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PENDAHULUAN 

Begitu banyak orang yang putus asa, karena mereka men judge kalau dirinya tidak 
berbakat. Padahal pada dasarnya, bakat itu hanya berdampak 1% dalam kesuksesan 
kita, dan sisa 99% nya berasal dari kerja keras. 
 
Dan coba perhatikan, begitu banyak orang berbakat, dikalahkan oleh orang orang 
yang bekerja keras. 
 
Di sini saya akan menginspirasi Anda, dengan cerita seorang anak yang dulu 
gendut, pendek, sering diolok oleh teman bahkan gurunya sendiri, bahwa ia tidak 
bisa menjadi pemain basket. Tetapi berkat kerja kerasnya, ia berhasil 
membuktikan pada dunia, bahwa ia bisa. 
 
Ia terinspirasi oleh Oprah, yang ketika kecil, pernah ‘dilecehkan’, tetapi itu tidak 
membuatnya putus asa. Oprah justru memakai pengalaman pahitnya, sebagai 
motivasinya, dan sekarang ia menjadi salah satu wanita berpengaruh di dunia. 
 
Dari cerita itu, saya belajar bahwa kita bisa menjadi sukses, apapun pengalaman 
pahit atau seberapa fisik kita, entah pendek, gendut, tinggi, dan sebagainya. 
 
Semoga buku ini bisa membuat kita menjadi LEBIH DAHSYAT! Dan menyadarkan 
kita, bakat bukanlah segalanya. Tetapi kerja keras dan kemauan kuat lah, yang 
menentukan nasib kita. 
 
Nb: buku ini silahkan, semoga bisa memajukan basket Indonesia! :) 
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1. PRESSURE SEBELUM PERTANDINGAN 
 
Finally, tim basket gue (Ubazka) juara 1 di YPK cup tahun ini, setelah mengalahkan 
Smanda. Dan tim putrinya juara 2, kalah di final lawan Vidatra. 
 
Di YPK cup kali ini, leadership gue bener bener diuji. Semua tim ga boleh pake anak kelas 
3, berarti Ubazka dah ga boleh pake 3 senior yang gue kagumi, Yuri, Sefryan, & Yogi. Tapi 
gue seneng, mereka tetap setia dukung Ubazka di bangku penonton.  
 
Inilah mereka: 
YOGI 

 
 
ASEP 
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YURI 
 

 
 
Untuk pelatih gue, Bang Adit. Terima kasih untuk semuanya ya Bang. Ada rumor 
mengatakan bahwa abang bakal keluar dari YPK. Tapi gue masih berharap Bang Adit bisa  
jadi pelatih kami untuk event DBL nanti. Please back Bang. :) 
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=== 
 
Ujian paling berat adalah ketika seseorang bilang ke gue sebelum pertandingan,”Hey 
Bordes, pilih kakimu patah di penyisihan, ato di final?” Dan gue cuma jawab dengan 
senyuman. Padahal dalem hati, gue deg deg an, ada rasa takut juga sebagai manusia 
biasa.  
 
Tetapi dengan teamwork yang solid, dan seluruh supporter yang DAHSYAT, kami pun 
berhasil menjuarai YPK CUP, dan itu berarti kami dapet tiket ikut DBL !  
 
=== 
 
By the way, gue dapet motivasi di final kemaren, dari buku yang lagi gue baca. Judulnya 
“KUBIK LEADERSHIP.” Bagus banget bukunya, ngajarin tentang kehidupan ini. Inilah 
filosofi yang gue dapet: 
 
 
 

 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Yang memotivasi kita ada tiga, yaitu to be + to have + valensi. Dan kita janganlah 
mengutamakan to have, yaitu mengerjakan sesuatu untuk memiliki sesuatu, misalnya 
gaji, atau rumah. Tapi kerjakanlah sesuatu untuk menjadi sesuatu (to be), misalnya  
ngelakuin sesuatu untuk menjadi pemain terhebat di dunia.” 
 
“Jika kita mendahulukan to be, to have secara otomatis mengikuti.” 
 
“Karena, jika kita mengutamakan to have, kita bakal menghalalkan segala cara. Dan 
misalnya kita sudah mendapatkan yang kita inginkan, kita menjadi berpuas diri, dan 
berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik.” 
 
