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         Tahukah Anda?

   Setiap orang di dunia ada keinginan berubah tetapi 
sekedar ingin saja, namun tidak take action. 
Sementara orang yg sudah mendengar audiobook ini 
adalah orang luar biasa karena termasuk dlm 3% dari 
orang yg mau take action.
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Tahukah Anda?

Bahwa
1% orang di dunia menguasai 50% uang 

beredar & 5% orang di dunia menguasai 
90% uang beredar, dan ternyata

1% top nasabah BCA Cabang Malang 
menguasai 70% dana yg ada di bank 
tersebut
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TAHUKAH ANDA ?

Pertanyaan, bila uang yg ada di seluruh dunia dibagi
   rata, setiap orang akan menerima USD 2.400.000 atau 
   sekitar Rp 24 milyar (Wealth Mastery, 2001).

Dalam lima tahun, komposisi akan kembali ke angka  
   semula : 1% org akan menguasai 50% uang beredar &
   5% org akan menguasai 90% uang beredar (Marshall
   Silver dalam buku Profit, Power & Passion).
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Apa Yang Membedakan? 

   Yang membedakan 5% orang yang
      menguasai 90% uang beredar dengan 95%
      orang yang berebut 10% uang beredar
      adalah pertanyaan yang diajukan saat
      menerima uang.
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YANG MEMBEDAKAN ?

95% orang yang berebut 10% uang beredar 
saat menerima uang bertanya, “Mau saya 
pakai apa ya? Enaknya untuk beli apa ya?” 
Mendadak mereka menjadi konsumtif, tapi
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5% orang yang menguasai 90% uang beredar 
saat menerima uang bertanya pada diri 
sendiri, “Akan saya apakan ya uang ini 
supaya uang ini berkembang biak menjadi 
lebih banyak lagi?”



 8

  Mengapa Orang Tidak 
Kaya?

    Mengapa orang tidak kaya? Ada 11 penyebab tetapi 
diringkas menjadi tiga:

Tidak punya tujuan untuk menjadi kaya, maka kita 
tidak akan bertambah menjadi kaya, tidak 
mempunyai tujuan, kita tidak akan ke mana-mana, 
akan banyak sekali resiko.

     Contoh : kalau mau bangun jam 5 dan kita 
tetapkan dengan jelas,  tanpa melihat jam maka 
kita akan  bangun jam 5.
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MENGAPA ORANG TIDAK KAYA ?

Teak mementukan tujuan, bangun sepagi mungkin 
menyebabkan 2 reaksi otak kita, mengabaikan 
perintah sehingga bisa bangun jam 8, atau bisa 
bangun jam 1  lebih 10 mnt bangun, jam 1 lebih 20 
mnt bangun sehingga tidak bisa bangun

Mempunyai keyakinan yang salah tentang kekayaan 
atau tidak mempunyai keyakinan bahwa mereka 
dapat menjadi kaya. Keyakinan yang saling 
bertabrakan, membuat kita menjadi bingung
Contoh : uang adalah akar dari segala kejahatan 
sangat sulit kaya.
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MENGAPA ORANG TIDAK KAYA ?

Melakukan tindakan yang salah (berbeda dari 
orang kaya) atau belajar kepada orang yang 
salah.  Jika kita belajar ke 95% maka digaransi 
berhasil.
Jika kita belajar ke 5% maka belum tentu, tetapi 
investasinya bertanya kepada orang yang 
kompeten / benar
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  Mengapa Orang Tidak 
Kaya?

Menurut survey yang dilakukan oleh 
Gallup International, pada usia 30-65 
tahun: 
54% tergantung pada pemerintah, 

yayasan atau orang lain. 
36% mati duluan sebelum mencapai 

umur 65 tahun.
5% terpaksa masih bekerja supaya 

bisa makan.
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4% bebas secara keuangan (financially 
independent). Bebas secara keuangan

1% kaya raya (financially freedom) 
mendapat passive income.  Bisa bertahan 
hidup dengan gayanya sendiri, tanpa harus 
bekerja, dia mendapat passive income yang 
cukup untuk membiayai gaya hidup yang dia 
inginkan
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  Prinsip Yg Membuat Kita Kaya  
(Anthony Robbins)

 Mengeluarkan lebih sedikit daripada yg 
diterima dan menginvestasikan selisihnya.

