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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       
  SUKSES DIMULAI DARI PIKIRAN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  Oleh Rahmat*  
 
Muhammad Ali mengatakan bahwa sang juara dihasilkan dari keinginan, 
impian, dan visi. Sementara, Dennis Waitley, mengatakan bahwa pemenang 
selalu mengatakan 'saya akan' dan 'saya bisa'. Ini adalah pekerjaan pikiran.  
Memang tidak nyata tetapi akan memabwa dampak yang luar biasa bagi  
kehidupan Anda jika pikiran Anda sudah tekondisikan seperti yang  
dijelaskan di atas.  
 
Keinginan datang dari pikiran. Sementara semua orang memiliki pikiran, 
jadi semua orang bisa memiliki keinginan. Bahkan, memang semua orang  
punya keinginan, siapa yang tidak? Lalu mengapa tidak semua orang menjadi  
orang sukses. Tentu saja keinginan yang membawa kepada kesuksesan  
berbeda dengan keinginan biasa. Keinginan yang membawa kepada sukses  
adalah keingianan yang sangat jelasa dan keinginan yang memberikan  
dorongan yang besar untuk mencapainya. Bukan sekedar keinginan yang 
bila tercapai tidak membawa dampak, begitu juga jika tidak.  
Bukan juga keinginan yang samar, seperti saya ingin bahagia  
dan saya ingin kaya.  
 
Apa bedanya keinginan dan impian? Impian adalah bagian dari keinginan.  
Impian memiliki makna lebih khusus, impian digunakan untuk keinginan  
yang besar, keinginan yang menurut kebanyak orang sulit atau tidak  
mungkin dicapai. Sudahkah Anda punya impian? Sementara visi adalah  
gambaran dari impian tersebut dimana impian tersebut seakan-akan sudah  
Anda capai. Visi adalah gambaran Anda masa depan, saat semua keinginan  
Anda tercapai.  
 
Al Quran, dengan indah membangun visi manusia. Visi saat berada di surga.  
Gambaran indah surga seakan-akan sudah terjadi pada diri kita.  
Gambar surga yang indah begitu sering diulang-ulang dalam Al Quran  
dan juga kita dianjuarkan untuk membaca Al Quran sesering mungkin.  
Hikmah yang bisa kita ambil adalah agar visi kita diakhirat tersebut  
melekat dalam kepala kita sehingga memiliki dorongan kuat untuk  
mencapainya.  
 
Berikut adalah salah satu contoh bagaimana gambaran surga diberitahukan  
kepada manusia.  
 
“Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat  
baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai  
di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu,  
mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu."  
Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada 
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isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.” 
(QS Al Baqarah[2]:25)  
 
Masih banyak lagi gambaran indah tentang surga baik dalam ayat Al Quran  
maupun hadits.  
 
Pikiran positif, yang salah satunya memiliki visi hidup yang jelas baik dunia  
maupun akhirat insya Allah akan membawa kita kepada keberhasilan.  
Pikiran positif lainnya ialah selalu berkata 'saya bisa' dan 'saya akan'.  
Meskipun secara islami akan lebih baik jika di tambah dengan kata insya Allah.  
Kata-kata 'saya akan' dan 'saya bisa' adalah refleksi dari pikiran positif yang  
tidak menyerah pada keadaan, apapun keadaan yang dilaluinya.  
 
  
*Rahmat adalah pengusaha, pembicara, trainer, dan pemilik serta penulis utama  
Buletin Mingguan Motivasi Islami. (www.motivasi-islami.com ) 
 
 
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      Kekuatan Mencoba 
      Oleh Rahmat* ( motivasi-islami.com ) 
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Anda pernah makan KFC? Meskipun makanan ini berasal dari negeri Paman 

Sam, tetapi sudah terkenal di dunia. Begitu juga dengan di Indonesia, hampir  
      disetiap kota besar selalu ada KFC. Anda tidak akan kesulitan jika ingin  
      makan daging ayam yang bermerk KFC ini.  
 
      Saya bukan promosi, saya hanya memaparkan keberhasilan KFC bisa 

merambah dunia, bisa menghasilkan jutaan dolar pertahun. Jika kita menengok  
      bagaimana perjuangan pendirinya, Kolonel Sanders, seorang pensiunan tanpa  
      modal, tanpa perusahaan, yang dia punya hanyalah resep ayam goreng.  
 

 Perjuangan kolonel Sanders tidaklah mudah, dengan bermodalkan sebuah 
mobil tua, dia berkeliling mencari toko yang mau menggunakan resepnya 
dengan imbalan sebagian keuntungan. Puluhan rumah makan dia ketuk, maka 
dia mendapatkan puluhan kata "tidak". Ratusan rumah makan dia kunjungi lagi,  

      namun ratusan jawaban "tidak" kembali terdengar.  
 
      Apakah ia berhenti? Saat dia yang berkata tidak. Dia tidak berhenti, dia  

terus mencari rumah makan yang mau menggunakan resepnya, sampai 1009 
rumah makan dia datangi dengan selalu menjawab perkataan "tidak". Berarti 
dia mendapatkan penolakan sampai 1009 kali. Setelah itulah dia mendapatkan  

      jawaban "ya".  
 
      Mari kita renungkan diri kita, sudahkan kita melakukan usaha seperti yang  
      dilakukan kolonel Sanders dalam membangun bisnis kita? Sudahkan kita  
      berusaha menawarkan ide kita kepada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang?  
      Sudahkah kita mencoba dan mencoba lagi ketiga gagal?  
 
      Saya sering menemukan orang yang mengatakan bahwa bisnis itu susah,  
      sementara apa yang dilakukan mereka belumlah optimal. Seringkali kita  
      mengurungkan ide kita karena baru mendapatkan kritik dari segelintir  
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      orang. Sering kita tidak mau berbisnis hanya karena orang lain sudah  
      melakukannya.  
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Anda Bisa Jika Anda Berpikir Bisa! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Seekor gajah yang diikat kakinya sejak kecil dengan seutas rantai  
sepanjang 4 meter, ketika dia dewasa dia tidak akan melangkah  
keluar dari area lingkaran 4 meter walaupun rantainya sudah diganti 
dengan seutas benang. Itu bukan cerita, itu kisah nyata. 
 
 
Kita sebagai manusia yang berakal budi ternyata juga mengalami  
trauma yang sama. Teman saya sejak kecil tidak berani mengendarai  
sepeda, ketika kami remaja dan suka keliling kota dengan sepeda motor,  
dia selalu dibonceng teman lainnya, setelah kami dewasa beberapa teman  
mulai memakai mobil untuk aktivitasnya, tapi teman saya itu  
tetap tidak berani mengendarai apapun. 
 
Anda jg pasti punya teman yg tidak pernah mau mencoba mengendarai  
sepeda/sepeda motor, apalagi mobil, selalu takut & merasa bahwa  
mengendarai motor atau mobil adalah sesuatu yg sangat sulit.  
Istri teman saya bisa mengendarai mobil, setiap hari dia menggunakan  
mobil untuk antar jemputnya ke dan dari sekolah, tapi dia hanya berani 
menggunakannya di dalam kompleks ( Kelapa Gading Jakarta ),  
selama lebih dari 5 tahun tidak pernah sekalipun dia berani  
mengendarai mobil keluar dari Kelapa Gading. 
 
Suatu hari anaknya sakit dan masuk rumah sakit di Sunter diluar  
Kelapa Gading, dan suaminya sedang tugas di luar kota.  
Terpaksa dia mengendari mobilnya pergi ke rumah sakit tersebut,  
dan sejak saat itu dia berani mengendarai mobilnya kemana saja, 
termasuk pulang pergi ke bandung. 
 
Ada staff di bagian keuangan yang sudah bekerja 5 tahun, tidak pernah 
bisa meraih promosi jabatan karena disana adalah jabatan fungsional  
yang buntu dengan jenjang karir, ketika saya tawarkan jabatan di  
bagian marketing, dia tidak berani mengambilnya karena merasa  
tidak mampu menjadi orang marketing. 
 
Ada seorang salesman yang sudah bekerja 10 tahun, prestasinya bagus,  
disegani teman temannya, bahkan jadi tempat bertanya atasannya.  
Ketika ditawari jabatan supervisor dia menolak karena dia takut 
dengan pekerjaan administrasi dan takut kalau nanti suatu hari naik  
lagi jadi distrik manager yang sarat dengan tugas tugas di atas meja,  
dia merasa tidak bisa mengerjakan pekerjaan adminitrasi. 
 
Dear teman2 sekalian, coba anda lihat diri anda sendiri, adakah seutas  
benang yang memhambat diri anda saat ini? Putuskan benang itu,  
bergeraklah maju lebih dari lingkaran yang selama ini mengurung anda.  
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Anda pasti bisa kalau anda berpikir anda bisa, anda akan gagal kalau  
anda selalu berpikir anda akan gagal. Peluang demi peluang muncul  
setiap hari, dan karena selama ini anda menutup mata anda, telinga anda,  
pikiran anda, diri anda, hidup anda, maka peluang itu menjadi bukan peluang,  
lewat begitu saja. 
 
Mulailah melangkah sedikit demi sedikit kalau anda masih gamang,  
lalu berlari cepat setelah anda lebih yakin lagi. Jangan sia siakan setiap  
peluang untuk maju, untuk berhasil, demi diri anda sendiri 
 
Jabat Erat! 
www.rahasiabisnispraktis.cjb.net 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~ 
      Ilmu yang Sia-sia 
      Oleh Martha Yoga  
 
      Setiap manusia tentunya telah banyak mengetahui berbagai hal dalam  
      kehidupan ini. Kita adalah orang - orang pintar dan berilmu tinggi. Kita  
      mengetahui ilmu mengenai kejujuran, kekonsistenan, kesabaran, kemauan  
      untuk belajar dan bekerja keras, tentang disiplin, tentang pentingnya  
      manajemen waktu, tentang pentingnya berjamaah dll. Namun satu kekurangan  
      kita. Dan itu adalah kekurangan yang berakibat fatal. Apakah itu?  
      kekurangan itu adalah ketidakmampuan dalam mengaplikasikan semua ilmu itu  
      dalam kehidupan nyata.  
 
      Praktek, itulah yang harus kita laksanakan. Dan ternyata itu tidak mudah.  
      Banyak sekali orang terpukau dengan kata - kata kita tentang kesuksesan,  
      tentang perjuangan dll. Tapi keterpukauan itu hanya sementara saja, karena  
      pada kenyataannya kita tidaklah seperti kata - kata kita sendiri. Mudah  
      sekali memang untuk berkata, tapi pelaksanaan itu lebih penting dari  
      sekedar berkata - kata. Salah satu kunci sukses adalah kita banyak  

mengetahui berbagai ilmu yang bermanfaat dan mau mengaplikasikannya 
dalam kehidupan secara nyata. Sehingga akan terlihat jelas hasilnya.  

 
      Itulah yang sering terjadi, begitu banyak buku kita beli, begitu banyak  
      ilmu yang kita serap, begitu banyak kita kursus, sekolah sampai menjadi  
      sarjana dan bergelar tinggi. Namun apa hasilnya? Kita mengetahui tentang  
      meruginya manusia terhadap waktu pada saat kita bermain game, bercanda,  
      malas - malasan. Kita mengetahui tentang pentingnya bersikap santun kepada  
      orang lain pada saat kita mengejek orang lain, kita mengetahui bahaya  
     merokok pada saat kita merokok, bahkan kita mengetahui bahwa meninggalkan  
      sholat itu berdosa bahkan bisa dianggap kafir pada saat kita meninggalkan  
      shalat.  
 
      Orang yang paling bodoh adalah orang yang mengetahui sesuatu yang baik  
      tapi tidak melaksanakan, mengetahui sesuatu itu buruk tapi malah  
      dikerjakan. Ini adalah hal yang nyata terjadi di tengah - tengah kita.  
 
 
      Martha Yoga, kontributor. Artikel Motivasi Islami. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
KISAH TIGA ORANG PENCURI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
(Apakah Anda salah satunya? 
 Baca sampai selesai untuk menjawabnya) 
 
Peristiwa ini terjadi di sebuah toko makanan kecil 
pada tahun 1887. Seorang pria yang tampak berumur 
kurang lebih  enam puluh tahun membeli lobak hijau. 
Dia menyerahkan kepada pelayan selembar uang duluh 
dolar dan menunggu kembalian. Pelayan toko menerima 
uang dan mulai memasukan ke laci sementara dia 
mengambil kembalian. Walaupun demikian dia 
memperhatikan ada tinta pada jarinya, yang masih basah 
karena memegang lobak hijau. Dia terkejut dan berhenti 
sejenak untuk memikirkan apa yang akan dilakukannya. 
Setelah sesaat bergulat dengan masalah itu, dia 
membuat keputusan. 
 