“Hidup ini tuh seperti hukum fisika, yaitu konsep HUKUM KEKEKALAN ENERGI. Semuanya 
bakalan bersifat tetap. Misalnya, kamu ngelakuin hal A, dan kamu pasti dapet hasil A. 
Walaupun tidak langsung dibalas, mungkin bisa 10 menit lagi, atau 10 hari, atau bahkan 
10 tahun. Tapi PASTI akan dibalas. Jadi, sebarkanlah energi positif, berbagilah kepada 
sesama, dan kamu pasti akan dapet balesannya, walaupun balesannya dalam bentuk yang 
berbeda.” 
 
Hubungan antara kutipan kutipan tersebut dengan basket ada di post berikutnya... 
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MVP wanna be 
 
Dan gue akan buat pengakuan ’terlarang’ di sini: 
 
Jujur, dari dulu gue pengen jadi MVP (most valuable player), bisa dibilang gue serakah di 
pertandingan pembukaan (YPK CUP 2010), agar gue terlihat menonjol. Memang gue 3point 
berkali kali, dan tim gue menang 1 poin di pertandingan itu. Gue pun dielu-elukan oleh 
temen temen. 
 
Tapi sampe rumah gue merenung, “begitukah sifat seorang MVP? Main sendiri? Ga bermain 
secara tim?” jawabannya adalah TIDAK! 
 
Sampe akhirnya gue inget kata kata motivasi di post sebelumnya, dan gue sadar selama ini 
memiliki motivasi untuk dapet piala MVP (to have). Dan gue ngerasa ada yang salah dalam 
diri gue, kalo gue tetep termotivasi untuk ‘to have’ sampai final nanti, bisa bisa kami 
hancur. 
 
DAN GUE MELAKUKAN PERUBAHAN! Gue mengutamakan to be, motivasi gue adalah 
membuat YPK menjadi tim terbaik di Indonesia! Gue pun bermain selayaknya tim, gue 
mulai bekerja sama, dan mulai percaya dengan teman gue. 
  
Anda tau apa yang terjadi? Tim gue juara dengan selisih angka yang jauh! Dan gue sadar, 
ketika kita bersatu, kita bakal jadi sesuatu yang KUAT! Seperti lidi, jika hanya satu, sangat 
mudah patah. Tetapi ketika lidi tersebut bergabung dengan lidi lainnya, kita sangat susah 
mematahkannya. 
 
Akhirnya setelah pertandingan, MVP pun dibacakan.. 
”Dan yang menjadi MVP adalaaah.... Denny Hermawan!”  
 
Gue pun senyum sambil ngelus” kepala dia, seenggaknya gue dah menjadi contoh kapten 
yang dahsyat, kapten yang mengutamakan tim. :) 
 
Dan ternyata, walaupun gue ga jadi MVP, ternyata Tuhan membalasnya dengan cara lain. 
Hari itu, gue dapet banyak pujian, gue excited banget ada orang pengen foto ma gue, 
seneng aja punya fans. Hehe. Dan banyak hal lainnya, yang kalo disebutin, ga cukup di 
sini. 
 

Tuhan pasti adil, dan itulah yang Tuhan berikan kepada saya. Thanks GOD, semua 
ini lebih dari sekedar MVP. 
 
Pesen dari gue: Utamakan tim kita terlebih dahulu! Percuma kita memasukkan banyak 
poin, tetapi tim kita kalah gara gara kita serakah. :) 
 

Jangan lah mengharapkan sesuatu yang duniawi (to have), tetapi harapkanlah 
untuk menjadi sesuatu (to be). Dan yang paling penting, sebarkanlah energi positif 
kapan saja, dan dimana saja. Anda pasti akan menuai hal yang sama, walaupun 
dalam bentuk yang berbeda. 
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2.  WHAT!  GUE  JAD I  CADANGAN?  

 
Siapa disini yang pernah jadi pemain cadangaan? Pasti semua pernah, dan itu sangat 
mengilukan, melihat teman teman kita bermain dengan serunya, sedangkan kita hanya 
duduk manis di bench, sambil sesekali melihat sisa waktu, dan bertanya pada diri sendiri, 
“masih adakah waktu bermain untuk gue?” 
 
