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KATA PENGANTAR

Menjadi kaya adalah keinginan hampir semua orang, tetapi tidak semua orang 
bisa mencapainya. Sebagian besar dari kita mungkin tidak lebih sejahtera dari 
orang tua kita. Padahal telah banyak kemajuan yang dicapai manusia, seperti 
teknologi dan komunikasi, yang mestinya lebih memudahkan kita untuk menjadi 
kaya. Kenyataannya orang kaya juga tidak bertambah banyak. Kemungkinan 
yang terjadi adalah apakah hidup memang makin sulit, ataukah memang sulit 
untuk menjadi kaya ?

Beberapa dari kita ada yang menjadi kaya, bahkan ada yang bisa mencapainya 
dalam waktu singkat. Namun lebih banyak lagi sebagian besar dari kita yang 
tidak kaya. Apa yang menjadikan orang menjadi kaya dan yang tidak? Hal inilah 
yang akan dibahas dalam buku ini. Anda akan mengetahui bagaimana mencapai 
kekayaan dan apa yang Anda lakukan setelah menerima kekayaan itu. Buku ini 
dibahas dengan gaya bahasa yang sederhana dan dengan menggunakan analogi 
sederhana tentang seorang pelari. Buku ini merupakan petunjuk universal 
yang tidak hanya membahas pencarian tentang kekayaan, tetapi juga pencarian 
tentang makna kekayaan dan kebahagiaan.

Buku ini merupakan perenungan dan pandangan  tentang uang. Banyak dari 
prinsip di buku ini merupakan nilai yang sudah ada sejak dulu namun tetap 
relevan untuk masa kini. Pastikan Anda membaca dari awal sampai akhir, 
terutama jangan melewatkan bagian akhir dari buku ini.

Selamat berlari

Didik Wijaya
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PENDAHULUAN

“The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to 
the fountain of life with a sieve instead of a tank car...a teaspoon instead of a steam 
shovel. They expect little and as a result they get little.”
- Ben Sweetland

Jika Anda menanyakan kepada setiap orang yang Anda jumpai, “Apakah Anda 
ingin menjadi kaya?”, hampir setiap orang akan menjawab “Ya”. Jika ada yang 
menjawab tidak, kemungkinan orang tersebut tidak waras atau orang itu memang 
sudah meninggalkan keduniawian. Hidup ini sudah berkembang sedemikian 
kompleks, sehingga hampir tidak mungkin kita bisa hidup tanpa memiliki uang. 
Hampir semua yang ada di hidup ini harus dibeli dengan uang. Mungkin hanya 
sinar matahari saja yang masih gratis. Untuk hidup layak saja di masa sekarang 
memerlukan jumlah uang yang lebih banyak lagi di banding beberapa tahun 
lalu. 

Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Setiap orang berhak untuk hidup 
berlimpah. Merupakan kebahagiaan bagi setiap orang untuk bisa memberikan 
sesuatu bagi orang yang dicintai. Apa yang Anda rasakan kalau Anda tidak bisa 
menyekolahkan anak seperti cita-citanya? Tidak bisa memberikan sesuatu pada 
orang yang Anda cintai membuat peran Anda sebagai orang tua atau kekasih 
kurang utuh. 

Secara alamiah manusia selalu berusaha untuk berkembang. Manusia selalu 
memiliki keinginan untuk maju. Kekayaan juga bisa membantu kita untuk lebih 
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maju dalam hidup. Orang yang hidup dalam kemiskinan, cenderung lebih sulit 
untuk mengembangkan diri. Boro-boro untuk mengenyam pendidikan, untuk 
makan saja sulit. Jika memiliki uang, kita akan mudah memilih pendidikan, 
setinggi yang diinginkan, mau pilih di sini atau di luar negeri, atau Anda bisa 
memilih travelling untuk merasakan pengalaman menakjubkan yang berharga.

Anda bisa berargumentasi bahwa kita tidak perlu banyak uang untuk hidup, 
secukupnya saja. Argumentasi tersebut sah-sah saja. Itu adalah pilihan.
 
Mengapa repot-repot memikirkan usaha untuk memiliki uang lebih banyak? 
Bukankah selama ini Anda ataupun orang tua Anda atau saudara Anda lainnya 
tidak pernah memikirkan hal tersebut, dan semuanya lancar-lancar saja. Rejeki 
pasti selalu ada. Benar. Tetapi ingatlah, zaman sudah berubah. Di bawah ini akan 
saya cantumkan beberapa alasan mengapa Anda perlu dan terpaksa mencari 
uang lebih banyak lagi. Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa Anda perlu 
menata masa depan mulai dari sekarang.

1. Dengan kemajuan di bidang kedokteran, harapan hidup menjadi lebih 
lama. Berarti Anda membutuhkan biaya hidup cukup besar setelah 
pensiun. Katakanlah Anda pensiun umur 55 tahun, kemudian Anda masih 
hidup sampai usia 70 tahun, Anda masih memerlukan biaya hidup selama 
15 tahun. Cukupkah uang pensiun Anda untuk hidup nyaman di hari tua 
Anda? Biasanya ini bukan persoalan di negara berkekerabatan tinggi seperti 
Indonesia, dimana orang tua menjadi tanggungan anak di masa tuanya. 
Tetapi bayangkanlah kondisi perekonomian saat anak Anda saat dewasa. 
Kehidupan anak Anda di masa mendatang tentu lebih sulit daripada masa 
sekarang. Tentunya Anda tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Semakin 
lama Anda hidup semakin banyak uang yang Anda butuhkan. Selain itu 
Anda tentunya ingin pensiun dengan nyaman - retire in style - seperti yang 
didambakan orang-orang. Bayangkan jika Anda pensiun nanti, seberapa 
nyaman Anda bisa menikmati sisa hidup. 

2. Jika Anda sakit-sakitan di masa tua, siap-siaplah mengeluarkan biaya besar. 
Di Indonesia, penyakit degeneratif seperti penyakit kanker, kardiovaskuler, 
diabetes dan stroke semakin meningkat dipacu oleh perubahan gaya hidup 
akibat modernisasi. Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga menunjukkan 
penyakit kardiovaskuler ini sebagai penyebab kematian telah meningkat 
dari urutan ke-11 (1972), ke urutan ketiga (1986) dan menjadi penyebab 
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kematian utama 1992, 1995, dan 2001. Perawatan dan penyembuhan 
penyakit degeneratif ini dijamin bisa menguras dompet Anda.

3. Anda perlu memikirkan apakah Anda aman dari PHK, kehilangan 
pekerjaan, atau bangkrutnya bisnis. Apakah Anda yakin hal tersebut tidak 
akan terjadi pada Anda? Jika tidak, Anda perlu memikirkan dengan apa 
hidup dalam 6 bulan ke depan apabila hal tersebut terjadi. Jika Anda tidak 
memiliki tabungan, Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi.

4. Apa yang terjadi bila kecelakaan, sakit, atau bahkan kematian menimpa diri 
Anda? Juga kemungkinan dari bencana alam. Apakah Anda sudah bersiap 
diri dengan dana darurat?

5. Apakah Anda memiliki buah hati? Bersiaplah untuk membayar biaya hidup 
anak. Salah satu pengeluaran terbesar dalam keluarga adalah biaya hidup 
anak.

6. Anda juga harus bersiap membayar biaya pendidikan anak Anda. Mulai 
dari Pra-sekolah, TK, SD, SMP, SMU, kuliah S1, dan mungkin S2. Dan 
berapa buah hati Anda? Satu, dua, tiga atau lebih? 

7. Jika Anda memiliki anak perempuan, dia akan tumbuh menjadi gadis yang 
cantik dan kemudian Anda harus mempersiapkan biaya perkawinan putri 
Anda. 

8. Jika Anda masih lajang - baik pria atau wanita - Anda juga perlu 
mempersiapkan dana untuk hari besar Anda, yaitu pernikahan. Apalagi 
jika Anda membiayai sendiri biaya pernikahan Anda dan bulan madunya.

9. Dengan buruknya kualitas, kenyamanan dan keamanan transportasi umum, 
Anda mungkin berpikir untuk membeli mobil. 

10. Bila belum memiliki rumah, pasti Anda akan mempertimbangkan untuk 
membelinya. Pengeluaran untuk rumah biasanya menjadi porsi terbesar 
dari pengeluaran dalam jangka waktu lama. Berapa lama Anda mengambil 
KPR ? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun? Hal ini akan mempengaruhi cara Anda 
menabung, membayar biaya-biaya lain, dan sebagainya.

11. Kebanyakan dari kita ingin mewariskan sesuatu pada ahli waris (baik 
anak ataupun keluarga)? Apakah Anda ingin mewariskan utang pada anak 
cucu Anda? Tentu tidak.

Ok, Anda berhak untuk menjadi kaya dan Anda juga ingin menjadi kaya. Mungkin 
saat ini Anda malah bertanya-tanya “Apakah saya bisa menjadi kaya?“ 

Pertanyaan ini bisa dijawab dengan gampang. Semua orang bisa menjadi kaya. 
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Orang pintar bisa menjadi kaya. Orang bodoh bisa juga menjadi kaya. Orang 
yang secara fisik cantik dan tampan bisa menjadi kaya. Dunia juga mengijinkan 
orang yang tampangnya berantakan menjadi kaya. Orang yang kuat bisa menjadi 
kaya. Orang sakit-sakitan pun bisa menjadi kaya. Dunia tidak memilih. Jika ada 
orang lain di kota Anda yang menjadi kaya, Anda juga bisa melakukannya.

Problemnya adalah banyak orang yang tidak pede untuk menjadi kaya. Banyak 
mitos-mitos tentang uang dan kekayaan yang mungkin mengundurkan niat 
Anda untuk menjadi kaya. Mitos-mitos ini tersebar secara kultural di masyarakat, 
seperti “Uang sulit dicari”, “Anda harus punya uang untuk mendapatkan uang”, 
“Uang adalah sumber segala kejahatan”. Mitos-mitos ini benar adanya – dalam satu 
sisi. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengartikannya dan melihat 
sisi yang lain. Janganlah menelan bulat-bulat sebuah mitos, karena jika demikian 
mitos ini yang akan menghalangi Anda menjadi kaya. Dengan mengubah 
pandangan Anda tentang mitos uang secara lebih positif akan membantu usaha 
Anda menjadi kaya.

Pertanyaannya sekarang adalah “Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi 
kaya?”

Ada banyak cara untuk menjadi kaya. Antara lain orang  akan mengatakan cara 
cepat untuk menjadi kaya adalah dengan memenangkan undian, kuis,  membeli 
saham dan valuta asing dan berharap harganya melonjak, mendapatkan proyek 
bisnis besar, mendapatkan warisan, kawin dengan orang kaya, atau melakukan 
kejahatan  yang tentu saja melanggar hukum - jauhkan diri Anda dari cara 
terakhir ini.  
Memang benar semua cara di atas bisa membuat Anda  kaya. Namun tidak 
semua orang mendapat kesempatan itu. Dalam kenyataannya, dunia memiliki 
lebih banyak pekerja daripada investor, tidak semua orang bisa bermain saham, 
tidak semua orang berani menanggung resiko berbisnis  atau berinvestasi, tidak 
semua orang memiliki orang tua kaya sehingga bisa memberi warisan, tidak 
semua orang bisa menjadi Cinderella, tidak semua orang bisa menang undian. 
Pendek kata, sebagian besar dari kita - memang benar adanya - adalah orang 
biasa, kalangan pekerja biasa. 

“Namun adakah kesempatan untuk menjadi kaya bagi orang biasa?” Jawabnya ada, 
sesungguhnya setiap orang bisa menjadi kaya.
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Caranya adalah Anda harus mengetahui dan memahami satu-satunya prinsip 
untuk menjadi kaya. Satu-satunya? Ya. Anda tidak salah baca. Prinsip ini sangat 
sederhana. Begitu sederhana tetapi tidak semua orang menjalankannya.

Menjadi kaya - secara materi - ditentukan hanya oleh dua faktor, yaitu penghasilan 
dan pengeluaran. Sumber-sumber penghasilan disini misalnya gaji, bonus, 
THR, warisan, hasil usaha atau hibah. Sedangkan pengeluaran berupa apa saja 
yang Anda konsumsi, baik untuk makan, pakaian, dan lain sebagainya. Setelah 
penghasilan dikurangi dengan pengeluaran, maka sisanya adalah Surplus, yaitu 
kekayaan Anda, yang bisa berwujud uang atau barang. Atau malah Minus, yang 
biasanya ditutup dengan utang.

Dari persamaan matematika sederhana di atas, kita dapat mengambil kesimpulan 
sederhana, yaitu prinsip utama dalam menuju kekayaan yaitu :

Sederhana bukan? Ingat prinsip ini baik-baik. Prinsip ini adalah satu-satunya 
cara untuk menuju kekayaan. Tidak ada yang lain. Semakin besar surplus, yaitu 
perbedaan antara penghasilan dan pengeluaran Anda akan semakin kaya. 

Berani tebak, sebagian besar dari Anda akan berkata. “Masa sih. Nggak mungkin. 
Bertahun-tahun saya bekerja, juga masih begini-begini saja”. Anda mungkin tidak 
menyadari bahwa sebenarnya Anda sudah memiliki cukup penghasilan untuk 
membuat Anda kaya. Jika Anda bisa membeli buku ini, sedikitnya Anda masih 
memiliki uang lebih untuk dibelanjakan.

“Lalu mengapa saya tidak kaya?” Anda hanya tidak menggunakan uang Anda 
dengan sebaik-baiknya. Hidup adalah tentang pilihan. Jadi jika Anda sekarang 
dalam kondisi tongpes atau berutang, dapat ditebak sebagian besar terjadi karena 
Anda membuat keputusan yang salah. Ambil contoh sederhana saja. Setiap kali 

Penghasilan - Pengeluaran = Surplus (Minus)

“hasilkan lebih banyak daripada yang Anda 
keluarkan”.
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Anda mendapat kenaikan gaji atau bonus, Anda kemanakan tambahan uang 
tersebut? Apakah Anda meng-upgrade gaya hidup Anda dengan membeli ponsel 
baru, pakaian baru? Karena penghasilan tambahan sudah dipakai maka Anda 
tidak bisa lagi mengakumulasi kekayaan.

Mungkin Anda berpikir, Anda tidak bisa menjadi kaya karena tidak punya 
kesempatan menjadi kaya. Kenyataannya, setiap orang memulai bekerja pada 
usia 20 atau paling lambat 30-an, sedikitnya Anda memiliki waktu 30-40 tahun 
sebelum pensiun, atau lebih lama lagi jika Anda masih sehat. Dari 30 atau 40 
tahun tersebut, masa sih tidak ada masa dimana Anda cukup berlimpah. 
Seseorang pendiri perusahaan besar di Indonesia pernah mengatakan kita selalu 
mengalami 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa paceklik. Sayangnya, banyak 
orang di masa panen malah menghambur-hamburkan, sehingga saat musim 
paceklik miskin lagi. 

Sekali waktu, ngobrolah dengan pedagang asongan, ibu-ibu yang berjualan pecel 
di pasar atau bapak-bapak yang memikul buah-buahan yang lewat di depan 
rumah Anda. Tanyakanlah berapa penghasilannya dalam sehari. Kemudian 
tanyakan kepada Anda sendiri – berapa gaji Anda yang berlipat-lipat besarnya 
dibanding mereka. 

Jadi, jangan katakan Anda tidak menghasilkan cukup uang. Mungkin yang terjadi 
sebenarnya adalah Anda menghabiskan terlalu banyak uang. Kebanyakan orang 
tidak sadar akan kondisi keuangan mereka sekarang. Dengan begitu bagaimana 
mereka berhadapan dengan kondisi keuangan di masa depan. Banyak orang 
tidak tahu uang mereka digunakan untuk apa saja, sampai di akhir bulan mereka 
mendapati saldo mereka habis.

Contoh di atas hanyalah sekedar ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana Anda 
bisa menjadi kaya. Buku ini akan mengajak Anda menjelajahi dunia keuangan 
Anda. Buku ini akan menunjukkan bagaimana menghasilkan lebih banyak 
daripada yang Anda keluarkan. Anda akan dapat menerapkan tips yang terdapat 
dalam buku ini dengan mudah. Anda bisa menjadi kaya dengan cara yang 
sederhana, tapi memerlukan waktu lama. Cara yang ditunjukkan dalam buku 
ini adalah cara tradisional yang membutuhkan disiplin dan keinginan yang kuat. 
Bagi Anda yang mencari cara instan untuk menjadi kaya, boleh dibilang Anda 
keliru membeli buku. 



13RUNNING TO RICHES WWW.ESCAEVA.COM

BAB 1

ANDA ADALAH 
SEORANG PELARI
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Get out of the blocks, run your race, stay relaxed. If you run your race, you’ll win. 
Channel your energy. Focus.
- Carol Lewis

Setiap orang pasti pernah berlari. Banyak orang memilih lari sebagai olahraga. Lari adalah 

olahraga yang mudah dan murah. Anda hanya memerlukan sepasang sepatu 
untuk melindungi kaki Anda. Selain itu yang diperlukan hanya niat. 

Dalam mencari kekayaan, kita semua adalah pelari. Kita semua adalah pelari 
yang berlari mulai dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Garis finish-nya 
adalah tujuan yang hendak dicapai, kekayaan yang Anda inginkan. 

Anda bukan pelari sembarangan. Anda sedang berlari untuk lomba maraton, 
yaitu sepanjang hidup Anda. Ini berarti Anda harus bertahan dalam waktu lama, 
yaitu sepanjang hidup Anda.

Keunikan Anda sebagai pelari adalah Anda berlari untuk diri Anda sendiri. 
Anda berlari tidak untuk menang dari orang lain. Anda berlari untuk kehidupan 
masa depan Anda. Anda yang menentukan kemenangan atau kekalahan Anda 
sendiri. 

Siapa pesertanya ? Tidak ada peserta lain. Pesertanya hanya satu, yaitu Anda. 
Salah besar jika Anda menganggap bahwa Anda berkompetisi dengan orang lain 
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dalam mencari kekayaan. 

Siapa penyelenggara lombanya ? Tentu saja orang yang memiliki keinginan untuk 
kaya, yaitu Anda.

Bagaimana aturan lombanya ? Anda yang mengatur aturannya. Yang utama adalah 
Anda bisa sampai garis finish.

Dimana garis finish-nya ? Garis finish tersebut tidak ditentukan orang lain. Anda 
yang menentukan sendiri. 

Apa hadiahnya ? Anda yang tentukan sendiri. Anda bisa memilih besar dan apa 
saja hadiahnya sesuka Anda. 

Mungkin saat Anda membaca bab ini, Anda cukup bingung. Di dalam bab 
berikutnya akan dijelaskan secara lebih mendetail. Mari kita berlari !
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BAB 2

YAKINKAH ANDA BISA 
MENCAPAI 

GARIS FINISH?
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“Very few people are ambitious in the sense of having a specific image of what 
they want to achieve. Most people’s sights are only toward the next run, the next 
increment of money.”
- Judith M. Bardwick

Anda mungkin pernah mendengar tentang istilah Self Fullfiling Prophecy. 
Sesuatu hal yang diyakini bisa benar-benar menjadi kenyataan. Ini tentang 
kepercayaan. Jika Anda meminta, Anda akan mendapatkan. 

 

Pohon Pengabul Permohonan
Seorang pria miskin berjalan ke dalam hutan sambil meratapi nasibnya yang 
penuh dengan kesusahan. Ia beristirahat di bawah pohon, yaitu pohon ajaib 
yang bisa mengabulkan semua permohonan dari semua orang yang berada dekat 
dengan pohon itu. Pria itu sangat haus dan ingin minum. Tiba-tiba secangkir 
air dingin segar muncul di tangannya. Terkejut, pria itu melihat seksama air 
tersebut. Setelah merasa air itu aman, ia meminumnya. Pria itu kemudian merasa 
lapar dan ingin sesuatu untuk makan. Sepiring makanan muncul dihadapannya. 
“Keinginanku terkabul,” ia berpikir setengah tidak percaya. “Kalau begitu aku ingin 
memiliki rumah yang bagus milikku sendiri, “ ia berteriak dengan keras. Rumah itu 
secara ajaib muncul di sebelahnya. Senyum lebar muncul di muka pria itu. Ia 
lalu meminta pelayan untuk merawat rumahnya. Ketika pelayan itu muncul, 
pria itu sadar bahwa ia telah dikaruniai dengan keajaiban. Pria itu lalu meminta 



1�RUNNING TO RICHES WWW.ESCAEVA.COM

seorang wanita cantik, pintar, dan mencintai dirinya untuk mendampinginya. 
Keinginannya terkabul. “Tunggu,  ini aneh,” kata pria itu pada si wanita,”Aku tidak 
seberuntung ini. Hal ini tidak mungkin terjadi padaku.” Saat ia bicara … semuanya 
menghilang. Pria itu menganggukkan kepala dan berkata,”Betul kan.” Kemudian 
pria itu berjalan pergi sambil meratapi nasibnya yang penuh kesusahan.
 

Langkah pertama untuk menjadi kaya, adalah bagaimana Anda meyakinkan 
diri Anda bahwa Anda benar-benar ingin dan bisa menjadi kaya. Anda harus 
percaya dalam waktu tertentu Anda akan bisa melakukannya. Seperti cerita 
Pohon Pengabul Permohonan di atas, jika Anda tidak percaya bisa melakukannya, 
akhir ceritanya tetap sama, Anda tetap tidak akan bisa melakukannya karena 
Anda tidak memiliki determinasi yang kuat untuk itu. Seorang pelari yang tidak 
yakin akan sampai di garis finish akan kehilangan semangat. Setelah itu, boro-
boro mencapai garis finish, melangkahkan kaki saja rasanya berat sekali. Ia akan 
berhenti di  tengah jalan. Saya sering melihat banyak olahragawan yang mestinya 
secara fisik sudah tidak mampu melanjutkan, tapi akhirnya mereka bisa menang. 
Hal ini disebabkan karena mereka ingin dan yakin bisa menang.

Anda bisa melihat kesuksesan orang lain hanya dari caranya berbicara, caranya 
memandang diri sendiri. Kata-kata merupakan alat seorang manusia yang paling 
penting. Saya percaya bahwa perkataan adalah cerminan dari apa jadinya kita di 
masa depan. Bill Gates – si mahasiswa drop out - percaya bahwa softwarenya 
akan hadir di setiap rumah tangga di Amerika. Hasilnya Anda bisa lihat sendiri. 
Anda tidak perlu menjadi paranormal untuk bisa melihat seseorang akan menjadi 
kaya atau miskin. Hanya dengarkan perkataannya. 

Anda pasti sering mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka ingin 
menjadi kaya. Sebenarnya mereka mengatakan keinginannya menjadi kaya 
hanya SEBATAS HARAPAN dan bukan kepastian. Ketika mereka mengatakan 
ini, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Jika ada usahapun, biasanya tidak 
dilakukan dengan sepenuh hati. Harapan mereka akan kekayaan akhirnya jatuh 
pada menang undian dan menang kuis. 

Ketika Anda mengatakan sesuatu yang meragukan atau tidak yakin akan tujuan 
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Anda, Anda baru saja membunuh keinginan Anda – tanpa Anda sadari. Setiap 
waktu Anda ragu-ragu, setiap itu pula Anda menjauhkan diri dari apa yang ingin 
Anda capai.

Orang kaya sangat yakin pada masa depannya, bahkan sebelum mereka menjadi 
kaya. Mereka memiliki bayangan mereka sendiri sebagai orang kaya di masa 
depan. Orang kaya menjadi kaya karena mereka tidak terfokus pada survival, 
atau pengeluaran sehari-hari. Mereka menjadi kaya karena memfokuskan pikiran, 
tenaga, dan waktu untuk mengakumulasi kekayaaan dalam jangka panjang. 

Anda mungkin ragu, “Apakah saya akan menjadi pungguk merindukan bulan ?” Saya 
katakan, lebih baik memiliki tujuan dan Anda berusaha untuk mencapainya 
daripada menjadi orang yang tidak memiliki tujuan sama sekali. Soal tercapai atau 
tidak dan kapan tercapainya, itu urusan nanti. Anda dapat mengusahakannya. 
Dengan memiliki tujuan yang Anda tetapkan sendiri dan bayangan tentang 
tujuan itu, Anda akan bisa melihat bagaimana Anda bisa mencapainya. 

“Ordinary people believe only in the possible. Extraordinary people visualize not 
what is possible or probable, but rather what is impossible. And by visualizing the 
impossible, they begin to see it as possible.”
- Cherie  Carter-scott

Jadi tetapkan diri Anda untuk menjadi kaya, walaupun Anda tidak punya uang 
sekarang. Miskin hanyalah kondisi pikiran. Anda sendirilah yang menentukan 
masa depan Anda. 