Ini adalah Emanuae Ninger, teman lama, tetangga, dan pelanggan.  
Tentunya orang ini tidak akan memberinya uang yang tidak asli. 
Dia pun memberikan kembalian dan si pria pergi. 
Kemudian, si pelayan toko berpikir kembali karena dua 
puluh dolar uang yang banyak sekali pada tahun 1887. 
dia memanggil polisi. Seorang polisi merasa yakin 
bahwa uang dua puluh dolar itu asli. Polisi lainnya 
kebingungan dengan tinta yang terhapus. Akhirnya, rasa 
ingin tahu yang diperpadukan dengan tanggung jwab 
memaksa mereka mendapatkan surat perintah 
penggeledahan rumah Ninger. Diloteng mereka menemukan 
lembaran uang dua puluh dolar. Bahkan mereka menemukan 
uang dua puluh dolar yang sedang dalam proses  
pencetakan. Mereka juga menemukan tiga potret diri 
yang dilukis oleh Emanuel Ninger.  
 
Ninger adalah pelukis dan pelukis yang ahli. Dia begitu ahli , 
sehingga dia melukis dengan tangan lembaran uang dua 
puluh dolar . dengan teliti, goresan demi goresa, dia 
menggunakan sentuhan keahliannya  demikian cermat 
sehingga dia bisa membodohi setiap orang sampai 
terjadi perubahan nasib dalam bentuk tangan basah 
pelayan toko makanan yang mengungkapkan perbuatannya. 
Setelah dia ditangkap, potret dirinya dijual dalam 
lelang umum seharga $ 16.000- masing masing lebih dari 
$ 5.000. Ironi dari kisah ini adalah bahwa Emanuel 
Ninger memerlukan waktu yang tepat sama panjangnya 
untuk melukis uang dua puluh dolar seperti yang 
dilakukannya untuk melukis potret diri seharga $ 
5.000. ya, orang yang cemerlang dan berbakat ini 
menjadi PENCURI dalam segenap arti katanya.  
 



http://web-cerdas.cjb.net 

Tragisnya, orang yang paling banyak dicurinya adalah 
Emanuel Ninger sendiri. Bukan hanya dia seharusnya  
menjadi orang kaya seandainya secara sah dia memasarkan 
kemampuannya, tetapi seharusnya dia bisa membeli 
begitu banyak kesenangan dan begitu banyak keuntungan 
bagi sesamanya. Dia termasuk dalam daftar pencuri yang 
tidak ada habis – habisnya yang mencuri dari dirinya 
sendiri ketika mereka berusaha mencuri dari orang lain. 
 
 
PENCURI INI TINGGI HATI 
Pencuri kedua yang akan saya ceritakan kepada Anda 
adalah seorang pria bernama Arthur Bary. Dia juga 
pencuri yang luar biasa. Dia adalah pencuri perhiasan 
yang beroperasi pada tahun “ dua puluhan yang hingar 
bingar “ .  Barry mendapat reputasi international 
mungkin sebagai pencuri terkemuka sepanjang masa. 
Bukan hanya dia pencuri perhiasan yang sukses, dia 
juga seorang penilai barang seni. Bahkan dia menjadi 
orang yang tinggi hati  dan tidak mau mencuri dari 
sembarang orang--- itu bukan watak Arthur Bary. Bukan 
hanya prospek nya harus punya uang dan perhiasan 
supaya dia bisa datang berkunjung, tetapi nama mereka 
juga harus terdaftar di eselon masyarakat. Kurang 
lebih menjadi lambang status dikunjungi dan dirampok 
oleh “pencuri ksatria “ ini. Perasaan ini, saya perlu 
cepat – cepat menambahkan, menyebabkan  angkatan 
kepolisian sangat malu. 
 
Pada suatu malam, Bary tertangkap ketika sedang 
merampok dan ditembak tiga kali. Dengan peluru 
bersarang ditubuhnya, pecaahan kaca dimatanya dan 
menderita rasa sakit yang luar biasa, dia membuat 
pernyataan tidak terlalu diluar dugaan : “ saya tidak 
akan melakukan ini lagi”. Ajaibnya, dia berhasil 
meloloskan diri dan selama tiga tahun berkutnya dia 
tetap hidup diluar penjara. Kemudian seorang wanita 
yang cemburu melaporkannya dan Bary menjalani hukuman 
penjara delapan belas tahun. Setelah dibebaskan dia 
memenuhi janjinya. Dia tidak kembali ke kehidupannya 
sebagai pencuri perhiasan. Bahkan dia menetap disebuah 
kota kecil di New England dan menjalani kehidupan 
sebagai warga teladan. Warga kota setempat sempat 
menghormatinya dengan menjadikannya ketua organisasi 
veteran lokal. 
 
Walaupun demikian akhirnya berita bocor bahwa Arthur 
Bary, pencuri perhiasan permata termashur, berada di 
tengah – tengah mereka. Wartawan dari seluruh negara 
berdatangan ke kota kecil itu untk mewawancarainya. 
Mereka mengajukan sejumlah pertanyaan dan akhirnya 
seorang wartawan muda mendapatkan inti persoalan 
ketika dia mengajukan pertanyaan yang paling mendalam. 
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“ Pak Bary, “ dia bertanya, “ Anda mencuri dari banyak 
orang kaya selama tahun – tahun kehidupan Anda sebagai 
pencuri, tetapi saya ingin tahu apakah Anda masih 
ingat salah satu yang paling banyak Anda curi ?”. 
Tanpa keraguan sesaat pun Barry menjawab , “ Itu 
mudah. Seharusnya saya menjadi usahawan yang sukses, 
seorang baron di wall street dan warga masyarakat yang 
berjasa memberikan banyak sumbangan, tetapi sebaliknya 
saya memilih kehidupan sebagai pencuri  dan melewatkan 
dua pertiga masa dewasa saya di balik terali besi 
penjara .” Ya, Arthur Barry benar – benar pencuri yang 
mencuri dari dirinya. 
 
 
ANDA KENAL PENCURI INI 
Pencuri ketiga yang akan saya bicarakan jelas sekali 
adalah Anda sendiri. Saya akan menyebut Anda pencuri 
karena siapa saja yang tidak mempercayai dirinya  dan 
menggunakan sepenuhnya keahlian secara harfiah mencuri 
dari dirinya sendiri, dan juga dari orang – orang yang 
dicintainya dan dalam proses perbuatanya, karena 
berkurangnya produktivitas, dia juga mencuri dari 
masyarakat. Karena tidak ada seorangpun yang menyadari 
bahwa dia mencuri dari dirinya sendiri, jelas sekali 
bahwa mereka yang mencuri dari dirinya berbuat begitu 
karena tidak tahu. Walaupun demikian kejahatannya 
masih serius karena kerugiannya sebesar kalau 
dilakukan dengan sengaja.. 
 
Jadi pertanyaannya jelas sekali : Apakah Anda siap 
berhenti mencuri dari diri Anda sendiri? 
Saya merasa cukup optimis untuk berkeyakinan bahwa 
Anda sudah mulai mendaki ke puncak sukses.  
Bagi Anda dan banyak orang lainnya, email ini akan 
memberikan motivasi, inspirasi dan pengetahuan untuk 
membawa Anda jauh sekali ke depan. 
  
Namun baiklah saya akan memperingatkan Anda bahwa 
pendidikan Anda di bidang ini belum lengkap pada saat 
Anda menyelesaikan email ini. Tubuh Anda memerlukan 
gizi setiap hari dan pikiran Anda juga  memerlukan 
gizi mental sama seringnya, jadi teruslah membaca 
email – email saya dan segera setelah Anda 
menyelesaikan email ini, segera Anda melihat ke 
cermin, Anda akan memandangi mata bekas pencuri. 
 
Selamat !!!  
Mulai saat ini Anda akan mulai menggali potensi Anda 
dan tidak mencuri dari diri Anda sendiri lagi.... 
Sekali lagi selamat... Anda akan sukses...... 
 
Salam, 
http://web-cerdas.cjb.net 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
How to... HACKING MONEY! Tingkatkan pengetahuan anda 
tentang UANG! Miliki ketrampilan khusus untuk menghasilkan  
UANG secara melimpah!  http://web-cerdas.cjb.net 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kisah Penebang Kayu  
Oleh Rahmat*  
 
Sebuah cerita tentang seorang penebang kayu yang menebang kayu dengan 
kapaknya. Setiap hari dia menebang kayu untuk dijual. Setiap pagi dia pergi ke 
hutan dan pulang menjelang matahari terbenam. Sesampai di rumah dia istirahat 
untuk menunggu hari esok, saat matahari terbit untuk kembali pergi ke hutan 
menebang kayu.  
 
Hal tersebut dia lakukan terus menerus tanpa henti. Namun lama kelamaan hasil 
tebangannya mulai menurun. Lambat tetapi pasti, kayu yang dia bawa pulang 
berkurang terus dari hari ke hari. Melihat hasil yang berkurang terus menerus, dia 
memutuskan untuk menambah jam kerjanya. Dia pergi lebih pagi dan pulang lebih 
sore.  
 
Awalnya, dengan penambahan jam kerja tersebut, hasil tebangannya sedikit 
bertambah. Namun setelah beberapa lama berkurang kembali seperti semula, 
seakan penambahan waktu tidak ada gunanya. Bahkan suatu waktu hasil 
tebangan yang dilakukan secara lembur hasilnya lebih sedikit dibanding 
penebangan yang dia lakukan pada saat awal karir dia sebagai penebang kayu.  
 
Sampai suatu saat dia bertemu dengan seorang penebang kayu lainnya. 
Penebang kayu yang baru dikenalnya itu menggunakan jenis kapak yang sama 
dan waktu yang digunakan untuk menebang juga sama. Tetapi hasil yang 
diperoleh penebang tersebut tidak pernah menurun. Ini membuat dia merasa 
keheranan, mengapa hasil produksinya menurun sementara temannya tidak?  
 
Akhirnya dia menanyakan rahasia kepada teman barunya itu, bagaimana agar 
hasil tebangannya tidak menurun. Temannya menjawab, bahwa rahasianya sangat 
sederhana, dia rajin mengasah kapaknya agar selalu tajam. Namun penebang itu 
menjawab bahwa dia tidak punya waktu untuk mengasah kapaknya, dia sibuk 
untuk mengejar jumlah produksi agar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya.  
 
Temannya yang bijak berkata, "Kamu memang menghabiskan beberapa waktu 
untuk mengasah kapakmu. Tetapi waktu yang kamu gunakan untuk mengasak 
kapak akan terganti, sebab kamu akan menebang kayu lebih cepat."  
 
Kita pun sama, kita memiliki "kapak" meski dalam bentuk lain yang harus selalu 
kita asah agar tetap produktif. Energi kita, jika digunakan akan berkurang, maka 
kita harus mengisinya kembali. Termasuk juga dengan iman, sering kali turun, 
maka kita harus menaikan iman kita kembali. Apakah kita merasa tidak punya 
waktu?  
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*Rahmat adalah pengusaha, pembicara, trainer, dan pemilik serta penulis utama Buletin 
Mingguan Motivasi Islami.  
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kunci Entrepreneurship, Kreatif dan Inovatif 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dunia usaha boleh saja berubah cepat. Sayangnya, teori-teori yang muncul, 
relative tidak diperbarui. Hasilnya? Peter Dracker, pakar ekonom dan manajemen. 
Langsung menuding. 
 
Katanya, “Ekonomi berdasarkan manajemen telah mati!”. Komentarnya ini sebagai 
sikapnya terhadap upaya penerapan teori yang dihasilkan dari kajian akademis 
seringkali terbentur berbagai variable yang tak pernah diperhitungkan sebelumnya. 
Bagaimana Paul Ormerod? Lebih ekstrim lagi. Malah secara tegas mengemukakan 
pendapat yang seolah memvonis bahwa ilmu ekonomi –secara keseluruhan- telah 
mati. 
 
Dracker menilai, manajemen amat lambat menjawab perubahan yang terjadi. Ia 
melihat, pihak yang mampu menjawab perubahahn dunia usaha yang begitu cepat 
bukanlah manajemen, tetapi ekonomi berdasarkan kewirausahaan 
(entrepreneurship). Itu sebabnya Dracker maupun Paul EMrod haqul yaqin, maju 
mundurnya perusahaan tergantung pada kemampuan sang entrepreneur –
umumnya pendiri atau pemilik usaha- untuk mengembangkan bisnisnya. 
Kesimpulannya, kegagalan sang pemilik memajukan perusahaan, berakibat 
mandeknya perusahaan yang bersangkutan. Artinya, terdapat ketergantungan 
yang begitu tinggi terhadap sang entrepreneur (si empunya perusahaan/sang wira 
usaha) 
 
Begitupun Prof. Alejandrino J. Ferreria dari Asean Institute of Management di 
Filipina, sami mawon. Menurutnya, superioritas usaha yang digeluti amat 
ditentukan oleh paradigma wirausaha itu sendiri. “Sukses yang dicapai sekarang, 
tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan perencanaan dan kemampuan 
melihat ke depan,” ungkap Alejandrino dalam suatu lokakarya di lembaga 
manajemen PPM di Jakarta. Masih kata Alejandrino, setidaknya ada empat 
paradigma yang dapat membuat seorang wirausaha menjadi sukses atau superior 
di tingkat persaingan usaha yang semakin ketat. 
 