Gue pernah ngerasain seperti itu, ketika membela tim basket PKT, gue agak sakit hati 
karena jarang dimainkan. Pernah, di suatu pertandingan, gue dapet sms, ‘maaf ya, kamu 
ga main dulu hari ini.’ Bisa dibayangkan sakit hatinya seperti apa. 
 
Tapi gue mulai menerima, ketika mengerti hal ini: 
 
Basket itu seperti catur, ada raja, pion, benteng, kuda, dll. Itu bagaikan para pemain.  
 
Dan yang memainkan catur tersebut bagaikan coach kita, terserah beliau mau ‘memakai’ 
di awal permainan, atau bahkan sama sekali tidak ‘dimainkan’. :) 
 
Itu berarti, tugas kita adalah untuk siap bermain, kapan kita dimainkan itu terserah 
pelatih. Karena beliau pasti mempunyai strategi yang terbaik untuk timnya. 
 
 

 
 
Yang di sebelah gue inilah temen yang nyadarin gue. Namanya Mas Erick. Dia (saat tulisan 
ini ditulis) bermain untuk Satria Muda BritAma Jakarta. 
 
Thank you Mas Erick, that makes me wiser. ☺ 
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3. Andreas ‘BIRDMAN’ Bordes 

Dulu, di account facebook gue, namanya Andreas ‘Birdman’ Bordes.  Banyak yang 
bertanya, siapakah dia? Mengapa gue memakai nama dia? Banyak banget yang bertanya 
tanya seperti itu. 
 
Jadi ‘Birdman’ adalah julukan untuk seorang pemain bernama Christian Andersen. Dia 
bermain untuk Denver Nuggets. Dia pernah terkena kasus narkoba, sehingga di hukum 
tidak boleh bermain untuk NBA selama 2 tahun. 
 
Trus Des, jadi kamu ngefans sama dia gara gara terkena kasus narkoba? 
 
Ya enggak, gue ngefans dengan dia karena gayanya yang keren, dan permainannya yang 
tangguh. Dan yang paling gue suka, tattonya. Cowok BANGET! 
 
 

 
 
Ntar kalo gue dah gede, gue mau pake tatto kaya dia juga ah. :p. hehehe. Tap itu cita cita 
gue dulu, ketika jadi badboy.  :p 
 
Tapi sekarang gue udah ga jadi badboy, dan sekarang gue punya panutan lain, yaitu Kobe 
Bryant dan Michael Jordan. Tapi terimakasih untuk Christian ‘Birdman’ Andersen, yang 
telah membuatku jadi lebih sangar di lapangan. 
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4.DBL  F IRST  CHALLENGE  

 
Gue kemaren abis ngurusin persyaratan persyaratan buat DBL. Ternyata agak beribet 
ngurus ngurus seperti itu, mesti kesana kesini, ngelakuin ini itu, dan terkadang harus 
melawan ego kita sendiri. Pernah suatu hari ketika gue sedang istirahat, gue disuruh 
nyetak poto, dan berbagai hal keperluan tim gue. Akhirnya, gue sakit. Sampai mata gue 
kuning. (my mother’s said). 
 
Gue tetep maksa latihan di GOR sore harinya. Tapi gue disuruh istirahat, soalnya bahaya 
kalo gue kena tipes gara gara kecapean. Kata pelatih gue, tiga kali kena tipes = mati. Ya, 
gue ga mau mati gara gara basket. Hehe. 
 
Keesokan harinya, persyaratan pun dikirim, mereka yang belum ngumpulin, diberi 
keringanan sampe nanti technical meeting. 
 
Legaa banget, ketika semua persyaratan udah selesai. Tinggal fokus pertandingan aja deh. 
:D 
 
Itulah langkah pertama menuju juara, dan kami berhasil melewatinya. Semoga kami 
JUARA! AMIN! 

 

 
 

LETS GO YPK!!! 
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5. Gue Cengeng yah?  
 
Jujur, ketika bel berbunyi tanda pertandingan berakhir, perasaan gue hancur, ketika gue 
harus menerima kenyataan kalah lawan SMKN 1 Samarinda, di final DBL East Kalimantan 
Series 2010. 
 