Kemudian kita investasikan ulang hasilnya 
utk pertumbuhan bunga-berbunga sampai 
mencapai investasi dlm jmlh yg masif, di 
mana investasi yg masif ini dpt 
menghasilkan pendapatan yg cukup utk 
membiayai gaya hidup yg kita inginkan 
dengan atau tanpa kita terlibat didalamnya.
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THINK IN THE CERTAIN WAYTHINK IN THE CERTAIN WAY

Berpikir Dengan Cara Tertentu
 UntuK dapat menjadi sukses kita harus 

mempunyai satu tujuan (goal)  dan 
memikirkan secara detail fokus pada hal 
yg kita inginkan, Goal tidak boleh 
terlalu kecil atau terlalu besar. Contoh 
: Aq Morita (pemilik Sony) yang punya 
ide membuat tape recorder dengan 
lebar 10 cm, panjang 12 cm, tebal 2 
cm. (find the way or create new one).
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THINK IN THE CERTAIN WAY

Swish pattern :  menabrak tangan kiri 
(kondisi yg tidak kita inginkan) dengan 
tangan kanan (kondisi yg kita inginkan) 
sedemikian rupa sehingga kondisi yg tidak 
kita inginkan pecah berkeping-keping.
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THINK IN THE CERTAIN WAY

Goal must be SMART
Specific (Tertentu)
Measurable (Terukur)
AchievableAnthusiasable  (Membuat 

Kita Antusias)
RealisticResult-oriented  (Angkanya 

dulu, bukan Prosesnya)
Timely (Jangka Waktu Tertentu)
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FEEL IN THE CERTAIN WAYFEEL IN THE CERTAIN WAY
(KEYAKINAN YANG MANTAP, BULAT & KONGRUEN)

 Yakin
 Tulis keyakinan yang menghambat.
 Ubah menjadi kongruen dan bulat bahwa uang baik 

adanya, menjadi positif, netral atau lucu.
 Incantation  (mengulang kalimat mantra/afirmasi

dengan emosi kuat sambil bergerak). Contoh : pada 
lari pagi tambah sehat tambah kaya.

 Setelah yakin, berani mengambil keputusan.
 Incantation.
 Gerakan contoh dengan gerak melonjak-lonjak.
 Fokus.
 Pilihan kata.
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FEEL IN THE CERTAIN WAY

 Commitments
 Suka dan duka dijalani.
 Setelah melonjak-lonjak, pandangi goal sambil menangis, apa 

pun yg terjadi saya akan lakukan kemudian emosi bulat : “I will 
do whatever it takes to succeed”

 Bersyukur.
 Bayangkan dengan detail sudah mencapai hal yg diinginkan. 

Resolve sudah. Resolve berarti membayangkan apa yang kita 
inginkan, seolah-olah sudah kita miliki.

 What your mind can conceive & believe, you can achieve
(Napoleon Hill)
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MENGUBAH KEYAKINAN SECARA SADARMENGUBAH KEYAKINAN SECARA SADAR

 Uang adalah akar dari segala kejahatan  Tdk 
punya uang adalah akar dari segala kejahatan

 Saya harus bekerja keras untuk menjadi kaya 
  Saya harus bekerja cerdas untuk menjadi 
kaya dan kalau saya bekerja cerdas dan keras 
saya akan lebih cepat kaya

 Cari kerja itu susah   Cari kerja itu mudah 
kalau tahu caranya
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MENGUBAH KEYAKINAN SECARA 
SADAR

Orang mati tidak membawa uang, untuk apa 
mencari banyak uang   Benar uang tidak 
dibawa mati, untuk itu saya akan menghasilkan 
banyak uang untuk beramal, dinikmati dan 
diwariskan kepada orang-orang yang saya cintai

Uang tidak menentukan segalanya  Tapi kalau 
tidak ada uang segalanya jadi tidak menentu.
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          MENGUBAH KEYAKINAN SECARA SADARMENGUBAH KEYAKINAN SECARA SADAR

Orang kaya itu pelit   Itu orang lain, 
kalau saya semakin kaya akan semakin 
sosial.

Orang kaya jahat   Itu orang lain, 
kalau saya akan menjadi orang kaya 
yang baik.
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MENGUBAH KEYAKINAN SECARA SADAR

Orang kaya hidupnya tidak bahagia  Itu 
orang kaya yg goblok. Banyak kok, orang 
kaya bahagia. Sejelek-jeleknya lebih baik 
kaya tidak bahagia daripada miskin tidak 
bahagia.
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MENGUBAH KEYAKINAN SECARA SADAR

Saya tidak mungkin kaya  Sekarang saya 
yakin Tuhan menginginkan saya kaya, 
selama saya kaya dengan membuat 
kebaikan dan nilai tambah untuk orang 
banyak.