Pertama, seorang wirausaha harus mampu memprediksi kemungkinan dimasa 
mendatang. Sebab, entrepreneur itu harus sarat ide-ide, seolah hanya melihat 
peluang dan kepuasan pelanggan. Sedangkan eksekutif, adalah seorang yang 
senantiasa menyelesaikan masalah yang timbul di perusahaan. 
 
Paradigma kedua, fleksibilitas dari sang wirausaha. “Seorang entrepreneur harus 
bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja maupun lingkungan usaha,” 
paparnya. Nah, hal ini diyakini akan membawa perusahaan untuk terus bisa 
bertahan. 
 
Ketiga, rule of the game, harus dinamis dalam mengantisipasi sebagal macam 
kemungkinan sebagai kemampuan mengubah aturan main. Hal ini berkaitan erat 
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dengan inovasi atau penciptaan hal-hal baru dalam berbisnis. Perubahan sistim 
pembayaran tariff telepon selular dari pascabayar ke prabayar merupakan contoh 
nyata perubahan aturan main (rule of the games) yang sangat antisipatif. 
 
Paradigma keempat adalah kemampuan melanjutkan perubahan dari aturan atau 
bentuk yang telah ada sebelumnya. “Inovasi yang kita buat dalam beberapa masa 
ke depan akan selalu tertinggal. Kemampuan memperbaharui produk dan aturan 
main inilah yang dapat membuat seorang wirausaha menjadi superior, “ tandas 
Alejandrino serius. 
 
Tapi tunggu dulu, kenyataan lain mengungkap bahwa kewirausahaan seorang 
entrepreneur saja ternyata belum cukup. Sebab, tentu ada keterbatasan-
keterbasatan sang wirausaha itu sendiri dalam menggelindingkan roda usahanya. 
Itu sebabnya seorang wirausaha tidak boleh pelit dalam menularkan 
(mentransformasikan) ilmu entrepreneurshipnya kepada individu-individu di setiap 
lini perusahaannya. Nah, ini yang disebut dengan intrapreneurship atau intrausaha. 
Sebab, pada dasarnya, intrapreneurship adalah jiwa wirausaha yang juga 
merupakan hal mutlak yang harus dibangkitkan pada individu-individu dalam suatu 
perusahaan. 
 
Konon, intrapreneurship belakangan makin berkembang saat perusahaan pusing 
tujuh keliling memikirkan pesaing-pesaing barunya yang memiliki sumber daya 
manusia dengan tingkat entrepreneurship amat tnggi. “Timbulnya fenomena ‘baru’ 
sebperti ini, pada akhirnya memaksa perusahaan untuk mentransformasikan jiwa 
wirausahanya kepada individu-individu di organisasinya,” kata pakar pemasaran 
dari Universitas Indonesia D. Rhenald Kasali. Kedepan, lanjutnya, kombinasi 
antara entrepreneurship dan intrapreneurship inilah yang akan menjadi kendaraan 
untuk mencapai tujuan secara optimal. 
 
Jadi, ketika manajemen dianggap mati dan digantikan kewirausaha, bukan berarti 
manajemen tak diperlukan sama sekali. Manajemen tetap perlu, dan sebagai 
jawabannya ada pada intrausaha. Jadi, intrausaha merupakan kombinasi antara 
wirausaha dengan manajemen, karena jiwa entrepreneur juga tumbuh dari sebuah 
organisasi yang dijalankan dengan mengadopsi manajemen sebagai sarana 
mentransformasikannya. Memang, seperti kata Rhenald, entrepreneurship wajib 
dimiliki setiap pemimpin (leader) masa kini. Namun entrepreneurship dapat 
diciptakan, bukan hanya dilahirkan. 
Karena itu, entrepreneur adalah seorang individu yang terorganisasi dengan baik, 
bukan acak-acakan dan tak ter struktur. 
 
Lantas, bagaimana MLM? Banyak menyebut, bidang usaha ini “Universitas 
Entrepreneur”. Maklumlah, di bisnis yang memadukan selling dan sponsoring ini, 
setiap pelakunya diarahkan menjadi pengusaha mandiri, tanpa melihat embel-
embel pendidikan maupun status sosial lainnya. Mereka terus dituntut kreatif dan 
inovatif dalam setiap kondisi, bangkit dari kegagalan, menciptakan downlinenya 
sebagai wirausaha juga. Tanpa duplikasi ini, jangan berharap seseorang menunai 
kesuksesan di MLM. 
 
 
Salam Sukses 
http://web-cerdas.cjb.net 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sukses adalah Sebuah Pilihan! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tidak adanya tujuan hidup dalam diri Anda akan menyebabkan diri Anda pasif 
menerima apa saja yang disodorkan oleh kehidupan kepada Anda dan biasanya 
hidup Anda akan menjadi sangat membosankan/tidak menggairahkan. 
 
Sukses adalah dambaan setiap orang. Tidak ada satu orangpun yang 
menginginkan kegagalan dalah hidupnya. Untuk mencapai prestasi kesuksesan 
dalam hidup Anda maka terlebih dahulu Anda harus mempunyai tujuan hidup (goal 
setting). Tidak adanya tujuan hidup dalam diri Anda akan menyebabkan diri Anda 
pasif menerima apa saja yang disodorkan oleh kehidupan kepada Anda dan 
biasanya hidup Anda akan menjadi sangat membosankan/tidak menggairahkan. 
 
Kebanyakan orang yang hidup tanpa tujuan akan terfokus berjalan ditempat dan 
menghabiskan waktunya secara membosankan tanpa pencapaian prestasi yang 
berarti. Mereka hanya menjadi "penonton" dari suatu kehidupan. Mereka hanya 
bisa melihat kesuksesan orang lain tapi sama sekali tidak pernah membayangkan 
untuk dirinya sendiri. Inilah yang disebut hidup tanpa tujuan/misi!, Anda harus 
mempunyai misi hidup di dunia ini agar hidup Anda berarti dan menggairahkan!!  
 
Untuk mencapai sukses tentu saja tidak mudah, karena Anda juga harus 
menyikapi kegagalan dengan baik jika memang Anda menghadapi kegagalan. 
Untuk mencapai sukses kerap kali kita harus melewati kesalahan/kegagalan dalam 
hidup. Banyak orang ingin sukses tapi sedikit sekali yang berani untuk menghadapi 
kegagalan. Kalau Anda ingin sukses, Anda tidak boleh takut gagal! 
 
Simak "Prestasi Kegagalan" seseorang dan bandingkan dengan diri Anda: 
- Gagal dalam bisnis/bangkrut, 1831 
- Dikalahkan dalam pemilihan legislatif, 1832 
- Bisnis kembali bangkrut, 1834 
- Tunangan meninggal dunia, 1835 
- Nervous breakdown, 1836 
- Dikalahkan dalam pemilihan legislatif, 1838 
- Dikalahkan dalam pemilihan untuk U.S Congress, 1843 
- Dikalahkan dalam pemilihan untuk U.S Congress, 1848 
- Dikalahkan dalam pemilihan U.S Senat, 1855 
- Dikalahkan dalam pemilihan untuk U.S Vice President, 1856 
- Dikalahkan dalam pemilihan U.S Senat, 1858 
- 1860, Abraham Lincoln, berhasil Menjadi Presiden USA!!, You cannot fail... 
Unless you Quit!! 
 
Anda bayangkan selama lebih dari 25 tahun Abraham Lincoln adalah seorang 
"juara gagal". Jadi sebenarnya kegagalan itu tidak ada selama Anda terus 
berjuang, bertahan, belajar dari kesalahan dan mencari cara yang lebih baik 
mencapai kemenangan. Lain halnya jika Anda berhenti mencoba maka pada saat 
itulah Anda pantas disebut sebagai orang yang gagal alias pecundang!. Ingatlah 
bahwa "Winners never quit, Quitters never win !!"  
 
Dalil untuk mencapai kesuksesan adalah : 
 
1. Anda HARUS berani menjadi sedikit "GILA" (dalam hal yang positif). 
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Abraham lincoln yang gagal puluhan tahun, Thomas Alfa Edison yang gagal ribuan 
kali dalam uji coba lampu pijar, colombus yang mengatakan dunia ini bulat ketika 
orang lain mengatakan dunia ini datar, wright bersaudara yang ingin agar manusia 
bisa terbang, JF Kennedy yang ingin manusia bisa ke bulan dll adalah contoh-
contoh manusia yang agak "gila" dan karena keuletannya yang luar biasa hebat 
inilah hidup mereka bermanfaat bagi banyak orang. Jadi terkadang Anda harus 
berani melakukan hal-hal yang berbeda dimana orang biasa tidak mau atau tidak 
berani melakukannya. 
 
Seperti yang dikatakan oleh President Calvin Coolidge "nothing in the world can 
take the place of persistence, talent will not; nothing is more common than 
unsuccessful men with talent. Education will not; the world is full of educated 
derelects. Persistence and determinatiion alone are omnipotent" 
 
Tidak ada yang bisa menggantikan arti penting kegigihan dan keuletan. Bakat pun 
tidak sebab ada sekian banyak orang gagal meski mereka berbakat . Pendidikan 
juga tidak bisa menggantikannya, sebab banyak orang berpendidikan tinggi tidak 
bisa mencapai apa-apa kecuali ijazahnya geripis dimakan jamur dan 
waktu.Kegigihan, keuletan dan tekat yang membara untuk mencapai tujuan hidup 
Anda  
inilah yang akan mendobrak rintangan yang Anda hadapi. jadi jika kekalahan demi 
kekalahan berusaha menjegal dan menjatuhkan Anda dan kesuksesan nampaknya 
makin mustahil maka ingatlah pernyataan diatas, bahwa "tidak ada yang bisa 
menggantikan kegigihan dan keuletan Anda!" 
 
 
2. Kendalikan Pikiran Anda 
 
Pikiran adalah kekuatan luar biasa yang harus Anda bisa kendalikan. Galileo 
bahkan pernah mengatakan "hati-hati dengan pikiran Anda". Apa yang harus kita 
kendalikan? pikiran negatif adalah hal yang harus bisa Anda kendalikan. Pikiran 
negatif memang tidak bisa kita tolak masuk ke pikiran kita, namun Anda harus 
melawannya dengan lebih banyak memasukan pikiran yang positif.  
 
Anda adalah apa yang Anda pikirkan!! jika Anda pikir akan gagal, maka 
sebenarnya adalah Anda sudah gagal. Untuk itu sukses selalu dimulai dari pikiran 
Anda!. Anda harus memiliki sikap "can do attitude" yakni "aku bisa melakukan hal 
itu". Banyak orang yang belum apa-apa sudah mengatakan "aku tidak bisa". 
Memang nantinya Anda akan diuji oleh kekalahan/kegagalan tapi Anda jangan 
berhenti, tetap jaga pikiran Anda secara positif bahwa setelah malam yang paling 
gelap, fajar akan segera menyingsing, disana telah menunggu istana emas, Anda 
cukup hanya melewati kegagalan-kegagalan saja. Ketika tiap kali hati kecil kita 
gundah karena belum melihat suatu hal menjadi lebih baik maka Anda harus 
melakukan oto sugesti kepada pikiran Anda "I refuse to give up, i shall continue 
firmly, steadily, and persistently until my good appears!"  
 
Ingatkan diri Anda secara terus menerus bahwa sukses bukan hanya milik orang 
yang brilian, berbakat, penuh keberuntungan dll tapi sukses luar biasa adalah milik 
orang yang persisten (pantang menyerah), yang terus berusaha mencari cara lebih 
baik dalam menemukan formula kemenangan meski berton-ton rintangan 
menghalangi Anda. Untuk menemukan emas, Anda harus menggali berton-ton 
tanah lumpur. Jangan pikirkan tanah lumpurnya tapi fokuslah pada emasnya!! 
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"Penemuan terbesar dalam generasi saya adalah bahwa kita dapat merubah hidup 
kita dengan merubah pola pikir kita" (William James) 
 
 
3. Selesaikan apa yang telah Anda mulai. 
 
Ya! Anda harus menyelesaikan apa yang telah Anda mulai rencanakan 
sebelumnya, jangan berhenti sebelum Anda menyelesaikannya. Fokuslah sampai 
tujuan Anda tercapai. Sukses dan gagal memiliki perbedaan yang tipis. Tidak ada 
orang yang gagal didunia ini, yang ada hanyalah orang cepat menyerah. Jika saja 
Thomas Alfa Edison berhenti pada percobaan yang ke 900 mungkin namanya 
tidak akan melegenda hingga saat ini.  
 