Tapi ya berjiwa besar aja seperti ketika Kobe kalah lawan Boston Celtics, di final NBA 
tahun 2008. Kalah gapapa, yang penting kamu dapet pelajaran dari kekalahan tersebut. 

 
 
Gue hanya tertunduk di lapangan, gue speechless, gue malu sama supporter, gue kecewa 
sama diri gue sendiri... air mata perlahan lahan menetes.. Dan gue tak kuasa 
membendungnya. 
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Lalu, gue jalan ke suporter, dan minta maaf sama mereka. Gue ga enak sama mereka, 
udah jauh jauh dari Bontang, tapi kami kalah. Maafkan kami ya kawan..  
 
=== 
 
SUPPORTER 
 
Untuk seluruh keluarga YPK, mewakili Ubazka saya minta maaf gagal membawa piala DBL 
ke YPK. Kami udah berusaha semaksimal mungkin, dan itu hasilnya. 
 
Tanpa kalian, kami tidak bisa sampai di titik ini. Saya bangga sama kalian yang rela datang 
jauh jauh dari Bontang, dan pulang tengah malem dari Samarinda. Walaupun supporter 
YPK cuma sedikit dibanding supporter lawan, tapi teriakan mereka memenuhi GOR Segiri. 
 

 
 
Entah gimana jadinya kami tanpa kalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih SEBESAR-
BESARNYA. Walaupun tidak ada yang bisa menggantikan teriakan kalian di Segiri kemarin. 
Terima kasih kawan. 
 
 
DELASIST 

 
Untuk delasist, terima kasih udah support kami dari pinggir lapangan, dan saya tau, itu 
bukan hal yang gampang, mesti berdiri di pinggir lapangan, teriak yel yel berulang ulang, 
sambil sesekali mendoakan kami. SALUT BUAT DELASIST! Selamat ya dah juara 2! Good 
job! Terima kasih yaa. :) 
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OFFICIAL 

 
Terima kasih juga buat para OFFICIAL yang sangat kompak dan menyenangkan selama 
disana. Itu membuat kami enjoy ketika bertanding. 
 
UBAZKA 
 
Dan untuk tim basketku. Maaf ya kalo selama latihan, gue sering marah marah kalo kalian 
melakukan kesalahan. Seperti lay up ga masuk, ato telat dateng. Gue ngelakuin itu, 
soalnya gue tau, hal hal kecil jika diperbaiki secara terus menerus, pasti akan 
menghasilkan sesuatu yang hebat. 
 
Gue bangga pernah jadi bagian dari kalian. Gue BANGGA sama kalian semua! Terima kasih 
telah menjadi teman teman terbaik buat gue. :) 
 

 
 
=== 
 

Dan gue tetap bersyukur, karena di pertandingan itu, gue terpilih menjadi DBL 
First Team East Kalimantan Series. Ya walaupun tidak lolos ke Amerika, gue tetep 
bersyukur menjadi salah satu pemain terbaik di Indonesia. :) 
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6. Masa Masa Itu :) 
 
Entah mengapa ketika bangun pagi, gue ngerasa kehilangan. Kehilangan temen temen 
gue.. 
 

Gue kangen ketika kita mesti bangun subuh subuh, lalu jalan kaki ke lapangan 
pemuda buat latihan. Ada yang susah dibangunin, ada yang ketika dibangunin 
langsung garuk garuk pan***, ada yang mesti diancam diambil hapenya dulu baru 
bangun, ada yang mesti ditereakin dulu, ya gue terlihat seperti Satpol PP. Hehe. 
 
Abis latihan, kami kembali ke hotel, sarapan bareng. Ga jarang, banyak cewek 
cewek yang marah gara gara kehabisan makanan. Gara gara anak cowoknya kalo 
makan ga tau diri. Hehe. 
 
Ada satu temen gue yang sering ‘diperalat’. Ceritanya tiap mau ngambil minum, 
kita undi pake ”hom pim pa” dulu, untuk nentuin siapa yang ngisi botol air minum. 
Karena jauh kalo mau minum, mesti turun ke lantai 1. Dan ”mr x” inilah yang 
selalu sial, dia selalu kena. Terpaksa dia harus selalu turun kebawah ngambil air. 
 