Kalau Anda sedang dalam lomba lari maraton, yakinlah Anda bisa mencapai 
garis finish, daripada Anda nanti menggantung sepatu dan menjadi penonton.
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BAB 3

KEMANA ANDA AKAN BERLARI?
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“The man who has done his level best... is a success, even though the world may 
write him down a failure.”
- B.C. Forbes

Dalam lomba lari, Anda tidak akan bisa memulai kalau tidak tahu dimana 
garis finish-nya. Sangat penting sebelum Anda berlari, Anda harus sudah tahu 
kemana Anda melangkah. Di bawah ini saya menceritakan kembali cerita yang 
saya dengar dari sebuah radio swasta. Tidak sama persis, tetapi intinya tetap 
sama.

 

Anjing dan Jangkrik
Suatu hari seekor jangkrik sedang berjalan-jalan. Ia bertemu dengan seekor anjing 
yang sedang bermain-main di taman. Anjing itu sedang bermain melompat 
melewati rintangan. Anjing berlari dengan cepat dan melompat tinggi-tinggi 
melewati semua rintangan. Jangkrik memandang kagum pada anjing. Jangkrik 
mendekati anjing. “Aku ingin ikut bermain, boleh  tidak?”, jangkrik bertanya pada 
anjing.

Anjing menoleh pada sumber suara. Seketika ia tergelak. Tertawa keras-keras 
sampai berguling-guling di tanah. Anjing menjawab “Boleh saja, tapi tidak mungkin 
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kamu bisa. Tidak mungkin kamu sanggup melompat seperti aku” Sekali lagi anjing 
tertawa, tapi kali ini sambil bercucuran air mata saking gelinya. Melihat anjing 
meremehkan dirinya, si jangkrik marah,”Pasti aku bisa. Kalau tidak percaya mari 
kita bertanding. Pasti aku menang.” 

“Baik.” Sambil menahan tawa, anjing setuju, “Pertandingannya begini, siapa yang 
bisa melompati pagar taman ini, dialah yang menang.” Anjing menunjuk pagar taman 
di dekat situ. “Setuju. Ayo kita mulai,” jangkrik menjawab dengan bersemangat. Ia 
ingin memberi pelajaran pada anjing yang sombong.

Anjing memulai pertandingan terlebih dahulu. Anjing melesat cepat kemudian 
melompati pagar dengan mudah. Kemudian giliran jangkrik yang mencoba 
melompatinya. Setiap kali jangkrik melompat, jangkrik tidak pernah bisa 
melompati. Ia hanya bisa melompat dan kemudian menabrak pagar tersebut. 
Berkali-kali ia mencoba, tapi selalu gagal. 

“Sudah kubilang kau tidak akan pernah bisa mengalahkan aku,” anjing berkata pada 
jangkrik. Jangkrik tertunduk lesu mengetahui dirinya kalah. Jangkrik tiba-tiba 
sadar, kemudian ia berkata pada anjing,”Ayo kita bertanding lagi. Tapi kali ini 
aku yang menentukan lombanya. Pertandingannya adalah melompat di tempat. Tinggi 
lompatan diukur dari berapa kali tinggi badan masing-masing pelompat. Yang paling 
banyak adalah yang menang.” Anjing tersenyum,”Baik.”

Anjing dan jangkrik memulai pertandingan kedua. Anjing melompat terlebih 
dahulu. Setelah diukur anjing hanya mampu melompat setinggi dua kali panjang 
tubuhnya. Kemudian giliran si jangkrik melompat. Tinggi lompatan jangkrik 
adalah 40 kali tinggi tubuhnya. Kali ini jangkrik yang menang.

 

Seperti jangkrik dalam cerita di atas, Anda yang harus menentukan sendiri garis 
finish-nya. Bukan orang lain. Anda tidak berkompetisi dengan orang lain. Anda 
yang menentukan berapa banyak yang ingin Anda capai. Apa saja yang ingin 
Anda capai. 

Anda tidak sedang berkompetisi dengan orang lain. Anda harus berkompetisi 
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dalam bidang olah raga, musik, teknologi, atau bidang lainnya. Namun 
berkompetisi dalam hal kekayaan adalah tindakan yang sia-sia. Anda boleh 
saja memiliki tokoh panutan. Saya ingin kaya seperti Donald Trump, atau saya 
ingin lebih kaya dari tetangga sebelah. Tapi perlu diingat, Anda tidak sedang 
berlomba dengan mereka. Mencari tujuan hidup bersifat sangat personal. Anda 
perlu menetapkan tujuan sendiri, sesuai dengan diri Anda, kemampuan Anda 
- bukan kemampuan orang lain. 

Sebelum Anda menetapkan tujuan, mari kita jawab dahulu pertanyaan berikut, 
“Berapa banyak uang yang diperlukan untuk menjadi kaya ?” Jawaban dari pertanyaan 
ini sangat relatif. Menjadi kaya memiliki ukuran yang relatif bagi setiap orang. 
Beberapa orang membutuhkan lebih sedikit uang untuk merasa kaya. Beberapa 
orang ada yang tidak pernah puas dengan kekayaannya. Menjadi kaya juga 
memiliki pengertian yang berbeda untuk setiap orang. Pertanyaan di atas, akan 
dijawab berbeda-beda oleh setiap orang. Beberapa orang mungkin mengatakan 
bahwa ia kaya kalau bisa membeli apa yang diinginkan. Orang lain mengatakan 
ia kaya kalau ia bisa berlibur keliling dunia.

Apapun jawabannya, semua sah-sah saja. Namun ada satu aspek yang tercermin 
dari semua jawaban yaitu keamanan. Ini berarti Anda bebas dari kecemasan 
terhadap masa depan, kecemasan terhadap kebutuhan-kebutuhan Anda, baik 
sekarang atau nanti. Dengan demikian menjadi kaya, bukan hanya berarti 
memiliki sejumlah uang tertentu, tetapi lebih kepada memiliki perasaan aman 
yang hanya dapat diraih dari mengatur uang Anda dengan bijak. Sekarang, mari 
kita lihat apa saja yang menjadi kebutuhan Anda saat ini dan nanti. Masing-
masing orang akan berbeda kebutuhannya.
Umur 20an
Pada umur ini biasanya Anda sudah selesai menyelesaikan kuliah, mulai bekerja, 
dan mulai mendapatkan uang dari hasil keringat sendiri. Ada yang memulai 
keluarga baru dan mendapatkan momongan. 

- Biaya kuliah bila Anda membiayai sendiri 
- Pernikahan
- Bulan madu
- Persalinan
- Furniture, elektronik dan isi rumah lainnya.
- Kebutuhan si kecil (susu, pakaian, mainan, imunisasi)
-  Biaya hidup Anda (single atau bersama pasangan)  
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Umur 30an-40an
Pada umur ini biasanya Anda sudah memiliki karir yang tetap dan memiliki 
keluarga sendiri. Pada periode ini juga sebuah keluarga juga memiliki pengeluaran 
khusus seperti uang sekolah anak, liburan keluarga, membeli rumah, dll

- Pendidikan anak (Pra-sekolah, TK, SD, SMP, SMU, kursus/les)
- DP mobil dan cicilan
- DP rumah dan cicilan
- Liburan keluarga
- Renovasi rumah
- Biaya hidup seluruh keluarga

Umur 50an
Pada umur ini biasanya Anda akan memasuki usia pensiun. Dengan kemajuan 
kesehatan saat ini, orang cenderung lebih cepat pensiun dan hidup lebih lama. 
Pada saat ini biasanya kebutuhan hidup Anda sudah jauh berkurang. Beberapa 
perencana keuangan mengatakan biaya hidup berkisar antara 70% - 75% dari 
sebelum pensiun. Angka ini mengasumsikan kebutuhan uang setelah pensiun 
akan berkurang. Misalnya disebabkan kebutuhan cicilan sudah tidak diperlukan 
lagi (rumah sudah lunas), atau dana untuk pendidikan anak sudah tidak ada 
lagi (anak sudah dewasa dan mandiri). Beberapa dari Anda barangkali malah 
membutuhkan dana lebih setelah usia pensiun, misalnya untuk rekreasi dan 
menekuni hobi. Beberapa kebutuhan yang muncul di usia ini antara lain :

- Pernikahan anak
- Kuliah anak
- Perawatan kesehatan
- Liburan
- Biaya hidup Anda dan pasangan

Mau-tidak mau, beberapa atau bahkan semua kebutuhan di atas akan Anda 
hadapi. Cepat atau lambat Anda akan menuju ke sana. Kinilah saatnya Anda 
menetapkan tujuan. 

Banyak orang berargumentasi mengapa harus repot-repot menetapkan tujuan 
secara detail. Anda bisa saja menetapkan “Saya cuma ingin kaya. Titik.” Namun 
seperti telah disebutkan sebelumnya, pengertian kaya sangat relatif dan tujuan 
yang tidak fokus akan sulit dicapai. Di bawah ini terdapat beberapa tips bagi 
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Anda dalam menetapkan tujuan.

1. Spesifik pada tujuan Anda. “Saya ingin memiliki uang 1 miliar” lebih baik 
daripada hanya “Saya ingin kaya”. Semakin spesifik semakin baik. “Saya 
ingin memiliki mobil seharga 200 juta” lebih baik daripada “Saya ingin memiliki 
mobil. Apa saja bentuknya, mereknya, pokoknya bisa jalan.” Dengan tujuan yang 
spesifik, Anda akan lebih fokus pada tujuan tersebut.

2. Tetapkan tenggat waktu (deadline) untuk tujuan Anda. Kalau Anda tidak 
menetapkan deadline, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Mengapa? Terlalu 
banyak yang harus Anda kerjakan dalam hidup Anda. Jadi hanya yang 
memiliki deadline yang Anda rasa perlu Anda capai. Jangan terlalu khawatir 
tenggat waktu tersebut meleset. Itu wajar terjadi. Pernahkah Anda berjalan-
jalan kemudian Anda melihat satu restoran yang menarik. “Kelihatannya 
enak. Ah, saya akan ke sana”. Anda sudah menetapkan tujuan. Tapi apakah 
Anda menetapkan deadline kapan akan ke sana? Jika tidak, kemungkinan 
Anda hanya akan melewatinya berkali-kali sambil ngiler. “Kapan-kapan aja 
deh. Kalau sempat”. Jadi kalau Anda memiliki tujuan “Saya ingin memiliki 
uang 1 miliar” tambahkan menjadi “Saya ingin memiliki uang 1 miliar di usia 
50 tahun nanti”

3. Ingatlah cerita anjing dan jangkrik sebelumnya. Bila Anda menetapkan 
tujuan, pastikan tujuan tersebut bisa tercapai. Jika tidak maka Anda bisa 
setengah mati berusaha untuk mencapainya, saat itu Anda sudah putus 
asa, dan kemungkinan meninggalkan tujuan Anda. Jangan terlalu muluk. 
Tetapi jangan pula tujuan itu terlalu enteng, Anda bisa tidak bersemangat 
dan meremehkan tujuan Anda sendiri. 

4. Fokuslah pada satu tujuan terlebih dahulu. Anda barangkali memiliki 
banyak sekali impian. Membeli mobil,  membeli rumah, berlibur, sekolah 
anak, dll. Kalau ditulis semua, satu buku tulis pun bisa kurang. Tetapkan satu 
tujuan terlebih dahulu yang ingin Anda capai. Tetapkan prioritas. Kemudian 
setelah tercapai baru berpindah ke tujuan yang lain. Keuntungannya 
adalah saat Anda mencapai satu tujuan, Anda akan lebih bersemangat 
untuk mencapai tujuan yang lain. Jika Anda memiliki dua ayam yang lepas 
dari kandang, bagaimana Anda menangkapnya? Jika Anda mengejar dua-
duanya sekaligus besar kemungkinan Anda tidak akan dapat menangkap 
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satu pun. Lebih mudah jika Anda mengejar satu ayam lebih dahulu.

5. Anda dapat membagi tujuan tersebut dalam beberapa bagian, yaitu tujuan 
jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan 
jangka pendek contohnya adalah mempersiapkan pernikahan, bulan madu, 
membeli perabot, membeli peralatan elektronik, membeli mobil baru. 
Tujuan jangka menengah misalnya merencanakan untuk memiliki rumah 
sendiri dan membiayai sekolah anak. Dan untuk tujuan jangka panjang, 
misalnya Anda perlu merencanakan seberapa nyaman pensiun Anda, dan 
barangkali di masa tua Anda ingin berjalan-jalan ke luar negeri.

6. Pastikan Anda selalu ingat dengan tujuan tersebut. Tulis  di secarik kertas. 
Gunakan huruf kapital yang besar. Tempelkan dimana Anda setiap hari 
bisa melihatnya dari jarak jauh. Anda bisa menempelnya dimana saja, di 
kamar, di pintu kulkas, di mobil, di atas TV, dimana Anda bisa melihatnya 
dengan jelas, setiap hari. Itu adalah pengingat akan tujuan Anda. Jika 
Anda ingin memiliki mobil, Anda bisa membeli miniatur mobil, taruh di 
meja kerja Anda. Jika Anda ingin berlibur, pasang poster tempat liburan di 
atas tempat tidur, sehingga Anda bisa melihatnya setiap malam. Pastikan 
Anda memiliki tujuan yang selalu bisa Anda lihat setiap hari. Hal ini akan 
membantu Anda memvisualisasikan apa yang ingin Anda capai ke dalam 
pikiran Anda.

Setiap tujuan pastilah ingin tercapai dengan baik. Seiring dengan bertambahnya 
waktu dan usia, secara periodik Anda sebaiknya melakukan revisi terhadap 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau perlu setiap hari Anda 
mereview kegiatan Anda, apa yang perlu Anda kerjakan, terobosan apa yang 
perlu dilakukan agar tujuan tersebut bisa tercapai.

Hidup ini memang tidak selalu mulus. Di tengah jalan kemungkinan terdapat 
rintangan untuk mencapainya. Salah satunya apabila ada prioritas lain yang 
perlu dilakukan sehingga uang yang ada terpaksa dialokasikan untuk hal lain. 
Kemungkinan lain adalah kejadian tidak terduga, misalnya musibah, PHK, yang 
bisa mempengaruhi tujuan Anda. Revisi tujuan Anda apabila diperlukan. Anda 
bisa menetapkan waktu lebih panjang apabila diperlukan. Pilihan lain adalah 
menurunkan kualitas tujuan Anda sehingga sesuai dengan Anda kondisi yang 
sekarang. Kalau bisa pilihan terakhir ini jangan sampai dipilih. Tetap yakinkan 
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diri Anda pada tujuan semula. Bertahan untuk menggapainya. 

Apabila Anda sedang berlari menuju kekayaan, tetapkan garis finish Anda – apa 
saja yang ingin Anda capai – dan pastikan bahwa Anda yang menentukannya. 
Bukan teman, saudara, atau bahkan media, baik itu media cetak atau televisi. 
Tetapkan yang terbaik untuk Anda. Hanya Anda yang tahu. Mungkin tujuan 
Anda terasa menggelikan bagi orang lain, bukan apa-apanya bagi orang lain. 
Tidak mengapa. Anda toh tidak berlomba dengan orang lain. 
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BAB 4

JALAN MANA 
YANG AKAN ANDA TEMPUH?
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If you follow your bliss, you will always have your bliss, money or not
- Joe Champbell

Tidak seperti dalam lomba lari biasa dimana Anda harus menempuh jalan 
yang sudah ditentukan oleh panitia, dalam mencari kekayaan Anda berlari 
menempuh jalan yang Anda tentukan sendiri. Anda memilih dan menentukan 
mana jalan Anda. Jalan ini  adalah jalan hidup yang menentukan dari mana Anda 
memperoleh penghasilan.

Banyak orang yang berpikir kalau untuk menjadi kaya mereka harus menjalani 
pekerjaan tertentu. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Jenis pekerjaan tidak 
menentukan orang menjadi kaya atau miskin. Setiap jenis pekerjaan memiliki 
orang kaya dan orang miskin di dalamnya. Ada musisi yang menjadi sangat 
kaya, tetapi ada juga musisi sangat berbakat, tetapi tetap miskin. Ada pegawai 
yang menjadi kaya, dan ada juga pegawai yang pintar tetapi tetap miskin.
Robert T Kiyosaki dalam Rich Dad Poor Dad memperkenalkan empat kuadran, 
yaitu Employed (E), Self-employed(S), Businessmen(B), Investor (I). Ia menekankan 
pentingnya orang untuk pindah ke kuadran B atau I. Jika tidak mereka tidak akan 
menjadi kaya. Menurut saya, kenyataannya semua kuadran bisa menjadikan 
seseorang menjadi kaya. Sebelum buku Rich Dad Poor Dad ditulis juga banyak E 
dan S yang kaya. Fakta yang lain lagi, semua kuadran bisa menghasilkan orang 
miskin. Tidak semua bisnis menghasilkan keuntungan. Tidak semua investasi 
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selalu menghasilkan. Bisnis dan investasi tidak hanya menghasilkan orang-kaya, 
tapi juga banyak yang bangkrut. Fakta inilah yang tidak dilihat oleh banyak 
orang. Yang menarik dari Rich Dad Poor Dad adalah ia memperkenalkan ada jalan 
menuju kekayaan yang diwakili oleh B dan I. Jika beruntung, seringkali jalan ini 
merupakan jalan tol.

Tidak ada jenis jalan tertentu yang menjamin seseorang menjadi kaya. Namun 
bagaimanapun Anda harus memilih paling tidak satu untuk Anda jalani. 
Anda bisa juga memilih beberapa sekaligus. Namun jika Anda tidak memilih 
satupun bagaimana Anda bisa menjadi kaya. Persoalannya adalah kadang sulit 
menentukan pilihan. Banyak orang yang tidak bisa memulai karena bingung 
menentukan mana jalan yang harus diambil. Yang harus memastikan bahwa 
Anda berada di jalan yang tepat adalah Anda sendiri.

Untuk memilih jalan, dasar pemilihannya bukan sesuatu yang Anda kuasai. Tetapi 
yang Anda sukai, yang bisa membuat Anda bahagia dengan melakukannya. 
Ketrampilan bisa dipelajari, tetapi menyukai jalan yang Anda pilih adalah urusan 
hati. Jika Anda sudah memilih, cintailah dan jalani dengan sepenuh hati, maka 
ketrampilan akan datang pada saatnya dan kekayaan akan datang menghampiri 
Anda secara langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat. Memang, bila 
Anda sudah bisa menentukan jalan yang Anda lalui, Anda akan lebih mudah 
dan cepat menuju kekayaan.

Kadang  seseorang memiliki jalan yang berliku-liku sebelum ia menemukan 
jalan yang sesuai dengan kata hatinya. Ia berpindah-pindah bagaikan kutu 
loncat. Kadang Anda memang harus melalui jalan tertentu sebelum mencapai 
persimpangan, kemudian Anda bisa merasakan “Inilah jalanku”. Mungkin Anda 
harus bekerja dahulu pada orang lain walaupun jiwa Anda adalah seorang 
wirausaha. Tetapi di sini Anda dapat mencari modal, pengalaman, dan koneksi, 
yang bisa membantu melapangkan jalan Anda berikutnya.
 
Apapun jalan Anda, pastikan bahwa jalan yang Anda pilih mampu menghasilkan 
jumlah yang pantas dikerjakan. Sesuai dengan prinsip utama menuju kekayaan 
“hasilkan lebih banyak daripada yang Anda keluarkan” pilihlah jalan yang membuat 
Anda menghasilkan lebih banyak dari yang Anda gunakan sehari-hari. Anda 
perlu berubah haluan jika yang terjadi adalah sebaliknya. Yang perlu Anda ingat 
lagi adalah kunci dari lomba lari maraton adalah stamina bukan kekuatan. Yang 
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lebih penting lagi adalah bukan besar penghasilan, tetapi apakah penghasilan 
tersebut bisa menjamin dalam waktu lama.

Namun Anda juga jangan hanya terfokus untuk memilih. Seperti dikatakan 
sebelumnya bahwa setiap jalan bisa membuat Anda menjadi kaya. Bukan jenisnya, 
tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pekerjaan, bisnis atau investasi itu 
bisa menghasilkan sesuatu dan memberikan penghasilan yang berlimpah bagi 
Anda. 

Ada satu prinsip utama yang harus Anda lakukan agar jalan Anda memberikan 
hasil yang berlimpah. “Hanya satu ?” Ya, satu-satunya prinsip yang harus 
Anda lakukan, yaitu Anda harus memberikan terlebih dahulu sebelum Anda 
mendapatkan.

Prinsip memberikan untuk menjadi kaya terkesan absurd. Lebih logis kalau kita 
mengatakan mendapatkan atau menerima terlebih dahulu sebagai prinsip untuk 
menjadi kaya. Namun itulah kenyataannya. Anda harus memberikan terlebih 
dahulu sebelum mendapatkan balasannya. Ini adalah hukum aksi reaksi fisika 
alam sederhana. Anda memberikan waktu dan tenaga Anda sehingga bos Anda 
membayar gaji Anda. Anda memberikan ketrampilan Anda sehingga orang-orang 
mau membayarnya. Anda memberikan uang Anda sehingga Anda mendapatkan 
bunga. Anda menjual barang produksi Anda dan orang membelinya.

“Lalu bagaimana agar prinsip tersebut mendapatkan hasil yang berlimpah ?” Anda 
harus memberikan impresi kemajuan ( sense of advancement ) pada setiap hal yang 
Anda lakukan.

Setiap makhluk di bumi ini memiliki hasrat untuk berkembang. Benih yang 
ditaruh di tanah, tidak diapa-apakan juga berusaha untuk tumbuh. Benih itu 
selalu berusaha mencari matahari. Demikian pula setiap manusia memiliki 
keinginan untuk berkembang. Orang mencari lebih banyak makanan, pakaian, 
rumah yang lebih baik, status sosial, kesenangan, dan sebagainya disebabkan 
karena dalam dirinya ada motivasi tersembunyi yaitu setiap manusia ingin 
berkembang. Setiap orang memiliki hasrat untuk menjadi penting, menjadi lebih 
baik. Sebagai contoh, apa yang membuat viagra sukses ? Bukan hanya karena 
mampu meningkatkan kemampuan seksual, tetapi lebih dari itu ada motif di 
mana seseorang ingin menjadi lebih baik, menjadi pasangan yang lebih baik. 
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Dengan memberikan perasaaan lebih baik ini kepada orang lain, maka apapun 
yang Anda kerjakan akan selalu berhasil memberikan uang. Contoh lain yang 
mudah dipahami adalah dokter. Seorang dokter yang memiliki sense of advancement 
pada orang lain, bahkan jika Anda dipegang saja sudah merasa sembuh, dokter 
tersebut pasti laris manis.

Dalam setiap transaksi bisnis - sekecil apapun  - berikan nilai lebih bahwa 
transaksi tersebut akan memberikan impresi kemajuan pada konsumen. 
Tunjukkan sehingga orang yang terlibat dengan Anda, merasa bahwa Anda 
akan memajukan semua yang terlibat dengan Anda. Bahkan diluar transaksi 
bisnis, berikan impresi kemajuan. Gunakan cara ini, setiap waktu, di dalam jam 
kerja, di luar jam kerja, sehingga setiap orang yang terlibat dengan Anda, akan 
merasakan kekuatan tersebut, dan kekuatan tersebut memancar dan orang akan 
tertarik pada Anda, dan akibatnya usaha Anda akan berhasil.

Jika Anda seorang karyawan, kerjakan pekerjaan Anda  sehingga perusahaan 
Anda akan merasa lebih berkembang dengan adanya Anda di sana. Namun Anda 
harus melakukan hal ini dengan tujuan untuk memajukan diri Anda sendiri, 
bukan untuk menyenangkan orang lain, misalnya boss Anda. 

Jika Anda memiliki pegawai, pegawai Anda harus memberikan nilai lebih 
dibandingkan dari gaji yang sudah Anda bayarkan. Caranya adalah memberikan 
kesempatan, membuat lingkungan bisnis dimana pegawai Anda bisa 
berkembang.

Jika Anda seorang investor, pastikan bahwa semua yang Anda investasikan, 
seperti properti, memiliki elemen-elemen yang akan membuat orang lebih 
berkembang. Jika orang membeli properti Anda dan membuka toko di sana akan 
laris atau rumah yang memiliki lingkungan yang nyaman sehingga orang betah 
untuk membangun keluarga di sana. Jika Anda membeli saham, belilah saham 
yang memberikan sense of advancement pada orang banyak. Saham Anda akan 
berkembang secara kontinu lebih tinggi nilainya.

Bagaimana agar Anda bisa memberikan sense of advancement atau impresi 
kemajuan ini ? Tidak lain adalah Anda harus benar-benar mengetahui jalan 
Anda. Kenyataan yang ironis adalah banyak orang yang ingin menjadi kaya, 
tetapi mereka tidak benar-benar memahami benar jalan yang mereka pilih. Anda 
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harus belajar, memperbaiki, dan mencari tahu segala sesuatu dan bagaimana 
yang Anda kerjakan dapat menghasilkan uang. Dalam lomba lari, seseorang yang 
menguasai medan lebih berpeluang menang. Ia akan tahu kapan menyimpan 
tenaga dan kapan melakukan sprint. Anda tidak akan bisa memberikan impresi 
kemajuan kalau Anda tidak tahu apa yang Anda kerjakan.

