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How Come That idiot’s Rich and I’m Not? 
 

 

 

Si Goblog kaya,  

Koq Yang Pinter Mlarat? 

 

Sebuah Ringkasan: 

 

Kekayaan ada dimana-mana. 

Uang tersedia BERLIMPAH lebih dari cukup untuk 

Semua Orang yang ada di dunia. 

 

Anda dapat menjadi Milyuner jika TAHU caranya. 

Buku ini tidak mengajarkan pelajaran, tapi mengajak 

Anda MELANGGAR pengetahuan di sekolah. 

 

Jalani Kehidupan Kaya – SEKARANG. 

 

 

 

Sebuah Kenyataan: 

 

Selalu Ada tempat Di Atas. 

Sekali lagi, “Selalu Ada tempat di atas”. 

Artinya, tidak pernah terlambat bagi Anda dan bagi siapapun untuk menjadi kaya dan menikmati 

kehidupan yang berkelimpahan. 

 

Sebagian besar orang – tanpa sengaja – telah menutup pintu kemakmuran sejati ke dalam kehidupan 

mereka. Sekarang marilah kita buka pintu tersebut selebar mungkin untuk mendapatkan kemakmuran 

yang sudah menjadi Hak kita. 

 

Berita baiknya adalah: hal tersebut TIDAK sulit. 

Buka pikiran Anda. Buka hati Anda. Buka Jiwa Anda. 

READY. AIM. FIRE.
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READY 

SECRET NO. 1 

LUPAKAN SEMUA KONSEP BAGAIMANA MENJADI KAYA 

 

Banyak diantara kita yang secara akademis cerdas di sekolah, ternyata menjalani kehidupan yang biasa-

biasa dalam dunia kerja. Mereka sering kekurangan: 

1. Uang 

2. Waktu untuk keluarga 

 

Ada beberapa orang yang saat sekolah di anggap idiot, di dunia nyata menjadi milyuner yang: 

1. Memiliki passive income yang besar. 

2. Mendapatkan penghasilan yang berlimpah. 

3. Mendapat kebebasan waktu untuk melakukan apa saja. 

 

Hal ini tampak menyakitkan karena yang “Idiot” memiliki banyak waktu senggang dengan income besar, 

sementara yang “smart” harus bekerja keras, kekurangan uang dan kekurangan waktu. 

 

Penyebabnya adalah: 

Mereka yang “Smart” terlalu banyak berpikir mempertimbangkan banyak hal dan akhirnya tidak pernah 

“action”. Yang Idiot tidak berpikir dan langsung mengerjakan apa yang dibutuhkan dan mendapat hasil. 

 

Tidak percaya?  

Coba Jawab Sebuah Quiz Simple: 

 

1. Bagaimana memasukkan seekor Jerapah ke dalam kulkas? 

2. Bagaimana memasukkan seekor gajah ke dalam kulkas? 

3. Semua binatang di hutan sedang rapat. Binatang apa yang absen? 

4. Anda harus menyeberangi sungai yang di jaga buaya yang ganas. Bagaimana cara 

menyeberangnya? 

 

Jawaban mereka yang termasuk Idiot: 

1. Buka pintu kulkas, masukkan jerapah ke dalamnya, tutup. Selesai. 

2. Buka pintu kulkas, keluarkan jerapah, masukkan gajah ke dalamnya, tutup. Selesai. 

3. Gajah, karena ia berada didalam kulkas. 

4. Langsung berenang. Khan semua binatang pade meeting?  

 

Anda lihat, jawaban para Idiot (yang akhirnya jadi Milyuner) cukuplah sederhana dan “to the point”. 

Mereka yang “smart” akan mempermasalahkan ukuran, berat, kapasitas dll – plus mereka lupa 

menautkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 
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Contoh dalam kehidupan nyata: 

Orang Idiot bergabung dengan bisnis MLM. Ia membaca buku panduan, dan menjalankan tanpa henti, 

kemudian menjadi kaya. Orang Smart bergabung sebuah bisnis MLM, mempelajari buku panduan, 

mempelajari buku-buku tentang MLM, search di internet, mempelajari mana yang penipuan, mana yang 

jenis money game, sejarah MLM dll. Dalam 2 bulan, ia “quit” dari bisnis tsb. 

 

Jika Anda belum Kaya, mari tinggalkan pola pikir lama dan kebiasaan bekerja seumur hidup. 

 

Sedikit latar belakang tentang Robert Shemin: 

 

Pada masa sekolah, Robert Shemin dianggap sebagai “Idiot” oleh para 

gurunya.  