Jangan repotkan pikiran Anda dengan kegagalan masa lalu apalagi sampai 
membuat Anda trauma. Ubah rasa tramatik Anda, ubah kegagalan Anda menjadi 
energi positif untuk memperbaiki diri. Ubah energi kekalahan menjadi kekuatan 
baru dimana Anda akan melakukan upaya yang lebih baik dan lebih hebat dari 
sebelumnya. 
 
Jangan pernah menyesali diri ataupun iri hati karena Anda tidak terlahir dalam 
keluarga kaya, tidak dapat harta warisan berlimpah, tidak dapat suami/istri kaya, 
tidak dikaruniai bakat, keberuntungan dll. Untuk sukses Anda hanya perlu memiliki 
tujuan yang jelas, persistensi dan determinasi yang keras untuk mencapai tujuan 
tersebut. Hidup ini keras dan Anda juga harus keras agar hidup ini melunak 
kepada Anda.  
 
Selamat berjuang mencapai kehidupan yang lebih baik !! 
http://web-cerdas.cjb.net/ 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kunci Entrepreneurship, Kreatif dan Inovatif 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dunia usaha boleh saja berubah cepat. Sayangnya, teori-teori yang muncul, 
relative tidak diperbarui. Hasilnya? Peter Dracker, pakar ekonom dan manajemen. 
Langsung menuding. 
 
Katanya, “Ekonomi berdasarkan manajemen telah mati!”. Komentarnya ini sebagai 
sikapnya terhadap upaya penerapan teori yang dihasilkan dari kajian akademis 
seringkali terbentur berbagai variable yang tak pernah diperhitungkan sebelumnya. 
Bagaimana Paul Ormerod? Lebih ekstrim lagi. Malah secara tegas mengemukakan 
pendapat yang seolah memvonis bahwa ilmu ekonomi –secara keseluruhan- telah 
mati. 
 
Dracker menilai, manajemen amat lambat menjawab perubahan yang terjadi. Ia 
melihat, pihak yang mampu menjawab perubahahn dunia usaha yang begitu cepat 
bukanlah manajemen, tetapi ekonomi berdasarkan kewirausahaan 
(entrepreneurship). Itu sebabnya Dracker maupun Paul EMrod haqul yaqin, maju 
mundurnya perusahaan tergantung pada kemampuan sang entrepreneur –
umumnya pendiri atau pemilik usaha- untuk mengembangkan bisnisnya. 
Kesimpulannya, kegagalan sang pemilik memajukan perusahaan, berakibat 
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mandeknya perusahaan yang bersangkutan. Artinya, terdapat ketergantungan 
yang begitu tinggi terhadap sang entrepreneur (si empunya perusahaan/sang wira 
usaha) 
 
Begitupun Prof. Alejandrino J. Ferreria dari Asean Institute of Management di 
Filipina, sami mawon. Menurutnya, superioritas usaha yang digeluti amat 
ditentukan oleh paradigma wirausaha itu sendiri. “Sukses yang dicapai sekarang, 
tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan perencanaan dan kemampuan 
melihat ke depan,” ungkap Alejandrino dalam suatu lokakarya di lembaga 
manajemen PPM di Jakarta. Masih kata Alejandrino, setidaknya ada empat 
paradigma yang dapat membuat seorang wirausaha menjadi sukses atau superior 
di tingkat persaingan usaha yang semakin ketat. 
 
Pertama, seorang wirausaha harus mampu memprediksi kemungkinan dimasa 
mendatang. Sebab, entrepreneur itu harus sarat ide-ide, seolah hanya melihat 
peluang dan kepuasan pelanggan. Sedangkan eksekutif, adalah seorang yang 
senantiasa menyelesaikan masalah yang timbul di perusahaan. 
 
Paradigma kedua, fleksibilitas dari sang wirausaha. “Seorang entrepreneur harus 
bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja maupun lingkungan usaha,” 
paparnya. Nah, hal ini diyakini akan membawa perusahaan untuk terus bisa 
bertahan. 
 
Ketiga, rule of the game, harus dinamis dalam mengantisipasi sebagal macam 
kemungkinan sebagai kemampuan mengubah aturan main. Hal ini berkaitan erat 
dengan inovasi atau penciptaan hal-hal baru dalam berbisnis. Perubahan sistim 
pembayaran tariff telepon selular dari pascabayar ke prabayar merupakan contoh 
nyata perubahan aturan main (rule of the games) yang sangat antisipatif. 
 
Paradigma keempat adalah kemampuan melanjutkan perubahan dari aturan atau 
bentuk yang telah ada sebelumnya. “Inovasi yang kita buat dalam beberapa masa 
ke depan akan selalu tertinggal. Kemampuan memperbaharui produk dan aturan 
main inilah yang dapat membuat seorang wirausaha menjadi superior, “ tandas 
Alejandrino serius. 
 
Tapi tunggu dulu, kenyataan lain mengungkap bahwa kewirausahaan seorang 
entrepreneur saja ternyata belum cukup. Sebab, tentu ada keterbatasan-
keterbasatan sang wirausaha itu sendiri dalam menggelindingkan roda usahanya. 
Itu sebabnya seorang wirausaha tidak boleh pelit dalam menularkan 
(mentransformasikan) ilmu entrepreneurshipnya kepada individu-individu di setiap 
lini perusahaannya. Nah, ini yang disebut dengan intrapreneurship atau intrausaha. 
Sebab, pada dasarnya, intrapreneurship adalah jiwa wirausaha yang juga 
merupakan hal mutlak yang harus dibangkitkan pada individu-individu dalam suatu 
perusahaan. 
 
Konon, intrapreneurship belakangan makin berkembang saat perusahaan pusing 
tujuh keliling memikirkan pesaing-pesaing barunya yang memiliki sumber daya 
manusia dengan tingkat entrepreneurship amat tnggi. “Timbulnya fenomena ‘baru’ 
sebperti ini, pada akhirnya memaksa perusahaan untuk mentransformasikan jiwa 
wirausahanya kepada individu-individu di organisasinya,” kata pakar pemasaran 
dari Universitas Indonesia D. Rhenald Kasali. Kedepan, lanjutnya, kombinasi 
antara entrepreneurship dan intrapreneurship inilah yang akan menjadi kendaraan 
untuk mencapai tujuan secara optimal. 
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Jadi, ketika manajemen dianggap mati dan digantikan kewirausaha, bukan berarti 
manajemen tak diperlukan sama sekali. Manajemen tetap perlu, dan sebagai 
jawabannya ada pada intrausaha. Jadi, intrausaha merupakan kombinasi antara 
wirausaha dengan manajemen, karena jiwa entrepreneur juga tumbuh dari sebuah 
organisasi yang dijalankan dengan mengadopsi manajemen sebagai sarana 
mentransformasikannya. Memang, seperti kata Rhenald, entrepreneurship wajib 
dimiliki setiap pemimpin (leader) masa kini. Namun entrepreneurship dapat 
diciptakan, bukan hanya dilahirkan. 
Karena itu, entrepreneur adalah seorang individu yang terorganisasi dengan baik, 
bukan acak-acakan dan tak ter struktur. 
 
Lantas, bagaimana MLM? Banyak menyebut, bidang usaha ini “Universitas 
Entrepreneur”. Maklumlah, di bisnis yang memadukan selling dan sponsoring ini, 
setiap pelakunya diarahkan menjadi pengusaha mandiri, tanpa melihat embel-
embel pendidikan maupun status sosial lainnya. Mereka terus dituntut kreatif dan 
inovatif dalam setiap kondisi, bangkit dari kegagalan, menciptakan downlinenya 
sebagai wirausaha juga. Tanpa duplikasi ini, jangan berharap seseorang menunai 
kesuksesan di MLM. 
 
 
Salam Sukses 
http://web-cerdas.cjb.net 
 
 
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      Tindakan : Rangkaian Utama Meraih Sukses 
      Oleh Rahmat*  
 
      Bermimpilah yang tinggi, tetapi bukan sekedar mimpi. Tidak akan berguna  
      mimpi yang indah atau mimpi yang luhur jika tanpa tindakan untuk memulai  
      meraih mimpi tersebut. Mimpi memang sangat perlu untuk memlihara gairah  
      hidup dan kemajuan, tetapi mimpi tanpa disertai tindakan hanyalah seperti  
      pepesan kosong belaka.  
 
      Belajarlah tiada henti. Belajar adalah salah satu modal sukses bagi setiap  
      orang. Sering orang mengatakan tidak bisa tanpa pernah belajar. Jika saat  
      ini masih banyak yang belum Anda kuasai, sudahkah Anda belajar? Namun  
      belajar tidak akan ada gunanya, meskipun seberapa lama Anda belajar,  
      seberapa tinggi ilmu Anda, dan seberapa komplek ilmu Anda, tanpa disertai  
      aplikasi dari ilmu tersebut.  
 
      Jangan hanya asik dengan belajar, mencari strategi yang jitu agar Anda  
      bisa sukses cepat. Karena suatu strategi bisa diketahui jitu jika kita  
      telah mengaplikasikan strategi tersebut, bahkan keadaan lapangan bisa  
      berbeda dengan teori. Teori memang perlu, belajar memang perlu, tetapi  
      mengaplikasikan teori yang telah kita pelajari itu lebih perlu.  
 
      Aplikasi atau tindakanlah yang membuat orang sukses, tentu saja setelah  
      mimpi yang tinggi dan ilmu yang mencukupi. Tindakanlah yang membedakan  
      antara orang yang sukses dengan pemimpi disiang bolong. Tindakanlah yang  
      akan memberi makna terhadap ilmu yang Anda miliki.  
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      Tindakan bukan sembarang tindakan, tindakan yang diperlukan untuk sukses  
      adalah tindakan yang kontinyu penuh komitment. Tindakan yang cerdas bukan  
      hanya keras, tindakan yang dilandasi dengan strategi jitu yang sudah kita  
      susun, dan tindakan dengan determinasi yang tinggi tanpa kenal henti  
      seperti yang telah dilakukan oleh para mujahid kita dalam berjihad membela  
      agama kita.  
 
 
      *Rahmat adalah pengusaha, pembicara, trainer, dan pemilik serta penulis  
      utama Buletin Mingguan Motivasi Islami. 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      Saya Tidak Bisa 
      Oleh Rahmat*  
 
      "Saya tidak bisa." 
      "Saya tidak berbakat." 
      "Saya hanya orang biasa." 
 
      Itulah dalih-dalih yang sering muncul saat seseorang diajak melakukan  
      sesuatu hal yang agak berat atau menantang. Berdalih adalah salah satu  
      ciri dari orang yang hidup di bawah garis. Dalih ini muncul jika seseorang  
      yang tidak memiliki kepercayaan diri, sehingga ia merasa akan gagal jika  
      melakukannya.  
 
      Dalih ini dikatakan karena mereka tidak mau repot-repot mencoba, mereka  
      menyabotase kesempatan mereka sendiri untuk sukses bahkan sebelum  

mereka memulai. Mereka menipu dan meremehkan diri sendiri dengan 
memberikan tanggapan seperti itu. Mereka mungkin tidak akan gagal, tetapi 
mereka pasti tidak akan berhasil.  

 
      Jika Anda pernah membaca biografi orang-orang yang dikatakan "berbakat"  
      itu, Anda akan melihat bahwa hidup mereka dipenuhi dengan belajar dan  
      latihan serta kemauan mencoba terus-menerus dengan diiringi oleh  
      kegagalan-kegagalan. Atlit-atlit piala Thomas dan Uber yang beberapa waktu  
      lalu gagal, hidupnya dipenuhi oleh dedikasi tinggi terhadap latihan.  
      Hampir tiap hari dan hampir seharian mereka berlatih. Meskipun demikian  
      mereka masih gagal, apa lagi jika tidak berlatih.  
 
      Andrias Harefa adalah orang yang berbakat dalam menulis. Buku dan  
      artikelnya begitu banyak dan bahkan beberapa buku dia menjadi best seller.  
      Tetapi Anda tahu bagaimana dia bisa menulis dengan hebat? Dia begitu lahap  
      dalam membaca buku dan sering menulis, dan tidak sedikit tulisannnya yang  
      ditolak media masa.  
 
      Oleh karena itu, jangan menganggap diri kita tidak mampu sebelum mencoba,  
      belajar, dan berlatih.  
 