Pada kenyataannya banyak orang yang hanya mengetahui sedikit dari jalan 
mereka. Biasanya hanya tahu kulit luarnya saja. Mereka hanya familiar dengan 
kegiatan rutin sehari-hari. Mereka hanya mengerjakan seperti hari-hari biasanya. 
Just like ordinary days. Mereka tidak memiliki insight bagaimana mereka bisa 
mendapatkan kekayaan dari peluang yang ada. Alhasil mereka tidak menjadi 
kaya. Anda harus mempelajari, menganalisa, bahkan kalau perlu bertanya pada 
orang lain sehingga Anda melihat peluang untuk memberikan impresi kemajuan 
pada orang lain. 

Anda harus menyadari bahwa menjadi kaya bukan ditentukan oleh kepintaran, 
kegeniusan, atau ketrampilan. Kenyataannya banyak orang yang dulu menduduki 
peringkat atas di kelasnya tidak lebih kaya dari murid yang kelihatannya biasa-
biasa saja. Menjadi kaya bukan pula ditentukan oleh kerja keras. Pegawai 
yang bekerja keras belum tentu akan kaya bila tidak disertai dengan prinsip 
memberikan terlebih dahulu. Namun kepintaran, kegeniusan, ketrampilan dan 
kerja keras akan melipatgandakan hasil dari prinsip memberikan terlebih dahulu 
ini.

Prinsip memberikan terlebih dahulu dan sense of advancement ini harus Anda 
jadikan fokus dalam melalui jalan Anda. Bukan uang yang menjadi dasar 
pekerjaan, bisnis atau investasi Anda, tetapi prinsip memberikan terlebih dahulu 
sense of advancement ini. Bangunlah terlebih dahulu jalan Anda dengan prinsip 
ini, maka kekayaan akan menghampiri Anda cepat atau lambat.

Dr. Thomas J. Stanley dalam The Millionaire Mind mensurvey 1000 jutawan di 
Amerika. Apa yang ditemukan dalam penelitian tersebut mungkin menarik bagi 
Anda bila ingin mengetahui bagaimana gaya hidup para jutawan tersebut. Para 
jutawan tersebut memiliki bisnis dan mencintai pekerjaannya dan termotivasi 
untuk membangun bisnisnya, bukan untuk menimbun kekayaan. Uang akan 
datang sendiri pada saatnya. Setelah kaya mereka tidak meninggalkan bisnis dan 
pekerjaannya. Mereka hanya berinvestasi setelah bisnisnya maju. Mereka tidak 
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meninggalkan gaya hidup mereka yang lama, yaitu gaya hidup positif, hemat, 
menabung, dan mengeluarkan uang dengan bijak. Satu hal lagi yang menarik 
adalah mereka memiliki pasangan hidup yang mendukung gaya hidup mereka. 
Itulah bagaimana mereka bisa menjadi kaya.

Jadi cintailah jalan Anda.
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BAB 5

SETAPAK 
DEMI SETAPAK
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Perjalanan 1000 li dimulai dengan satu langkah kaki.
- Pepatah Cina ( 1 li =  +/- ½ kilometer)

Anda tidak akan sampai ke garis finish, jika Anda tidak memulai dengan 
langkah pertama. Banyak orang begitu ingin mencapai garis finish, tetapi tetap 
jalan di tempat, karena tidak mau membuat langkah pertama. Langkah pertama 
ini begitu penting. Langkah kedua tidak akan ada kalau tidak ada langkah 
pertama. 

Saya pribadi sangat menyukai pepatah di atas. Pepatah tersebut terdengar sangat 
sederhana namun begitu dalam maknanya. Pepatah tersebut pasti dibenci oleh 
orang-orang yang ingin cepat kaya secara instan. Orang-orang ini menginginkan 
satu langkah kaki langsung sampai ke garis finish. Banyak cara menjadi kaya 
secara instan, seperti judi, menang lotere, tetapi kekayaan ini tidak akan bertahan 
lama. Easy come easy go. Cepat mendapatkannya, cepat hilangnya. Raih masa depan 
Anda dengan tangan Anda sendiri, jangan biarkan bandar yang memutuskan. 
Michael Mcshane mengatakan, “I figure you have the same chance of winning the 
lottery whether you play or not.”

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara menjadi kaya di buku ini 
bukan cara instan yang ditunjukkan untuk menjadi kaya. Memang ada di 
dunia ini orang-orang yang menjadi kaya dengan cepat. Menjadi selebriti baru, 
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memenangkan kuis atau undian dengan hadiah jutaan. Namun hanya segelintir 
yang beruntung. Tetapi lainnya – sebagian besar – harus berjuang dengan 
kemampuannya sendiri. 

Banyak orang menggeneralisir bahwa orang kaya menjadi kaya karena KKN. 
Padahal masih banyak orang kaya yang menjadi kaya karena kerja keras, 
menabung rupiah demi rupiah,  menginvestasikan rupiah demi rupiah, dalam 
waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Tidak usah jauh-jauh, tengok 
di lingkungan Anda, sahabat Anda, ayah Anda, bagaimana kondisi mereka 10 
tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu? Yang terlihat bagi banyak orang, adalah 
gemerlapnya kehidupan mereka sekarang. Orang tidak melihat, pahitnya 
kehidupan mereka sebelumnya.

Tantangan untuk menjadi kaya terasa cukup berat bagi banyak orang. Hitung-
hitung Anda masih hidup 40, 50, atau 60 tahun lagi. Anda dapat memilih untuk 
hidup seperti saat ini. Atau Anda dapat memilih hidup lebih baik lagi. Buatlah 
pengorbanan selama beberapa tahun, Anda akan dapat meningkatkan gaya 
hidup Anda daripada sekarang. Pengorbanan ini memang membutuhkan usaha 
keras dan waktu. 
 
Tidak ada cara instan di sini. Mungkin Anda khawatir akan menderita dalam 
waktu cukup lama untuk menjadi kaya. Ini tidak ada artinya. Jika Anda baru bisa 
menjadi kaya 10 tahun lagi, kenapa tidak? Masih ada 30, 40, atau 50 tahun lagi 
untuk menikmati kekayaan Anda. Jean Jacques Rousseau, mengatakan kesabaran 
itu pahit, tetapi buahnya manis. 

Langkah pertama Anda adalah rupiah pertama Anda. Anda meraih kekayaan 
Anda rupiah demi rupiah. Itulah sebabnya setiap rupiah sangat berharga. Anda 
harus belajar menghargai setiap rupiah yang Anda miliki. Mengapa? Karena 
kekayaan Anda berasal dari setiap rupiah yang Anda miliki. 

Di bawah ini akan ditunjukkan bagaimana Anda bisa menjadi kaya dengan hanya 
uang seribu rupiah. Uang yang dianggap sebagai uang receh. Untuk membayar 
parkir saja sekarang kurang. Uang yang kalau hilangpun jarang ada yang mencari. 
Cuma seribu koq. Jika Anda membaca bab ini sampai selesai, kemungkinan Anda 
akan memandang uang seribu ini dengan berbeda.
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Rahasianya adalah jangan memandang uang seribu itu adalah uang receh. Uang 
seribu, sepuluh ribu, seratus ribu, tetaplah uang. Sepuluh ribu kurang seribu 
tetap saja 9 ribu. Anda harus memandang uang seribu sebagai benih yang 
akan menghasilkan pohon uang untuk Anda. Jika Anda membuang benihnya, 
bagaimana Anda memiliki pohon uang?

Ide tentang pohon uang kelihatannya menarik. Mari kita lihat bagaimana seribu 
rupiah menjadi pohon uang. Misalkan Anda menyimpan seribu rupiah setiap 
hari. Tidak berat kan. Dalam setahun uang itu menjadi Rp 365.000. Dalam waktu 
30 tahun uang Anda akan menjadi Rp 10.800.000. Ini dengan catatan Anda 
menyimpannya di bawah bantal. Jika Anda menyimpannya di bank dengan 
bunga 3% saja uang tersebut akan menjadi 17.365.021. Dengan 5% akan menjadi 
24.250.162. Dengan 10% akan menjadi 60.040.310. Dengan 20% akan menjadi 
431.386.784. Lumayan kan. Hanya dari seribu rupiah setiap hari. Sebagian besar 
dari Anda pasti mampu menyisihkan lebih dari 1000 rupiah sehari.

Satu contoh sederhana, misalnya Anda makan keluar di restoran setiap minggu, 
setiap kali keluar, taruh kata Anda menghabiskan Rp 50.000. Setiap bulan Rp 
200.000. Setiap tahun sekitar Rp 2.400.000. Jika Anda seandainya menyimpan uang 
tersebut di bank dengan bunga 3% saja uang tersebut akan menjadi 114.180.960 
dalam waktu 30 tahun. Dengan 5% akan menjadi 159.453.120. Dengan 10% akan 
menjadi 394.785.600. Dengan 20% akan menjadi 2.836.515.840, atau sekitar 2,8 
milyar.

Mungkin Anda berkeberatan untuk mengganti kebiasaaan makan Anda di luar. 
Anda mungkin berkata makan di restoran adalah kebutuhan hidup. Nanti dibilang 
tidak gaul. Lagipula ini untuk obat stres hidup di kota besar. Bagi banyak orang, 
sepertinya hidup enak sekarang lebih penting daripada hidup enak di masa tua. 
Sekali lagi, life is about making choices. Terserah bagi Anda yang menjalani. 

Mungkin Anda bertanya-tanya apa yang mampu menyebabkan uang tersebut 
bisa berkembang begitu besar. Jawabannya adalah Compounding Interest. Bunga 
berbunga. Einstein sendiri mengatakan bahwa penemuan terbesar manusia 
adalah Compounding Interest. 

Dengan Compounding Interest nilai harta Anda bertambah sepanjang waktu, karena 
Anda menyimpan di Bank yang memberikan bunga, Anda menginvestasikan 
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uang Anda dan menghasilkan return, Anda menyimpan dalam bentuk emas 
dan nilai emas akan bertambah. Proses ini dinamakan annuity. Misalnya Anda 
menabung 100 rupiah mendapat bunga 10 rupiah. Tahun berikutnya Anda 
menabung lagi 100 rupiah, sehingga uang Anda sebesar 210 rupiah (100+10+100) 
mendapat bunga 21 rupiah. Tahun berikutnya Anda menabung lagi 100 rupiah, 
uang Anda sebesar 331 rupiah (210+21+100) mendapat bunga 33,1 rupiah. 
Demikian seterusnya. Kalau digambarkan uang Anda berkembang biak secara 
eksponensial, bukan garis lurus.

Untuk menghitung secara mudah Anda dapat menggunakan tabel FUTURE 
VALUE OF AN ANNUITY. Tabel ini ada di Lampiran 2. Untuk itu digunakan 
perhitungan :

FUTURE VALUE OF AN ANNUITY =
YEARLY SAVING X FUTURE VALUE OF AN ANNUITY FACTOR

Misalnya dalam contoh di atas, Anda menyimpan uang secara rutin setiap tahun 
Rp 2.400.000. Dengan tingkat bunga 3% uang dalam 30 tahun akan menjadi = 
2.400.000 x Future Value of An Annuity Factor = 2.400.000 x 47,5754 = 114.180.960. 
Future Value of An Annuity Factor didapat dari tabel dari persilangan baris 30 
tahun dan kolom 3%. Dengan tabel ini Anda bisa menghitung Compound Interest 
secara mudah, walaupun hasilnya sedikit berbeda bila menggunakan rumus 
yang asli. Sedikitnya kita mendapatkan gambaran, itu sudah cukup.

Jadi, lihat kembali uang seribu Anda. Hargailah karena itu adalah calon pohon 
uang Anda. Cara ampuh menjadi kaya adalah simpan baik-baik setiap rupiah 
uang Anda, walaupun hanya seribu rupiah. Kekayaan Anda bisa dimulai dari 
seribu rupiah.

Banyak orang meremehkan penghasilan dalam bentuk uang receh. Mereka lebih 
senang melihat uang gajian yang ditransfer sekaligus dalam  jumlah besar ke 
dalam rekening mereka. Maka mereka tidak tertarik untuk terjun dalam bisnis 
yang menghasilkan untung seharga uang receh. Misalnya kita berjualan penganan 
kecil, untung per buah mungkin hanya sebesar 100 rupiah. Terlalu kecil. Tetapi 
bayangkan kalau Anda bisa menjual 1000 buah per hari dan Anda memiliki 
beberapa buah gerai berapa keuntungan yang Anda dapatkan. Itu semua hanya 
dari uang receh.
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Seingkali kita berpikir bahwa kita perlu memerlukan lompatan besar untuk 
menghasilkan sesuatu yang besar. Lompatan besar seperti menang undian sih 
memang ada. Tetapi ada banyak lompatan besar yang sebenarnya terdiri dari 
banyak lompatan kecil. Untuk menjadi kaya, Anda bisa membuat lompatan-
lompatan kecil ini. Dennis Conner, pemenang 4 kali kejuaraan layar American 
Cup mengatakan “My goal in sailing isn’t to be brilliant or flashy in individual races, 
just to be consistent over the long run.”
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BAB 6

KENALI DIRI ANDA
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“Knowing others is intelligence;
Knowing thyself is true wisdom.

Mastering others is strength;
Mastering yourself is  true power.”

Sun Tzu

Setelah Anda menetapkan tujuan dan pilihan jalan Anda, sekarang Anda 
perlu mengenal diri Anda sendiri, yaitu mengenal penghasilan dan mengenal 
pola pengeluaran Anda. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan 
tersebut akan bisa tercapai. Dalam berlari, ini adalah proses untuk mengenal 
jalan yang Anda tempuh sekarang, apakah jalan dan kondisi tubuh Anda bisa 
membawa Anda ke garis finish.

Sebelumnya mari kita memperkirakan berapa banyak uang yang Anda butuhkan 
untuk mencapai tujuan tersebut, dan menghitung berapa Anda perlu menyisihkan 
setiap bulan untuk mencapai masing-masing tujuan tersebut. Sekali-kali Anda 
perlu mensurvei harga-harga calon kebutuhan Anda. Jika Anda belum memiliki 
anak, tanyakan pada teman-teman Anda yang sudah memiliki anak, berapa uang 
masuk sekolahnya, SPPnya, mungkin Anda akan kaget mendengar nilainya, 
tetapi itulah yang harus Anda lakukan, kalau Anda ingin siap di masa depan.

Harga yang Anda survei tadi, adalah harga sekarang. Untuk menghitung 
kebutuhan di masa depan perlu diperhitungkan efek inflasi. Inflasi adalah tingkat 
dimana harga barang dan jasa meningkat. Misalnya Anda ingin membeli mobil. 
Anda mensurvei harga pasaran mobil dan harga mobil tersebut adalah 80 juta. 
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Maka nilai tersebut pada 10 tahun lagi dengan tingkat inflasi 5% adalah 130,31 
juta. Dengan demikian inflasi harus dimasukkan ke dalam perhitungan. 

Cara menghitungnya adalah 1,0510 x 80juta, dimana 1,05 adalah 1 ditambah 5% 
atau Anda bisa menghitungnya dengan mengalikan 1,05 dengan dirinya sendiri 
sampai 10 kali kemudian dikali 80 juta : 1,05x1,05x1,05x……x1,05x80 juta = 130,31 
juta 

Cara lain untuk menghitungnya dengan mudah adalah dengan menggunakan 
Tabel Future Value of A Single Sum (lihat Lampiran 1). 

FUTURE VALUE of A SINGLE SUM =
PRESENT VALUE X FUTURE VALUE FACTOR

Future Value Factor didapat dari perpotongan antara sumbu vertikal (10 tahun) 
dan sumbu horizontal (5%) yaitu 1.6289, yang kemudian dikalikan dengan 80 
juta, di dapat 130,31 juta

Setelah Anda mengetahui berapa harga mobil Anda 10 tahun lagi, sekarang 
saatnya Anda menghitung berapa yang perlu Anda sisihkan setiap bulannya. 
Kalau dalam 10 tahun ada 120 bulan Dengan demikian setiap bulan Anda perlu 
menabung 130,31juta : 120 = 1,09 juta. Cukup besar juga. Sebentar, nilai ini dengan 
catatan Anda menyimpan tabungan Anda di bawah bantal, sehingga Anda tidak 
mendapatkan bunga sepeserpun. 

Dalam contoh mobil di atas, Anda hanya perlu menyiapkan Rp 680 ribu per 
bulan untuk membeli mobil Anda (dengan asumsi tingkat pengembalian  10%) 
selama 10 tahun. 

Untuk menghitung contoh di atas, yaitu uang yang perlu Anda sisihkan setiap 
tahunnya, Anda menggunakan Tabel Future Value of An Annuity. Tabel ini 
terdapat di Lampiran 2.

YEARLY SAVING =
FUTURE VALUE : FUTURE VALUE of AN ANNUITY FACTOR

Future Value of An Annuity Factor didapatkan dari perpotongan sumbu vertikal 
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(10 tahun) dan horizontal (10%) didapatkan 15.9374. Bagilah 130,31 juta dengan 
15.9374 dan didapatkan Rp 8.17 juta. Sehingga setiap bulannya Anda perlu 
menyisihkan Rp 8.17 / 12 = 680 ribu

Sekarang coba tengok pekerjaan Anda, yaitu sumber penghasilan Anda. Periksa 
apakah dengan penghasilan Anda saat ini Anda bisa menyisihkan sejumlah uang 
di atas. 

Di tengah sulitnya mencari pekerjaan saat ini, banyak orang yang bekerja bersedia 
digaji lebih kecil dibandingkan dengan kemampuannya. Bila ditanya mengapa 
bersedia, biasanya akan dijawab sulit mencari pekerjaan, daripada tidak ada atau 
cuma selisih sedikit saja tidak berarti. Percaya atau tidak hal ini juga mengurangi 
peluang Anda untuk menjadi kaya dan mengurangi peluang Anda mencapai 
tujuan. Misalnya jika Anda dibayar lebih rendah Rp 100.000 saja, maka dalam 
setahun Anda dibayar lebih rendah Rp 1.200.000 dan dalam waktu 10 tahun masa 
kerja Anda, apabila jumlah tersebut ditabung dan diinvestasikan dengan tingkat 
pengembalian 10% akan menghasilkan Rp 19,12 juta. Jumlah yang lumayan khan, 
bisa untuk DP mobil.

FUTURE VALUE of AN ANNUITY =
YEARLY SAVING X FUTURE VALUE of AN ANNUITY FACTOR

Future Value of An Annuity = 1,2 juta x 15,9374 = Rp 19,12 juta. Dalam waktu 
20 tahun jumlah tersebut akan menjadi 1,2 juta x 57,275 = 68,73 juta. Ini semua 
terjadi bila Anda dibayar lebih rendah Rp 100.000 saja.

Kali ini kita akan melihat pengeluaran Anda. Dengan memantau pengeluaran, 
Anda akan tahu kemana saja uang Anda dibelanjakan. Dengan tahu kemana 
uang Anda dibelanjakan, Anda bisa menyetopnya atau menguranginya. 

Ada dua cara untuk memantau pengeluaran Anda. Cara pertama cepat tetapi 
sulit dilakukan. Yaitu Anda melihat kembali, mengingat kembali bon, kuitansi. 
Jika Anda tidak pernah menyimpan bon-bon - saya yakin sebagian besar dari 
Anda tidak melakukannya - Anda akan sulit mengikuti cara ini. Biasanya cara 
ini juga kurang akurat, karena ada banyak pengeluaran yang tidak memiliki 
bon. Kelemahan lain adalah Anda akan sulit mengingat apa saja yang Anda 
belanjakan hari ini secara mendetail, rupiah demi rupiah. Sekedar tes kecil, 
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cobalah mengingat uang yang Anda keluarkan hari ini untuk apa saja. Jika Anda 
kesulitan, berarti cara ini tidak cocok untuk Anda. 

Cara yang lain lebih mudah, namun memerlukan waktu yang cukup lama. 
Anda mencatat setiap pengeluaran. Cara ini membutuhkan disiplin tinggi 
untuk mencatat. Simpan buku kecil dan bolpoin di dompet atau kantong Anda 
kemanapun Anda pergi. Setiap kali Anda mengeluarkan uang, tulis untuk 
keperluan apa uang itu keluar dan berapa besarnya. Tulis juga tanggal hari 
tersebut. Jika Anda tidak menulisnya saat itu juga, kemungkinan besar Anda 
akan lupa. Anda juga bisa menggunakan ponsel atau PDA Anda untuk mencatat 
pengeluaran Anda. 

Kemudian di atas kertas yang cukup besar buat empat buah kolom, masing-
masing TANGGAL, KATEGORI, KETERANGAN, dan NILAI. Setiap harinya, 
data dari buku kecil tersebut Anda masukkan ke dalam kolom-kolom ini.

KATEGORI adalah pengelompokan kategori belanja Anda. Masing-masing 
orang membutuhkan kategori yang berbeda satu sama lain, sesuaikan dengan 
gaya belanja Anda. Silakan menggunakan nama kategori sesuai keinginan Anda, 
yang penting adalah konsistensi Anda memasukan ke dalam kategori tertentu. 
Misalnya, Anda makan ke luar di restoran, Anda dapat memasukkannya ke 
dalam MAKANAN atau HIBURAN. Sebagai contoh KATEGORI adalah :

- Cicilan kredit
- Belanja rumah tangga
- Transportasi
- Utilitas (Listrik, Air, Telepon, Gas)
- Pakaian
- Pengeluaran anak
- Hiburan
- Kesehatan
- Lain-lain

Sedangkan KETERANGAN adalah keterangan jenis atau nama barang yang 
Anda beli dan NILAI  adalah berapa jumlah uang yang Anda keluarkan. Sebagai 
guideline, Anda dapat melihat contoh berikut.

Misalnya, Anda membelanjakan 50 ribu rupiah untuk membeli kaos, Anda 
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menuliskannya di KATEGORI PAKAIAN, tuliskan kaos di kolom KETERANGAN, 
dan tuliskan harganya Rp 50.000 di kolom NILAI. Jangan lupa tuliskan pula 
TANGGAL Anda belanja.

Anda perlu memperhatikan kapan Anda mulai melakukan pencatatan pola 
belanja Anda. Dalam satu tahun, biasanya ada bulan-bulan tertentu dimana pola 
belanja menjadi khusus, misalnya pada hari raya, akhir tahun, masa liburan anak 
(sekaligus masa anak masuk sekolah). Anda perlu menganalisa bulan-bulan 
tersebut secara berbeda.  Anda perlu melakukan hal ini minimal selama 3 bulan, 
lebih baik lagi 6 bulan, dengan begitu pola pengeluaran Anda akan terlihat.

Lakukan hal ini setiap bulan, dan jumlahkan untuk setiap kategori, kemudian 
jumlahkan untuk total setiap bulannya. Setelah itu Anda perlu mengkonversi 
setiap jumlah uang yang muncul menjadi persentase. Jadi Anda dapat melihat 
besar persentase pengeluaran Anda dalam tiap kategori. Untuk membuat menjadi 
persentase, bagilah setiap kolom dengan jumlah total pengeluaran Anda x 100. 
Seluruh jumlah persentase seharusnya berjumlah 100%. 
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Setelah Anda melakukan hal ini, Anda akan tahu jumlah yang Anda keluarkan 
dalam setiap kategori terlalu besar atau terlalu kecil dengan melihat persentasenya. 
Apakah Anda mentolerirnya atau Anda akan menguranginya.

Dengan cara ini, Anda juga bisa mengetahui seberapa besar sisa uang Anda 
setiap bulan, dengan cara mengurangi penghasilan per bulan dikurangi total 
pengeluaran setiap bulannya. Anda akan bisa mengetahui apakah Anda akan 
bisa mencapai tujuan dengan penghasilan tersebut.

Jika Anda memiliki komputer, Anda juga bisa menggunakan program 
Spreadsheet, seperti Microsoft Excel atau OpenOffice untuk membuat pola 
pengeluaran Anda. Di dalam Lampiran 3, disertakan cara menggunakan Excel 
sehingga memudahkan Anda untuk melakukan input dan mengolah data 
pengeluaran tersebut. 

Mencatat setiap pengeluaran secara detail bagi sebagian orang adalah pekerjaan 
yang membosankan. Saya sendiri pun mengakui bahwa saya pada awalnya 
juga mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Saya bukan orang yang teliti, 
kadang lupa pada apa yang saya beli hari itu, dan lupa mencatat. Sepertinya tidak 
cocok dengan personaliti saya. Tetapi saya tetap maju. Pada awalnya memang 
pencatatan saya banyak bolongnya. Namun sekarang saya sudah terbiasa untuk 
melakukannya. 