Sampai suatu saat, dia nyadar, kalo kita udah sepakat mau ’ngejebak’ dia. 
Walaupun, di hari terakhir, gue yang dikerjain. Hehe. 
 
Selain sama mereka, gue juga merindukan tetangga tetangga kamar sebelah, yang 
sangatfriendly sekali. Bahkan saking friendly-nya, ada cewek yang mandi di kamar 
gue. Bercanda. :p 
 
Gue kangen ketawa bareng kalian. 
Gue kangen ketika kita merasakan kehangatan satu sama lain. 
Gue kangen kejailan kalian. 
Gue kangen ketika kita makan di depan hotel sampe perut kembung. 
Gue kangen ledekan ledekan kita, yang semakin membuat kita tambah erat. 
Gue kangen ketika kita semua terbawa suasana menegangkan di Gor Segiri. 
Gue kangen sama kalian semua. 

 
Terima kasih ya!! KALIAN HEBAT LUAR BIASAA! 
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7. What Bordes did before the final game? Check 
this out! 

 
Kata orang, kalo punya ilmu, mesti ditularin ke orang lain, ga boleh disimpen sendiri. Dan 
sekarang gue mau berbagi tentang apa yang gue lakuin sebelum pertandingan final lawan 
SMA Vidatra (2009).  
 
FYI, pertandingan lawan Vidatra itu adalah pertandingan terhebat gue. Gue aja kaget bisa 
main sebagus kemarin. Dan inilah yang gue lakukan sebelum pertandingan: 
 
1. Gue tidur, abis itu 3jam sebelum tanding gue makan nasi + telur rebus.  
 
2. Gue intropeksi diri, gue periksa kelemahan dan kelebihan gue. Kalo dah tau di mana 
kelemahan gue, gue langsung menuju ke komputer gue, dan browsing gimana cara ngubah 
kelemahan itu jadi kekuatan, dan memperkuat kelebihan gue. 
 
3. Gue mandi. Tapi, bukan sembarang mandi. Jadi, cara mandi yang bener adalah dari 
bawah ke atas, dimulai kaki hingga kepala. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan mandi 
seperti itu, hawa panas tubuh kita keluar lewat hidung, mulut, dan telinga kita.  
 
Tapi kalo dari atas ke bawah mandinya, hawa panas itu susah keluar. Dan jika hawa panas 
itu hilang, badanmu pasti seger. Dan itu kondisi paling oke buat main basket. 
 
4. Pemanasan yang sungguh sungguh. Ada seorang pemain streetball berkata,”kalo 
pemanasanmu bener, kamu bisa ngelakuin apa aja, steal, block, lay up, 3point, etc.” 
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5. Sebelum main, BAYANGKAN DIRIMU LEBIH DARI APA YANG KAMU PIKIRKAN. Itu yang 
gue lakuin, pas sebelum tanding, gue ngebayangin gue bermain seperti Michael Jordan. 

 
 
Terus, pas nyanyi Indonesia Raya bareng bareng, gue ngebayangin, gue jadi pemain timnas 
Indonesia yang mau tanding lawan tim Amerika, dan dalam sekejap Gue jadi BERGAIRAH!!! 

 
 
Visualisasi gue yang paling amazing adalah ketika Asep cidera. Ketika dia cidera, seolah” 
dah abis harapan kita, karena dia salah satu bintang kami. Tapi gue ga mau nyerah, gue 
visualisaiin gue jadi Tracy mcGrady, ketika dia nyetak 13 poin dalam 35 detik! 

 
Tau apa yang terjadi, gue 3 point beberapa kali! Dan mendapat sorakan yang DAHSYAT! 
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6. Gue main basket habis habisan. Gue punya passion meledak ledak seperti Kevin 
Garnett, dan gue ekspresiin itu melalui berbagai cara, misalnya gue ngajak pendukung gue 
teriak teriak, kadang gue intimidasi lawan dengan 'hard foul', atau dengan ‘trash talk’ tapi 
tetep respect ya. 
 
Gue dah ga peduli orang mau ngecap gue norak kalo main basket atau apalah, tapi itulah 
gue yang sebenarnya, monster dalam diri gue bangun dari tidurnya. 
 