 
      *Rahmat adalah pengusaha, pembicara, trainer, dan pemilik serta penulis  
      utama Buletin Mingguan Motivasi Islami. 
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      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      Sukses ada diantara kegagalan 
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      Oleh Rahmat*  
 
      "Apa yang orang lihat dari kesuksesan saya cuma 1%, tapi 99% yang tidak  
      terlihat adalah kegagalan saya." 
      Soichiro Honda  
 
      Tidak akan ada yang namanya bohlam lampu jika Thomas Edison tidak  
      mengalami ribuan kali gagal dalam membuat bohlam lampu tersebut. Untuk  
      mendapatkan emas, para penambang harus mengambil setumpuk pasir  
      berkali-kali guna mendapatkan beberapa butir emas.  
 
      Begitulah kesuksesan, Anda harus mendapatkannya diantara kegagalan.  
      Diantara ribuan peluang dan kesempatan, di sana ada kesuksesan, namun  
      dikelilingi dengan kegagalan. Ambil kesempatan dan peluang tersebut,  
      biarkan Anda gagal dalam proses menemukan kesuksesan tersebut.  
 
      Setiap kegagalan yang Anda buat adalah anak tangga Anda menuju pincak,  
      yaitu sukses. Setiap kegagalan yang Anda temukan, memberikan arah yang  
      jelas menuju sukses. Setiap kegagalan akan mengurangi pilihan kegagalan  
      selanjutnya, yang berarti peluang sukses lebih besar.  
 
      Bahkan dakwah manusia teragung sepanjang jaman, Rasulullah SAW, tidak  
      selamanya berhasil. Keberhasilan yang didapat oleh Rasulullah SAW,  
      didapatkan setelah melalui berbagai kegagalan. Tidak semua orang yang  
      didakwahi Rasulullah SAW masuk Islam, bahkan paman beliau sendiri.  
 

Rasulullah SAW tahu, bahwa setiap upaya dalam memberikan petunjuk 
kepada umat manusia, tidak akan semua manusia mengikutinya. Namun 
beliau tetap mencoba, menyampaikan risalah kepada semua manusia yang 
bisa dijangkau oleh beliau. Hasilnya bisa Anda lihat sendiri.  

 
Lebih banyak Anda mencoba, akan mendekatkan Anda kepada sukses, 
meskipun Anda akan mengalami banyak kegagalan. Namun cuma itulah yang 
kita diperlukan, karena kita sering tidak tahu mana yang akan berhasil.  

 
 
      *Rahmat adalah pengusaha, pembicara, trainer, dan pemilik serta penulis  
      utama Buletin Mingguan Motivasi Islami. 
 
 
 
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      Keberanian Itu Perlu 
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      Oleh Rahmat*  
 
      Thomas J. Stanley, Ph.D., penulis buku laris #1 New York Times The  
      Millionaire Next Door, dalam bukunya yang lain The Millionaire Mind,  
      menjelaskan bahwa ada hubungan signifikan antara keberanian dan  
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      keberhasilan orang-orang kaya. Dalam meraih kekayaan yang besar 
diperlukan mengambil resiko, dan mengambil resiko itu memerlukan 
keberanian.  

 
      Keberanian bukan hanya diperlukan saat memulai sebuah bisnis atau saat  
      menginvestasikan uangnya. Keberanian diperlukan bagi siapa pun, termasuk  
      Anda yang masih berstatus sebagai pegawai disuatu perusahaan. 

Keberhasilan Anda akan dipengaruhi keberanian Anda melakukan tugas-tugas 
yang sulit. Jika Anda berani melakukan tugas yang sulit, kemudian berhasil 
maka kualitas diri Anda akan meningkat dimata bos Anda.  

 
      Seorang penemu berhasil karena keberaniannya dalam terus mencoba ide-ide  
      baru. Mereka tidak takut percobaannya akan gagal. Seorang pemilik bisnis  

 yang sukses berani menginvestasikan kekayaannya, berani meminjam uang, 
dan berani menerima tanggung jawab dari para investor. Mereka juga berani  

      memunculkan inovasi-inovasi produk baru yang tidak ada jaminan akan laku  
      dipasaran.  
 
      Begitu juga seorang penjual yang sukses dan anggota bisnis jaringan yang  
      berhasil meraup penghasilan besar. Mereka memiliki kualitas keberanian  
      yang cukup untuk terus menawarkan produk, jasa, atau bisnis mereka. Mereka  
      tidak takut ditolak atau mendapat ejekan dari prospek mereka. Tidak ada  
      kesuksesan tanpa keberanian bertindak.  
 
      Bagaimana agar kita berani? Salah satu cara untuk mendapatkan keberanian  
      ialah selalu melakukan prinsip "Just Do It". Hidup ini penuh dengan  
      kepastian, maka bertindaklah. Jika menurut Anda ada suatu tindakan yang  
      akan memperbaiki hidup Anda, maka bertindaklah. Selalu ada hasil dari  
      tindakan yang benar, baik berhasil maupun gagal  
 
 
      *Rahmat adalah pengusaha, pembicara, trainer, dan pemilik serta penulis  
      utama Buletin Mingguan Motivasi Islami.  
 
 
    
       :: GAYA HIDUP MILYUNER AMERIKA :: 
 
            Ada 1 lembaga penelitian sekuler di USA yg meneliti tentang  
            orang-orang bahagia. Karena ini lembaga sekuler, ukuran bahagia  
            pertama adalah banyaknya uang, maka lembaga tersebut mensurvey  
            orang-orang kaya (milyuner) dengan sample awal sebanyak lebih dari  
            200ribu orang milyuner. Dari 200 ribu itu disaring kadar bahagia-nya  
            berdasarkan berbagai parameter termasuk keluarga tersebut. 
 
            Hasil saringan terakhir ada sekitar 200 orang yang dianggap sangat  
            bahagia, karena selain kaya, bisnisnya luar biasa, menikmati hidup,  
            keluarganya beres. Hasil survey tersebut ditulis dalam buku karangan  
            Thomas Stanley berjudul "The Millionaire Mind." 
 
            Orang-orang kaya tersebut rata-rata sudah berumur, mereka adalah  
            orang kaya dalam 1 generasi, artinya bukan kaya warisan, tapi kaya  
            dengan modal zero, alias kerja sendiri. Kemudian orang-orang ini  
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            diwawancara satu per satu secara detail, dan di-summary-kan gaya  
            hidup orang-orang tersebut, berikut 10 gaya hidup mereka : 
 
              Orang-orang tersebut frugal = hemat, artinya: mereka penuh  
              pertimbangan dalam memanfaatkan uang mereka. Untuk beli sesuatu,  
              pikir-pikir dulu Sekitar 20 kali, tipe orang yang tanya sama Tuhan  
              tentang segala sesuatu pengeluaran. Mereka tidak diperbudak mode,  
              meskipun tidak kuno, tapi modis. Mereka tahu di mana beli barang  
              bagus tapi murah.  
 
              Orang-orang tersebut selalu hidup di bawah income mereka, tidak  
              hidup gali lobang tutup lobang alias anti utang.  
              Sangat loyal terhadap pasangan - tidak cerai dan setia!  
              Selalu lolos dari prahara baik dalam keluarga/bisnis (di USA  
              sering resesi ekonomi, mereka selalu lolos). Setelah ditanya apa  
              kunci lolosnya, jawabannya: "overcoming worry and fear with pray,  
              with faith to God. We have God and His word."  
 
              Cara berpikir mereka berbeda dalam segala segi dengan orang-orang  
              kebanyakan, contoh: kita kalau ke mall, mikir abisin duit, mereka  
              malah survey mencari bisnis apa yang paling laku di mall. They  
              think differently from the crowd. Mereka "man of production" bukan  
              "man of consumption."  
 
              Ketika ditanya kunci suksesnya: 
 
              a. Punya integritas = omongan dan janji bisa dipegang dan  
              dipercaya. 
              b. Disiplin = tidak mudah dipengaruhi, dalam segala hal, termasuk  
              disiplin dalam hal makanan, mereka orang yang tidak sembarangan  
              konsumsi makanan. Tidak serakah. 
              c. Selalu mengembangkan social skill = cara bergaul, belajar  
              getting along with people, belajar leadership, menjual ide, mereka  
              orang yang meng-upgrade dirinya, tidak malas belajar. 
              d. Punya pasangan yg support, selalu mendukung dalam keadaan  
              enak/tidak enak. Menurut mereka, integrity dimulai di rumah, kalau  
              seorang suami/istri tidak bisa dipercaya di rumah, pasti tidak  
              bisa dipercaya di luar.  
              Pembagian waktu/aktivitas, paling banyak untuk hal-hal berikut: 
 
              a. Mengajak anak dan cucu sport/olahraga, alasannya, dengan  
              olahraga bisa meningkatkan fighting spirit yang penting untuk  
              pertandingan rohani untuk menang sebagai orang beriman, untuk bisa  
              sportif (menerima kenyataan, tetapi dengan semangat untuk  
              memperbaiki dan menang). 
              b. Banyak memikirkan tentang investment. 
              c. Banyak waktu berdoa, mencari hadirat Allah, belajar Firman. Ini  
              menjadi lifestyle mereka sejak muda. 
              d. Attending religious activities. 
              e. Sosializing with children and grand child, ngobrol. 
              f. Entertaining with friends, maksudnya bergaul, membina hubungan.  
 
              Have a strong religious faith, dan menurut mereka ini kunci sukses  
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              mereka.  
              Religious millionaire. 
              Mereka tidak pernah memaksakan suatu jumlah asset sama Tuhan, tapi  
              mereka belajar mendengarkan suara Tuhan, berapa jumlah aset yang  
              Tuhan inginkan buat mereka. Minta guidance untuk bisnis. Mereka  
              bukan type menelan semua tawaran bisnis yang disodorkan kepada  
              mereka, tapi tanya Tuhan dulu untuk mengambil keputusan.  
              Ketika ditanya tentang siapa mentor mereka, jawabannya adalah  
              Tuhan. 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Teka Teki Imam Al-Ghazali 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya lalu beliau 
bertanya Teka-Teki : 
 
Imam Al-Ghazali : "Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini ?" 
Murid 1 : "Orang tua" 
Murid 2 : "Guru" 
Murid 3 : "Teman" 
Murid 4 : "Kaum Kerabat" 
Imam Ghazali : "Semua jawaban itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita 
ialah MATI. Sebab 
itu janji Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati (Surah Ali-Imran:185). 
 
Imam Ghazali : "Apa yang paling jauh dengan kita di dunia ini ?" 
Murid 1 : "Negeri Cina" 
Murid 2 : "Bulan" 
Murid 3 : "Matahari" 
Murid 4 : "Bintang-bintang" 
Imam Ghazali : "Semua jawaban itu benar, tetapi yang paling benar adalah MASA 
LALU. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak akan dapat 
kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini, hari esok dan 
hari2 yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama". 
 
Imam Ghazali : "Apa yang paling besar di dunia ini ?" 
Murid 1 : "Gunung" 
Murid 2 : "Matahari" 
Murid 3 : "Bumi" 
Imam Ghazali : "Semua jawaban itu benar, tetapi yang paling besar sekali adalah 
HAWA NAFSU (Surah Al-A'raf : 179). Maka kita harus hati2 dengan nafsu kita, 
jangan sampai nafsu kita membawa kita ke neraka. (Na'udzu billaahi min zaalikh). 
 
Imam Ghazali : "Apa yang paling berat di dunia ini ?" 
Murid 1 : "Baja" 
Murid 2 : "Besi" 
Murid 3 : "Gajah" 
Imam Ghazali : "Semua jawaban itu benar, tetapi yang pali berat adalah 
MEMEGANG AMANAH  (Surah : Al-Ahzab : 72). Tumbuh2an, binatang, gunung 
dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Swt meminta mereka menjadi 
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khalifah (pemimpin) di dunia ini, tetapi manusia dengan sombongnya berebut-rebut 
menyanggupi permintaan Allah Swt sehingga banyak manusia masuk ke neraka 
karena gagal memegang amanah". 
 
Imam Ghazali : "Apa yang paling ringan di dunia ini ?" 
Murid 1 "Kapas" 
Murid 2 "Angin" 
Murid 3 "Debu" 
Murid 4 "Daun-daun" 
Imam Ghazali : "Semua jawaban itu benar, tetapi yang paling ringan sekali di dunia 
ini adalah MENINGGALKAN SHOLAT. Gara2 pekerjaan kita atau urusan dunia, 
kita tinggalkan sholat". 
 