Biasanya setelah menghitung kebutuhan masa depan, dan menghitung berapa 
banyak yang perlu disisihkan setiap bulannya, tujuan yang diinginkan mungkin 
tidak tercapai. Anda dapat melakukan hal-hal berikut untuk mengatasinya yaitu 
(1) menurunkan kualitas hidup saat ini untuk mencapai hal tersebut (melakukan 
penghematan dan menekan pengeluaran). (2) Anda memperpanjang waktu untuk 
mencapai tujuan tersebut. (3) menambah sisi penghasilan. Anda dapat berganti 
pekerjaan yang menawarkan penghasilan lebih, mengusahakan tambahan uang 
melalui pekerjaan sampingan, atau melakukan investasi. 
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BAB 7

SIAPA YANG AKAN 
MEMBERI PIALA?
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“Semua orang punya kemauan untuk menang, tetapi hanya beberapa yang 
memiliki kemauan untuk mempersiapkan kemenangan. “
-Vince Lombardi

Sebuah lomba tanpa hadiah adalah lomba yang sia-sia. Untuk lomba ini 
Andalah yang memberikan hadiah untuk Anda sendiri. Tidak ada orang yang 
mau memberikan uangnya secara gratis untuk Anda. Untuk itu Andalah yang 
harus memberikannya sendiri sesuai dengan tujuan Anda.

Banyak orang berpikir orang kaya menjadi kaya karena mereka menghasilkan 
banyak uang atau mereka mewarisi banyak uang. Tetapi fakta ini tidak 
benar untuk sebagian besar orang. Kenyataannya banyak orang kaya karena 
mengakumulasi pialanya – atau dengan kata lain kekayaannya –  dalam waktu 
lama. Yang kemudian terlihat adalah besarnya kekayaannya sekarang. Banyak 
orang tidak melihat bagaimana ia semasa muda bekerja keras mengumpulkan 
rupiah demi rupiah dengan menabung.

Semua orang akan mengiyakan kalau menabung adalah kebiasaan baik. Itulah 
diajarkan sejak nenek moyang kita dulu. Tetapi tidak semua orang bisa disiplin 
menabung. Mengapa? Akuilah, Anda sangat sibuk. Antri di Bank sangat 
menyebalkan. Atau barangkali Anda lupa. Kemungkinan lain adalah Anda 
merasa kesulitan untuk menabung karena seluruh uang sudah habis dibelanjakan. 
Hal itu biasa terjadi. Bahkan orang yang berkecukupan juga mengalami hal 
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yang sama. Banyak orang menghabiskan uangnya setiap bulan dan mereka 
tidak dapat atau tidak mau mengubah kebiasaan mereka. Lebih parahnya lagi 
adalah banyak orang melakukan kesalahan dalam menabung. Mari kita lihat 
kesalahan-kesalahan yang dibuat orang-orang dalam menabung supaya Anda 
tidak melakukan kesalahan yang sama.

1. Menunggu uang sisa
Ini adalah KESALAHAN TERBESAR dalam menabung. Kenyataan yang Anda 
hadapi saat ini adalah Anda lebih sering membuat orang lain lebih kaya daripada 
membuat Anda sendiri lebih kaya. Anda membeli mobil tipe terbaru, pakaian 
paling ngetrend, handphone dan gadget paling canggih. Sebagai hasilnya Anda 
sendiri jalan di tempat, tidak sempat menyiapkan masa depan Anda. Ini adalah 
paradigma menabung saat ini, yaitu menabung saat ada uang sisa. Anda mendapat 
gaji bulan ini, kemudian Anda gunakan untuk membayar cicilan, membayar 
tagihan listrik, air, belanja kebutuhan sehari-hari, membayar uang sekolah anak 
dan di akhir bulan saat Anda ingin menabung Anda hanya memiliki sedikit 
sekali sisa uang atau tidak sama sekali. Jika Anda menunggu menabung, Anda 
tidak akan pernah memiliki tabungan yang cukup. Kenapa Anda mendahulukan 
orang lain? Kenapa Anda tidak mendahulukan menyisihkan untuk Anda sendiri 
pertama-tama? Kalau Anda sudah mengetahui pola pengeluaran Anda (lihat 
bab sebelumnya), saat ini Anda sudah tahu berapa yang bisa Anda sisihkan. 
Menabunglah sebelum Anda membelanjakan uang Anda. Jangan menunggu.

2. Menggunakan rekening yang sama
Hampir sebagian besar orang hanya memiliki satu rekening tabungan. Mereka 
berpikir, “Aku sudah punya tabungan.” Mereka tidak sadar, mereka sudah 
melakukan kesalahan lain dalam menabung. Yang terbaik adalah Anda memiliki 
minimal dua buah rekening, satu untuk cash flow bulanan Anda, dan satu lagi 
untuk tabungan. Dengan hanya memiliki satu rekening, Anda tidak akan tahu 
berapa yang sudah Anda tabung, karena tercampur dengan pengeluaran sehari-
sehari. Lebih parah lagi, Anda tergoda untuk berbelanja lebih banyak lagi karena 
merasa ada uang lebih di rekening tersebut. Akhirnya, Anda tidak jadi menabung. 
Dengan rekening terpisah, Anda lebih mudah mengontrol jumlah tabungan 
Anda dan menyesuaikan dengan tujuan Anda untuk menabung. Memang 
dengan memiliki tabungan lagi, Anda perlu membayar biaya administratif, 
tetapi itu tidak seberapa, akan tertutupi oleh bunga bank yang diberikan. Jadi 
tabunglah di rekening terpisah. Kalau bisa, Anda juga dapat membaginya dalam 
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beberapa rekening terpisah, misalnya untuk tujuan jangka pendek, menengah 
dan panjang.

3. Tidak disiplin
Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak disiplin dalam menabung. 
Lupa, malas antri, sibuk, tidak sempat, atau jalan macet. Akuilah, manusia 
memang sulit untuk diajak disiplin. Man is a lazy animal. Tapi kalau nonton 
sinetron seri, kenapa ya tidak pernah kelewat.

Untuk mengatasi hal ini, lakukan otomatisasi dalam menabung. Bagaimana 
caranya? Hubungi bagian payroll di perusahaan tempat Anda bekerja. Mintalah 
dia untuk mentransfer sejumlah tertentu setiap bulan ke rekening terpisah Anda. 
Bila hal ini tidak bisa, manfaatkan beberapa jenis tabungan yang sudah memiliki 
fasilitas AUTO TRANSFER. Mintalah Bank untuk mentransfer sejumlah uang 
tertentu setiap bulannya ke rekening lain. Jangan lupa, mintalah mentransfer 
tepat setelah Anda gajian. Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan “lupa” 
kalau Anda sudah menabung.  
   
4. Tergoda untuk mengambil lebih awal
Sedapat mungkin jangan lakukan hal ini. Memang sangat menggoda untuk 
mengambil tabungan. Ah ambil sedikit saja, kan masih ada. Ingat kembali tujuan 
Anda. Jika Anda melakukannya, kemungkinan tujuan Anda tidak akan 
tercapai, atau mundur dari deadline. Untuk meminimalisasi hal ini, gunakanlah 
rekening terpisah dan jangan meminta fasilitas ATM untuk rekening tabungan 
Anda. Pilihlah bank yang berada di lokasi yang jauh dari rumah Anda, yang 
jarang Anda lewati. Jika tabungan Anda sudah cukup banyak, pertimbangkan 
untuk membuka Deposito dengan jangka waktu yang panjang. Jangan ambil 
bunganya, tetap masukkan bunganya ke dalam tabungan (roll over). Deposito 
akan mengurangi kesempatan Anda untuk mengambil tabungan lebih awal, 
disamping itu bunganya relatif lebih tinggi dari tabungan biasa. Alternatif lain 
adalah menyimpan dalam bentuk barang seperti properti atau emas.

5. Menunggu memiliki uang banyak
Beberapa orang memilih menunggu sampai memiliki uang banyak sebelum mau 
menabung. Ini adalah KESALAHAN TERBESAR lainnya dalam menabung. Jika 
Anda menunggu dan menunggu, pada akhirnya Anda akan lupa menabung. 
Jikalau Anda sempat menabung, hasilnya tidak akan optimal. 
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Para ahli menyarankan Anda untuk menabung minimal 10%-15% dari penghasilan 
Anda, kalau bisa lebih. Namun beberapa orang tidak dapat menabung sebanyak 
itu. Jangan patah semangat apabila Anda belum dapat memenuhinya. Anda 
dapat menabung dalam jumlah yang lebih kecil. Tidak masalah. Menabung 
dalam jumlah kecil tetapi KONTINU lebih baik daripada menabung sekali saja 
dalam jumlah besar. Jika Anda hanya bisa menyisihkan 100 ribu saja sekali waktu, 
silakan saja. Tetapi lakukan hal itu setiap minggu atau minimal setiap bulan. 
Ingat kata kuncinya : KONTINU.
Sebagian dari Anda mungkin sulit sekali untuk menyisihkan uang untuk 
menabung. Di bawah ini ada beberapa tips untuk memulai menabung.

Ini adalah trik yang sangat sederhana. Belilah celengan (anda juga bisa membuat 
sendiri dari kaleng kosong). Caranya adalah setiap kali  mendapat kembalian 
setelah berbelanja, JANGAN GUNAKAN uang itu untuk belanja. Masukkan 
setiap uang kembalian ke dalam celengan. Ajak juga pasangan Anda untuk 
melakukan yang sama. Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi. Anda juga 
bisa menggunakan cara ini untuk mendidik anak Anda belajar menabung. 
Memasukkan uang ke dalam celengan di depan anak Anda adalah cara terbaik 
untuk mengajari buah hati kecil Anda makna menabung. Kemudian setiap akhir 
bulan, buka celengan dan masukkan uangnya ke rekening terpisah Anda.

Trik kedua ini lebih gampang dilakukan. Lakukan garage sale atas barang-barang 
Anda. Bukan lagi Anda yang memburu garage sale. Secara kecil-kecilan Anda 
dapat mencari barang-barang yang tidak lagi Anda pakai. Jual dan uangnya 
masukkan ke rekening tabungan Anda.

Ada sebuah cerita tentang seorang kondektur bis, yang dimuat di majalah 
Intisari, Januari 2005. Setiap hari ia rajin memasukkan uang koin Rp 500 ke 
sebuah pipa besi yang ada di bisnya. Biasanya pipa besi itulah yang menjadi 
pegangan penumpang. Dengan cara itulah ia menabung. Inti dari cerita ini 
adalah dimanapun Anda bisa menabung – memberikan piala bagi diri Anda - 
yang penting adalah NIAT dan KONTINU. 

Sebisa mungkin, jangan sampai Anda berhenti menabung. Mudah sekali untuk 
berpaling dari menabung karena menabung lebih tidak menyenangkan dari 
berbelanja. Seseorang yang berhenti menabung biasanya terjadi karena ada 
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pengeluaran tidak terduga atau ada perubahan drastis dalam hidup. Jika Anda 
ingin sukses, tetaplah menabung dalam waktu susah atau senang – tidak peduli 
berapa nilainya.

Terakhir, ada fakta yang harus Anda ketahui.  Mungkin ini adalah kenyataan 
yang pahit, yaitu  menabung saja tidak akan membuat Anda menjadi kaya. Kalau 
penghasilan Anda begitu besar dan Anda bisa menyisihkan tabungan dalam 
jumlah besar setiap kalinya, Anda bisa menjadi kaya hanya dari menabung. 
Namun hanya sedikit dari kita yang memiliki penghasilan begitu besar, sehingga 
kita hanya bisa menyisihkan sedikit. Karena itu menabung tidak bisa menjadikan 
kita kaya. Yang harus kita pikirkan adalah apa yang harus kita lakukan dengan 
tabungan atau uang lebih tersebut, supaya tabungan itu menghasilkan lebih 
banyak lagi.
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BAB 8

HILANGKAN LEMAK 
DI TUBUH ANDA
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“One of the great lessons I’ve learned in athletics is that you’ve got to discipline 
your life. No matter how good you may be, you’ve got to be willing to cut out of 
your life those things that keep you from going to the top.”
- Bob Richards

Supaya tubuh menjadi bugar, kita harus selalu menjaga kesehatan, termasuk 
menjaga berat badan. Dengan berat badan berlebih, Anda tidak akan bisa berlari 
kencang. Kondisi ini juga terjadi pada keuangan Anda. Apabila banyak “lemak” 
di pengeluaran Anda – yaitu pengeluaran yang berlebihan dan mestinya tidak 
diperlukan – perlahan-lahan bisa mengakibatkan keuangan lebih besar pasak 
daripada tiang tanpa Anda sadari. Kalau sudah begitu, bagaimana Anda bisa 
menjadi kaya.  

Banyak orang menganggap kalau pengeluaran yang berlebihan disebabkan oleh 
pembelian barang-barang mewah atau hiburan saja, selain kebutuhan pokok. 
Tetapi sebenarnya semua pengeluaran bisa mengandung “lemak”, cuma Anda 
tidak menyadarinya. Ambil contoh sederhana, Anda bekerja dan seperti biasa, 
Anda beristirahat makan siang di rumah makan bersama rekan-rekan. Bagaimana 
kalau Anda membawa bekal dari rumah? Dari situ saja Anda bisa mengurangi 
pengeluaran. Lebih sehat lagi. Malu membawa bekal ? Sekali lagi, hidup memang 
tentang pilihan.

Anda mungkin berkata, paling berapa sih makan siang? Mungkin cuma Rp 
10.000. Benar, tapi kalau Anda lakukan selama 25 hari dalam sebulan, yaitu 
250.000 dalam sebulan,  atau 3 juta selama setahun. Oh ya, Anda sudah bekerja 
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berapa tahun?

Setelah sebelumnya Anda mengetahui pola belanja Anda, sekaranglah saatnya 
Anda menganalisa untuk mengetahui dimana letak “lemak” di daftar belanja 
Anda? Manakah yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Di bawah ini 
akan dijelaskan beberapa buah tips yang bisa Anda gunakan untuk mengurangi 
lemak di daftar belanja Anda.

Fix dan Variable
Beberapa orang membagi pengeluaran mereka dalam kategori tetap (Fixed Cost)  
dan tidak tetap (Variable Cost).  Pengeluaran yang masuk dalam kategori fixed, 
misalnya pengeluaran untuk listrik, air, dan telepon. Sedang sisanya sebagai 
variable. Dilihat dari pengertian kata fixed sebagai pengeluaran tetap, terlihat 
seakan-akan pengeluaran ini tidak bisa diganggu gugat. Padahal tidak demikian. 
Walaupun disebut fixed, bukan berarti pos pengeluaran ini tidak bisa dikurangi. 
Di bawah ini adalah berbagai cara yang dapat Anda gunakan untuk menghemat 
pemakaian listrik, air dan telepon.

Menghemat pemakaian listrik
1. Gunakan lampu yang tahan lama.
2. Matikan lampu yang tidak perlu, matikan TV jika tidak ditonton.
3. Sumber penyedot listrik yang cukup besar adalah setrika listrik, oven listrik, 

dan rice cooker. Pilihlah alat dengan watt yang kecil (energy saving). 
4. Pertimbangkan untuk menyetrika  dalam jumlah banyak, sekali, daripada 

menyetrika berkali-kali dalam jumlah sedikit.
5. Pertimbangkan untuk memakai stabilizer, supaya alat elektronik Anda 

lebih awet.
6. AC juga penyedot listrik yang cukup besar, apabila menyala sepanjang 

waktu. Jika Anda bisa mendesain rumah Anda dengan lebih ramah 
lingkungan, bukaan yang cukup, taman hijau yang cukup, sehingga 
aliran udara bisa mengalir dengan baik di seluruh ruangan, Anda dapat 
menghemat penggunaan AC  secara signifikan. AC yang terlalu dingin juga 
memboroskan energi listrik. 

Menghemat pemakaian air
1. Pastikan saluran air Anda tidak bocor, karena kebocoran adalah faktor 

utama rekening air Anda membengkak. 
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2. Selalu mencuci dalam jumlah banyak. Sering mencuci dalam jumlah sedikit 
tetapi sering lebih banyak membutuhkan air. 

3. Toilet kamar mandi cukup banyak memakai air. Pertimbangkan untuk 
memakai sistem dual flush. Gunakan yang kecil untuk menyiram air 
sedikit.

Menghemat pemakaian telepon
1. Bicara seperlunya
2. Bandingkan tarif masing-masing operator. Cari yang terbaik untuk Anda. 
3. Perhatikan zoning tarif dan perbedaan tarif untuk waktu yang berbeda. 
4. Batasi diri jika menelepon atau sms ke nomor dengan tarif premium. 

Biasanya nomor ini digunakan untuk kuis, chatting, hiburan dll.

Kebutuhan dan keinginan
Kelemahan hampir setiap orang adalah menganggap  bahwa setiap pengeluaran 
adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Banyak alasan yang bisa dikemukakan. 
Padahal sebenarnya, hal itu bisa saja merupakan keinginan – bukan kebutuhan. 
Atau boleh dibilang kebutuhan yang dibutuh-butuhin. Kritislah terhadap 
promosi suatu produk.

Apakah Anda memiliki ponsel? Kebanyakan dari kita akan memilih ponsel paling 
ngetrend, canggih. Tetapi tilik lagi, apakah Anda benar-benar membutuhkan 
fitur-fitur canggih yang disertakan dalam ponsel itu. Bila Anda tidak gunakan, 
mubazir. 

Dengan hanya bersandar dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan 
ini saja, Anda sudah bisa menghemat begitu banyak.

Carilah alternatif
Alternatif – baik itu lokasi, merek, ataupun kegiatan - kadang bisa membuat 
Anda menghemat cukup banyak. Sekali-sekali berbelanjalah ke pasar, daripada 
ke supermarket. Jika Anda pintar tawar menawar Anda bisa mendapatkan 
harga lebih murah. Coba lirik merek lain atau toko lain yang bisa menawarkan 
harga lebih murah. Anda bisa menyewa film daripada nonton bioskop. Jika ke 
dokter, mintalah obat generik daripada obat bermerek. Bandingkan antar toko, 
antar produk, antar merek untuk memperoleh produk terbaik dengan harga 
yang kompetitif. Kegiatan ini harus lebih aktif Anda lakukan bila Anda hendak 
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membeli big item product, seperti rumah atau  mobil.

Merawat
Kalau Anda bisa membeli, sebaiknya juga bisa merawat. Dengan perawatan yang 
baik, umur produk bisa lebih panjang. Barang yang dirawat juga tidak merongrong 
hati. Biaya reparasi bisa dikurangi karena kerusakan bisa diminimalisir. Misalnya 
kompor yang dirawat, sering dibersihkan, akan menghemat bahan bakar. Faktor 
utama pemborosan gas terletak pada kompor yang tidak bersih. Perhatikan nyala 
api kompor Anda, nyala api berwarna biru menunjukkan pemakaian gas yang 
efisien. 

Murah belum tentu akhirnya murah
Jika Anda membandingkan produk, seringkali terdapat produk yang sangat 
murah dibandingkan lainnya. Anda mungkin berpikir bisa menghemat, tetapi 
seringkali hal tersebut mengakibatkan Anda malah lebih boros. Produk yang 
murah – walaupun belum tentu semua produk seperti ini – seringkali merupakan 
produk yang dikurangi fiturnya, dibuat dari bahan yang lebih rendah kualitasnya 
sehingga lebih cepat rusak. Jika sudah rusak, Anda akan menanggung biaya 
perbaikan kembali. Jika Anda membeli produk, pertimbangkan garansi, 
walaupun lebih mahal sedikit. Pepatah Jawa mengatakan ana rega ana rupa, ada 
harga ada kualitas.

Pembelian dalam jumlah besar seringkali memberikan harga lebih murah untuk 
per item. Tetapi sebelum Anda membeli dalam jumlah banyak pertimbangkan 
dulu apakah sebanyak itu yang perlu Anda beli. Bisa-bisa barang yang dibeli 
berlebih tidak digunakan atau busuk, sehingga harus dibuang.

Pembelian yang tidak terencana
Pengeluaran yang membengkak biasanya disebabkan oleh impulse buying, yaitu 
pembelian yang tidak terencana. Anda berjalan-jalan di mal, kemudian melihat 
ada barang yang disukai. Tanpa pikir panjang lagi, Anda langsung membelinya. 
Atau Anda sedang berbelanja bulanan dan setiba di rumah, Anda malah bingung, 
barang belanjaannya kok jadi banyak. Kadang pembelian yang tidak terencana 
ini membuat Anda menyesal. 
Untuk mengatasi impulse buying, buatlah daftar belanja, langsung datang 
ke produk yang Anda cari, dan cepat-cepat keluar. Jangan beri kesempatan 
mata Anda berkelana kesana-kemari. Jika Anda hanya membutuhkan sedikit 
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manfaatkanlah tukang sayur keliling atau toko depan rumah daripada 
berbelanja ke supermarket besar. Kesempatan Anda untuk melihat-lihat produk 
lain akan berkurang, lagipula Anda juga menghemat waktu dan bensin. Selain 
itu berbelanjalah sendiri. Dengan berbelanja sendiri biasanya lebih menghemat 
daripada Anda berbelanja dengan anak-anak Anda, atau dengan teman Anda. 
Anda juga bisa berbelanja pada waktu tertentu saja. Biasanya toko akan membuat 
bulan promosi misalnya pada hari raya.

Hati-hati dengan diskon. Hanya karena Anda berada di masa diskon bukan 
berarti semua barang juga didiskon. Hati-hati juga jika Anda memburu diskon. 
Seringkali jika Anda mendapatkan diskon, harus juga membeli barang lain. Pada 
akhirnya malah Anda akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi.

Menggunakan kembali
Jika Anda memiliki waktu luang, Anda bisa memanfaatkan barang-barang bekas 
untuk digunakan kembali. Misalnya kain perca yang dijahit kembali menjadi 
selimut, memanfaatkan kaleng kosong sebagai hiasan, dan masih banyak lagi 
yang bisa Anda lakukan. Gunakan kreativitas Anda. 

Anda juga bisa sharing dengan saudara atau teman Anda. Misalnya untuk 
pemakaian keperluan bayi. Lungsuran dari anak kakak Anda mungkin masih 
berguna daripada membeli. Anak Anda akan cepat besar, jika Anda membeli 
sendiri, dalam hitungan bulan barang yang dibeli sudah masuk gudang.

Cook once, eat twice. Cara ini sangat sederhana. Ketika Anda memasak, buat lebih 
banyak dan simpan sisanya dalam kulkas. Anda dapat memanaskannya untuk 
dimakan kemudian. Cara ini akan menghemat waktu, tenaga, dan gas.

Stock opname
Kebanyakan rumah tangga membeli barang kebutuhan secara berlebih. Secara 
teratur periksa kulkas dan alat penyimpan makanan. Anda akan melihat banyak 
bahan yang belum Anda gunakan.  Pergunakanlah daripada bahan makanan 
tersebut menjadi busuk dan tidak bisa digunakan lagi. 

Catatlah barang yang biasanya Anda beli. Sebuah rumah tangga biasanya 
memiliki barang yang pasti dibeli setiap  bulan. Catat dimana dan harga dimana 
Anda membelinya. Anda akan menghemat waktu dan uang. 
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Kebiasaan
Kebiasaan hidup sehari-hari sangat mempengaruhi pengeluaran Anda. 
Contoh kecil saja, bila Anda menggosok gigi, berapa panjang pasta gigi yang 
Anda gunakan, 1 cm, 2 cm atau 3 cm. Sebenarnya Anda cukup menggunakan 
sedikit saja, namun banyak orang senang membiarkan mulutnya mandi busa. 
Cukup menggunakan setetes cairan pembersih. Cukup menggunakan sesendok 
detergen. Dan masih banyak hal sederhana lainnya.

Ekstrim amat. Berapa sih harga odol? Yang penting di sini adalah bagaimana Anda 
membentuk kebiasaan, bukan nilainya. Ini bisa menjadi awal dari kebiasaan yang 
baik. Segala hal yang sepele ini juga akan menjadi contoh anak Anda.

Jangan remehkan pengeluaran kecil
Pengeluaran kecil – atau receh – bagi kebanyakan orang dianggap remeh. Padahal 
kebocoran kecil yang menyebabkan kapal karam. Kebocoran kecil ini biasanya 
tidak terasa. Anda mungkin tidak ingat berapa banyak Anda mengeluarkan uang 
receh hari ini. Membeli permen, snack, kerupuk, kopi, memberi sedekah, parkir. 
Kalau diakumulasikan uang receh tidak menjadi receh lagi. Pukul rata uang 
receh yang Anda keluarkan rata-rata per hari Rp 5000. Selama sebulan uang receh 
Anda menjadi Rp 150.000. Selama setahun Rp 1.800.000. Kalau uang receh setiap 
tahun selama 10 tahun tersebut diinvestasikan dengan bunga 10%, nilainya akan 
menjadi 1,8 juta x 15,9374 = Rp 28,69 juta. Bukan uang receh lagi kan?

Menjaga kesehatan
Menjaga kesehatan saat ini akan mengurangi pengeluaran Anda di masa depan 
dengan sangat besar. Jika Anda berusaha ngirit, jangan korbankan diri Anda 
sendiri. Makan makanan bergizi, cukup kalsium, cukup istirahat, menghindari 
makanan yang memicu kolesterol, akan memberi Anda kesempatan menikmati 
hari tua dengan sehat. Penghematan tidak akan Anda rasakan sekarang, tapi 
nanti.