Setelah dewasa, Robert baru menyadari bahwa ia mengidap penyakit 

dyslexia, sehingga: 

1. Ia tidak akan bisa mengetik. 

2. Ia tidak akan bisa menemukan rumahnya dalam peta. 

 

Sekalipun tidak normal, Robert Shemin telah: 

1. Menulis 10 buku tentang real estate yang semuanya mencapai “best-seller”. 

2. Memiliki bisnis dengan lebih dari 400 properti. 

3. Menjadi pembicara yang telah menyampaikan seminar di lebih dari 50,000 orang. 

4. Dan – yang paling penting adalah: Ia memiliki Kebebasan Waktu dan tidak perlu khawatir 

kekurangan uang. 

 

Pada saat reuni SMA, Robert Shemin melihat teman-temannya yang “Smart” menjalani kehidupan yang 

berat. Teman-teman yang sama “idiot” memiliki kehidupan yang menyenangkan. Bahkan mantan Guru 

SMA-nya tetap tidak percaya bahwa Robert Shemin – yang dianggap “Idiot” – telah sukses secara 

finansial.  

 

Nasehatnya adalah:  

Ajukan pertanyaan “Apa solusinya?” 

Dalam kasus ini: 

1. Karena tidak bisa menulis, Robert menyampaikan materinya dengan berbicara. Kemudian ia 

menyampaikan materinya dengan menyewa penulis, dan menjual bukunya hingga “best seller”. 

2. Ia melakukan penjualan rumah, tapi tidak suka mencatat pembukuan laporan keuangannya. Solusi: 

menyewa seorang Akuntan untuk melakukan tugas tersebut. 

 

Kepercayaan pada diri sendiri adalah jauh lebih besar dari pada kepercayaan orang lain. 

 

Kekayaan tidak hanya tentang uang, tapi menyangkut hal yang lebih penting yaitu: Waktu. 

Karena itu, ciptakan waktu lebih banyak dengan hasilkan uang lebih banyak. 
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Waktu dapat digunakan untuk orang-orang yang Anda cintai. Uang tidak ada artinya jika tidak dapat 

menggantikan WAKTU. 

 

Orang-orang “Smart” adalah mereka yang berada dalam satu organisasi dan sangat patuh pada sistem 

yang berlaku. Plus, mereka begitu “payah” karena tidak dapat memerintah diri sendiri. Mereka yang 

“Idiot” tidak dapat berada dalam organisasi dan mengikuti sistem yang ada, karena itu mereka 

meng”create” sistem yang sesuai untuk mereka. 

 

Mereka yang paling “smart” di sekolah adalah mereka yang “paling sulit” menjadi kaya, karena mereka 

mengalami kesulitan besar dalam melepas apa yang mereka pelajari. 

Contoh: 

Di sekolah, murid dilatih agar mengerjakan tugasnya sendiri secara individual. Mereka takut mencontek, 

dicontek, bekerja sama dalam kelas. 

Di dunia nyata, kita tidak bisa menjadi kaya jika mengerjakan semuanya sendirian. Kita membutuhkan 

Tim. Apakah Bill Gates dapat menjadi orang terkaya di dunia jika: 

1. Ia menulis semua software Microsoft. 

2. Ia merancang semua program pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, hukum, IT di Microsoft 

3. Membeli semua PC, laptop, mouse, printer, server, kabel untuk kantor Microsoft di seluruh dunia 

4. Mengepel seluruh kantor Microsoft 

 

Banyak orang sulit menjadi kaya karena mereka merasa harus mengerjakan semuanya sendiri. 

Dalam menjalankan bisnis real estatenya, setelah membeli properti maka Robert Shemin: 

1. Bekerja sama dengan perusahaan manajemen properti untuk mengurus propertinya 

2. Meng-hire broker real estate untuk mencari customer 

3. Meng-hire kantor pengacara untuk menangani pembelian / sewa propertinya. 

4. Berpartner dengan pihak lain dalam transaksi real estate. 

Ia menghabiskan waktu bersama keluarga, berbicara di seminar serta berlibur keliling dunia. 

 

Menjadi Kaya adalah Permainan Tim. 

 

Anda dapat memanfaatkan ide, uang, waktu dan bakat orang lain untuk menjadi kaya bersama-sama. 

 

Kekayaan sejati adalah WAKTU. 

 

Dengan memiliki banyak uang, tidak berarti Anda Kaya. 

Memiliki banyak Waktu membuat Anda KAYA. 

Belajarlah bekerja demi waktu, bukan demi uang. Jika Anda sukses, dengan mudah uang akan datang 

menghampiri Anda. 