Imam Ghazali : "Apa yang paling tajam sekali di dunia ini ?" 
Murid2 dengan serentak menjawab : "Pedang" 
Imam Ghazali : "Itu benar, tapi yang paling tajam sekali di dunia ini adalah LIDAH 
MANUSIA.Karena melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan 
melukai perasaan saudaranya sendiri" 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kutipan yang paling terkenal dari Theodore Roosevelt 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
"Bukannya kritikus yang penting, 
 
bukannya orang yang menunjukkan  
bagaimana orang kuat itu tersandung,  
 
atau di mana pelaku itu dapat melakukannya  
dengan lebih baik.  
 
Kreditnya adalah kepunyaan orang yang  
benar-benar dalam arena; yang wajahnya  
memar,  
 
penuh keringat serta darah;  
 
yang bejuang dengan berani;  
 
yang berulang-ulang membuat kekeliruan;  
 
yang mengenal antusiasme serta  
bededikasi dalam mengejar tujuan yang  
layak;  
 
yang, dengan kemungkinan terbaik akhirnya  
meraih kemenangan; dan yang dengan  
kemungkinan terburuk,  
 
jika gagal, setidaknya gagal setelah  
mencoba dengan berani,  
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sehingga tempatnya takkan pernah  
bersamaan dengan jiwa-jiwa dingin serta  
pengecut yang tidak mengenal kemenangan  
maupun kekalahan."  
 
**** silahkan kunjungi  
http://web-cerdas.cjb.net  ---  
dalam 1 th kedepan anda bisa jadi sukses & kaya seperti yg 
anda impikan *** 
 
 
Best Regard, 
 
‡‡‡ Joko Setiawan ® ‡‡‡ 
_________________________________________ 
http://web-cerdas.cjb.net 
"Cara Cerdas dan Menjadi Kaya sekaya yg Anda impikan" 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"Kekuatan Motivasi Dalam Membangun Bisnis" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Motivasi adalah aset terpenting dalam diri Anda yang sangat menentukan 
keberhasilan Anda dalam membangun suatu bisnis. 
 
Motivasi timbul dari dalam diri dengan adanya cita-cita/tujuan yang ingin Anda 
capai. Tanpa adanya motivasi yang kuat dari dalam diri, hampir bisa dipastikan 
seseorang tidak akan berhasil dalam bisnisnya. Motivasi inilah yang senantiasa 
akan membuat Anda kuat dan tegar dalam membangun bisnis. Bagi mereka yang 
memiliki motivasi rendah mungkin hanya dalam hitungan minggu sudah akan 
menyerah kalah dalam membangun bisnisnya. 
 
Lantas cita-cita/tujuan seperti apa yang bisa membangkitkan motivasi 
dalam diri kita? 
 
Berikut adalah beberapa contoh mengapa seseorang ingin terjun membangun 
bisnis MLM / network marketing / afiliasi multi tier: 
 
1. Ingin kebebasan uang dan waktu. 
 
Kebanyakan dari kita yang menjadi karyawan mungkin menganut falsafah Pergi 
Pagi Pulang Petang Penghasilan Pas-Pasan (7P). Mereka yang masih berada 
pada tahapan ini tentu saja sulit mendapatkan kelebihan uang berlebih, terlebih 
lagi waktu luang untuk keluarga, rekreasi dll. 
 
Bagi karyawan yang sudah memiliki gaji tinggi pun biasanya tanggung jawabnya 
lebih tinggi dan waktu untuk bekerja juga lebih padat. Al hasil uang mungkin bisa 
didapat tapi kebebasan waktu tidak ada. 
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Bisnis Network Marketing adalah salah satu bisnis terbaik di dunia yang bisa 
memberikan kebebasan uang dan waktu dengan risiko yang amat sangat minim. 
Bahkan di Network Marketing USER boleh dibilang tidak ada risiko sama sekali! 
 
Bisnis USER mampu memberikan Anda pendapatan uang/materi yang banyak dan 
tentu saja Usaha Sejahtera ini tidak akan pernah meminta Anda untuk bekerja 
lebih keras ketika pendapatan Anda semakin tinggi. Artinya adalah Anda akan 
memiliki kebebasan waktu karena tidak ada bos/atasan yang senantiasa 
memerintah Anda dan yang lebih bagus lagi adalah uang akan terus mengalir terus 
menerus sepanjang hidup ke kantong Anda (pasif 
income). 
 
Dan dengan kelebihan uang yang dimiliki akan lebih baik lagi jika digunakan untuk 
kemanfaatan selain diri sendiri/keluarga yakni menolong kaum miskin, memberikan 
bea siswa untuk orang yang tidak mampu, mendirikan tempat ibadah dll.  
 
Uang tidak melulu identik dengan kerakusan atau ketamakan manusia dalam 
mencari harta dunia tapi uang akan bisa memberikan kebahagian kepada Anda 
atau orang lain, jika Anda bisa menggunakannya secara bijak. 
 
 
2. Membantu orang lain agar sukses. 
 
Banyak orang yang sudah kaya materi namun tetap bergabung ke dalam 
pemasaran jaringan (Network Marketing). Mereka sama sekali tidak menginginkan 
uang namun memiliki tujuan misalnya untu membantu orang lain agar sukses 
secara materi. Bagi mereka, membantu orang lain adalah tujuan mulia dan 
merupakan tantangan besar yang harus bisa dilaksanakan. 
 
Di bisnis USER, Anda harus membantu orang lain untuk sukses maka barulah diri 
Anda akan sukses. Kesuksesan tidak bisa diraih sendirian namun harus dengan 
kerjasama team yang baik. 
 
Bisnis USER tidak menjual khayalan semata namun bisa memberikan impian yang 
tentunya harus diraih oleh kita semua dengan kerja keras yang cerdas. 
Kesuksesan di bisnis jaringan USER akan bisa diraih hanya jika Anda konsisten, 
dan mampu mengatasi rasa bosan, putus asa serta hal-hal negatif dalam diri. 
 
Bisnis adalah suatu proses dimana kita akan mengalami banyak kesalahan, 
kegagalan dll dan kita harus banyak belajar dari kesalahan tersebut. Bagusnya jika 
Anda salah, tidak ada atasan/boss yang akan memarahi Anda karena bisnis ini 
adalah miliki Anda sendiri.  
 
Hampir sulit menjumpai orang yang sukses tanpa bekerja keras dan melewati 
berbagai kesulitan terlebih dahulu. Simak tabungan kesulitan hidup Abraham 
Lincoln berikut ini sebelum ia terpilih menjadi Presiden AS : 
 
- Gagal dalam bisnis/bangkrut, 1831 
- Dikalahkan dalam pemilihan legislatif, 1832 
- Bisnis kembali bangkrut, 1834 
- Tunangan meninggal dunia, 1835 
- Nervous breakdown, 1836 
- Dikalahkan dalam pemilihan legislatif, 1838 
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- Dikalahkan dalam pemilihan untuk U.S Congress, 1843 
- Dikalahkan dalam pemilihan untuk U.S Congress, 1848 
- Dikalahkan dalam pemilihan U.S Senat, 1855 
- Dikalahkan dalam pemilihan untuk U.S Vice President, 1856 
- Dikalahkan dalam pemilihan U.S Senat, 1858 
- 1860, Berhasil Menjadi Presiden USA !! (YOU CANNOT FAIL.... UNLESS YOU 
QUIT!!) 
 
Lakukan yang terbaik untuk diri Anda dan untuk orang-orang yang Anda cintai, 
jangan pilih jadi pecundang karena sudah terlalu banyak pecundang di dunia ini... 
Sukses bukan hanya milik orang lain, Anda pun bisa! jadilah pemenang!! 
 
Salam USER!! 
http://web-cerdas.cjb.net 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Inspirasi41 -Menambah Kualitas Diri 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Kutipan dari Astaga dot com untuk Anda: 
 
 Tidak bisa tidak,  
 jika Anda ingin terus mencetak keberhasilan,  
 Anda wajib menambah kualitas diri dengan memanfaatkan  
 menit demi menit dari waktu Anda.  Saran di bawah ini  
 berguna bagi Anda yang ingin melakukannya: 
 
 * Ikuti informasi terbaru 
 Jangan lewatkan waktu senggang Anda dengan melamun  
 atau berkhayal yang bukan-bukan, lebih baik  
 Anda manfaatkan waktu itu untuk melahap berbagai  
 informasi terbaru. Toh, sumber informasi belakangan ini  
 semakin beragam. Anda bisa mendapatkan informasi terkini  
 dari surat kabar, tabloid, majalah, internet, radio,  
 televisi, dll. Dengan mengikutinya, paling tidak  
 wawasan Anda akan terus bertambah.  
 Sehingga Anda nggak ketinggalan berita! 
 
 * Contohlah orang-orang yang sukses 
 Konon, figur atau tokoh orang-orang sukses bisa menjadi  
 sumber inspirasi Anda untuk mencapai keberhasilan.  
 Ketahuilah motto, motivasi hidup, dan cara-cara mereka  
 dalam meraih sukses. Siapa tau hal itu bisa menambah  
 semangat Anda untuk sukses. Atau tak perlu jauh-jauh,  
 perhatikan daftar orang-orang berhasil di lingkungan  
 kantor Anda. Cari tau, apa yang membuatnya berhasil.  
 Kemudian rencanakan langkah untuk masuk dalam daftar  
 orang-orang yang berhasil.  
 
 * Rencanakan penambahan ketrampilan 
 Buatlah daftar keahlian dan ketrampilan yang sudah  
 Anda kuasai dan mana yang belum. Kemudian buatlah  
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 rencana untuk menguasai ketrampilan yang belum Anda miliki.  
 Antara lain Anda bisa mengikuti kursus, seminar,  
 kelompok diskusi, atau mungkin sekolah lagi.  
 Tapi ingat, ikuti itu semua dengan serius,  
 jangan setengah-setengah.  
 
 * Bersaing sehat 
 Bersainglah secara sehat di kantor Anda.  
 Jika ada rekan yang lebih berhasil dari Anda,  
 jangan iri dan menjadikannya musuh.  
 Justru sebaliknya, ia bisa menjadi cambuk agar  
 Anda bisa menandingi kesuksesannya  
 dengan cara-cara yang positif.  
 Kalau perlu, Anda bisa menjadikannya  
 teman diskusi atau sharing tentang  
 langkah menuju keberhasilan. 
 
 Pada dasarnya, kemauan yang kuat dari  
 dalam diri Anda untuk terus menambah bobot dan  
 kualitas diri akan mendukung tercapainya kesuksesan itu.  
 Maka, lakukanlah dengan niat tulus dan sungguh-sungguh.  
 Sehingga Anda mampu menembus persaingan yang  
 belakangan ini semakin mengerikan.  
 Ingat, tak ada orang yang lebih bodoh selain orang yang  
 tak menyadari kekurangannya. Sukses untuk Anda...! 
 (Sumber: Astaga.com) 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Rahasia Sukses Bos-bos Jepang!!! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Cara hidup pemimpin Jepang sangat sederhana dibanding dengan rekan-rekan di 
Barat. Rasanya mereka memandang rendah kemewahan. Suatu barang harus ada 
fungsinya. 
 
Pernah orang Jepang dijuluki les marchands des transistors (pedagang transistor) 
oleh de Gaulle. Namun sekarang mereka bukan hanya juara dunia dalam hi-fi, 
tetapi juga dalam microprocessor, mobil, bioindustri dan lain-lain. 
 
Dalam sepuluh tahun terakhir produksi Jepang meningkat dua kali lebih cepat 
daripada Amerika Serikat. Apa rahasianya? 
 
Berikut ini kita akan menjenguk orang-orang yang mempunyai andil besar dalam 
kemajuan tehnik Jepang. 
 
Mula-mula kita jumpai Akio Morita si pencipta perusahaan Sony. Dia menyukai 
olahraga golf, sekaligus menjadi pengagum musikus Beethoven. Saking 
gandrungnya pada musik sampai-sampai di lapangan pun dia ingin bermain golf 
sambil mendengarkan Symphony kesembilan. 
 
"Saya membutuhkan sebuah alat kecil dengan pengeras suara," kata Akio Morita 
pada anak didiknya. Tak lama kemudian terciptalah walkman. 
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Dia berusia sekitar enampuluhan, kurus, rambutnya putih dan matanya hampir 
kuning. Tapi ia nampak seperti umur duapuluh karena semangatnya yang tak 
kenal lelah. 
 
Rumahnya di daerah kedutaan, di Tokyo. Bertingkat, dengan kebun dan sebuah 
kolam renang. Boleh dikata dia seorang boss Jepang yang sudah berorientasi ke 
Barat. Dia tak berkeberatan istrinya turut menjamu tamu dalam pakaian Barat. 
Tetapi, ia tetap menjalani hidup sederhana dan kekeluargaan menurut tradisi. 
 