Anda merokok? Berhentilah merokok. Selain problem kesehatan - misalnya 
radang paru-paru, TBC, bahkan impotensi - berhenti merokok memiliki manfaat 
untuk keuangan Anda. Jika Anda merokok 1 pak sehari – anggap saja 5000 rupiah 
per pak – berarti Anda membakar Rp 1.825.000 selama setahun. Jika saat ini Anda 
berusia 30 tahun, uang tersebut Anda investasikan sampai Anda pensiun nanti, 
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misalnya sampai usia 60 tahun, dengan tingkat pengembalian 10%, uang rokok 
Anda akan menjadi Rp 1.825.000 x 164,494 = Rp 300. 201.550. Alih-alih menjadi 
kaya, seumur hidup Anda membakar uang 300 juta. 

Anda juga menghemat biaya asuransi kesehatan jika tidak merokok. Anda juga 
bisa menghemat pengeluaran perawatan jika Anda sakit karena penyakit yang 
disebutkan di atas. Dan sekarang, Anda juga bisa mengurangi kemungkinan 
terkena denda merokok di depan umum. Masih mau merokok?

Transportasi 
Bagi banyak keluarga, transportasi bisa merupakan pengeluaran terbesar. Pos ini 
bisa mencapai 50% dari total pengeluaran. Berikut ini tercantum beberapa cara 
untuk mengurangi pengeluaran dari penggunaan kendaraan bermotor.

1. Saat Anda membeli mobil pertimbangkan ukuran mobil yang lebih 
kecil, cc lebih kecil. Biasanya mobil seperti ini lebih murah, lebih ringan 
perawatannya dan lebih irit bensin. Biaya asuransinya juga lebih murah.

2. Pertimbangkan bila hendak memakai transmisi otomatik. Biasanya transmisi 
otomatik lebih boros bensin. 

3. Semakin dingin AC mobil berarti semakin banyak bensin yang 
dibutuhkan.

4. Rawat baik-baik mobil Anda. Mobil yang tidak terawat lebih boros bensin 
sampai 30% lebih banyak. Akan lebih murah bila membayar biaya servis 
regular. 

5. Ganti oli secara teratur. Dengan demikian umur mesin lebih lama dan biaya 
servis lebih rendah. 

6. Bersihkan air filter secara teratur. Air filter yang kotor akan mengurangi 
umur mesin dan lebih boros bensin.

7. Gunakan bensin biasa kecuali mesin mobil Anda memang direkomendasikan 
untuk bensin dengan oktan tinggi. Penggunaan bensin dengan oktan tinggi 
tersebut untuk  kebanyakan mobil tidak berpengaruh banyak. 

8. Periksa tekanan ban secara teratur. Selain aman untuk Anda berkendara, 
tekanan ban yang cukup juga membantu mengurangi pemakaian bensin 
yang berlebih.

9. Berkendara dengan baik dan aman. Biasanya perusahaan asuransi akan 
memberikan discount khusus bagi pengendara yang sebelumnya tidak 
melakukan klaim. Hal ini akan menghemat biaya asuransi Anda.
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10. Mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan ini Anda akan menghindari 
denda tilang yang tidak diinginkan.

11. Berbagi kendaraan dengan sesama rekan kerja. Anda dapat menghemat 
biaya bensin, parkir, dan tol asal biaya tersebut ditanggung bersama. 

12. Perilaku berkendara sangat mempengaruhi kemampuan Anda 
menghemat bensin. Misalnya (1) selalu mempercepat mobil perlahan-lahan, 
(2) memperhatikan rambu lalu lintas dan penyeberangan sehingga bisa 
menghindari berhenti mendadak. (3) Pada kondisi macet, dengan santai 
maju ke depan dengan tidak menggas daripada maju cepat kemudian 
mengerem. (4) Jangan berkendara terlalu cepat atau terlalu pelan. (5) 
Pertahankan kecepatan berkendara yang stabil. Sering menekan pedal gas 
berulang-ulang atau sering menyalip kendaraan lain membuat mobil lebih 
boros bensin    

13. Hindari memanasi mobil sambil berhenti. Lebih baik memanasi mobil 
sambil berjalan perlahan. Mesin mobil lebih cepat panas saat dikendarai 
daripada dipanasi sambil berhenti. Memanasi mobil sambil berhenti terlalu 
lama juga lebih banyak memboroskan bensin.

14. Pelajari baik-baik rute perjalanan Anda. Semakin cepat Anda sampai 
tujuan berarti semakin sedikit bensin yang digunakan.

15. Cobalah menggunakan kendaraan umum. Anda akan menghemat bensin, 
perawatan kendaraan dan asuransi.

16. Jika Anda menggunakan angkutan umum, seperti pesawat terbang, 
pemesanan lebih awal biasanya mendapatkan tikel yang lebih murah.

Pengeluaran yang tidak disadari
Ada beberapa pengeluaran biasanya tidak disadari, namun pengeluaran ini 
cukup besar : (1)  Perbaikan, baik itu perbaikan rumah atau mobil. Perbaikan bisa 
menggerogoti dompet Anda. Pertama-tama mungkin atap bocor, kemudian bisa 
saja Anda tertarik untuk mengganti dengan plafond model baru. (2) Hari Raya. 
Banyak orang yang terjebak pada rutinitas hari raya, dan kadang memaksakan 
diri untuk memenuhi kebutuhan. Ingat, hari raya muncul setiap tahun. Jika 
Anda tidak dapat memenuhinya tahun ini, Anda dapat melakukannya tahun 
depan. (3) Hadiah, baik itu untuk perkawinan, ulang tahun, perayaan, kelahiran, 
kelulusan seseorang yang Anda cintai. Memberi hadiah sangat mulia, namun 
tetaplah pertimbangkan kemampuan diri. Jangan terjebak dalam gengsi semata.
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Cara pandang
Bagaimana pengeluaran Anda sangat terkait erat dengan cara pandang Anda 
terhadap diri sendiri. Dengan hanya mengubah cara pandang itu, Anda bisa 
mengurangi pengeluaran tanpa Anda sadari. Banyak orang membeli barang-
barang yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Orang yang kurang percaya 
diri membeli barang yang membuat mereka lebih percaya diri, entah itu pakaian, 
tas, sepatu atau handphone. Dengan begitu mereka cenderung berbelanja lebih 
banyak. 

Jika Anda mengubah cara pandang Anda, menambahkan segi positif pada diri 
Anda, maka Anda akan lebih sedikit memerlukan barang-barang yang bisa 
membuat Anda merasa lebih baik. Dengan lebih percaya diri, lebih nyaman 
terhadap diri sendiri, Anda akan lebih mudah berhenti membeli barang yang 
tidak Anda perlukan.

Membayar kontan
Bayarlah kontan. Jika membayar dengan kredit Anda akan dikenai bunga. Jika 
membayar dengan kontan Anda juga memiliki daya tawar yang lebih tinggi.

Tinggal di rumah
Anda bisa melakukan banyak aktivitas untuk melakukan penghematan, misalnya 
dengan memanfaatkan barang bekas, melakukan daur ulang, melakukan survey 
sebelum berbelanja di toko, dan masih banyak lagi cara lainnya. Sebenarnya 
masih ada satu cara lagi - yang sangat sederhana - yang dapat menghemat waktu, 
uang dan tenaga. Tinggal di rumah. 

Pada akhir minggu, atau hari libur lainnya, cobalah untuk berkumpul bersama 
keluarga, daripada berjalan-jalan di mall atau berlibur di luar kota. Bersantailah 
bersama keluarga, memasak bersama, bermain bersama, ngobrol. Kembangkan 
diri Anda dengan memiliki hobi yang bisa Anda lakukan di rumah, seperti 
memasak, melukis, menulis, membaca. Lihat, berapa banyak hal ini bisa 
mengurangi pengeluaran Anda.  

Menggunakan anggaran
Beberapa orang menggunakan anggaran (budget) untuk mengatur pengeluarannya. 
Dengan membuat anggaran, orang merencanakan bagaimana dan berapa ia 
akan mengeluarkan uang. Anggaran merupakan penuntun bagi pengeluaran 
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yang terencana. Namun sayangnya hanya sedikit orang yang bisa menggunakan 
anggaran dengan efektif. Banyak sekali orang yang gagal dalam membuat anggaran 
ataupun melaksanakannya. Banyak orang juga yang menyerah ditengah jalan. 
Ada beberapa hal yang menyebabkannya, seperti terlalu sibuk, lupa, motivasi 
yang hangat-hangat tahi ayam dan bagi banyak orang, kata anggaran memiliki 
konotasi negatif. Banyak orang berpikir bahwa hidup berdasar anggaran yang 
sudah ditetapkan sebelumnya sangat tidak menyenangkan. Terkekang. Tidak 
bebas. 

Pada prinsipnya, anggaran hanya menggambarkan bagaimana Anda 
merencanakan pengeluaran. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana Anda 
sebenarnya menggunakan uang. Seringkali apa yang terjadi tidaklah sama 
dengan yang direncanakan. Ini yang sering membuat frustasi dalam membuat 
dan melaksanakan anggaran.

Untuk sebagian besar dari Anda – terutama Anda yang sulit berdisiplin, sibuk, 
atau moody - lupakanlah anggaran. Sebagai gantinya Anda dapat menggunakan 
tips sederhana berikut untuk mengatur pengeluaran Anda.

By the way, Anda sudah mengenal pola pengeluaran Anda bukan? Dari catatan, 
Anda dapat melihat berapa pengeluaran Anda setiap bulan. Nah untuk bulan 
berikutnya, ambil sejumlah tersebut. Jangan dilebihi. Jangan dikurangi. Pas. 
Dan jangan ambil uang lagi. Cukupkan pengeluaran bulanan Anda sejumlah 
tersebut. Bulan berikutnya, ambil uang namun kurangi sedikit jumlahnya. Bulan 
berikutnya kurangi sedikit lagi. Demikian seterusnya. Tanpa sadar Anda sudah 
menggunakan anggaran sederhana untuk mengatur keuangan Anda.

Beberapa tips di atas dapat membantu Anda mengurangi pengeluaran. Namun 
memang ada beberapa pengeluaran yang memang tidak dapat dikurangi dengan 
gampang. Misalnya Anda membeli rumah dengan kredit, maka mau tidak mau 
Anda harus membayar cicilan. Tetapi bagaimanapun juga kalau cicilan terlalu 
berat Anda bisa mempertimbangkan untuk mengambil rumah yang lebih kecil 
atau memperpanjang jangka waktunya. 

Dengan demikian kita dapat menegosiasikan hampir semua pengeluaran. Dengan 
brilian, Ric Edelman, penulis The Truth About Money,  menyatakan bahwa semua 
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pengeluaran adalah opsional. Tetapi kadang Anda tidak menyadari bahwa Anda 
memiliki pilihan bagaimana Anda membelanjakan uang Anda.
Tetapi Anda tidak perlu menghemat semuanya. Cukup Anda lakukan pada 
beberapa kategori yang menurut Anda cukup enteng untuk dilaksanakan seperti 
pakaian dan hiburan. Santailah. Anda tidak perlu khawatir terhadap semua 
pengeluaran. Dengan hanya memfokuskan pada beberapa kategori saja, Anda 
sudah cukup mengurangi pengeluaran. Misalnya Anda bisa menekankan diri 
pada kategori transportasi.

 

Ada sebuah cerita yang cukup menarik dari negeri Cina. Ada dua orang pria. 
Dua-duanya memiliki penghasilan yang baik, bahkan kalau boleh dibilang 
keduanya kaya raya. Yang satu sangat hobi berfoya-foya. Ia makan apa yang dia 
mau, membeli pakaian paling bagus, membeli barang apapun yang diinginkan. 
Penampilannya trendi, badannya gemuk karena kebanyakan makan. Tetapi 
uangnya selalu habis. Sedangkan pria satunya, sangat hemat. Bahkan boleh 
dibilang terlalu hemat sampai pada dirinya sendiri. Dia hanya makan sedikit, 
kurus kering. Pakaiannya hanya satu dua potong. Semua uangnya ditabung. 
Tidak pernah ia membeli barang apapun. Pada suatu hari kedua orang ini 
berjalan-jalan ke hutan. Tiba-tiba muncul macan di hadapan mereka. Mereka 
berdua sangat ketakutan. Pria yang gemuk berkata pada si macan, “Jangan kau 
makan aku, aku penuh lemak. Dagingku tidak sehat. Aku terlalu banyak makan junkfood. 
Aku juga jarang berolahraga. Makan saja si kurus ini.” Pria yang kurus menukas, “ 
Jangan kau makan aku. Aku terlalu kurus. Kurang makan. Cuma ada tulang berbalut 
kulit. Ototku terlalu keras. Tiap hari aku berjalan kaki. Kulitku hitam terbakar matahari. 
Makan saja si gendut.” Si macan melihat ke arah mereka. Dengan segera ia 
menerkam si kurus.

 

Jadi, apa yang dimaksud dengan cerita ini? Kedua pria itu, baik si gendut dan si 
kurus sama-sama tidak patut dicontoh. Si gendut dengan kekayaannya, berfoya-
foya sampai ia tidak punya sisa sama sekali. Sedangkan si kurus, terlalu hemat, 
sampai-sampai tidak menikmati kekayaannya sendiri. Mungkin si gendut, 
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biarpun berfoya-foya, lebih berbahagia karena sedikitnya ia menikmati hidupnya. 
Seandainya  Anda bisa memilih. Jangan menjadi keduanya. Ini adalah pilihan 
hidup. Anda yang menentukan sendiri.

Bagian ini merupakan bagian terpenting. Jika  sudah berhasil mengurangi 
pengeluaran akan Anda apakan uang tersebut? Sebagian orang akan bergembira 
karena memiliki uang lebih untuk dibelanjakan. Jangan lakukan itu! Jika Anda 
berhasil menghemat, pastikan Anda mengingat tujuan Anda semula untuk 
menghemat. Mengapa Anda menghemat uang Anda? Apakah untuk ditabung 
demi pendidikan anak Anda? Jika demikian masukkan uang yang berhasil 
dihemat itu ke rekening yang sudah dimaksudkan untuk tujuan itu.
Sama seperti bab sebelumnya, Anda mungkin tidak bisa menjadi kaya dengan 
menghemat dan menabung uang lebih Anda. Tetapi dengan uang lebih tersebut, 
Anda bisa melakukan banyak hal termasuk menjadikannya menghasilkan lebih 
banyak lagi.
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BAB 9

BEBASKAN DIRI ANDA 
DARI BEBAN
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“He is rich who owes nothing.”
- French Proverb

Anda tidak dapat berlari jauh apabila membawa beban. Anda juga tidak dapat 
berlari lebih cepat bila membawa beban. Sebaiknya lepaskanlah beban Anda, jika 
tidak Anda akan terhenti di tengah jalan.  

Dalam mencapai kekayaan, wujud dari beban ini umumnya adalah utang. Uang 
yang semestinya bisa Anda akumulasikan terpaksa harus digunakan untuk 
membayar utang. Orang kaya bisa menjadi kaya karena mereka tidak memiliki 
utang atau bisa mengatur dan memanfaatkan utang dengan baik. 

Tidak ada seorangpun yang ingin terjebak dalam utang. Mungkin saat ini Anda 
melihat diri Anda sendiri, dan bertanya “ Mengapa saya bisa  berutang begini 
banyak?” Awalnya kita lahir tanpa utang. Kita memulai hidup dengan kertas 
putih. Kemudian diawali dengan keputusan yang salah, seperti keputusan 
berinvestasi yang salah yang mengakibatkan Anda rugi besar atau kejadian yang 
tidak terduga, misalnya ada anggota keluarga yang sakit dan Anda terpaksa 
berutang. Atau bisa juga berawal dari kejadian biasa, yang mungkin tidak Anda 
sadari. 

Ambil contoh, Rudi, seorang lajang yang baru bekerja beberapa tahun, memiliki 
penghasilan 5 juta per bulan. Cukup besar untuk dirinya sendiri. Rudi merasa 
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membutuhkan kendaraan untuk membantu mobilitasnya. Ia mendatangi dealer 
mobil. Semula ia hanya berencana untuk membeli mobil minibus yang standar 
saja. Tetapi salesman membujuk dia untuk membeli mobil terbaru yang sedang 
in. Dengan hanya membayar DP 10%, proses mudah, dan cicilan yang bisa 
diangsur sampai 3 tahun akhirnya Rudi memutuskan membeli mobil tersebut. 
Tidak cukup dengan itu, Rudi juga sekalian memborong berbagai asesoris untuk 
mobil tersebut. Supaya lebih keren.

Dengan penghasilannya sekarang Rudi masih mampu membayar cicilan 
dengan baik. Tahun berikutnya Rudi menikahi gadis idamannya. Untungnya 
ada orang tuanya dan orang tua si gadis yang membiayai pernikahan. Untuk 
membahagiakan keluarga, Rudi mengambil KPR. Saat ini Rudi berencana untuk 
belum memiliki anak. Tetapi, tak disangka beberapa bulan kemudian istrinya 
hamil. Rudi dan istrinya mulai rajin ke dokter. Tanpa disadarinya pengeluaran 
keluarga bertambah. Mereka mengeluarkan banyak uang untuk biaya dokter, 
membeli keperluan ibu hamil, dan keperluan bayi yang jumlahnya kalau ditotal 
tidak sedikit. Saat itulah Rudi mulai merasa keteteran. 

Semula Rudi dan istrinya berusaha agar persalinan berjalan normal. Namun, 
tiba-tiba kondisi istrinya memburuk. Agar tidak membahayakan keselamatan 
ibu dan anak, dokter meminta segera dilakukan operasi sectio caesar. Rudi tidak 
punya pilihan lain. Untunglah bayi dan ibunya selamat. Rudi disodori tagihan 
rumah sakit yang cukup besar, untunglah rumah sakit mau menerima kartu 
kredit. 

Hari-hari berikutnya, Rudi menikmati peran barunya sebagai ayah. Untuk 
membuktikan cintanya pada anaknya, Rudi memborong berbagai perlengkapan 
bayi, mainan, dan sebagainya. Lagi-lagi dengan kartu kredit. Perlahan tapi pasti, 
Rudi tidak bisa terlepas dari kartu kreditnya. 

Dari cerita di atas, kita dapat melihat bahwa kejadian biasa sehari-hari bisa 
mengakibatkan kita terjebak dalam utang. Saat Rudi mengambil kredit mobil 
dan KPR, berarti ia berkomitmen untuk memberikan penghasilannya selama 
beberapa tahun ke depan. Ini berarti Rudi harus tetap memiliki penghasilan 
minimal sebesar saat pertama kali mengambil kredit supaya bisa membayar 
cicilan. Dengan bertambahnya anggota keluarga, pengeluaran pasti meningkat. 
Bila Rudi tidak siap, solusinya ya berutang. 
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Hal lain yang bisa mengakibatkan seseorang terjerumus hutang adalah banyak 
orang yang tidak merubah gaya hidupnya, seiring dengan perubahan kondisi 
kehidupan. Sebenarnya mereka dapat merubahnya tetapi menolak untuk 
melakukannya atau tidak sadar atas apa yang dilakukan.

Rina dan Andi adalah karyawan salah satu perusahaan. Keduanya memiliki 
penghasilan yang cukup masing-masing dan keduanya hidup mandiri. Mereka 
akhirnya menikah. Karena peraturan perusahaan mengharuskan salah satu 
dari pasangan tersebut keluar setelah menikah, akhirnya Rina keluar sambil 
mengurus anak. 

Setelah Rina dan Andi menikah, mereka bertindak seakan masih “single”. 
Pengeluaran mereka tetap sama seperti sebelum menikah, padahal mereka sudah 
tidak memiliki salah satu sumber penghasilan, karena Rina sudah keluar dari 
pekerjaannya. Mereka tidak mengubah kebiasaan belanja mereka mereka sesuai 
dengan kebutuhan keluarga baru. Mereka tidak sadar karena menganggap tidak 
melakukan sesuatu yang berlebihan – karena memang mereka tetap melakukan 
hal yang sama seperti sebelum menikah. Kondisi mereka sangat rawan, sehingga 
untuk menutup besarnya pengeluaran mereka berutang.

Hal lain yang bisa membuat Anda terjerat utang adalah cara pandang Anda. 
Pandangan Anda terhadap uang harus berubah terlebih dahulu. Banyak orang 
yang walaupun penghasilannya bertambah tetap tenggelam dalam hutang. Hal 
ini disebabkan banyak orang yang terlalu percaya diri pada kondisi ekonomi. 
Mereka bekerja dengan baik sehingga percaya kecil kemungkinan mereka akan 
kehilangan penghasilan atau pekerjaan. Keyakinan ini mendorong mereka untuk 
membeli barang yang mereka pikir pantas mereka dapatkan, walaupun mereka 
belum mampu membayar kontan. Alhasil, mereka membeli dengan berutang. 
Mereka membeli mobil dengan cicilan selama 3 tahun. Mereka membeli furniture 
dengan sistem bayar belakangan. Mereka membeli TV dengan bunga 0% selama 
tahun pertama. Mereka membeli handycam, kamera digital, atau komputer 
untuk anaknya dengan kredit. Apalagi sekarang prosesnya dipermudah. Kalau 
beruntung bisa dapat bonus atau hadiah lagi. Tidak sedikit orang yang berpikir 
waktu mengambil kredit bahwa mereka tidak membeli handphone seharga 5 juta, 
tetapi sedang membeli handphone seharga 500 ribu per bulan.

Ingatlah bahwa dengan mendedikasikan uang Anda sekarang, bahkan uang 
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yang belum Anda terima mengandung bahaya. Sekali saja terdapat interupsi 
kemungkinan besar Anda tidak akan mampu membayar cicilan.

Jika Anda kehilangan pekerjaan, Anda dapat memotong biaya listrik, nonton 
bioskop, makan di restoran, makan di café, tetapi Anda tidak dapat menghindar 
dari kontrak utang jangka panjang yang sudah Anda tanda tangani. 
Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya telah berutang. “Saya tidak 
berutang untuk membeli barang ini, saya mengambil kredit”. Pernyataan ini sering 
diungkapkan banyak orang, bahkan nada suaranya kadang terdengar bangga. 
Seakan-akan ada perbedaan antara kredit dan ngutang. Camkan baik-baik. 
KREDIT = BERUTANG. Sama juga. Ini hanya masalah bahasa. Orang Indonesia 
memiliki kebiasaan untuk menggunakan kata lain yang dirasa lebih halus artinya. 
Seperti menyesuaikan harga BBM, sama saja artinya dengan menaikkan harga 
BBM. Karena dirasa kata “utang” sudah memiliki konotasi negatif, digunakanlah 
kata serapan asing “kredit” yang dirasa lebih modern dan elit. 

Kalau Anda meminjam uang pada orang lain, baik itu pada tetangga, teman, bank, 
lembaga kredit, toko, rentenir, dan harus mengembalikan tetap saja namanya 
berutang. Mau pakai formulir apa saja, tetap saja namanya berutang. 

Ingatlah KREDIT = BERUTANG. 

Salah satu hal yang dapat menyamarkan arti utang adalah kartu kredit. Apakah 
Anda sudah pernah menonton film horror berjudul Wishmaster karya Wes 
Craven? Di sana diceritakan seorang jin yang mampu mengabulkan semua 
keinginan manusia, namun sebagai balasannya jin tersebut akan mencabut 
nyawa pemintanya. Kartu kredit bagaikan Wishmaster, sanggup mengabulkan 
keinginan di saat kita tidak mampu membelinya secara kontan. Cuma siapkan 
diri Anda untuk membayar tagihan atau cicilannya. Bagi yang tidak bijak 
menggunakannya, akan terkena getahnya. 

Apa sebenarnya kartu kredit itu? Perusahaan penerbit kartu kredit mengeluarkan 
sebuah kartu yang memungkinkan customer untuk membeli produk dan 
membayar belakangan. Semudah mendapatkan persetujuan aplikasi kartu kredit, 
kartu plastik ini juga sangat mudah digunakan. Tinggal gesek. Bukan kartunya 
yang hebat, tetapi nomornya. Anda juga bisa membeli produk di internet tanpa 
menggesek kartu, cukup ketikkan nomor kartu. Perusahaan tersebut kemudian 
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menagih penjual karena menggunakan layanan kartu kredit, walaupun biaya 
tersebut kadang dibebankan juga ke konsumen. Untuk kenyamanan ini pelanggan 
setuju membayar bunga. Besar bunga ditentukan oleh perusahaan penerbit kartu 
kredit. Supaya pelanggan bisa menggunakan cara trendi ini kadang pelanggan 
diwajibkan membayar biaya langganan tahunan. 

Bunga kartu kredit cenderung lebih besar bila dibandingkan dengan bunga kredit 
lain, seperti kredit rumah atau mobil. Bunga kredit untuk rumah cenderung 
kecil karena rumah tersebut dijadikan sebagai jaminan. Jika Anda tidak bisa 
membayar, Bank dapat mengambil rumah Anda dan menjualnya kembali. 
Sama halnya dengan mobil. Namun mobil nilainya turun setiap waktu sehingga 
bunganya lebih tinggi. Kartu kredit memiliki bunga lebih tinggi karena tidak 
ada yang dijadikan jaminan. Untuk menanggung resiko yang besar tersebut, 
perusahaan penerbit kartu kredit mau tidak mau harus memberikan bunga yang 
lebih tinggi.  