Saya tidak mampu membelinya, itu hanya 
untuk orang kaya   Karena saya perlu, 
uang akan saya cari, saya pasti akan 
membelinya.
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INCANTATIONINCANTATION

NGOMONG DENGAN EMOSI DAN NGOMONG DENGAN EMOSI DAN 
GERAKGERAK

Tiap hari tambah sehat tambah kuat 
tambah kaya.

Tidak ada kata gagal yang ada hanya 
sukses atau belajar; kalau belum 
sukses saya harus belajar; kalau saya 
belajar berarti saya sudah sukses.
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INCANTATION

Saya bijaksana, sehat, kaya raya, harmonis dan 
ceria.

Saya pasti bisa kalau saya mau dan saya 
memiliki kemauan yang kuat.

Apapun yang terjadi, saya akan bertambah kuat 
dan kuat.

Semua yang saya perlukan sudah ada pada diri 
saya.
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ACT IN THE CERTAIN WAYACT IN THE CERTAIN WAY

 Cari tahu siapa yang sudah berhasil di bidang 
yang kita sukai  menghasilkan.
Kerjasama dengan pada/kerja pada/belajar 
dari the top 10 di dunia, Indonesia, Jakarta, 
kota (80% usaha mati pada tahun I  &  80% 
dari yang bertahan itu mati 4 tahun 
berikutnya, jadi usaha yang lebih dari 5 
tahun hanya 4%). Tahu gambar besar & 
detailnya.
Belajar dengan orang yang bisa, dengan 
mengetahui detailnya. Kirim mata-mata 
untuk mengintai orang yang bisa.
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ACT IN THE CERTAIN WAYACT IN THE CERTAIN WAY

 Pleasing personality (kepribadian yang 
menyenangkan).

 Profiting from failure (mengambil keuntungan dari 
kegagalan kita & mengambil pelajaran dari orang 
yang sudah melampaui kegagalan, sehingga tidak 
terulang lagi.)
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ACT IN THE CERTAIN WAYACT IN THE CERTAIN WAY

Focus pada membuat nilai tambah (membuat 
diri kita unggul bukan dengan mengalahkan, 
menjelek-jelekkan, menjatuhkan atau 
menyabotase org lain). Contoh uang adalah 
memiliki nilai tambah (antusiasme), ide kita 
memiliki nilai tambah apa?

Uang yg sangat banyak dg sangat cepat = Nilai 
Tambah x Leverage (alat bantu)
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ACT IN THE CERTAIN WAYACT IN THE CERTAIN WAY

• Leverage = alat bantu (yang mempermudah 
hidup) & pengungkit berupa RICE 
(Resources, Ideas, Contacts, Expertise).
Resources (Sumber daya) : modal dan time 
tidak perlu modal kita sendiri.
Ideas : ide, tidak perlu ide kita sendiri
Contact : kenalan tidak perlu kenalan kita 
sendiri.
Expertise : Tidak perlu keahlian kita sendiri, 
siapa yang dapat membantu kita.
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ACT IN THE CERTAIN WAYACT IN THE CERTAIN WAY

• Orang kaya   orang yang mengetahui gap di 
sekitar kita.

• Faktor kali Anda apa, faktor kali Anda siapa? 
Bgm dpt mencapai lebih banyak org? 80% waktu 
bergaul dg big boys  (org yg sudah sukses di 
bidang yg kita ingin sukses) & 20% dg siapa pun 
(kere, gagal dsb). Contoh Microsoft jual 
software ke IBM, Sony, Acer, HP (adanya faktor 
kali) sehingga Produksi yang dihasilkan dalam 
jumlah banyak.
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AGAR UANG MENGEJAR ANDAAGAR UANG MENGEJAR ANDA

1) Punya nilai tambah.
2) Dikomunikasikan.
3) Kepada orang yang tepat.
4) Dalam jumlah yang banyak.
5) Dengan cara yang tepat.
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BAGAIMANA AGAR AMAN

 Always learn & open mind
 Multiple sources of income
 Harus memiliki primary sources of 

income  sendiri (active income),
contoh : pembicara seminar/trainer 
(primary) dan memiliki toko buku, e-
learning company
(multiple).Kemudian kita harus 
berpikir unuk punya sumber lain
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BAGAIMANA AGAR AMAN

 Alokasi aset (membagi income yang masuk ke kita),
– > 10% investasi aman (minimal 10%) kemungkinan 

berhasilnya 95%-99,99%. Yang aman pendapatannya 
dibawah 15% per tahun.