Setiap pagi pukul delapan tepat Akio Morita tiba dikantor. Ia selalu mengenakan 
seragam yang sama dengan yang dipakai anak buahnya, meskipun jas luarnya 
buatan Inggris. Ini untuk menunjukkan semangat demokratis yang menjiwai setiap 
perusahaan Jepang. 
 
Pada tahun 1947 Akio Morita mendirikan perusahaan Sony; memasarkan 
transistor yang pertama, televisi berwarna pertama, dan walkman pertama. Saat ini 
perusahaan sedang maju-majunya, ia mengekspor 70% dari produknya. "Pasaran 
kami adalah seluruh dunia," katanya. 
 
Kemajuan teknologi Jepang didorong oleh semangat untuk menyegerakan, dengan 
penuh kesadaran dan rasa kebanggaan. Tidak sampai dua generasi untuk 
mewujudkan mukjizat ini. Sebelumnya, orang Barat mengejek, Jepang hanya bisa 
membuat sepeda yang rodanya tidak bisa berputar dan jam-jam yang tidak bisa 
dipercaya. Karikatur tahun tigapuluhan pernah menunjukkan gambar seorang 
pemburu menyandang sepucuk senapan, yang ketika picunya ditarik maka 
larasnya menggembung. Capnya: made in Japan (bikinan Jepang). 
 
Tetapi tiba-tiba orang Jepang tergila-gila pada perlombaan matematika dan fisika. 
Ujian-ujian di berbagai universitas menjadi sangat berat dan terjadi persaingan 
mati-matian. Ini menghasilkan orang-orang yang pandai. Di Pusat Penelitian Sony, 
jejak kaki para direktur yang sukses dicetakkan di atas tanah, seperti halnya jejak 
kaki para bintang Hollywood di studio MGM. 
 
 
Saingan istrinya sebuah komputer 
Sama dengan majikannya, Makoto Kikuchi direktur baru pada Pusat Penelitian 
Sony ini bisa berbahasa Inggris, dengan tujuan dapat berbicara dengan robotnya; 
sebuah "Apple" Amerika. 
"Masih yang terbaik untuk saat ini," ucapnya jujur. Laki-laki berusia 45 tahun ini 
sebelumnya sudah sangat terkenal di Jepang sebagai ilmuwan yang paling 
mengagumkan dari Pusat Penelitian Negara. Ia mengkhususkan diri dalam 
microprocessor. Ia pindah ke Sony enam tahun yang lalu. 
 
Dalam sebuah rumah yang amat kecil berbentuk bujur sangkar dan terbuat dari 
kertas minyak itulah ia tinggal bersama istrinya dan hidup dengan sederhana. 
Dengan kimononya dan berlutut di atas tikar Jepang, istrinya dengan setia 
menemani suaminya bermain dengan komputer. 
 
Mottonya: Research Makes The Difference, menggambarkan keambisiusan 
Makoto Kikuchi. Motto ini ditulis pada truk-truk perusahaan dalam bahasa Inggris 
supaya menimbulkan kesan eksotis. 
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Ia punya rencana untuk beberapa tahun mendatang: membuat komputer yang bisa 
menguraikan bahasa percakapan orang Jepang supaya setiap orang Jepang dapat 
berbicara dengan komputer. 
 
Dengan senang hati, dia mengundang 190 penyelidik datang ke pusat 
penelitiannya. Kata Makoto: "Sony memberikan 3,5 sampai 5% penghasilannya 
untuk penelitian." Tambahnya: "Sebelum ini saya bekerja di sebuah laboratorium di 
Amerika Serikat. Di Sony, cukup hanya satu jam bagi saya untuk memperoleh 
sebuah alat yang harganya setengah juta dolar. Saya lalu bisa menghargai 
perbedaan ini." Ia tetap seorang Jepang Tulen meskipun lama tinggal di Amerika 
Serikat. 
 
Para peneliti Sony mempelajari sinar energi matahari, teknologi silikon dan lainnya. 
Tetapi bidang yang paling disukainya adalah semiconductor. Dia memulai 
segalanya dari nol pada tahun 1976. 
 
Di perusahaan Sony, kaitan penelitian produksi dengan pemasaran merupakan 
satu keharusan yang permanen. Contohnya, setiap Minggu pagi Makoto sarapan 
bersama Akio Morita dan Direktur Marketingnya. Hubungan yang begitu wajar dan 
akrab antara peneliti dan pemimpin ini jarang sekali terjadi di Amerika maupun di 
Eropa. 
 
Morita yang sudah begitu kebarat-baratan, yang kalau bermain golf memakai 
kemeja dan topi Amerika, tetap membungkukkan badan sampai ke tanah bila 
berjumpa dengan kawan. Dalam mobil ia memiliki telepon, televisi dan 
magnetoskop; tetapi ia tetap mengenakan seragam yang sama seperti 35.000 
anggota Sony. 
 
 
Honda tidak memberi warisan kepada anak. 
Soichiro, 78 tahun, adalah pendiri Honda Motor. Ia juga mengenakan seragam 
karyawan biasa di perusahaan, kemeja dan topi putih. Dia lebih suka bekerja di 
bengkel, meskipun tersedia ruangan di setiap perusahaannya. Sebelum pecah 
perang, ia pernah menjadi montir biasa. 
 
Sedikit demi sedikit ia turut meletakkan dasar perusahaan. Sekarang ia 
mengepalai 23.000 buruh dan membawahi 43 perusahaan di 28 negara (enam ada 
di Jepang). 
 
Anak buahnya diberi kepercayaan total dan tanggung jawab pribadi atas apa yang 
dihasilkannya. 
 
Soichiro tidak memiliki harta pribadi. Dia tinggal dalam sebuah rumah sederhana. 
Kegemarannya melukis diatas kain sutra dan bermain golf. Barangnya yang 
berharga cuma sebuah helikopter dan mobil biasa. Penghasilannya dipakai untuk 
penelitian dan bea siswa kaum muda. Dia bahkan tak memberi warisan kepada 
anak-anaknya. 
 
"Warisan paling berharga yang dapat saya berikan adalah membiarkan mereka 
sanggup berusaha sendiri," katanya. 
 
Hadiah untuk gagasan yang paling baik. 
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Kyoto Ceramics adalah salah satu pabrik pembuat microchips (elemen-elemen 
kecil komputer) yang paling kuat di dunia. 
 
Omset Kyoto Ceramics 400 juta dolar dan menghasilkan keuntungan luar biasa, 
12% setelah dipotong pajak. 
 
Ada tujuh buah perusahaan di Amerika Serikat dan tiga di Jepang. Inamori sang 
pemimpin, seperti juga Soichiro Honda dan Kaku pemimpin Canon, menganggap 
dirinya sebagai karyawan biasa. Selisih gaji direktur dan buruh baru di Jepang 
lebih kecil bila dibandingkan dengan di Eropa dan Amerika Serikat. 
 
Cara hidup pemimpin Jepang sangat sederhana dibanding dengan rekan-rekan di 
Barat. Rasanya mereka memandang rendah kemewahan. Suatu barang harus ada 
fungsinya. 
 
Bagaimana mereka bisa memegang prinsip sebaik itu? 
 
Mari kita menengok ke Gamo, salah satu pabrik keramik di Kyoto. Kurang lebih 50 
kilometer dari Kyoto. Di sini pada pukul delapan pagi seluruh karyawan Gamo 
berkumpul dalam ruang-ruang besar. Dari tiap ruang, diatas sebuah panggung 
seorang laki-laki meneriakkan: berdiri, bersiap, luruskan kaki dan istirahat. Ratusan 
laki-laki dan perempuan dalam seragam biru berdiri siap. Laki-laki lalu melaporkan 
hasil pekerjaan bulan lalu dan menambahkan delapan pesan produksi, tentang 
mutu, penurunan ongkos dan sebagainya. 
 
Selesai laporan, dia memanggil lima orang maju ke depan. Mereka diberi hadiah, 
karena telah menyumbangkan gagasan yang paling baik, pada bulan sebelumnya. 
Di semua perusahaan Jepang, para insinyur dan buruh diundang menyumbangkan 
gagasan untuk lebih memajukan produktivitas, keamanan dan semua bidang yang 
berkaitan dengan kehidupan perusahaan. 
 
Di Canon, setahun yang lalu, masuk sekitar 146.242 gagasan yang ternyata dapat 
menghemat lebih dari tujuh juta yen! 
 
Sebulan sekali mereka berkumpul, memberi laporan pekerjaan selama ini, bertukar 
pengalaman dan mutu pekerjaan mereka. 
 
Hadiah bagi gagasan mereka yang terpilih antara lain medali, jam tangan, tiket 
kereta atau pesawat terbang. Yang kurang berinisiatif tak akan mendapat apa-apa. 
Tak pernah terjadi seseorang mendapat sanksi negatif. 
 
Setiap pekerja memiliki saham dan dividen dari perusahaan. Benar-benar 
merupakan perwujudan demokrasi yang didasarkan pada penghargaan hasil kerja 
dan atas hierarkinya. Di Jepang, persaingan ditumbuhkan sejak kanak-kanak. 
Keluaran sekolah bereputasi tinggi lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang 
baik. 
 
Di tiap perusahaan ada serikat buruh, yang setiap tahunnya mengorganisir 
pemogokan untuk memperoleh kenaikan gaji yang disebut Shunto. Tetapi Shunto 
ini cuma suatu upacara tradisi, bukan pemogokan seperti layaknya di Barat. 
 
Robot membuat robot 
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Di kaki Gunung Fuji ada robot membuat robot. Robot-robot itu bekerja dengan 
diam-diam. Beberapa 
manusia membaca lembaran kertas besar yang keluar dari terminal robot. 
 
Di Honda Motor Cie, di sebuah dusun dekat Tokyo, kita bisa melihat mobil yang di-
assembling oleh robot, yang mematri 160 kali setiap detiknya. Grup-grup yang 
terdiri dari lima atau enam buruh memeriksa hasil kerja robot. Setiap buruh 
diizinkan menghentikan pekerjaan dengan cara menekan tombol merah, bila ada 
yang kurang beres. 
 
Hasilnya: pada produksi akhir hanya ada 0,1% yang apkir, dibanding dengan 20% 
di Eropa. Di Sony, semua karyawannya teliti. Para majikan di Eropa memimpikan 
pabrik mereka bisa menyamai Jepang, dan mendambakan buruh-buruh yang 
serupa pula. 
 
Di perusahaan Canon, Tuan Kaku yang adalah presiden direkturnya itu dan para 
buruhnya, saling menundukkan kepala mereka sama dalamnya. Percakapan 
antara mereka bisa membuat heran telinga-telinga Perancis. 
 
Tuan Kaku menjelaskan secara mendetil target keuangan dan tehnik yang ingin 
dicapai perusahaan. Kepala serikat buruh Canon meyakinkan majikannya, 
keberhasilan Canon merupakan satu kepuasan bagi 
seluruh karyawan dan mereka ingin bekerja sama sepenuhnya bersama direksi. 
 
Majikan-majikan Eropa sangat kagum melihat modernisasi Jepang. Kagum bukan 
hanya karena melihat sindikat-sindikat buruh dapat bekerja sama begitu baik 
dangan majikannya, tetapi juga melihat para majikan yang tak pernah memecat 
buruhnya itu. 
 
Mereka melihat suatu industri di mana otomatisasi tidak menciptakan 
pengangguran, dan setiap buruh mau dan dapat memahami apa pun yang mereka 
lakukan. Mereka juga mendapat penjelasan mengenai jalannya perusahaan. Yang 
nampak di depan mereka adalah sebuah dunia, di mana disiplin yang mirip disiplin 
militer itu dapat berjalan berdampingan dengan rasa hormat pada setiap individu. 
Inilah rahasia kemajuan Jepang. (Paris Match/Intisari) 
 
 
Indahnya kegagalan 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Oleh Rahmat*  
 
Siapakah manusia yang tidak pernah gagal?  
 
Manusia terbaik pun Nabi Muhammad SAW sering mengalami kegagalan,  
kalah perang, dan ajakan dakwahnya ditolak. Apa lagi kita yang hanya sbg  
manusia biasa seharusnya lebih biasa dengan kegagalan.  
 
Kita adalah makhluq yang lemah, segala kekuasaan ada ditangan Allah dan  
kita tidak punya kontrol sama sekali kecuali sebagian kecil saja atas ijin  
Allah. Tentu saja kegagalan akan sering menemui kita.  
 
Saya yakin Anda pernah gagal, begitu juga saya meskipun mungkin  
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kegagalan-kegagalan kecil. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak banyak  
begitu terpengaruh oleh kegagalan-kegagalan kecil tersebut.  
 
Dengan kegagalan kita mendapat ilmu baru, yaitu kita mengetahui cara yg  
salah, yang bisa menjadi pelajaran dimasa depan agar tidak kita lakukan  
lagi. Seperti kisah Thomas Alpha Edison yang gagal ribuan kali sebelum  
berhasil menciptakan bohlam lampu.  
 