Salah satu aspek negatif menggunakan kartu kredit adalah Anda tidak merasa 
kalau Anda membelanjakan uang beneran. Perasaan senang muncul saat 
berbelanja. Anda tentu lupa bahwa jumlah yang Anda gesekkan sebenarnya 
adalah uang beneran. Saat tagihan datang dan Anda harus membayarnya baru 
muncul perasaan tidak nyaman. (Siapa sih yang senang membayar tagihan). Saat 
membayar tagihan itu barangkali Anda sudah lupa bagaimana perasaan senang 
Anda waktu menggesekkan kartu kredit. 

Kadang kartu kredit memberikan reward dalam bentuk poin atau diskon 
produk tertentu. Bahkan beberapa kartu kredit memberikan VIP member untuk 
keanggotaan klub tertentu. Tapi jika Anda tidak menggunakan kartu kredit, 
Anda tidak akan mendapatkan reward bukan? Jadi karena menginginkan reward, 
Anda menggunakan kartu kredit (supaya tidak rugi). Susahnya Anda tidak 
dapat menggunakan reward tersebut sampai level tertentu. Berarti, Anda perlu 
menggunakan kartu kredit lagi. Lagi dan lagi. Itu berarti pengeluaran Anda 
makin besar.

Kalau Anda ingin mengurangi pengeluaran, waspadai penggunaan kartu kredit 
Anda. Penelitian menyebutkan bahwa orang cenderung lebih sedikit berbelanja 
kalau menggunakan uang kontan, cek atau kartu debit daripada kartu kredit. 
Kartu kredit sebaiknya dilihat sebagai cash management tool, bukan borrowing 
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tool. Kartu kredit sangat berguna saat dalam keadaan darurat, misalnya ada 
kecelakaan dan Anda harus membayar jaminan saat itu juga. Bagaimanapun 
Anda tetap harus ingat bahwa kartu kredit bukan uang.  
 
Setelah Anda membaca sampai sejauh ini Anda mungkin merasa seakan-akan 
dalam buku ini, berutang adalah suatu momok yang menakutkan, dengan 
demikian apakah kita tidak boleh berutang? 

Boleh saja kita berutang. Pada kenyataannya banyak orang yang berutang tetapi 
tetap aman-aman saja karena orang itu sanggup mengatur keuangannya dengan 
baik. Yang berbahaya adalah orang yang tidak melihat kemampuan keuangannya, 
sehingga utang bisa menjadi beban bagi kondisi keuangannya.

Pada beberapa kasus, berutang sangat dianjurkan. Terutama utang yang 
diambil untuk keperluan produktif, misalnya untuk membangun bisnis. Jadi 
dengan berutang Anda bisa menghasilkan lebih banyak daripada bunga utang. 
Hal ini dinamakan efek pengungkit (leverage). Sedangkan utang yang hanya 
digunakan untuk keperluan konsumtif mengandung bahaya, apabila tidak 
melihat kemampuan keuangan sendiri. Utang untuk kegiatan bisnis pun bisa 
mengandung bahaya, apabila bisnis yang dijalankan bersifat spekulatif. 

Mungkin Anda bertanya-tanya apakah kita perlu menabung untuk membeli 
barang-barang tertentu seperti perabot, elektronik? Dengan mudahnya aplikasi 
kredit, tinggal serahkan fotocopy surat-surat penting, dalam hitungan menit 
barang sudah ditangan. Apalagi dengan adanya kartu kredit, proses lebih cepat 
lagi. Dengan bunga 0% di tahun pertama. Cicilan ringan dan boleh dicicil sesuai 
kemampuan. Dengan membayar cicilan kredit, sama saja kan dengan menabung 
untuk membeli barang? Memang kita membayar lebih mahal sedikit, namun kita 
menikmati penggunaan barang terlebih dahulu, jadi tidak dirugikan bukan? Jika 
menunggu tabungan mencukupi dulu kan lama.

Sekali lagi jawabannya berpulang pada diri sendiri, life is about making a choice. 
Alasan tersebut di atas, bisa menjadi pembenaran. Tapi sebelum mengambil 
kredit, tanyakan lagi apa tujuan Anda. 

Misalnya Anda membeli barang seharga 5 juta rupiah. Jika Anda mengambil 
utang tentunya Anda harus memberi bunga pada pemberi utang. Jika bunga 
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dianggap 0% pun, biasanya harga barang merupakan harga premium. Mana mau 
pemberi utang rugi. Dengan begitu Anda membayar lebih mahal dibanding bila 
Anda membeli barang tersebut dengan kontan. Misalnya bunga utang yang harus 
Anda bayar 20%, berarti Rp 1.000.000. Cukup besar. Tetapi tidak terasa untuk 
Anda, karena pembayarannya dibagi dalam 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. 
Jika uang Rp 1.000.000 ini Anda investasikan, dalam waktu 30 tahun dengan 
asumsi bunga 10%, akan menghasilkan Rp 1 juta x 17,4494=17,4494 juta. Anda 
kehilangan peluang sebesar 17,4494 juta untuk ditambahkan ke piala Anda. 

Untuk itu Anda harus selalu waspada untuk menghindari jeratan hutang. 
Prinsip utama untuk menghindari utang adalah berpegang pada prinsip menuju 
kekayaan yaitu “hasilkan lebih banyak daripada yang Anda keluarkan” atau kalau kita 
balik “jangan membelanjakan lebih dari yang Anda miliki”. Biasanya utang bukan 
disebabkan oleh rendahnya penghasilan, tetapi lebih pada besarnya pengeluaran. 
Begitu besarnya pengeluaran, sehingga Anda merasa penghasilan terlalu kecil. 
Padahal, jika Anda mengelola uang Anda dengan baik, resiko terjerat utang bisa 
diperkecil. Untuk itu hindari pengeluaran mendadak yang tidak terencana. 

Namun orang yang sangat berhati-hati dengan keuangannya pun bisa jatuh 
dalam kubangan utang, misalnya karena hal-hal tidak terduga, misalnya terjerat 
kasus hukum, uang Anda ditilep oleh teman, anggota keluarga ada yang sakit 
sehingga Anda harus berutang untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari. 
Who knows. 

Untuk menghindari hal ini, siapkanlah dana darurat. Minimal sebanyak 6 bulan 
gaji Anda. Dana itu dapat digunakan dalam kondisi darurat, sehingga Anda 
tidak perlu berutang. Siapkan dana darurat ini dalam rekening terpisah.
Seringkali ada situasi dimana Anda mau tidak mau terpaksa harus berutang. 
Misalnya KPR atau kredit untuk biaya sekolah anak. Lihatlah kemampuan 
keuangan jika mengambil utang. Untuk memudahkan gunakan rule of thumb, 
besarnya cicilan yang harus Anda bayar (termasuk asuransi dan pajak) adalah 
tidak melebihi 30% dari penghasilan Anda. Jadi misalnya Anda hendak membeli 
rumah, setelah dihitung Anda harus mencicil melebihi 30% dari penghasilan. 
Untuk itu Anda perlu mencari cicilan dengan bunga lebih rendah atau membeli 
rumah yang lebih sederhana. Bisa saja Anda memaksakan diri untuk membeli 
rumah dengan cicilan sebanyak sampai separuh dari penghasilan Anda. Tetapi 
dengan cara ini Anda akan lebih mudah terjerumus bila ada interupsi di tengah 
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jalan. Pertimbangkan juga biaya-biaya yang muncul setelah Anda memiliki rumah 
misalnya pajak PBB, biaya perawatan rumah, dekorasi, furniture, perbaikan, 
listrik, air, dll.

Dalam bab sebelumnya, Anda dipersilakan untuk tidak membuat anggaran. 
Namun jika Anda berutang, apalagi untuk bisnis, BUATLAH ANGGARAN dari 
penggunaan utang dan jalankan anggaran tersebut. Bagaimanapun itu adalah 
milik orang lain yang harus Anda kembalikan, sehingga sudah seharusnya 
Anda lebih teliti dan hati-hati dalam penggunaannya. Lebih-lebih jika Anda 
menggunakan utang untuk bisnis. Sebaiknya Anda juga tidak berspekulasi 
dalam investasi atau bisnis tersebut.

Utang bisa menimbulkan problem keuangan. Ada beberapa tanda-tanda bahwa 
Anda memiliki problem keuangan atau dengan dengan kata lain Anda menuju 
ke arah kebangkrutan, yaitu antara lain : (1). Anda tidak lagi memiliki tabungan 
atau dana darurat. (2). Anda membayar keperluan sehari-hari dengan kartu 
kredit. (3). Anda membayar tagihan dengan uang yang dicadangkan untuk 
keperluan lain, misalnya pemeriksaan kesehatan terpaksa dihapuskan untuk 
membayar utang. (4). Anda mulai program pengencangan ikat pinggang, dengan 
menghapus pengeluaran tertentu, misalnya makan keluar, nonton bioskop, dll. 
(5). Anda menggunakan kartu kredit untuk membeli barang yang biasanya Anda 
beli kontan, seperti bahan makanan. (6). Anda mendekati kredit limit di kartu 
kredit. (7). Anda menarik uang dari kartu kredit untuk membayar tagihan lain 
dan (8). Anda mendapat telepon dari debt collector atau didatangi oleh penagih 
utang

Yang tidak saya sukai dari utang adalah utang yang sampai menimbulkan 
problem keuangan seperti di atas biasanya merembet ke hal-hal lain yang justru 
tidak ada kaitan langsung dengan utang. Anda tidak akan bisa berpikir dengan 
kepala dingin apabila ada debt collector yang datang. Saat itu pulalah muncul 
pertengkaran di rumah tangga.

Jika Anda sadar bahwa Anda terjerat hutang, semakin cepat Anda bertindak 
semakin baik. Jika Anda tenggelam dalam hutang, sulit untuk membuat 
keputusan yang rasional ketika Anda khawatir. Kemungkinan stres dan depresi 
sangat besar, dan ini akan mempengaruhi performa Anda dalam bekerja.  
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Apakah Anda ingin kaya? Keluarlah segera dari jeratan utang. Tidak hanya 
terbebas dari utang,        Anda juga akan mendapatkan sisa uang lebih yang 
mestinya digunakan untuk membayar utang. Jika Anda tetap terperangkap dari 
jeratan utang, berarti Anda membahayakan masa  depan Anda sendiri. 

Utang itu seperti pasir hisap. Semakin lama Anda berada di dalamnya semakin 
susah Anda keluar. Salah gerakan sedikit akan menyebabkan Anda tenggelam. 

Di bawah ini terdapat beberapa tips yang dapat Anda gunakan untuk 
membebaskan diri dari utang yang melilit.

1. Bila Anda memiliki banyak kreditor, lunasi  utang yang memiliki bunga 
paling tinggi segera. Kalau perlu jual barang Anda, cairkan deposito, 
perhiasan untuk melunasi hutang ini segera. Setelah kreditor dengan bunga 
paling tinggi dilunasi, beralihlah ke bunga paling tinggi yang kedua. Dan 
seterusnya. 

2.  Bayar hutang Anda dengan tabungan yang Anda miliki. Barangkali Anda 
saat ini masih memiliki tabungan di saat Anda juga memiliki hutang. Hitung 
berapa bunga bank, paling banter hanya 5%. Sedangkan bunga hutang 
sampai 18-40%. Tidak masuk akal bila Anda mempertahankan tabungan 
jika hanya digerogoti bunga hutang. Hati-hati tetaplah mempertahankan 
sejumlah tertentu dari tabungan untuk dana darurat. 

3.  Gunakan utang untuk membayar utang. Namun jangan terjebak dalam 
pepatah gali lubang tutup lubang. Beberapa bank saat ini banyak menawarkan 
untuk memindahkan beberapa utang ke satu rekening kredit.  Cara ini 
efektif hanya kalau utang yang Anda pinjam lagi memenuhi beberapa 
kriteria : jumlah pokok utang tidak melebihi dari utang lama dan utang 
tersebut memiliki bunga lebih rendah dari utang semula. Perhatikan pula 
bahwa ini adalah solusi sementara. Tujuan akhir Anda adalah menghapus 
hutang. Jangan tergoda pada beberapa sistem kredit yang memberikan 
bunga rendah pada periode tertentu, bahkan tanpa bunga, kemudian 
meningkat secara signifikan selanjutnya. Hal bisa membuat Anda semakin 
terjebak pada hutang. 

4. Jangan bayar dengan cicilan minimum. Jika Anda membayar dengan cicilan 
minimum mungkin Anda masih bisa tidur nyenyak. Enteng… Tetapi dalam 
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jangka waktu lama Anda masih akan terjebak untuk membayar cicilan. 
Sedangkan dalam waktu itu, kalau diinvestasikan uang tersebut sudah akan 
berlipat-lipat nilainya. Ketika Anda membayar hanya cicilan minimum, 
sisa utang yang lain akan ditambahkan bunga. Karena itu sebabnya lama 
sekali melunasi dengan hanya cicilan minimum. Banyak orang memilih 
pembayaran minimum karena berpikir akan menghemat uang, namun 
sebenarnya adalah kebalikannya. 

5. Jangan tambah lagi utang Anda. Jika Anda sulit mengontrol  penggunaan 
kartu kredit, pertimbangkan untuk menggantinya dengan kartu debit. 
Anda juga bisa menyimpan kartu kredit di tempat tertentu selain di dompet 
dan hanya digunakan untuk kondisi darurat. Jangan gunakan kartu kredit, 
kecuali Anda memiliki cash untuk membayar tagihannya. Dan jangan 
menambah kartu kredit lagi. Anda sebenarnya cukup hanya memiliki 1 
atau 2 kartu kredit.

  

Jadi, sebisa mungkin lepaskanlah beban Anda. Berlarilah tanpa beban. Semakin 
cepat Anda melepaskannya semakin baik. Memang kemungkinan akan 
membutuhkan waktu lama untuk melunasi hutang Anda. Bebas dari hutang 
sama seperti seperti Anda berlari, setapak demi setapak.
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BAB 10

CARILAH TUMPANGAN
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Find your horse. Discover the direction the horse is going. Ride the horse in that 
direction. 
-  Mcwilliams, Peter

Dengan kekuatan sendiri seringkali sangat sulit untuk mencapai tujuan. Jalan 
yang Anda pilih dan tempuh mungkin bukan jalan yang bisa mendatangkan 
banyak uang untuk Anda. Anda bisa saja berpindah ke jalan lain. Namun ada 
cara lain. Ingat bahwa Anda berlari dalam perlombaan yang Anda tentukan 
sendiri aturannya. Anda dapat menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan 
Anda, termasuk mencari tumpangan yang bisa membawa Anda menuju garis 
finish lebih cepat. 

Al Ries dan Jack Trout dalam bukunya Horse Sense: The Key to Success Is Finding 
a Horse to Ride  menekankan perlunya Anda mempertimbangkan adanya faktor 
eksternal yang bisa membantu Anda mencapai sukses. Seorang joki tidak hanya 
bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai garis finish, kuda yang 
ditungganginya sangat menentukan. Anda perlu terbuka terhadap kekuatan 
dari luar. Anda perlu mengetahui dimana dan apa saja tumpangan itu. Anda 
bisa saja berlari dan menjalani sendiri, tetapi seringkali Anda akan menghadapi 
kegagalan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk berhasil. Jika Anda 
memiliki tumpangan, Anda bisa meminimalisasi kedua hal tersebut.

Tumpangan yang bisa Anda manfaatkan untuk mencapai kekayaan sangat 
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bervariasi, mulai dari orang, pengetahuan dan mesin uang.

Anda perlu mencari seseorang yang bisa menjadi pendorong sukses Anda. Seseorang 
yang akan menjadi mentor Anda untuk mencapai kekayaan. Jika ingin terbakar, 
berusahalah sedekat mungkin pada api. Anda akan mudah menjadi orang sukses bila 
berada di antara orang sukses. Semakin banyak orang sukses yang berada di dekat  
Anda, semakin besar pula kemungkinan Anda untuk mencapai hal yang sama. 
Anda mungkin ragu, bagaimana mungkin orang sukses mau menerima dan 
membantu Anda. Cukup tunjukkan hormat dan ketulusan - bukan dengan 
menjilat - maka mereka akan membantu Anda. Ada banyak orang sukses yang 
low profile dan dengan senang hati membantu Anda.

Tumpangan ini bisa juga berwujud partner Anda. Seringkali lebih dari satu kepala 
lebih baik dari satu kepala. Pilih partner yang bisa membantu Anda mencapai 
tujuan Anda. Jika tidak, segera tinggalkan dan cari orang lain. 

Tumpangan lain yang tidak kalah hebat adalah pengetahuan. Seringkali Anda 
tidak memiliki kesempatan untuk memiliki mentor dan partner. Sebagai gantinya 
Anda bisa mencari pengetahuan dari berbagai sumber, seperti buku, internet, 
forum, milis. Gunakan secara optimal untuk memaksimalkan jalan yang Anda 
pilih. 

Terakhir, tumpangan yang perlu Anda pertimbangkan adalah mesin uang. 
Supaya jalan Anda lebih mudah untuk mencapai garis finish, milikilah mesin 
uang. Mesin uang di sini adalah sumber penghasilan lain di luar jalan utama 
Anda. 

Sebagian besar orang hanya memiliki satu sumber penghasilan. Cara terbaik 
untuk menciptakan kekayaan adalah dengan memiliki beberapa buah sumber 
penghasilan. Jika satu sumber hilang, masih ada yang lain untuk mendukung 
hidup Anda. Robert G Allen menyebutnya dengan Multiple Streams of Income. 
Orang yang hanya memiliki satu sumber bila kehilangan satu-satunya sumber 
tersebut akan sangat berbahaya baginya.

Sumber penghasilan lain ini misalnya bisa Anda dapatkan dengan bekerja paruh 
waktu atau  mengerjakan bisnis sampingan. Sumber penghasilan dengan cara ini 
sifatnya linear, Anda harus mencurahkan waktu, tenaga untuk mendapatkannya. 
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Kadang Anda harus bekerja lebih keras untuk mendapatkannya. Kalau tidak 
hati-hati bukannya dua income yang Anda dapatkan, melainkan tidak keduanya. 
Ada mesin uang yang sifatnya berbeda. Mesin uang inilah yang harus Anda 
dapatkan.

Mesin uang yang dimaksud adalah sumber penghasilan yang memungkinkan 
Anda menggunakan sedikit waktu dan tenaga untuk mendapatkannya. Untuk 
itu Robert G Allen  memperkenalkan konsep residual income. Dengan residual 
income Anda dibayar terus untuk hal yang sama. Do it once, earn many. 

Ada banyak sumber penghasilan yang bersifat residual income yang bisa menjadi 
mesin uang Anda, misalnya : 

1. Royalti
2. Paten
3. Lisensi
4. Waralaba
5. Internet Marketing
6. Multi Level Marketing
7. Business Leverage
8. Investasi

Royalti dan Paten
Untuk mengerti konsep residual income ini, contoh yang paling baik adalah 
royalti. Royalti adalah suatu persentase dari penjualan yang diberikan kepada 
pencipta suatu produk. Biasanya royalti berkaitan dengan karya cipta. Seorang 
musisi yang mengeluarkan album musik, akan terus mendapatkan royalti 
selama album tersebut terjual di pasaran. Setelah musisi tersebut mengeluarkan 
albumnya yang kedua, ia mungkin masih bisa mendapatkan uang dari album 
pertama, walaupun ia sudah tidak lagi mengerjakannya. 

Paten mirip dengan royalti, namun biasanya lebih berkaitan dengan penemuan, 
atau ide yang memungkinkan proses produksi berjalan lebih baik. Anda 
mungkin berpikir untuk mendapatkan paten Anda harus pintar atau genius 
sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang mutakhir. Itu adalah pemikiran yang 
salah. Penemuan tidak harus sesuatu yang canggih. Sesuatu yang sederhana bisa 
menjadi sumber uang kalau memberikan sense of advancement bagi orang banyak. 



�2RUNNING TO RICHES WWW.ESCAEVA.COM

Sebagai contoh, kalau Anda sering membeli batu baterai sering terdapat alat kecil 
untuk mengukur baterai masih baik atau tidak. Itu adalah ide yang sederhana, 
yang kadang tidak terpikir oleh kita. Pembuatnya menjadi jutawan.

Lisensi dan Waralaba
Dengan membeli lisensi Anda memiliki hak untuk membuat dan menjual 
produk lain di wilayah tertentu. Waralaba (franchise) hampir mirip dengan 
lisensi. Perbedaannya adalah pemberi lisensi biasanya tidak ikut serta dalam 
proses produksi dan penjualan (seperti beli putus) sedangkan pada waralaba 
sebaliknya. Penjual waralaba biasanya ikut mengawasi proses produksi agar 
sesuai dengan sistem yang sudah ditetapkan. Untuk membeli lisensi/waralaba 
Anda harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu.

Dengan sistem ini, baik pembeli dan penjual lisensi/waralaba sama-sama 
mendapatkan keuntungan. Dengan membeli lisensi/waralaba - yang biasanya 
adalah produk laku di tempat lain - pembeli lisensi dapat fokus untuk menjual 
produknya, daripada repot memikirkan bagaimana membuat produk tersebut.  

Sedangkan penjual lisensi / waralaba mendapatkan pasar yang lebih besar tanpa 
mengeluarkan modal besar. Penjual lisensi juga secara rutin akan mendapatkan 
pembagian keuntungan dari pembeli lisensi/waralaba.

Banyak orang berpikir bahwa hanya bisnis besar yang bisa dijual lisensinya atau 
diwaralabakan. Ini adalah pemikiran yang salah. Semua bisnis bisa diwaralabakan. 
Bahkan kalau Anda hanya memiliki warung atau gerobak jualan yang laku, itu 
juga bisa dijual atau diwaralabakan.

Internet Marketing
Ada banyak sistem internet marketing dewasa ini. Yang paling mudah adalah 
Anda tergabung dengan berbagai afiliasi dengan vendor besar. Bila Anda berhasil 
mereferensikan pada orang lain untuk membeli barang vendor maka Anda bisa 
mendapatkan porsi keuntungan. Dengan cara ini Anda bisa bekerja di rumah 
dan mendapatkan uang tanpa perlu ikut membangun toko. Karena sifat internet 
yang bisa diakses 24 jam, berarti  Anda tetap bisa berjualan, sementara  Anda 
berada di rumah sedang tidur.
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Multi Level Marketing
Sistem ini memungkinkan Anda untuk memiliki downline (anak buah binaan 
Anda). Apabila downline menjual suatu produk maka Anda akan mendapatkan 
komisi tertentu. Sistem ini terlihat menarik, namun Anda perlu berhati-hati 
dengan penipuan berkedok MLM. Apabila suatu MLM hanya mendapatkan 
uang dari perekrutan member, atau penjualan barang yang secara riil nilainya 
jauh dibawah harga yang dibayarkan maka Anda perlu berhati-hati.

Business Leverage
Bisnis bisa membuat Anda menjadi kaya. Tetapi bisnis yang di-leverage akan 
membuat Anda lebih kaya. Pengertian leverage (arti harafiahnya : pengungkit, 
dongkrak) adalah memanfaatkan sumber daya yang sudah ada untuk 
mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Misalnya Anda menjual udang segar, 
Anda bisa memanfaatkan limbah udang untuk dibuat tepung atau Anda bisa 
menjual udang dalam bentuk bakso, udang kering, restoran seafood, dll. Dengan 
hanya menggunakan satu sumber daya Anda bisa mendapatkan hasil jauh lebih 
banyak.

Investasi
Dengan investasi Anda menempatkan sejumlah modal tertentu dalam instrumen 
investasi, dan kemudian Anda akan mendapatkan return  atau keuntungan 
sejumlah tertentu. 

Perhatikan apa saja yang Anda beli. Hampir semua yang Anda beli akan 
berkurang nilainya. Anda baru saja membeli handphone model terbaru. Satu 
bulan saja harganya akan turun. Anda membeli barang elektronik, komputer, 
selesai Anda bayar dan menjadi milik Anda, saat itu pula harganya sudah turun. 
Anda membeli pakaian, dalam waktu paling lama 5 tahun saja, pakaian yang 
Anda beli dengan harga cukup mahal tersebut, kemungkinan sudah menjadi 
kain pengepel lantai. Barangkali yang Anda beli dan harganya bertambah hanya 
rumah dan tanah tempat tinggal Anda. 

Bila Anda ingin kaya, belilah barang seperti yang dibeli orang kaya. Membeli 
barang mewah? Bukan, berbelanja barang mewah adalah satu sisi yang terlihat 
dari gaya belanja orang kaya. Tetapi ada satu sisi lain, yaitu barang belanjaan 
yang menghasilkan uang. Barang belanjaan yang di kemudian hari nilainya 
bertambah.
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Jika Anda makan di restoran fast food, orang kaya membeli saham perusahaan 
fast food. Jika Anda membeli poster penyanyi ngetop, orang kaya membeli karya 
seni. Jika Anda membeli bakso, Orang kaya membeli resep bakso dan menjualnya 
pada Anda semangkok demi semangkok.

