tidak bisa hidup 
sendirian, manusia senantiasa bergantung pada manusia lain.

Maka dari itu, manusia memiliki status sebagai makhluk sosial, 
artinya adalah manusia hidup bersama manusia selainnya dan 
saling bergantung satu sama lain. Sehingga dari sini kita mene-
mukan status kedua, yakni manusia memiliki status sebagai 
makhluk sosial.

Ketiga, manusia bertempat tinggal di alam, kehidupan manusia 
senantiasa bergantung dengan alam. Kita selalu hidup dengan 
bergantung kepada alam.

Kita bekerja, makan, minum, tidur, semua itu dapat kita laksanakan 
karena kita mengambil dan mengolah alam di sekitar kita. Kita 
bercocok tanam, merebus air, membuat bantal, semua itu berasal 
dari alam.

Apabila manusia tidak menjaga alam, maka alam akan rusak dan 
kehidupan manusia otomatis akan terganggu.

Sehingga manusia memiliki status sebagai makhluk alam, artinya 
adalah manusia tinggal di alam dan sangat bergantung dengan alam. 
Sehingga dari sini kita menemukan status ketiga, yakni manusia 
memiliki status sebagai makhluk alam.



Terakhir, Jika kita amati, manusia tidak hanya makan, 
minum, dan bekerja saja, tetapi juga melakukan ritual 
ibadah. Manusia memiliki sebuah kesadaran spiritual 
bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada diri 
kita sendiri.

Tanpa-Nya kita bukanlah apa-apa. Di sini, manusia 
dapat disebut sebagai makhluk spiritual, manusia 
memiliki status sebagai makhluk yang diciptakan 
oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dari situ kita dapatkan bahwa manusia memiliki 
empat status, yakni pertama status sebagai indivi-
du, kedua sebagai makhluk sosial, ketiga adalah 
makhluk yang bergantung dengan alam, dan 
keempat sebagai hamba Tuhan.

Ketika kita sudah menemukan empat status tersebut, 
maka selanjutnya kita akan mencari tanggung jawab 
apa saja yang ada pada status tersebut.



Tanggung Jawab Manusia

Manusia memiliki tanggung jawab 

untuk menjalankan perintah 

Tuhan dengan baik dan menjauhi 

larangan-Nya.

Sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan

Memuliakan Tuhan, mengagungkan 

Tuhan, dan menjaga keberagaman 

yang diciptakan oleh Tuhan dan 

tentunya menyerahkan hidup serta 

mati hanya kepada Tuhan sebagai 

Dzat yang telah menciptakannya.

Manusia memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga keharmonisan 

hidup terhadap sesama manusia.

Nah ketika kita sudah mengetahui status dan tanggung jawab kita sebagai 

manusia, maka secara otomatis, kita telah menemukan ukuran kesuksesan 

manusia yang benar dalam hidupnya.

Sebagai Makhluk Sosial

Dengan cara berbuat baik kepada 

sesama manusia, memberikan 

dampak positif bagi masyarakat, 

dan tidak merugikan maupun 

melakukan kejahatan.

Manusia bertanggung jawab terhadap 

segala pilihan hidup yang ia ambil. 

Manusia juga bertanggung jawab 

untuk merawat dirinya, baik dari segi 

fisik maupun psikis.

Dengan begitu, manusia harus dapat 

mengatur kehidupan dan masa 

depannya agar langkah yang diambil 

tidak justru merugikan diri mereka 

sendiri secara fisik ataupun psikis.

Sebagai Individu

Manusia memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga serta memperbaiki 

alam agar tidak rusak.

Sebagai Makhluk Alam

Yakni dengan cara tidak mengotori 

alam, menjaga kestabilan alam, tidak 

berlebihan ketika memanfaatkan 

kekayaan alam.

Yakni bagaimana manusia mampu mendudukkan dirinya sesuai dengan empat 

status tersebut.



Sehingga apa ukuran kesuksesan yang seharusnya 
manusia terapkan dalam hidupnya?

Ukuran kesuksesan manusia dilihat dari bagaimana 
mengabdi kepada Tuhannya dengan menjalankan 
perintah tuhan dan menjauhi larangan-Nya,

Menjaga keharmonisan hidup terhadap sesama 
manusia dengan berbuat baik terhadap sesama 
manusia,

Mampu menjaga serta memperbaiki alam agar 
tidak rusak,

dan juga menjaga tubuh maupun kejiwaannya 
dengan baik agar senantiasa sehat.

Ukuran kesuksesan yang seharusnya manusia 
terapkan dalam hidupnya adalah bagaimana men-
jalankan tanggung jawabnya terhadap dirinya 
sendiri, masyarakat, alam, dan Tuhan dengan baik.



Nah Squad, itu tadi adalah pembahasan tentang 
menemukan arah kesuksesan manusia dengan 
mencari status dan tanggung jawab yang dimiliki 
manusia.

Mari kita hayati bersama. Sadar ataupun tidak, keempat 
status dan tanggung jawab tersebut senantiasa ada 
pada kita dimanapun kita berada.

Dimanapun kita berada, kita adalah makhluk yang 
diciptakan oleh Tuhan dan senantiasa diawasi oleh 
Tuhan.

Dimanapun kita berada, kita adalah manusia yang 
memiliki potensi dalam diri kita untuk berbuat baik 
kepada orang lain, dan selalu ada keadaan dibutuh-
kan atau membutuhkan orang lain.

Dimanapun kita berada, kita menempati alam kita 
untuk memenuhi kebutuhan hidup kita.

Dimanapun kita berada, kita selalu memiliki kebutu-
han dan keinginan di dalam diri kita yang harus 
dipenuhi secara bertanggung jawab.

Dan ada satu hal yang menarik dari arah kesuk-
sesan yang telah kita temukan. Menariknya, jika 
kita melihat status, tidak ada syarat bahwa kita 
harus kaya, sehingga standar sukses bukan kaya 
tidaknya seseorang.

Keempat status tersebut saling terkait satu sama 
lain. Jika kita berperilaku tidak sesuai dengan salah 
satu status yang kita miliki, maka dapat mengganggu 
kehidupan kita dalam menjalankan tanggung jawab 
terhadap status yang kita miliki selainnya.



Super Student Project

Lantas bagaimana ketiga tanggung 

jawab tersebut terlaksana sebaik 

mungkin? 

Bagaimana kedudukan uang atau harta 

dalam kesuksesan kita?

Ikutin terus serangkaian materinya, dan 

temukan kejutan demi kejutan di dalamnya!

Salam Super!

Sekian, sampai jumpa di materi 

berikutnya!



Kekayaan bukanlah 

alasan kita untuk 

sukses. Melainkan 

Tuhan, alam, manusia, 

dan kualitas hidup 

yang baik



Materi Selanjutnya...



Super Student Project adalah komunitas pelajar 
Indonesia yang dibentuk oleh Supersquad Academy 
untuk melejitkan seluruh potensi pelajar Indonesia, 

menerapkan cara belajar yang benar, mampu berpikir 
kritis, kreatif, dan bersemangat mengasah keterampilan 

yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di masa 
depan, dan menjadi pribadi pembelajar 

terbaik sepanjang hidup! 

Student Project hadir dengan memberikan 'vaksin' 
berupa konten spesial untuk melawan Virus 
Pembodohan Generasi yang menghambat 

proses belajar siswa selama bertahun-tahun.
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