 

Jika terlalu banyak berpikir, Anda tidak akan pernah Kaya. 
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Mereka yang “Smart” sering bersikap terlalu membanggakan kecerdasan pribadi, sehingga mereka 

menolak ide-ide baru yang dapat membuat mereka Kaya. 

 

Sebaliknya, Idiot Kaya: 

1. Tidak terlalu banyak membuang waktu yang berharga. 

2. Tidak terikat pada apa yang telah mereka pelajari di masa lalu. 

3. Selalu mencari informasi baru cara menghasilkan uang. 

4. Informasi yang sudah kadaluwarsa dibuang. 

5. Memahami fakta dasar informasi yang dibutuhkan. 

6. Mencocokkan data dengan mereka yang telah berhasil. 

7. Action dengan insting mereka. 

 

Cintai Kemakmuran atau Tidak Sama Sekali. 

Anda harus memutuskan bahwa Anda TIDAK KEBERATAN menjadi Kaya. 

Alam semesta memanggil Anda untuk Kaya. 

 

Idiot Kaya menyuruh uang bekerja menghasilkan uang, dan ia ada di rumah bersama keluarga dan 

bersenang-senang. Mereka tidak percaya pendapat bahwa untuk Kaya maka diperlukan usaha bekerja 

keras. 

 

Rencana Tindakan Kaya: 

1. Hapus pola mencari kekayaan yang KUNO. 

2. Tulis sebanyak mungkin: 

a. Perasaan 

b. Emosi 

c. Perilaku 

Anda terhadap Uang. 

3. Apa yang menghalangi Anda menjadi Kaya di Masa Lalu? 

4. Tulis ide baru untuk menghasilkan uang. 

 

2. Buat Daftar Keinginan Anda tentang Kekayaan. 

Apa yang Anda lakukan dengan kekayaan untuk: 

a. Keluarga 

b. Teman 

c. Masyarakat 

d. Rumah apa yang Anda tinggali 

e. Mobil Anda mereknya apa 
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READY 

SECRET NO. 2 

PATUHI HUKUM SPIRITUAL KEKAYAAN 

 

Banyak orang miskin ingin Kaya, tapi mereka marah / cemburu / sinis setiap kali melihat Orang Kaya. Ini 

namanya konflik batin, dan mereka Tidak Akan Pernah Kaya. 

 

Untuk menjadi benar-benar Kaya, Anda harus yakin bahwa Orang Kaya bersifat Baik dan 

Dermawan. Anda percaya bahwa sumber kekayaan adalah TIDAK TERBATAS. Jika Anda melihat 

Orang Kaya, maka Anda bersyukur dan turut Berbahagia atas kesuksesan mereka. 

 

Untuk memiliki Kekayaan Spiritual tersebut, maka Anda perlu: 

1. Memaafkan 

Ini adalah proses membersihkan batin Anda dari semua rasa negatif di masa lalu. Maafkanlah semua 

pihak yang pernah menyakiti Anda. Proses ini berlangsung SETIAP HARI. 

2. Berkomitmen. 

Anda perlu berkomitmen untuk Kaya, dengan melakukan usaha-usaha menjadi Kaya. Jika saat ini 

anda masih miskin, JANGAN MENGELUH. FOKUS pada SOLUSI. 

 

Orang Smart berdoa dengan kalimat negatif:”Bebaskan saya dari Hutang ini”. Akibatnya, hutangnya 

semakin banyak. 

Dalam berdoa, Idiot Kaya menggunakan kalimat positif: “Saya minta USD 1,000 dalam 2 hari”. 

 

Beri – untuk Memperoleh. 

Anda bisa memberi: 

1. Senyuman 

2. Ucapan Terima Kasih 

3. Bantuan 

4. Pelukan (Untuk mereka yang Anda Cintai) 

5. Waktu 

Memberi SELALU mendapat Balasan. 

Hukum Alam Semesta 

Memperoleh 

 

Anda 

 

 

Memberi 
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AIM 

SECRET NO. 3 

SATU TUJUAN MEMBUAT ANDA KAYA 

LEBIH DARI SATU, BANGKRUT 

 

Satu-satunya tujuan yang Anda butuhkan adalah Menjadi Idiot Kaya. 

Mengapa? 

Karena Idiot Kaya memiliki kekayaan dalam: 

1. Waktu 

2. Uang 

 

3 Tahap mencapai Tujuan: 

1. Tetapkan Jumlah Uang yang membuat Anda Kaya 

2. Pilih jalan yang akan Anda tempuh 

3. Tentukan aktivitas setiap hari untuk mencapai tujuan tsb. 

 

AIM 

SECRET NO. 4 

AGAR BESOK KAYA, ANDA HARUS KAYA HARI INI 

 

Alam Semesta adalah Sebuah Cermin (Kaca) yang Amat Besar. 