Begitulah mengapa orang kaya tetap kaya, bahkan semakin kaya, karena mereka 
selalu melakukan hal yang membuat mereka kaya, yaitu berinvestasi. Mereka 
membeli barang yang nilainya akan meningkat.  

Mungkin Anda membantah. “Mereka punya uang kok, sedang saya tidak punya. Tentu 
saja mereka bisa sedang saya tidak bisa.” Rahasianya adalah orang kaya membeli 
peluang. Orang kaya tidak membeli pada saat harganya sudah tinggi. Mereka 
menjualnya jika harganya sudah tinggi. Ide utama yang ingin diungkapkan di 
sini adalah Anda sudah bekerja keras, menabung, dan menghemat sudah menjadi 
gaya hidup Anda, kini saatnya Anda menyisihkan sedikit uang yang berhasil 
Anda simpan untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Gunakan uang tersebut. 
Tetapi alih-alih membeli barang yang pada akhirnya tidak memiliki nilai, belilah 
barang yang nilainya meningkat. Budayakan kebiasaan untuk membeli barang 
yang meningkat nilainya. Mulailah dari sekarang membeli barang yang bisa 
memberikan Anda uang. 

Ada banyak instrumen investasi yang tersedia untuk Anda, seperti reksadana, 
emas, saham, valuta asing, properti, barang koleksi, obligasi, bahkan beberapa 
bank dan lembaga keuangan sudah memunculkan produk investasinya sendiri. 
Anda perlu mencermatinya sebelum Anda melakukan investasi. 

1. Berinvestasilah jika Anda memiliki uang lebih. Ada banyak orang yang nekat, 
mereka masih memiliki utang, tetapi tidak menggunakan penghasilannya 
untuk membayar utang malah menanamkan uangnya dalam investasi. 
Harapannya adalah hasil dari investasi ini dapat digunakan untuk 
membayar utang. Sekali terantuk batu, habislah dia.

2. High Risk High Return. Setiap investasi memiliki resiko. Ada yang kecil 
dan ada yang besar. Biasanya investasi yang memiliki tingkat return tinggi 
memiliki resiko lebih besar. Cermati dan pelajari resiko ini. Apakah Anda 
sudah siap menanggungnya. Pilih yang paling cocok untuk Anda. Jika 
Anda masih berusia muda dan belum memiliki tanggungan, mungkin jenis 
investasi yang cukup beresiko seperti saham cocok untuk Anda. Ingatlah 
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bahwa tidak semua investasi cocok untuk Anda.
3. Don’t put all your eggs in one basket. Sebar dan diversifikasikan investasi Anda. 

Dengan cara ini Anda juga menyebar resiko. Jika satu investasi tidak berhasil, 
Anda masih memiliki yang lain. Mungkin uang Anda belum cukup untuk 
bermacam-macam investasi, lagipula Anda baru mengenal investasi. Untuk 
Anda, ada paradigma lain, put your egg in one basket and watch it carefully. 
Masukkan uang Anda dalam investasi yang Anda kenal betul. Misalnya 
Anda memiliki background otomotif, belilah saham otomotif. Dengan 
demikian Anda sudah memiliki pengetahuan tentang dunia otomotif yang 
membuat Anda bisa mengantisipasi naik turunnya harga saham tersebut. 

4. Pelajari setiap produk investasi dengan seksama. Siapa yang mengeluarkan 
dan menjamin produk investasi tersebut. Jika Anda diajak berinvestasi 
dalam suatu bisnis. Pelajari bisnisnya, bagaimana ia bisa memberi Anda 
return. Ada suatu pepatah, if it is to good to be true, then it is to good to be 
true. Ada banyak tawaran investasi yang menggiurkan, menjanjikan return 
puluhan kali berlipat-lipat dari bunga bank. Hati-hati, jangan sampai Anda 
terjebak, kemungkinan hal tersebut merupakan penipuan berupa money 
game. Sudah banyak kasus yang terjadi, pertama-tama investor akan dibuai 
oleh mengalirnya bunga setiap bulan, tetapi setelah beberapa lama, seretlah 
pembayarannya. Perusahaanya kabur, dan Anda tinggal gigit jari. Secara 
logika, kalau dia bisa memberikan return begitu besar mengapa ia perlu 
mengajak Anda. Sama seperti dukun palsu, bisa menggandakan uang, bisa 
tepat lima nomor, kalau benar demikian kenapa ia tidak gunakan sendiri. 
Ya, memang itu pekerjaannya, mengajak Anda “berinvestasi”. 

5.  Banyak orang menganggap dirinya investor, tetapi sebenarnya mereka 
tidak lebih baik dari seorang penjudi. John Scott, seorang psikiater dan 
penasehat investasi, di dalam bukunya Mind Over Money menjelaskan 
tentang hubungan investasi dan psikologi. Banyak orang yang kehilangan 
uang dan melihat pasar saham sebagai ajang spekulasi. Hal ini disebabkan 
dorongan emosional yang berkaitan dengan uang muncul dalam perilaku 
berinvestasi. Keinginan untuk cepat kaya, serakah, ketakutan tidak 
mendapatkan apapun, akan mengakibatkan kerugian bagi investor. Dengan 
demikian sebaiknya Anda mengendalikan emosi Anda saat berinvestasi.

Banyak orang yang takut atau enggan untuk berinvestasi.  Ada beberapa alasan 
yang  bisa mengakibatkannya, “Saya belum memiliki modal untuk berinvestasi. Saya 
belum siap untuk terjun dalam investasi. Saya takut dengan resikonya.”
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Tidak setiap orang harus berinvestasi dalam bentuk uang untuk menjadi 
kaya. Perhatikan sekeliling Anda. Di kota Anda, ada tidak dokter yang sangat 
laris? Ada tidak wirausaha yang sukses? Pasti ada. Sebenarnya yang terjadi, 
mereka telah melakukan investasi. Sekarang mereka memetik hasilnya. Mereka 
menginvestasikan waktu, tenaga dan juga uang ke dalam pendidikan mereka. 
Jangan lupa, lakukan investasi pada diri Anda sendiri. Pendidikan adalah 
investasi terbesar dalam hidup Anda.

Anda juga tidak perlu menjadi investor kelas kakap supaya bisa menjadi kaya. 
Banyak orang beranggapan kalau mereka harus memiliki banyak uang sebelum 
berinvestasi. Mereka beranggapan bahwa investasi hanya milik orang kaya. 
Tetapi jika Anda berpikir seperti itu, tentu saja Anda tidak akan kaya. Mulailah 
investasi dari sekarang, saat Anda hanya memiliki sedikit.

Keuntungan berinvestasi sedikit demi sedikit adalah Anda menanggung resiko 
sesuai kemampuan Anda. Setiap investasi memilki resiko. Misalkan Anda saat 
ini hanya memiliki 1 juta rupiah dan menginvestasikannya, maka Anda hanya 
memiliki resiko sebesar 1 juta rupiah tersebut. Bayangkan kalau Anda menabung 
sedikit demi sedikit dan sampai bisa menabung sebesar 100 juta rupiah. 
Kemudian Anda investasikan semuanya, resiko yang harus Anda tanggung akan 
sangat besar. Dengan investasi sedikit demi sedikit, Anda akan semakin dapat 
menanggung resiko yang semakin besar seiring kemampuan  Anda.

Anda dapat memulai investasi dengan langkah sederhana, yaitu hanya dari uang 
receh. Misalnya Anda menyisihkan uang makan siang Anda setiap hari Rp 10.000 
dengan membawa bekal dari rumah. Setiap bulan Anda dapat menyisihkan Rp 
300.000, yaitu  Rp 3,6 juta setahun. Dalam 30 tahun dengan tingkat pengembalian 
10% uang Anda akan bertumbuh menjadi Rp 3,6 juta x 164,494 = 592,2 juta. Anda 
akan dapat mencapai tujuan Anda hanya dengan uang receh. 

Jadi Anda tidak perlu kuatir harus memiliki uang dalam jumlah besar. Yang 
perlu Anda lakukan adalah memulainya dengan menginvestasikan seberapapun 
rupiah yang Anda miliki. 

Anda bebas menggunakan berbagai jenis tumpangan yang ada. Semakin banyak 
Anda memiliki tumpangan Anda akan semakin cepat menjadi kaya. Anda 
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hendaknya bisa memilih jenis tumpangan yang sesuai untuk Anda. Camkan  
juga bahwa setiap jenis tumpangan memiliki resikonya sendiri-sendiri. 
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BAB 11

SIAPKAN AMBULAN
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“The art of living is more like that of wrestling than of dancing. The main thing is 
to stand firm and be ready for an unseen attack.”
- Marcus Aurelius Antonius

Jika Anda berlari, apalagi berlari dalam jangka waktu lama, ada kemungkinan 
Anda dapat mengalami cedera. Apakah Anda pernah membayangkan sesuatu 
yang buruk terjadi pada Anda? Mungkin itu sakit keras, kecelakaan, atau bahkan 
meninggal dunia. Sebagian besar dari Anda memperkirakan hal tersebut tidak 
akan terjadi. Sebagian bahkan menghindari pembicaraan mengenai hal tersebut. 
Siap atau tidak siap ada kemungkinan Anda akan menghadapi hal tersebut. 
Kecelakaan, sakit mungkin hanya menjadi batu kecil yang membuat Anda 
tersandung, namun dalam beberapa kasus bisa menjadi bencana untuk keuangan 
Anda bila Anda tidak siap. Kekayaan Anda bisa terhapus dalam sekejap mata 
saat Anda mengalami hal tersebut. 

Kini saatnya Anda melindungi diri Anda untuk menghindari bencana keuangan 
yang disebabkan sakit atau kejadian yang tidak diinginkan lainnya.  Untuk 
melindungi, Anda bisa mempertimbangkan beberapa hal berikut :

Dana Darurat 
Sebaiknya Anda menganggarkan sejumah dana untuk dana darurat. Sebagai 
rule of thumb, sedikitnya sejumlah 6 bulan gaji perlu disiapkan untuk menjaga 
diri Anda di kala sakit, PHK, atau kasus darurat lainnya. Solusi terbaik adalah 
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mempersiapkan dana darurat dalam rekening tersendiri. Untuk memulai, 
minimal Anda perlu mengalokasikan sekitar 1 bulan kebutuhan Anda. 

Asuransi kendaraan bermotor
Asuransi ini sangat diperlukan bila Anda memiliki kendaraan pribadi. Pengendara 
yang paling berhati-hati sekalipun minimal pernah merasakan mobilnya lecet. 
Apalagi Anda berada di negara yang tingkat disiplin lalu lintasnya rendah, 
seperti di Indonesia.

Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatan  berfungsi membantu Anda menggantikan penghasilan 
saat Anda mengalami sakit atau kecelakaan. Apakah Anda berpikir hal ini tidak 
akan terjadi pada Anda? Siapa yang tahu Anda akan mengalami kecelakaan atau 
sakit. Bahkan saat di rumah pun Anda bisa mengalami kecelakaan. Terpeleset di 
kamar mandi pun bisa mengakibatkan Anda dirawat serius di rumah sakit. Saat 
berolah-ragapun ada kemungkinan Anda mengalami cedera. Sekali saja Anda 
mengalami cedera atau sakit berat, uang yang Anda tabung bertahun-tahun akan 
habis untuk merawat Anda di rumah sakit. Jika perusahaan Anda menyertakan 
jenis asuransi ini, berbahagialah. Untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan, 
jadikan asuransi kesehatan sebagai pertimbangan Anda memilih pekerjaan. 

Asuransi Jiwa 
Asuransi jiwa diperlukan bila Anda menghidupi orang lain (anggota keluarga 
bergantung kepada Anda, yang akan menderita bila Anda meninggal). Jika Anda 
tidak memiliki tanggungan, asuransi ini tidak diperlukan. Walaupun demikian, 
beberapa orang yang tidak memiliki gantungan hidup juga menggunakan 
asuransi ini sebagai alat investasi.  

Asuransi lain
Beberapa orang dengan kondisi berbeda memerlukan asuransi lain yang khusus. 
Ada banyak berbagai jenis asuransi. Pertimbangkan mana yang sesuai untuk 
Anda.
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Banyak orang tidak tertarik untuk membeli polis asuransi. Ada beberapa alasan 
yang menyebabkan hal ini :

1. Pada kenyataannya banyak orang yang merasa tidak membutuhkan asuransi. 
Jika Anda orang yang sangat kaya dan mampu menyiapkan dana dalam 
jumlah besar, Anda tidak memerlukan asuransi. Yang menjadi pertanyaan, 
maukah Anda membiarkan uang Anda untuk  membayar semua resiko 
tersebut. Kalau ada yang membayari kita kenapa tidak? Dana tersebut pada 
saatnya nanti bisa Anda gunakan untuk keperluan lain, misalnya investasi, 
jalan-jalan atau diwariskan ke anak cucu. 

2. Banyak orang beranggapan hal buruk tidak mungkin terjadi pada dirinya. 
Hal buruk hanya terjadi pada orang lain. Sesungguhnya, di benak orang 
lain, Andalah orang lain itu. 

3. Mahal. Beberapa jenis asuransi memang mahal. Premi bisa mencapai 1-3% 
dari total pertanggungan. Karena itu banyak orang beranggapan asuransi 
mahal. Semakin mahal resiko yang harus ditanggung maka premi akan 
semakin mahal.  Premi mahal karena besar kemungkinan Anda akan 
mengajukan klaim. Karena itu semakin mahal premi, biasanya Anda dapat 
melihat kalau Anda membutuhkan perlindungan. Dalam beberapa kasus, 
Anda dapat menghemat biaya asuransi. Misalnya dengan tidak merokok, 
biaya asuransi kesehatan Anda akan lebih murah. 

4. Membeli asuransi memang tidak pernah menyenangkan. Berbeda kalau 
Anda membeli barang konsumsi atau barang mewah lainnya Anda bisa 
langsung merasakan manfaatnya. 

5. Sulit mencari perusahaan asuransi yang bonafid. Beberapa kasus hukum 
juga melanda perusahaan asuransi. Beberapa perusahaan asuransi bahkan 
tutup – tanpa pemberitahuan. Selidikilah terlebih dahulu dengan seksama 
perusahaan yang mengeluarkan produk asuransi.

6. Banyak orang beranggapan bahwa proses pencairan klaim sulit dan rumit. 
Pada beberapa kasus sulitnya pencairan klaim sebenarnya terjadi karena 
konsumen sendiri belum memahami kontrak sejelas-jelasnya. Bacalah 
semua tulisan di kontrak dengan baik, jangan sampai terlewatkan satu 
barispun, termasuk tulisan yang kecil-kecil itu. 

7. Banyak orang menunggu tua dahulu, sebelum membeli asuransi, khususnya 
asuransi jiwa. Sebaiknya Anda jangan sampai menunggu tua  dan sakit. 
untuk membeli asuransi. Ada dua alasan untuk membeli asuransi dalam 
waktu muda. Lebih murah. Membeli asuransi waktu muda, memungkinkan 
Anda menghemat dalam jangka panjang. Anda juga lebih mudah masuk 
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kualifikasi. Dalam formulir aplikasi Anda akan diberikan berbagai 
persyaratan. Misalnya apakah Anda pernah mengidap penyakit tertentu. 
Jika pernah, perusahaan asuransi akan menolak atau Anda diharuskan 
membayar premi lebih tinggi. 

Siapkanlah ambulan, Anda tidak tahu kapan Anda memerlukannya.
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BAB 12

TUNGGU APA LAGI !
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“You don’t get to choose how you’re going to die. Or when. You can only decide 
how you’re going to live. Now.”
-Joan Baez

Time is money. Peribahasa ini benar-benar berlaku untuk menjadi kaya. Anda 
harus memulainya sekarang. Jangan tunggu sampai lusa, bulan depan, atau 
tahun depan. Anda harus memulainya seawal yang Anda bisa, karena dengan 
demikian Anda dapat memanfaatkan waktu.
 
Jika Anda bisa merasakan - ada beberapa pengeluaran yang besar dalam Anda 
menjalani hidup ini. Salah satunya adalah pengeluaran untuk anak. Memiliki 
anak berarti Anda harus bersiap membuat pengeluaran terbesar dalam hidup 
Anda. Memiliki anak lebih dari satu berarti Anda juga harus mempersiapkan 
rumah yang lebih besar, mobil yang lebih besar. Biasanya anak akan menjadi 
tanggungan Anda selama sekurangnya 20 tahun. Lebih lama lagi bila anak 
langsung menempuh pendidikan yang lebih tinggi seperti S2. Pengeluaran 
terbesar untuk anak biasanya terletak di pendidikan anak. Biaya pendidikan 
anak dimulai saat anak memasuki usia pre-school sampai dewasa. Biaya ini akan 
lebih besar jika anak Anda memasuki sekolah swasta. Jika Anda menunggu anak 
Anda memasuki usia menjelang SMA, waktu Anda tidak akan cukup untuk 
mengumpulkan dana sekolah. Jadi, walaupun Anda lajang atau sudah berumah 
tangga mengapa tidak memulai menabung menyiapkan dana untuk calon anak 
Anda dari sekarang? Dengan memulai lebih awal Anda akan lebih mudah 
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mencapai tujuan Anda. 

Beberapa orang berpikir kalau anaknya pintar dan  ia akan mendapatkan 
beasiswa.  Kemungkinan hampir setiap orang tua akan mengatakan hal yang 
sama. Para pakar mengatakan bahwa sangat sulit memprediksi kesuksesan 
seorang anak ketika ia berusia balita. Apakah Anda pernah membayangkan 
apa yang akan terjadi saat ia remaja? Bagaimana pergaulannya, apakah itu bisa 
mempengaruhi proses belajarnya nanti ? Anda juga perlu tahu bahwa  sering 
kali beasiswa hanya mencover sebagian dari semua kebutuhannya. Jadi Anda 
sebaiknya tidak menggantungkan diri pada kemungkinan, buatlah kepastian 
anak Anda mendapatkan beasiswa - dari orangtuanya.

Misalnya saat ini Anda berusia 30 tahun dan baru memulai menabung / 
berinvestasi 1 juta perbulan, yaitu 12 juta per tahun. Investasi Anda menghasilkan 
10% per tahun, Maka nilai investasi Anda akan menjadi Rp 12 juta x 164,494 = 
1.973,93 juta atau 1,974 miliar di usia 60 tahun
Jika Anda menunda investasi misalnya baru memulai di usia 35 tahun, maka 
waktu Anda untuk berinvestasi hanya 25 tahun. Investasi Anda akan bernilai Rp 
12 juta x 98,4371=1181,25 juta. Dengan demikian Anda kehilangan Rp 1973,93-
1181,25 = 792,68 juta jika Anda terlambat memulainya 5 tahun saja. 

Jika Anda memulainya di usia 40 tahun, Anda hanya punya waktu 20 tahun. 
Investasi Anda akan bernilai Rp 12 juta x 57,25 = 687 juta. Anda kehilangan 
peluang memiliki Rp 1.973,93 - 687 = Rp 1.286.93 juta atau 1,286 miliar. 

Ketika Anda memulai menabung atau melakukan investasi, hasilnya terwujud 
dalam bunga atau keuntungan. Sejalan dengan waktu, bunga atau keuntungan 
ini akan diinvestasikan lagi akan menghasilkan keuntungan lagi (compounding). 
Rahasia untuk compounding ini adalah waktu. Jadi semakin cepat Anda 
melakukannya, lebih lama Anda membuat compounding ini bekerja. Semakin 
lama Anda melakukannya, semakin banyak yang dihasilkan karena uang 
bertumbuh mengikuti deret eksponensial. Semakin terlambat Anda memulainya 
berarti semakin sedikit efek compounding yang terjadi dan semakin kecil yang 
dihasilkan.

Ini adalah prinsip waktu dalam mencari kekayaan yang pertama : 
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SEMAKIN LAMA ANDA MENABUNG / BERINVESTASI, SEMAKIN BAIK

Mari kita lihat contoh lain. Ada dua orang sahabat, yaitu A dan B. Keduanya 
sama-sama berusia 20 tahun. A mulai berinvestasi saat berusia 20 tahun sebesar 
5 juta per tahun. Sedangkan B baru memulai investasi pada usia 30 tahun sebesar 
10 tahun. 

Tebak pada saat mereka berdua berumur 60 tahun, uang siapa yang lebih banyak 
dengan asumsi tingkat bunga 10% ?

Kalau kita lihat dalam cerita tadi, A menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta 
x 40 tahun =200 juta. Sedangkan B menginvestasikan uangnya  sebesar 10 juta 
x 30 tahun = 300 juta. Jika dilihat dari total jumlah investasi, B menanamkan 
uang lebih banyak dari A. Apakah dengan demikian B akan menghasilkan lebih 
banyak ?

Dengan menggunakan tabel Future Value of An Annuity didapatkan uang A di 
usia 60 tahun = 5 juta x  442,5926 = 2.212,98 juta atau 2,2 miliar. 

Sedangkan uang B di usia 60 tahun = 10  juta  x 164, 494 = 1.644,94 juta atau 1,6 
miliar.

A hanya menginvestasikan uangnya sebesar 200 juta dan B 300 juta, namun uang 
A menghasilkan return lebih lama 10 tahun dibanding B. Dengan demikian bukan 
besar jumlah yang menentukan berapa hasil investasi, tetapi waktu. Dengan 
memulai lebih awal, investasi A menghasilkan lebih banyak dari B.

Semakin cepat Anda menabung dari sekarang maka Anda akan mendapatkan 
keuntungan ekstra. Anda dapat mulai menabung dengan dalam jumlah yang 
lebih kecil. Dengan demikian hal ini akan lebih mudah dilakukan daripada Anda 
memulai pada usia yang lebih tua, sehingga Anda akan harus memulai dengan 
jumlah yang lebih besar untuk mencapai hasil yang sama. 
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Dari contoh di atas, untuk mencapai jumlah yang sama dengan A, B harus 
menginvestasikan uangnya sebesar Rp 2.212,98 : 164,494 = Rp 13,45 juta per tahun 
jika B memulai di usia 30 tahun. Lebih dari dua kali lipatnya.

Ini adalah prinsip waktu dalam mencari kekayaan yang kedua :

SEMAKIN CEPAT ANDA MEMULAINYA, SEMAKIN BAIK.

Semakin lama Anda menunggu, berarti semakin banyak peluang menjadi kaya 
yang Anda buang. Lakukanlah sekarang.  
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BAB 13

PERBAIKI SEPATU ANDA
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Wealth is not in making money, but in making the man while he is making 
money.
- John Wicker

Ketika Anda berlari dalam waktu lama, perlahan-lahan sepatu Anda akan 
aus. Sepatu ini melambangkan kemampuan dan ketrampilan Anda. Sebaiknya 
Anda segera memperbaiki sepatu tersebut.

Shiv Kiera dalam bukunya You Can Win, menceritakan kisah kuno tentang 
penebang kayu yang bekerja di sebuah perusahaan penebangan kayu. Lelaki 
yang sudah bekerja lima tahun itu menerima upah lebih sedikit daripada upah 
penebang kayu yang baru bekerja di perusahaan itu selama tiga bulan. Dia protes 
dan majikannya menjelaskan, “Perusahaanku membayar pekerja bukan atas lamanya 
ia bekerja di sini, melainkan berdasar jumlah pohon yang ditebang. Teman barumu 
ternyata bisa menebang lebih banyak dibanding dengan hasil pekerjaanmu.”

“Mengapa bisa begitu?” tanya penebang kayu itu keheranan. “Saya tidak tahu, 
sebaiknya kau tanyakan sendiri kepadanya,” kata si majikan. Lelaki itupun mendatangi 
rumah teman barunya, menanyakan rahasianya sehingga ia begitu produktif. 
Apa jawaban teman barunya? “Rasanya tidak ada yang istimewa padaku”, katanya. 
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“Hanya ketika akan menebang pohon, aku selalu mengasah kapak saya lebih dahulu, 
dan setiap aku beristirahat kuasah lagi agar lebih tajam. Mengasah kapak memang 
memerlukan waktu, tetapi kapak yang tajam menyebabkan aku lebih mudah menebang 
pohon”. Si penebang pohon itu akhirnya menyadari selama ini ia jarang mengasah 
kapaknya.

Dengan memperbarui ketrampilan, Anda dapat melalui jalan Anda dengan lebih 
baik. Tidak apa apabila Anda perlu berhenti sejenak, namun setelah itu Anda 
dapat berlari lebih kencang. Banyak orang yang bekerja begitu keras, yang ada 
di pikirannya adalah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, sampai ia lupa 
memperhatikan dirinya sendiri.

Ada hal yang lebih penting daripada sekedar  mendapatkan kekayaan, yaitu 
bagaimana Anda memanfaatkannya. Boleh dibilang memanfaatkan kekayaan 
dengan baik lebih sulit daripada mendapatkannya. Besar kemungkinan Anda 
tidak akan setuju dengan pernyataan ini. Di benak Anda tentu ada banyak sekali 
daftar barang yang ingin Anda beli jika Anda menjadi kaya. Kalau begitu  tentu 
saja mudah sekali memanfaatkan uang yang dimiliki. Tetapi bukan ini yang 
dimaksud. 