 
 
 
7. Selalu berdoa sebelum pertandingan atau sebelum masuk lapangan. Menurut gue ini 
faktor paling besar. Seberapapun skill kita, tapi kalo ga berdoa, sama aja seperti 
ngedayung perahu pake satu papan doang. SUSAH BANGET! 
 
Itulah rahasia gue sebelum pertandingan. Semoga bisa berguna ya buat temen temen.  :) 
 
Ada quote dari Kareem Abdul Jabar (legenda LA Lakers), gue inget banget, 
"You have to be able to center yourself, to let all of your emotions go... Don't ever 
forget that you play with your soul as well as your body." 
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8. Happy Ending 

 
Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada Bang Toni, karena kebijaksanaannya, 
saya bisa menjadi seperti ini. Terima kasih telah membimbingku dari dulu hingga 
sekarang, kalau bukan Abang yang ngelatih, mungkin saya tidak bisa jadi DAHSYAT 
seperti ini. Beliau jugalah yang membangun jiwa leadership dan tanggung jawab 
dalam diri saya.  :) 
 
Terima kasih juga untuk Bang Aditya Novandyansyah, terima kasih telah 
mempercayakanku untuk memimpin tim di dalam lapangan, terima kasih telah 
memberikanku kebebasan dalam memimpin tim, karena itu semakin membuatku 
dewasa. Terima kasih telah mengajariku banyak hal dalam basket. Saya ga akan 
melupakan kenang kenangan kita! 
 
Terima kasih untuk Bang Adhit Dian, ya walaupun beliau adalah pelatih tim putri, 
kami sangat dekat. Beliau sering memberi masukan kepada saya. Beliau selalu 
mengutamakan pemain pemainnya di lapangan. Beliau juga berhasil membawa tim 
putri YPK menjadi juara 1 di Bontang! Itu adalah sejarah baru! Abang Hebat! 
 
Karir basket gue berakhir happy ending, kami berhasil ‘mengawinkan’ gelar juara 
putra-putri sebuah kompetisi basket. Gue seneeng banget, akhirnya kami membuat 
sejarah ‘mengawinkan’ gelar juara. Terutama dengan kapten tim cewek, Grimaldy 
Juuniku. Makasih ya atas kerjasamanya uda bareng-bareng memimpin ‘anak anak’ 
kita. :) 
 
Terima kasih untuk seluruh pemain pemain YPK yang DAHSYAT sekali. Dan terima 
kasih juga buat seluruh temen temen yang selalu setia mensupport kami di setiap 
pertandingan. 
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Tentang Penulis: 

Sang penulis bernama, Andreas Bordes Febrianurdi, ketika SMA ia adalah kapten 
basket SMA YPK.  Prestasi terbaiknya adalah ketika berhasil membawa timnya 
menjadi runner up DBL East Kalimantan Series, dan dia berhasil masuk dalam DBL 
First Team dan mengikuti seleksi DBL World Camp di Surabaya. Dan pernah 
berkesempatan berlatih bersama CLS Knight Surabaya, selama hampir 2 minggu. 
 
Dia pernah mengisi rubrik ‘catatan siswa’ dalam koran Bontang Post.  
 
Inilah beberapa catatan prestasinya: 
 
Kapten Basket SMA YPK 
Kapten Tim Basket Bontang 
Berlatih bersama CLS Knights Surabaya 
Mengikuti DBL World Camp 2010 di Surabaya 
Terpilih dalam tim First Team. DBL East Kalimantan Series 
Juara 2 DBL East Kalimantan Series 
Juara 1 SMANDA CUP 2010-2011 
Juara 1 YPK CUP 2010 2011 
Juara 1 KKPKT CUP 2009-2010 
Juara 1 SMANDA CUP 2009-2010 
Juara 1 YPK CUP 2009-2010  
Juara 1 Walikota Cup 
Juara 4 Kejurda se Kaltim 
Juara 1 YPK CUP 2008-2009 
Juara 1 Kobajun Sebontang 
Juara 4 Popda se Kaltim 
Motivator Termuda no 1 se Bontang 
Murid Berprestasi non-akademik 2010-2011 se-YPK 
Murid ter-friendly 2010-2011 se-YPK 
3 kali terpilih menjadi ketua kelas 
Osis SMA YPK 2008-2009 
 
Dia memiliki public commitment untuk menjadi Motivator terdahsyat, dan 
menjadi Miliarder di umur 20 tahun. 
 