Untuk menjadi Kaya, manfaatkanlah Law of Attraction dengan cara SELALU melihat Diri Anda TELAH 

menerima Kekayaan. Jika masih belum yakin, BERPURA-PURALAH Anda SUDAH KAYA. 

 

Umumnya orang membuat harapan seperti (contoh): 

Saya akan membeli Mercedes-Benz C250 CGI KETIKA saya sudah Kaya dalam waktu 2 tahun lagi. 

Ini adalah cara yang SALAH BESAR. 

Karena Anda percaya bahwa kekayaan Anda akan datang di Masa Depan. 

Idiot Kaya tahu bahwa kekayaan mereka berada SEKARANG dan Menikmatinya. 

Intinya adalah: JANGAN MENUNGGU 

 

Gantilah kalimat tersebut dengan: “Saya PUNYA semuanya SEKARANG”. 

 

Kebanyakan orang: 

Meratapi Kegagalan di Masa Lalu dengan Tersedu-sedu dan 

Bercucuran Air Mata. 

Berkhayal di Masa Depan akan Hidup Bahagia, Kaya, Sejahtera dan Sentausa. 

Tapi 

Mereka lupa “Mampir” di Masa Kini 

 

Solusi: Berpura-pura masa depan telah tiba. 
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Ingat: 

Einstein mengatakan bahwa kemampuan berimajinasi lebih penting dari pengetahuan. 

Model – atau Copy – metode orang lain yang TELAH sukses. 

Bergaullah dengan teman yang berbeda. Teman yang baik pasti ingin Anda juga sukses dan kaya. 

 

JANGAN merasa rendah diri. 

Yakinlah bahwa Anda berhak mendapatkan yang terbaik. 

Pikirkan: 

1. Bagaimana kehidupan yang sempurna untuk Anda? 

2. Apa yang ingin Anda raih? 

3. Apa yang ingin Anda sumbangkan? 

4. Apa yang ingin Anda nikmati sekarang dan selanjutnya? 

 

Caranya: 

Tempel pada Tembok / Whiteboard atau apapun yang Akan Anda lihat SETIAP HARI: 

Benda-benda yang Anda inginkan: Rumah, Mobil, Tamasya, Ibadah (misal: Naik Haji, Umrah), jenis 

pakaian, kemana Anda menyumbang dsb. Tambah gambar diri Anda daam ukuran besar. 

 

Untuk mendapatkan rumah: 

1. Negosiasi biaya sewa atau opsi beli atas rumah sekarang. 

2. Berbagi ruang dengan orang lain. 

3. Menunggui rumah orang lain yang sedang berlibur. 

 

Untuk mendapat mobil: 

Beli mobil bekas, bukan baru. 

Kerja sama dengan dealer mobil untuk membeli mobil dalam lelang. 

Menyewa mobil. 

 

Berbelanja cerdas di toko diskon 

 

Berlibur bersama banyak orang sehingga mendapat diskon. 

Menginap di rumah orang lain (bertukar rumah pada sesama yang berliburan) 

 

Anda dapat menabung dengan menjual barang-barang lama yang sudah tidak Anda gunakan. 
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AIM 

SECRET NO. 5 

IDIOT KAYA TIDAK KAYA SENDIRIAN 

 

Anda mengajak orang lain menjadi ikut kaya dengan Anda. Dengan demikian, Anda bisa mendelegasikan 

proses bisnis Anda kepada mereka, dan mereka akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Cari Mentor yang 

akan membimbing Anda. 

 

FIRE 

SECRET NO. 6 

ASET 

 

Perbedaan utama antara orang Kaya dan orang miskin adalah orang Kaya memiliki Aset, dan orang 

miskin tidak memiliki Aset. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untuk Anda. Dan orang kaya 

SENANG membangun Asetnya. 

 

Aset ANDA adalah: 

1. Diri Anda – terdiri dari fisik, mindset, kecerdasan, semangat dsb. 

2. Waktu Anda – 1 hari sama dengan 24 jam. Anda harus mengelola penggunaan waktu tersebut. 

 

FIRE 

SECRET NO. 7 

GUNAKAN HUTANG 

 

Gunakan hutang yang baik (yang membangun aset Anda) dan tinggalkan hutang buruk (konsumsi) 

 

 

THE END 

Untuk mendapat kejelasan yang lebih dalam beserta contoh, disarankan membaca Buku ini yang telah 

diterjemahkan oleh Gramedia dengan Judul:  

 

8 Rahasia Sang Idiot Kaya. 

 

Sukses Untuk Kita Semua. 

 

 

 

 

 

 