Kebanyakan dari kita menggunakan uang untuk membeli barang-barang yang 
tidak berguna atau hanya berguna secara materi. Memang Anda dapat membeli 
segala macam yang Anda inginkan. Anda berhak mendapatkannya. Pertanyaannya 
adalah apakah yang Anda beli tersebut membuat Anda berkembang. Yang harus 
Anda lakukan dengan kekayaan terhadap diri Anda adalah berkembang. 

Jika Anda saat ini masih berlari, sisihkan sebagian dari yang Anda dapatkan 
untuk mengembangkan diri Anda. Perbaiki sepatu Anda, dengan begitu Anda 
bisa melalui jalan Anda dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Kadang Anda 
tidak hanya harus memperbaiki sepatu, tetapi Anda perlu mengganti sepatu 
Anda. Dengan Anda mempelajari keahlian baru, peluang baru akan terbuka 
untuk Anda. Jika Anda harus membeli sesuatu yang bisa mengembangkan 
ketrampilan Anda, belilah. 
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Tidak hanya mengembangkan ketrampilan, ada hal lain yang perlu mendapatkan 
perhatian, yaitu karakter dan spiritual. 

Jika Anda memiliki uang, gunakan uang itu untuk berlibur ke luar negeri untuk 
mendapatkan pengalaman yang berharga, yang bisa membuat Anda mengagumi 
penciptanya. Belilah pendidikan yang terbaik. Belilah lukisan, karya seni yang bisa 
membuat Anda merasakan kedamaian hati. Gunakan untuk Anda berkembang 
secara spiritual. 

Tujuan Anda adalah mencari uang, tetapi apakah Anda juga mengembangkan 
karakter diri sendiri di saat mencari uang. Bagaimana caranya? Dengan mengatasi 
tantangan, membuat pilihan, disiplin, integritas, moral, nilai, etika, prinsip, 
dan attitude. Dalam Money & The Meaning of Life, Jacob Needleman menyatakan 
karakter adalah kunci sukses dalam hidup. 

Kali ini ketika Anda mencari uang, tanyakan apakah yang Anda lakukan pada 
saat mencari uang. Apakah Anda hanya mengembangkan diri secara materi, atau 
Anda juga mengembangkan  ketrampilan, karakter dan spiritual Anda? 
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BAB 14

PANTASKAH 
ANDA MENDAPAT PIALA?
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With great power comes great responsibility.” This is my gift, my curse.
- Peter Parker ( Spiderman The Movie )

Sangat menyenangkan bila kita mendapatkan piala yang kita raih dengan 
susah payah. Tetapi setelah Anda mendapatkan piala, hal ini tidak berhenti 
sampai di sini. Inilah prinsip yang terutama setelah Anda mendapatkan pada 
apa yang Anda minta. BERTERIMA KASIH. Bukan saja pada konsumen yang 
membeli produk Anda atau pada perusahaan yang memberi Anda gaji. Tetapi 
lebih dari itu Anda harus berterima kasih pada sumber berkat itu, silent partner 
kita yaitu Tuhan.

Seringkali kita melupakan silent partner kita. Setelah kita mendapatkan uang, 
kita memuaskan diri kita terlebih dahulu. Kadang kita hanya ingat kalau kita 
lagi tidak punya uang. Setelah kita mendapatkan kekayaan, kita menghapuskan 
hubungan dengan silent partner kita. Tidak salah bila kita berusaha untuk 
mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini hanya akan menjadi problem jika 
kita menghabiskan energi mencari kekayaan sehingga melupakan silent partner 
kita. 

BERSYUKURLAH pada yang diberikan, bahkan pada apa yang belum diberikan. 
Baik itu untuk sedikit atau banyak hal yang kita terima. Pikiran yang berterima 
kasih akan menghasilkan kepercayaan. Sangat mudah dimengerti, kalau kita 
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tinggal dekat dengan sumber kesejahteraan, hal tersebut akan lebih mudah 
diperoleh. 

Bagaimana cara kita bersyukur ?

 

Rubah dan Singa 
Ada seorang pria yang selalu berdoa untuk diberikan petunjuk bagaimana cara 
sukses dalam hidup. Kemudian suatu malam ia bermimpi sedang berjalan menuju 
ke dalam hutan untuk memperoleh pencerahan. Paginya ia berjalan memasuki 
hutan dan berkeliling selama berjam-jam untuk mencari tanda-tanda yang bisa 
menjawab pertanyaan yang sedang digelutinya. Ketika sedang beristirahat, ia 
melihat seekor rubah yang tidak memiliki kaki berbaring diantara dua batu di 
sebuah tempat yang nyaman. Pria itu bertanya-tanya bagaimana rubah buntung 
itu bisa bertahan hidup. Ia menunggu sampai matahari terbenam. Saat itu ia 
melihat seekor singa datang dan memberikan daging di depan rubah itu. “Ah, 
aku mengerti,” pikir pria itu. “Rahasia sukses dalam hidup adalah percaya pada Tuhan 
dan Tuhan akan memberikan apa saja yang aku butuhkan. Aku tidak perlu berusaha. Yang 
perlu aku lakukan adalah pasrah sepenuhnya pada Tuhan-ku.” Dua minggu kemudian, 
lemah dan kelaparan, pria tadi mendapat mimpi lain. Kali ini ia mendengar 
sebuah suara berkata,”Manusia bodoh, jadilah singa, bukan rubah !”
 

Saya selalu ingat momen di dalam film Spiderman  The Movie dimana saat 
itu Peter Parker bertengger di pencakar langit dan sebuah narasi mengatakan 
“With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse.” Setiap piala 
- berkat dari silent partner Anda - yang Anda dapatkan  juga memiliki “kutukan” 
di dalamnya. “Kutukan” ini berupa kewajiban. Silent partner Anda tidak pernah 
memberikan sesuatu tanpa alasan. 

Setelah Anda mendapatkan berkat yang begitu besar, sekarang saatnya Anda 
bersyukur dengan mengembalikan uang yang Anda dapatkan. Anda hanya 
menjaga uang itu. Jangan menunggu uang  sisa untuk mengembalikan uang 
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tersebut. Tetapi lakukan sebagai URUTAN PERTAMA di daftar belanja Anda.

Anda memiliki kewajiban untuk dunia ini. Ini merupakan tugas sebagai 
seorang manusia.Silent partner kita memberikan kekayaan bukan hanya untuk 
kita sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Sejatinya, satu-satunya tujuan 
utama Anda memiliki uang adalah untuk membantu orang lain. Jika kekayaan 
itu hanya diberikan untuk Anda, semestinya Anda bisa membawa kekayaan 
Anda ke surga atau neraka saat Anda mati. Tetapi kenyataannya kita mati tanpa 
membawa apapun.  Pasti ada alasan di balik itu.

Jika saat ini Anda hanya menikmati apa yang Anda bisa beli untuk diri Anda 
sendiri, mengapa tidak membagi sebagian dari uang Anda bersama dengan orang 
yang membutuhkan? Jika ada orang kaya, ada juga orang miskin. Terang hanya 
bisa terlihat kalau sekelilingnya gelap. Bantu orang lain – benar-benar orang 
lain – bukan cuma teman atau saudara Anda. Atau bantulah menyelamatkan 
lingkungan. Mungkin ini alasan Anda diijinkan menjadi kaya. Anda akan 
menemukan kebahagiaan sejati. Tidak hanya Anda akan merasa lebih baik secara 
mental dan spiritual, tetapi Anda juga membantu dunia ini lebih baik. Dan itulah 
investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. 

Lakukan secara tulus, jangan mengharapkan uang tersebut akan kembali berlipat-
lipat pada Anda. Lakukan karena Anda harus melakukannya. Itu saja.

Sebenarnya pada saat Anda memilih jalan yang Anda tempuh. Ada jalan lain 
yang terbuka.  Jalan ini adalah jalan yang istimewa. Jalan ini memang tidak 
mulus, kelihatan tidak menyenangkan untuk dilalui. Jalan yang jarang dilewati. 

Mother Teresa melalui jalan ini. Ia adalah seorang wanita yang nyaris tidak 
memiliki kekayaan material, tetapi tidak diragukan lagi kekayaan pengalaman 
dan spiritualnya. Dia memilih melayani Tuhan dan dengan demikian tidak 
membutuhkan kekayaan material. Saya sering berpikir, kalau Mother Teresa 
kaya, bukankah lebih mudah baginya untuk membantu orang-orang miskin 
dan sakit. Tetapi jika ia kaya mungkin ia tidak menjadi Mother Teresa yang kita 
kagumi. 

Kadang kita membutuhkan kekayaan untuk mengetahui bahwa ada yang lebih 
miskin dari kita. Tetapi kadang kekayaan itu membutakan kita dari segalanya. 
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Termasuk ada jalan yang lain yang terbuka. Apakah kita harus menunggu 
sampai tua dan terengah-engah di garis finish baru kita mulai melihat jalan 
tersebut? Lakukan sekarang kewajiban Anda, walaupun Anda hanya memiliki 
sedikit. Seseorang mengatakan lebih baik hidup sebagai orang kaya daripada 
mati sebagai orang kaya.

Duduk dan berpikirlah. Jika Anda benar-benar kaya sekarang dan uang tidak 
menjadi masalah bagi Anda, Anda yang akan Anda lakukan? Kepada siapa Tuhan 
akan memberikan kekayaan? Siapa yang berikutnya menjadi kaya? Apakah 
Anda pantas mendapatkannya? Dapatkan Tuhan mempercayakan uangnya pada 
Anda? Maukah Anda menanggung “kutukan” sebuah piala ?
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BAB 15

APAKAH ANDA 
BAHAGIA?
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It’s pretty hard to tell what does bring happiness. Poverty an’ wealth have both 
failed.
- Kin Hubbard

“Apakah Anda sudah memiliki lebih banyak uang daripada dahulu?” Anda akan 
bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Tetapi jawab pertanyaan ini. 
“Apakah Anda lebih bahagia sekarang?” 

Ada kabar buruk untuk Anda. Kebahagiaan dan kekayaan tidak berjalan seiring. 
Kebahagiaan juga tidak berbanding lurus dengan kekayaan yang dimiliki. 
Banyak orang beranggapan, “Jika saya kaya, maka saya akan bahagia”. Buang jauh-
jauh mitos tersebut. Money can’t buy everything. Kelihatannya semua yang ada di 
dalam hidup ini harus dibeli dengan uang. Mau buang air saja harus membayar. 
Mau menghirup udara bersih harus membeli oksigen kalengan. Minimal masih 
ada sinar matahari yang gratis untuk semua orang. Masih ada lagi yang tidak 
bisa dibeli dengan uang yaitu kebahagiaan. Anda dapat saja membeli semua 
barang yang Anda inginkan. Dalam sekejap Anda bisa merasakan kebahagiaan 
– walaupun semu – yang setelah itu hilang. Kebahagiaan sejati ada dalam hati. 
Ada dalam pikiran. Walaupun Anda memiliki duit segudang, kalau Anda tidak 
bahagia, ya tetap tidak bahagia. 

Namun walaupun banyak orang tahu bahwa tidak ada satu hubungan yang dekat 
antara kekayaan dan kebahagiaan, orang tetap berusaha mencari kekayaan. Orang 
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mencari kekayaan karena mereka berpikir persoalan mereka akan terselesaikan 
dengan uang. Fenomena ini disebabkan oleh adanya reference anxiety. Gregg 
Easterbrook menerangkan hal ini dalam bukunya The Progress Paradox. 

 

Tukang Batu
Suatu ketika ada seorang tukang batu yang tidak puas dengan dirinya dan 
hidupnya. Suatu hari ia melewati rumah pedagang kaya. Lewat gerbang yang 
terbuka, ia melihat banyak barang-barang indah dan tamu-tamu penting. “Pasti 
pedagang itu sungguh hebat,” pikir tukang batu. Ia menjadi iri dan ingin bisa seperti 
pedagang itu.

Betapa terkejut dirinya, tukang batu tiba-tiba berubah menjadi pedagang, 
menikmati kekayaan dan kekuasaan yang tidak pernah ia bayangkan, dan 
semua orang iri padanya. Tidak lama kemudian seorang pejabat tinggi lewat, 
ditandu di atas kursi mewah, diiringi bawahannya dan dikawal oleh pengawal 
yang membunyikan gong. Setiap orang, termasuk orang kaya sekalipun harus 
menunduk pada waktu pejabat itu lewat. “Sungguh hebat pejabat itu !” pikirnya. 
“Aku ingin menjadi pejabat tinggi !”

Kemudian ia menjadi pejabat tinggi, ditandu kemanapun ia mau pergi, ditakuti 
dan dibenci oleh semua orang. Hari itu sangat panas, jadi sangat tidak nyaman 
ditandu. Ia melihat ke atas, ke matahari. Matahari tetap bersinar dengan terik 
tidak terpengaruh oleh kehadirannya.  “Sungguh hebat matahari !” pikirnya. “Aku 
ingin menjadi matahari !”

Lalu ia menjadi matahari, bersinar terik pada semua orang, mengeringkan 
sawah, disumpahi oleh petani dan pekerja. Tetapi kemudian awan besar hitam 
menutupinya sehingga sinarnya tidak dapat sampai ke bumi. “Sungguh hebat 
awan itu,”pikirnya. “Aku ingin menjadi awan !”

Lalu ia menjadi awan, membuat banjir seluruh sawah dan desa, dibenci oleh 
semua orang. Tetapi ia mendapati dirinya didorong oleh suatu kekuatan, dan 
ia sadar bahwa itu adalah angin. “Sungguh hebat angin,” pikirnya. “Aku ingin 
menjadi angin !”
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Kemudian ia menjadi angin, membawa terbang atap rumah, mengangkat 
pohon, ditakuti dan dibenci oleh semua yang ada di bawahnya. Tetapi setelah 
beberapa waktu, ia melihat sesuatu yang tidak bisa digerakkannya, seberapa 
kuat dihembusnya – yaitu sebuah batu yang sangat besar. “Sungguh hebat batu itu 
!” pikirnya. “Aku ingin menjadi batu !”

Lalu ia menjadi batu besar. Lebih kuat dari apapun di dunia. Tetapi saat ia menjadi 
batu, ia mendengar suara palu sedang mengenai permukaan yang keras, dan ia 
merasa dirinya sedang dipalu. “Apa yang lebih kuat dariku ?” pikirnya.

Ia melihat ke bawah dan melihat di bawah sana ada seorang tukang batu.

 

Di era informasi sekarang ini, kesejahteraan makin terlihat dengan adanya media 
dan menimbulkan keinginan lebih. Pada saat Anda belum memiliki mobil, Anda 
ngiler melihat mobil dan membatasi diri Anda untuk memiliki mobil yang paling 
murah. Namun di saat Anda sudah memiliki mobil itu dan duduk di belakang 
setirnya, Anda memiliki keinginan lebih untuk memiliki mobil yang lebih baik. 
Mobil yang sekarang adalah kondisi “normal” Anda sekarang. Ketika Anda 
merasa mendekati garis finish, seringkali Anda akan merasa bahwa garis finish 
tersebut malah semakin jauh.

Kebahagiaan bukan sesuatu yang serta merta terjadi pada kita, tetapi sesuatu yang 
diciptakan. Kunci kebahagiaan tidak terletak pada apa yang belum kita miliki, 
tapi apa kita bisa menikmati apa yang kita miliki sekarang. Orang yang selalu 
ingin memiliki selalu berusaha mencapai apa yang ia belum punya, sehingga 
selalu ada kesenjangan. Kesenjangan inilah yang menimbulkan perasaan tidak 
pernah puas. Orang seperti ini tidak pernah mengenal kata cukup, selalu 
mengejar kekayaan. Di kepalanya tercetak, uang adalah segalanya. Sebaliknya 
orang yang menikmati, menfokuskan pikirannya pada apa yang sudah ia miliki. Ia 
mensyukuri apa yang ia punya. Banyak ataupun sedikit. Semakin ia mensyukuri, 
semakin mudah ia menikmati. Pada akhirnya akan melahirkan perasaan aman, 
tentram, dan bahagia. Apabila orang tidak pernah bisa menikmati, seberapapun 
banyaknya harta tidak akan membuat ia bahagia. 

Bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki? Jawabannya sebenarnya 
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sangat sederhana. Ada di dalam pikiran Anda sendiri. Kalau kita melihat, rumput 
tetangga pasti lebih hijau, di atas langit masih ada langit. Yang terpenting adalah 
bagaimana Anda melihat apa yang Anda miliki. Ada gelas terisi setengahnya 
dengan air. Apa yang Anda lihat pada gelas itu? Gelasnya setengah penuh atau 
setengah kosong? Apabila gelasnya terisi penuh, apa yang Anda lihat? Apakah 
gelasnya sekarang terlalu kecil - Enough is never enough? Anda tidak perlu 
menjadi kaya untuk menjadi bahagia. Semuanya ada di pikiran Anda, tergantung 
bagaimana Anda melihatnya. Apakah Anda melihatnya dengan kacamata gelap 
atau kacamata terang. Dale Carnegie mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak 
bergantung pada siapa Anda dan apa yang Anda miliki. Kebahagiaan sepenuhnya 
bergantung pada apa yang Anda pikirkan.

 

Seorang yang sangat kaya meminta Guru Zen untuk menulis nasihat yang bisa 
memajukan kesejahteraan keluarganya selama beberapa generasi di masa depan. 
Di atas kertas, Guru Zen menulis, “Ayah mati, anak mati, cucu mati.” Orang kaya 
tersebut menjadi marah ketika melihat tulisan itu. “Saya meminta Guru untuk 
memberi nasihat yang bsia memberi kebahagiaan dan kesejahteraan untuk keluargaku. 
Mengapa Guru menuliskan hal yang menyedihkan seperti ini ?” “Jika anakmu mati 
sebelum dirimu mati,”Guru Zen menjawab,”hal ini akan memberikan kesedihan 
mendalam bagi keluargamu. Jika cucumu mati sebelum anakmu mati, ini juga akan 
membawah kesedihan. Jika keluargamu, generasi demi generasi, mati dalam urutan yang 
telah aku tuliskan, inilah kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati.”

 

Dari cerita di atas, kebahagiaan pada akhirnya sama sekali tidak menyinggung 
tentang uang.  Daripada kita sepenuhnya berkutat pada kekayaan Anda, kita 
seharusnya berpikir tentang hidup kita selanjutnya, kesehatan, kehidupan 
spiritual, hubungan dengan teman, saudara, pasangan, mengerjakan apa yang 
Anda sukai. Mungkin hal inilah yang bisa membuat Anda bahagia.

Bagaimanapun Andalah pelarinya. Andalah yang menentukan tujuannya. An-
dalah yang menentukan jalan kebahagiaan Anda sendiri.
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PENUTUP
Buatlah blunder di usia muda, hidup bakal lebih berat di masa dewasa, dan 
berlalu penuh penyesalan di usia tua
-Benjamin Disraeli

Sekarang tinggal Anda sendiri yang menentukan. Ini adalah cara Anda 
memperoleh kekayaan sejati. Anda adalah seorang pelari maraton dalam 
mencapai kekayaan.

Yakinlah Anda bisa mencapainya. 

Tetapkan tujuan Anda sendiri. Anda tidak berkompetisi dengan orang lain.

Carilah sumber penghasilan dan cintailah. Lakukan dengan sepenuh hati.

Kenali diri Anda. Cek apakah dengan penghasilan dan pengeluaran sekarang 
Anda bisa mencapai garis finish. 

Perjalanan untuk menjadi kaya dimulai setapak demi setapak. 

Anda yang menyiapkan pialanya sendiri. Berikan pada diri Anda secara kontinu 
meskipun hanya sedikit setiap kali.

Hilangkan lemak di tubuh Anda. Atur pengeluaran secara bijak. 
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Bebaskan diri Anda dari utang yang tidak produktif

Carilah tumpangan. Sediakan sebanyak mungkin tumpangan. 

Siapkan ambulans untuk melindungi kekayaan Anda.

Mulailah sekarang. Jangan tunda lagi.

Perbaiki sepatu Anda. Ganti apabila perlu. Manfaatkan uang yang Anda dapatkan 
untuk mengembangkan diri Anda.

Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda pantas mendapatkan piala. Kembalikan 
lagi uang yang Anda jaga kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

Nikmati, bersyukur, dan berbahagialah dengan apa yang Anda miliki sekarang. 
Kebahagiaan ada dalam diri Anda, tinggal apakah Anda memanggilnya atau 
tidak.



11�RUNNING TO RICHES WWW.ESCAEVA.COM

LAMPIRAN 1
TABEL FUTURE VALUE OF A SINGLE SUM

Tabel ini digunakan untuk mengetahui berapa harga suatu produk di masa depan 
dengan mengikutsertakan inflasi atau untuk mengetahui berapa nilai uang di 
masa depan.

FUTURE VALUE of ASINGLE SUM =
PRESENT VALUE X FUTURE VALUE FACTOR

Contoh :
Misalnya Anda ingin membeli mobil. Anda mensurvei harga pasaran mobil 
dan harga mobil tersebut adalah 80 juta. Maka nilai tersebut pada 10 tahun lagi 
dengan tingkat inflasi 5% adalah 130,31 juta. 

Future Value Factor didapat dari perpotongan antara sumbu vertikal (10 tahun) 
dan sumbu horizontal (5%) yaitu 1,6289. Harga 10 tahun lagi didapatkan dari 80 
juta x 1,6289 = 130,31 juta
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LAMPIRAN 2
TABEL FUTURE VALUE OF AN ANNUITY

Tabel ini digunakan untuk menghitung annuity. Misalnya Anda setiap tahun 
menabung atau menginvestasikan sejumlah tertentu, dengan bertambahnya 
waktu nilai uang Anda akan terus meningkat. Tabel ini juga bisa digunakan untuk 
menghitung berapa yang harus Anda tabung setiap tahun untuk mencapai nilai 
tertentu.

Misalnya jika Anda menginvestasikan Rp 1.200.000  setiap tahun dalam waktu 10 
tahun dengan tingkat pengembalian 10% akan menghasilkan Rp 19,12 juta. 

FUTURE VALUE of AN ANNUITY =
YEARLY SAVING X FUTURE VALUE of AN ANNUITY FACTOR

Future Value of An Annuity Factor didapatkan dari perpotongan sumbu 
horizontal (10tahun) dan sumbu vertikal (10%). Didapatkan nilai 15,9374.

Future Value of An Annuity = 1,2 juta x 15,9374 = Rp 19,12 juta. Sedangkan dalam 
waktu 20 tahun jumlah tersebut akan menjadi 1,2 juta x57,275 = 68,73 juta.
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LAMPIRAN 3 
MENGGUNAKAN EXCEL

Di bawah ini akan ditunjukkan bagaimana Anda bisa menggunakan software spreadsheet seperti 
Excel untuk mencatat pola pengeluaran Anda sehari-hari.

1. Ketik dalam satu kolom kategori apa saja yang Anda pakai.
2. Buat pada cell lain 4 kolom Tanggal, Kategori, Nilai dan Keterangan. Pastikan Kategori 

dan Nilai bersebelahan.

3. Seleksi cell di bawah Kategori dan dari menu atas pilih Data>Validation. Di tab Setting pilih 
List untuk Validation Criteria. Tempatkan kursor di Source dan seleksi cell yang memuat 
kategori yang Anda buat di no 1. Tekan Ok. Sekarang Anda bisa memilih memasukkan 
kategori dalam bentuk pulldown.

4. Masukkan data pengeluaran Anda satu persatu sampai selesai.
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5. Untuk menghitung jumlah per kategori, Seleksi salah satu cell kosong. Kemudian dari 
menu atas pilih Data>Consolidate. Pastikan pilihan Function adalah Sum. Tempatkan kursor 
di Reference dan seleksi cell di bawah Kategori dan Nilai. Tekan tombol Add. Aktifkan Left 
Column dan tekan Ok. Dengan demikian Anda sudah membuat jumlah tiap kategori.

6. Untuk menghitung menjadi persentase, pastikan jumlah per kategori masih terseleksi dan 
tekan tombol Chart Wizard (atau dari menu atas Insert>Chart). Pilih Chart Type Pie. Tekan 
Next dua kali. Di tab Data Label aktifkan Category Name dan Percentage untuk melihat 
persentase. Tekan Finish.

Hasil jumlah tiap kategori



11�RUNNING TO RICHES WWW.ESCAEVA.COM

Tentang penulis :
Didik Wijaya menyelesaikan kuliahnya di Arsitektur UNPAR dan kemudian melanjutkan 
pendidikannya di Magister Manajemen UI. Ia memilih jalan yang unik sebagai seorang CG 
Artist. Selain itu ia juga aktif dalam dunia bisnis dan investasi. Ia telah menulis beberapa buah 
buku laris dan aktif menjadi pengajar dan kolumnis di majalah.

Ia termasuk orang yang senang membaca dan mempelajari hal baru - tidak terbatas dalam bidang 
yang dijalaninya - antara lain memiliki minat mendalam di bidang manajemen, bisnis, investasi 
dan juga beberapa bidang lainnya. Ia berusaha untuk terus menulis dan membagi apa yang telah 
dipelajarinya. Salah satunya adalah tulisannya dalam buku ini.