Dia telah menjadi trainer dalam berbagai seminar, diantaranya adalah ‘Personal 
Breakthrough’, ‘How to Destroy Procrastination’, ‘Basketball Breakthrough’, 
‘Fundamental of Success’, dan ‘Rahasia menjadi Pribadi Dahsyat’. Dia telah 
berbicara di hadapan ratusan orang. 
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TESTIMONIAL 

Ini beberapa testimonial testimonial dari beberapa orang yang telah mengikuti seminar 
saya: 

Adimas Muhammad Septino seminarnya Andreas Bordes Febrianurdi , sangat berguna 
sekali baik untuk di dalam , dan di luar lapangan :) 
thanks yah seminarnya mas hehehe , kalo ada seminar lagi jangn lupa ngundang2 lagi nih , 
hehehe  
 
Eric Okada Lanur Thank buat Andreas Bordes Febrianurdi yg telas mengadakan seminar 
basket yg sangat berguna bagi saya :)  
 
Sadewo Dwi Cahyo des , keren gela' seminarnya . mantep kali kau buat , klw bgitu carana 
awak maulah ikut lg seminar macam tu . oke bangeeet dahhh .. 
thx bro .  
 
Iqbal Fathurrahman Thank you kpd bordes yg udah ngadain lg seminarnya. 
gratis lg.. Klao ada lagi bilang2 ya des! hehe  
 
Anggra Putra Bimantara des.... sip dah seminarmu... lanjutkan yo...hehe  
 
 
Erick Raggo des .. muuantep (suara pak sinto mode: on) banget seminarnya .. 
lanjutkan des yah .. smoga sukses kedepannya. :) hahaha  
 
Grimaldy Juuniku I’m proud of you,  Makasi bgt ya des . Terusin niat baikmu..  
 
Ema Fawziah Bordes.. Congrat buat seminarmu. Banyak yang bisa dipelajari dan 
diterapkan. Bermanfaat banget. Thanks ya uda mau ngajak anak smp, semoga bermanfaat 
juga buat yang lain. Sukses terus deh. :D   

Aditya Mayapada mantab sekali seminarnnya des ! gak rugi bayar 25 ribu ! (jelas aja gak 
rugi orang di bayarin Surya Jaya hahaha) kasitau lagi kalo ada seminar lagi yaaa ! see you 
at the top !  
 
Raka Arifa keren bro seminarnya, aku jadi lebih terdorong dan termotivasi lagi nih. 
ilmunya juga benar benar sip sekali hahaha. 
makasi ya bro  
 
Stefanus Dwi Nugroho sangat mantab dh jd termotivasi untk mlakukan hal yg baik dn 
mnjdi yg terbaik. 
mkasii bwt ilmuny bro. 
aku bisa kamu bisa kita semua pasti bisa! 
see you at the top!  
 

Iqbal Fathurrahman mantap des seminarnya...jadi terinspirasi 
buat lebih maju ke depannya. 
kalo ada lagi kasih tau ya!see you at the top!  
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M. Rahadian Edo  
Seminarnya @andreasbordes oke banget! Saya jadi menemukan harapan hidup yg baru  
 
Jefri Hutama Arbi  
sip sekali seminar BREAKTROUGH nya @andreasbordes sangat mengINSPIRASI banget !!!  
 
 
Lintang Pratama pesen 1 tmpt mas.... Hehe.. See you at the top! 
You are great des!  
 
widwidyaa Jenuh,lesuh,butuh motivasi? ikut aj seminarny @andreasbordes ! bnyak 
manfaatny,dn kita beramal jg. hihi thankyou des!sukses yo :)  
 
Fikri Eka : Sepulang dari rumah bordes, sampe sekarang ini tiba2 semangat gue meledak2 
yg ada di pikiran gue sekarang ini, gue pasti bisa bangkit dari kehidupan lama gue yang 
begitu gelap, ke kehidupan sekarang yang cerah dengan semangat hati yang berkobar2. :) 
Thx a lot des seminarnya bagus banget. terus kembangkan des! 
*kalo ada seminar lagi kshtw aku ya hehe 
 
ini testimonial ane des  

Danang Ranendra masbro.. seminarnya berguna sekali, aku jadi terinspirasi. besok besok 
bikin lagi ya. aku ikut. hahaha thanks des 

Nita Lathifah Islamiyah thanks ya seminarnya, bermanfaat banget. banyak yg bisa 
dipelajari dari pengalaman-pengalamanmu. semoga seminar selanjutnya makin besar ya 
dan jadi motivator hebat! sukses teruus! 

Anandito Gema Mahameru masbrompakde haha. menurut saya dan bukan menurut orang 
lain seminar anda saya acungi jempol tpi jempol tangan bukan jempol kaki haha. saya 
tunggu selanjutnya ya om 

Radesh Adha Negara mas makasi atas seminarnya tadi maalam, seminar nya bermanfaat 
sekali bagi sekarang ataupun masa depan. pokoknya sukses yaa menjadi motivator :D 

Prima Putra S for MOTIVATOR TERDAHSYAT DI MUKA BUMI INI! buat kak Bordes yang 
dahsyat saya sangat suka dengan cara kakak memotivator. Dengan gaya kakak yang 
friendly dan bahasanya pun tidak berbelit-belit artinya mudah dimengerti. Sehingga kami 
pendengar tidak bosan mendengar motivasi2 dr kakak. Semoga apa yg kakak GOAL kan 
tercapai semua. Amin! Ditunggu seminar selanjutnya. SEE YOU AT THE TOP!  
mau kasih saran aja ni kak, klo bisa seminar selanjutnya di selingi game ya kak. biar kita 
gak Keram duduk trus. ada gerak2 nya stidaknya. itu aja, makasih banyak ya kak. 

 
Dwinada Gitaswara terimakasih kak seminar saya termotivasi undang undang lagi ya ehehe 
see you at the top kak ! 
 
Amira Nadira makasih kak atas seminarnya 
memotivasi banget, habis dari situ, aku semakin yakin kalo hal-hal yang gak mungkin bisa 
jadi mungkin, dan aku belajar juga ttg memandang sesuatu harus ambil positifnya 
juga bikin aku lebih berpikir panjang 
sukses buat kedepannya kak!! 
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Pak Primustofa (wakasek SMA YPK) : Satu kata untuk Bordes, CONFIDENCE. 

Muhammad Fadhil Zein Terima Kasih Abang Bordes, seminarnya sangat bermanfaat buat 
saya, sudah mengubah pribadi saya dari yang tidak bagus menjadi dahsyat!  
saya tunggu seminar selanjutnya. 
Semoga Sukses! 

Stefanus Dwi Nugroho TerimaKasih Bang bro capt buat seminar. sangat bermanfaat sekali 
buat saya. meubah pribadi yg biasa biasa menjadi pribadi yg dahsyat luar biasa. 
semoga seminarnya bisa lebih berkembang lagi, dan bisa merubah pribadi orang banyak 
juga. 
oya di tunggu seminar berikutnya dan update an blogny. . 
thanks bang bro. 
See You At the Top!! 
GBU 

Danang Ranendra terimakasih bang Bor, lagi lagi dan lagi seminarnya bermanfaat dan bisa 
merubah aku jadi lebih baik.. kalo ada seminar bisnis, undang ya. hahaha thanks bang Bor 
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CONTACT PERSON 

 

Untuk mendapatkan motivasi gratis dari saya, dan jika 
ingin tahu jadwal seminar saya : 

Twitter : @andreasbordes 

Web: http://andreasbordes.blogspot.com 

Facebook: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1108772790 

Pin BB: 23B3494B 

0857 520 86 778 

Silahkan hubungi saya, jika Anda butuh konsultasi, 
gratis. :) 

 

Nb: 

Ditunggu testimonial dari temen temen untuk buku 
saya ini ya. 
 
Kritik dan saran dari kalian juga akan sangat berguna 
untuk kemajuan buku buku saya selanjutnya. :) 
 
Ditunggu cerita sukses nya! :D 

 

SEE YOU AT THE TOP! 