"Kegagalan" dapat memberikan kekuatan. Anggaplah kegagalan yg terjadi  
pada diri kita merupakan suatu latihan. Dengan latihan kita akan lebih  
tegar. Semakin sering kita latihan akan semakin kuat dan akan semakin  
terampil kita melakukannya. Ada pepatah practice make perpect.  
 
 "Kegagalan" adalah ladang mendapatkan pahala. Jika Anda menyikapi  
 kegagalan dengan sikap yang baik, yaitu dengan shabar, Anda akan  
 mendapatkan pahala dari Allah. Kegagalan bisa merupakan ujian bagi kita.  
 Bisa juga memang Allah menginginkan kita gagal disuatu tujuan, karena itu  
 bukan yang terbaik bagi Anda.  
 
 "Kegagalan" dapat menggali potensi Anda. Dengan kegagalan Anda akan  
 berusaha mencari cara-cara baru dan strategi-strategi baru untuk mencapai  
 hasil yang diinginkan. Secara otomatis Anda akan menggali lebih dalam  
 potensi yang Anda miliki, bahkan mungkin saja potensi yang selama ini  
 tersembunyi. Semakin sering kita gagal, akan lebih tergali potensi-potensi  
 yang kita miliki.  
 
 "Kegagalan" akan mengmbang kreatifitas Anda. Anda akan mencari ide-ide  
 baru yang bisa Anda gunakan atau Anda pilih untuk mendukung tujuan Anda.  
 Terkadang ide-ide muncul pada saat kita telah berkali-kali gagal.  
 bertanyalah setelah Anda gagal, adakah cara lain? Adakah ide lain?  
 
 Jika demikian kenapa harus takut gagal? Robert T Kiyosaki pernah  
 kehilangan jutaan dolar pada bisnisnya sebelum dia pensiun muda dan kaya.  
 Seorang Anak berkali-kali jatuh mengendarai sepeda sebelum dia dengan  
 ceria bersepeda. Dan masih banyak cerita-certia kegagalan yang justru  
 menjadi awal sebuah kesuksesan. Yang penting jangan berhenti setelah  
 gagal. Masih ada ribuan cara dan masih ada ribuan ide untuk Anda gunakan  
 meraih mimpi Anda.  
 
 *Rahmat adalah pengusaha, pembicara, trainer, dan pemilik serta penulis  
   utama Buletin Mingguan Motivasi Islami. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kenali Jenis Penghasilan Untuk Anda! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Semakin canggih kecerdasan finansial Anda, maka hampir bisa dipastikan 
kekayaan Anda akan semakin meningkat. 
 
Berikut adalah jenis-jenis penghasilan yang mungkin selama ini telah Anda 
dapatkan dan ingin mengetahui jenis penghasilan yang seperti apa yang mampu 
mempercepat kebebasan finansial seseorang.  
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Menurut penulis buku dari Inggris, Peter F Clothier, jenis-jenis penghasilan dibagi 
dalam 3 kategori, yaitu: 
 
1. Penghasilan Linier 
2. Penghasilan Residual 
3. Penghasilan Multiplikasi 
 
 
PENGHASILAN LINEAR 
Penghasilan Linier adalah penghasilan yang berbanding lurus dengan kerja yang 
kita berikan. 
Contoh: Anda bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor. Di akhir bulan, Anda 
mendapat gaji Rp 1.000.000,- sebagai hasil pekerjaan Anda di bulan yang baru 
lalu. Bulan depan Anda bekerja lagi di kantor yang sama dan mendapat gaji yang 
sama di akhir bulan. Anda bekerja dulu, lalu dibayar. Begitu seterusnya. 
 
Sama halnya jika Anda bekerja sebagai wirausaha. Misalnya membuat roti tawar. 
Bulan ini Anda membuat 3000 buah roti, dan Anda mendapat untung dari 
penjualan ke-3000 roti tawar itu. Lalu Anda membuat lagi 3000 buah roti tawar di 
bulan depan dan menjual ke-3000-nya untuk mendapat untung. 
 
Penghasilan jenis linier inilah yang banyak dikerjakan oleh sebagian besar warga 
masyarakat. Namun perhatikanlah: bahwa gaji pegawai swasta atau pegawai 
negeri memang tidak dirancang agar pegawai tersebut bisa hidup makmur (kaya). 
Paling tidak, hanya cukup untuk sekedar hidup. 
 
Penghasilan seperti ini tidaklah aman (insecure), terutama bagi putra-putri Anda. 
Apalagi bila Anda tidak memiliki tunjangan pensiun. Apa yang terjadi kelak bila 
Anda dan pasangan Anda tiba-tiba dipanggil Tuhan (moga-moga kita semua 
diberikan umur panjang oleh-Nya)? Apa yang harus menjadi sandaran hidup bagi 
putra-putri Anda? Bila Anda dapat menjawab pertanyaan terakhir ini, maka 
penghasilan Anda sudah termasuk kategori aman. Namun bila tidak, sebaiknya 
Anda membaca terus artikel ini hingga tuntas. 
 
PENGHASILAN RESIDUAL 
Penghasilan Residual adalah semacam royalti yang diberikan atas usaha atau jerih 
payah yang kita lakukan di masa lampau. Bila Anda adalah penulis lagu, atau 
penulis buku, maka Anda mendapatkan income dari penghasilan jenis residual ini. 
 
Anak-anak dari seorang penulis lagu, bisa mendapatkan royalti atas karya 
ayahnya. Demikian juga anak-anak dari ilmuwan yang karyaciptanya 
dihakpatenkan. Honor dari penulisan buku yang masuk kategori best seller juga 
bisa dijadikan penghasilan terus-menerus bagi anak-cucu. Jenis penghasilan 
residual ini lebih aman dibandingkan penghasilan linier. 
 
Penghasilan residual juga dinikmati oleh para agen asuransi. Sekali sebuah polis 
ditutup oleh agen, maka komisi penjualan ini dapat dinikmati rata-rata hingga 12 
bulan ke depan. 
 
Penghasilan residual lebih menjanjikan kemakmuran dan keamanan (secure), 
namun Anda harus memiliki kelebihan seperti pencipta lagu, penulis buku, 
penemu, atau bidang yang menghasilkan royalti lainnya. Anda harus menggali ke 
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dalam diri Anda sendiri, apakah yang bisa Anda hasilkan hingga Anda pantas 
mendapatkan penghasilan jenis ini? 
 
PENGHASILAN MULTIPLIKASI 
Penghasilan Multiplikasi saat ini hanya terdapat pada bisnis Penjualan Langsung 
(Direct Selling/Network Marketing/Multilevel Marketing/afiliasi multi tier). 
penghasilan ini diberikan atas usaha / jerih payah Anda di masa lampau, namun 
terus berkembang atas usaha pelipatgandaan yang dilakukan oleh downline 
distributor di bawah Anda. Jadi Anda bukan saja mendapat royalti (penghasilan 
dari usaha masa lampau), namun akan terjadi multiplikasi dari penghasilan itu 
sendiri. Disini Anda tidak bekerja sendiri, namun merupakan kerja team. 
 
Sesuatu kaidah yang penting dari penghasilan Multiplikasi adalah: Penghasilan 
Multiplikasi tidak mungkin di dapat dari bisnis money game di internet (yang "hit 
and run", atau "gasak dan kabur"), juga tidak mungkin di dapat dari sistem binari 
dan sistem piramid yang bermotivasi penipuan. Namun penghasilan multiplikasi 
yang sah dan halal adalah dengan penjualan barang dan pemesanan ulang 
(repeat order). 
 
Adanya pasar, repeat order dan team pemasar yang kita bina inilah yang akan 
menghasilkan penghasilan terus-menerus. Sehingga walau kita dan pasangan 
telah tiada, maka putra-putri kita akan mendapatkan royalti dan multiplikasi 
penghasilan dari team pemasar dan repeat order yang telah dibangun oleh 
orangtua-nya. 
 
Pada mulanya, penghasilan multiplikasi tidaklah langsung dapat dijadikan 
sandaran hidup. Beberapa distributor yang memulai membangun pasar dan team 
pemasar langsung biasanya akan mendapat komisi sangat kecil, misalnya Rp 
8.000,- di bulan pertama. Lalu menanjak sedikit-demi sedikit menjadi Rp 15.000,- 
di bulan kedua, dan seterusnya. Setelah satu atau dua tahun biasanya 
penghasilan multiplikasi-nya telah melebih gaji di kantornya (jutaan rupiah), hingga 
banyak distributor yang beralih menjadi full time dalam menekuni bisnisnya. 
Beberapa networker sukses telah mencapai penghasilan puluhan hingga ratusan 
juta rupiah setelah berjuang 3 hingga 5 tahun. Komisi dan bonus hasil penjualan 
yang didapat adalah motor, mobil, mobil mewah dan rumah. Juga biasanya ada 
liburan ke luar negeri dan asuransi. Apakah Anda bisa mendapatkan gaji puluhan 
juta setelah 3 tahun kerja Anda sekarang? 
 
Kenapa penghasilan multiplikasi dikatakan aman? Katakanlah saat ini Anda 
memiliki 500 team pemasar di group Anda yang menghasilkan income lebih dari 20 
juta rupiah perbulan. Di titik ini Anda bisa pensiun dan meluangkan waktu untuk 
liburan bersama keluarga, otomatis Anda sudah bisa menikmati pensiun muda 
dengan nilai sangat besar. Sementara jaringan Anda akan tetap berkembang 
melipatgandakan diri, yang mengakibatkan income bulan depan akan lebih besar 
dari bulan ini. Seandainya Anda dan pasangan harus menghadap Yang Kuasa, 
maka penghasilan multiplikasi ini akan dapat dinikmati oleh putra-putri untuk kuliah 
di luar negeri dan melanjutkan hidup dengan tingkat kemakmuran yang tinggi. 
 
Apakah saat ini Anda sudah tertarik untuk mendapatkan pengasilan multiplikasi 
seperti gambaran di atas? Mungkin gaji Anda sudah cukup untuk hidup sebulan di 
saat ini. Tapi apakah yang terjadi bertahun-tahun nanti bila putra-putri Anda sudah 
besar dan biaya kuliah sudah mulai mencekik leher? Investasikanlah beberapa 
tahun dalam hidup Anda (biasanya 3 tahun) untuk membangun team pemasar 



http://web-cerdas.cjb.net 

langsung hingga Anda mencapai jenjang puncak. Bebaskanlah keluarga Anda dari 
masalah finansial dengan bergabung di http://web-cerdas.cjb.net atau 
http://www.rahasiabisnispraktis.cjb.net 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kata-Kata Pengingat : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Ingat !!!!!!!!! 
Orang gagal adalah orang yang tidak pernah berani mencoba dan mengambil 
tindakan. 
 
CIRI ORANG YANG GAGAL adalah  
- tidak berani mengambil RESIKO 
- sulit untuk MEMULAI sebuah usaha (Suka menunda-nunda)  
- kurang tanggap terhadap kesempatan yang datang kepadanya dan 
MEMBIARKAN KESEMPATAN itu berlalu .  
- ragu-ragu dan tidak yakin dengan  apa yang dilakukannya 
 
Sebaliknya ORANG YANG SUKSES adalah  
- orang yang berani mengambil RESIKO dengan memperhatikan peluang yang 
ada dan dengan 
cermat memperhitungkan akibat yang terjadi antara NILAI INVESTASI dan 
KEUNTUNGAN yang akan diraih,  
- sangat menghargai KESEMPATAN yangd atang dan tidak akan membiarkan 
"waktu" meninggalkannya dan berpihak pada orang lain.  Kesempatan itu kini 
datang kepada anda.. 
 
 
Jika Anda takut mengambil resiko ANDA TIDAK AKAN PERNAH SUKSES 
Jika Anda takut Gagal ANDA TIDAK AKAN PERNAH SUKSES 
Jika Anda tidak mau keluar Modal ANDA TIDAK AKAN PERNAH SUKSES DAN 
KAYA RAYA 
Jika Anda tidak berani mencoba ANDA TIDAK AKAN PERNAH BERHASIL 
 
 
 
UNDANGAN UNTUK JOIN MILIS : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
http://groups.yahoo.com/group/artikel_motivasi 
http://groups.yahoo.com/group/strategi_bisnis 
http://groups.yahoo.com/group/rahasia_milyuner_dunia 
http://groups.yahoo.com/group/belajar_bisnis_online 
http://groups.yahoo.com/group/usaha_sukses 
http://groups.yahoo.com/group/tips_sukses_bisnis 
http://groups.yahoo.com/group/milyuner_internet 
http://groups.yahoo.com/group/rahasia_bisnis_networking 