– > 20% untuk bayar utang yang konsumtif (cicilan 
mobil, rumah), cadangan (minimal 5-6 bulan gaji) 
if something happend (anak sakit, dll) & investasikan 
ke yang tumbuh ada 2 yaitu moderat (kemungkinan 
berhasil 60-90% tk return 15-100% dan agresif 
(selebor) : kemungkinan berhasil <60% tapi tingkat 
hasilnya minimal di atas 100% per tahun. 

– < 70% habiskan (maksimal 70%).
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BAGAIMANA AGAR AMAN

 Prosentase tergantung dari berapa besar 
income kita dan berapa besar pengeluaran kita 
serta berapa besar tekad kita untuk financially 
independent.

 Ke aset alokasi yang lebih canggih : tergantung 
dari sistem umur dan tingkat kategori 
mengambil resiko resiko kita (termasuk 
konservatif, moderat, atau agresif)
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CARA ALOKASI ASET

• Ke aset alokasi yang lebih canggih : 
tergantung dari sistem umur dan tingkat 
kategori mengambil resiko resiko kita (tmsk 
konservatif, moderat, atau agresif)
Contoh : umur 20-30 tahun kondisi sedang 
(moderat) untuk investasi yang aman 20%, 
orang yang konservatif masukkan investasi 
aman 40%. 
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CARA ALOKASI ASET

• Tergantung kondisi kita, caranya :
Jika umur 20-30 masukkan 30% investasi aman (moderat)
Jika umur 20-30 masukkan 70% tumbuh (35% utk yang 
moderat dan 65% utk yang agresif)
Jika umur 40 masukkan 40% untuk investasi aman (moderat)
Jika umur 40 (agresif) 30% utk investasi aman, 70% investasi 
tumbuh
Jika umur 60 (Moderat) 60% aman,  50% (agresif) untuk 
aman, 70% (konservatif) taruh diinvestasi aman.



 37

CARA ALOKASI ASET

  Jika investasi 10 milyar menjadi 20 milyar 
biasa saja, tetapi jika 10 milyar menjadi 
Rp. 0,  goblok.

• Aset alokasi yang aman tidak boleh 
diambil sampai kapanpun dengan cara 
menunda keinginan.
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CARA ALOKASI ASET

• Menunda kesenangan: Di Harvard, anak 4-5 
th dikasih 1 permen coklat. Yg mampu 
menunda 30 menit dikasih 2 permen coklat 
tambahan. 30 th kmd ternyata mereka yg 
mampu menunda kesenangan lebih berhasil 
dp yg tdk dpt menunda kesenangan. 
Success secret: Compounding Interest, 
bunga berbunga.

• Harapan hidup semakin tinggi, 
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CARA ALOKASI ASET

• Pensiun 55 tahun harapan hidup 80 tahun 
35 tahun pensiun tidak mempunyai apa-
apa.

• Hasil aset alokasi : ALBERT EINSTEIN
(keajaiban dunia yang ke delapan) 
compounding interest (bunga berbunga).

• Rp. 100 jika digulungkan dengan bunga 
25% per tahun dalam waktu 50 tahun, 
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CARA ALOKASI ASET

• Hasilnya dengan modal 100 rupiah per 
bulan : 1 tahun keluar uang menjadi 
1200, 10 tahun keluar uang menjadi Rp. 
12.000, 50 tahun keluar uang menjadi 
60.000
Hasilnya (compunding growth)  : akan 
menjadi 1 milyar Rp. 179 juta.
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CARA ALOKASI ASET

• Jika mengeluarkan 60.000 per bulan dengan 
bunga 25% selama 50 tahun menjadi Rp. 14,159 
milyar.

• Tingkat investasi yang normal sekian persen di 
atas inflasi, dalam kondisi tidak normal beli 
properti atau barang dengan return yang lebih 
tinggi.
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• No action nothing happend
• But you take action miracle happened
• Knowledge something but action is 

everything 
• Knowledge and action perfecting
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION …


