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Dalam laporan ini, Anda akan menemukan: 
 

• Suatu cara efektif agar bisnis Anda tetap berjalan  
 

• Kekuatan yang bisa terus memotivasi Anda 
 

• Bagaimana memulai bisnis rumahan secepat mungkin  
 

• Suatu cara hebat meningkatkan rasa percaya diri Anda walaupun berada di 
tengah kesulitan  

 
• Suatu rahasia untuk mendapat hasil nyata!  
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• Bagaimana mencari mentor sehingga Anda dapat menghemat jutaan rupiah dari 
uang hasil kerja keras Anda 

http://www.start-homebusiness.com/
http://id.start-homebusiness.com/


Hai kawan, 
 
Anda capek mencari bisnis rumahan yang cocok untuk Anda sendiri? Apakah Anda 
menderita kurang percaya diri untuk bertindak sekarang? Maukah Anda mengetahui 
bagaimana bisa sukses? Jika demikian, saya punya informasi yang penting untuk 
memecahkan masalah ini.  
 
Anda akan temukan prinsip-prinsip agar bisnis Anda berhasil. Jika Anda memiliki cara 
berfikir yang benar, maka Anda sudah memenangkan 50% dari permainan.  
 
Ini bukan panduan teknik. Anda bisa memperoleh panduan teknik di tempat lain 
termasuk di Start-Homebusiness. Akan tetapi Anda memerlukan lebih dari sekadar 
panduan teknik untuk memulai bisnis Anda.  
 
Perbedaan antara master dan amatir adalah bahwa seorang master memahami dasar-dasar 
sedangkan seorang amatir tidak. Sebagai seorang master, Anda akan mampu 
membedakan antara prinsip, fakta, dan pendapat.  
 
Prinsip selalu benar. Ia sudah diuji oleh sejarah manusia. Suatu fakta adalah suatu 
kenyataan sesaat yang bisa dibuktikan. Ia tetap betul selang beberapa saat, tetapi akan 
berubah dengan waktu. Suatu pendapat adalah suatu pernyataan dari seseorang. Kedua 
fakta dan pendapat tidak akan berlaku selamanya.  
 
Ketika Anda memulai bisnis rumahan, Anda berharap memperoleh pendapatan sambil 
menikmati hidup bersama keluarga. Anda perlu tahu prinsip-prinsip agar bisa berhasil.  
 
Prinsip-prinsip ini ditulis dengan kata-kata yang sederhana agar mudah dipahami. Di 
akhir setiap prinsip, luangkan waktu untuk mengerjakan latihan agar bisa memetik 
pelajarannya. Ingatlah bahwa “mengetahui tetapi tidak berbuat belum berarti 
mengetahui”.  
 
Prinsip-prinsip ini nyata jika Anda melaksanakannya. Ia mati jika Anda tidak 
menggunakannya. Oleh karena itu laporan ini memberikan Anda latihan-latihan praktis 
dan aktivitas harian.  
 
Anda bisa mencetak laporan ini dan mengerjakan latihan sesuai dengan halaman yang 
disediakan.  
 
Ketika Anda membaca, Anda dapat loncat ke link di teks untuk mengetahui lebih detil. 
Seperti di sini.  
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Catatan: 
 
Anda bebas mengirimkan Laporan Khusus Ini –sebagian atau keseluruhannya- kepada 
siapa pun sepanjang Anda menyebutkan link http://id.start-homebusiness.com/  
 

http://id.start-homebusiness.com/
http://id.start-homebusiness.com/
http://id.start-homebusiness.com/


Prinsip Nyata #1:  
Kerja Keras Yang Menghasilkan 

 
 
“Saya tidak menunggu  mood. Anda tidak akan menghasilkan apapun jika Anda begitu. 
Pikiran Anda harus tahu agar segera bekerja” 

PEARL BUCK 
 
Tidak ada pengganti bagi kerja keras. Jenius itu 1% ilham dan 99% keringat.  
 

THOMAS A. EDISON 
 

 

Setiap bisnis memerlukan kerja agar berhasil.  
 
Jika Anda membaca iklan yang mengatakan bahwa 
Anda bisa mendapatkan hidup nyaman tanpa bekerja, 
Anda bisa yakin bahwa itu tidak benar. Itu sungguh 
suatu penipuan.  
 
Bahkan seorang pengemis masih perlu berusaha agar 
dapat memperoleh nafkah. Ia harus berpose tertentu 
agar Anda mau memberinya uang.  

 
 
Inilah contoh-contoh kerja keras anda: 
 

• Anda harus menyelidiki bisnis Anda dan industrinya. Bahkan sebelum Anda 
menghasilkan uang, Anda akan mengeluarkan uang dan waktu untuk mengetahui 
pasar mana yang anda akan masuki, apa ide bisnis yang akan anda laksanakan, 
apa yang akan Anda tawarkan secara unik sehingga bisa unggul di pasaran, dan 
bagaimana anda mengimbangi persaingan. Ini bisa butuh waktu beberapa hari 
atau bahkan bulan. Jika Anda mengerjakan bisnis internet, Anda mungkin harus 
bekerja sampai larut malam berhari-hari atau mingguan. Anda perlu menjelajahi 
situs-situs web untuk mencari informasi bagaimana memasarkan produk dan jasa 
Anda. 

 
• Tentukan produk atau jasa. Jika Anda ingin membuat produk atau jasa, Anda 

perlu yakin bahwa produk atau jasa itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi 
pelanggan. Dan yakinkan bahwa Anda sudah membuktikannya. Anda mungkin 
perlu memberikan produk atau jasa itu cuma-cuma pada awalnya. Setelah Anda 
mendapatkan bukti, barulah Anda bisa meminta bayaran sebagai pengganti 
produk atau jasa tersebut.  
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http://id.start-homebusiness.com/L2/web.htm


• Anda harus mampu menjual produk atau jasa. Ada banyak cara untuk 
memasarkan produk atau jasa. Anda bisa menjalankan bisnis berdasar komisi. 
Sebagai contoh, Anda mungkin harus manulis sebuah iklan atau suatu skrip 
telepon. Kemudian Anda harus melihat keefektifannya dengan mencobanya. Anda 
mungkin harus mengubahnya dan mencoba lagi. Ini memerlukan banyak 
pekerjaan.  

 
• Membangun sistem bisnis. Anda harus mencari cara mengotomasi bisnis Anda. 

Mungkin bisa berbentuk SOHO atau situs web Anda. Mungkin sistem pengiriman 
Anda. Atau sistem pembayaran.  

 
”Ayolah. Saya sudah punya banyak kerja. Saya tidak ingin kerja lebih banyak lagi.” 
 
Jika Anda memandang bisnis Anda sebagai bisnis orang lain, maka ya, tentu saja itu akan 
membebani Anda. Akan tetapi ini kan bisnis anda. Maukah Anda bekerja untuk beberapa 
jam sehari sehingga Anda bisa keluar dari pekerjaan Anda sekarang dalam 2-3 tahun 
lagi?  
 
Di samping itu Anda akan mempunyai lebih banyak uang dan lebih banyak waktu 
bersama keluarga untuk sisa hidup Anda. Jika ini terjadi, apakah Anda fikir kerja ekstra 
beberapa jam saja terlalu sulit?  
 
“Ah…Ini kerja yang sulit. Ini memerlukan kerja yang lama dan teliti. Bagaimana saya 
bisa menyelesaikannya?” 
 
Anda kerjakan saja. Ingatlah ungkapan “Bagaimana memakan seekor gajah?”  
 
Ya. Anda makan gajah dengan menyantap sekali-sekali. Anda mulai dan terus kerjakan.  
 
Anda pecah “proyek” tersebut menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian setiap bagian 
dipecah lagi menjadi tugas yang lebih kecil.  
 

Anda kerjakan tugas kecil ini setiap hari. 
 
Anda dapat menyewa orang lain untuk menyelesaikan beberapa bagian pekerjaan. Tetapi 
Anda tetap harus menentukan apa yang anda sendiri akan kerjakan dan apa yang bisa 
dikerjakan oleh orang lain.  
 
“Saya bosan dan lelah mengerjakan ini setiap hari. Apa yang harus saya kerjakan?” 
 
Ketika Anda kelelahan dalam bekerja, Anda tinggal istirahat sejenak. Kerjakan sesuatu 
yang berbeda dan menuntut kegiatan fisik. Pergi bermain bola basket. Pergi bermain 
sepeda. Maka Anda akan kembali “terisi penuh” untuk kerja kembali.  
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Jika Anda menulis satu halaman sehari, maka Anda akan dapat menyelesaikan buku 
setebal 150 halaman kurang dari 6 bulan. Sangat mungkin bagi Anda menghasilkan 

http://id.start-homebusiness.com/L2/Afiliasi.htm
http://id.start-homebusiness.com/L2/kantor.htm
http://www.start-homebusiness.com/L3/sitesell.htm


beberapa juta rupiah per bulan untuk sisa hidup Anda plus 70 tahun periode hak cipta 
sesudahnya.  
 
Berapa yang bisa Anda hasilkan jika Anda mempunyai lebih dari satu buku untuk dijual?   
 
Anda kerjakan dengan cara yang sama ketika Anda memulai bisnis yang lain. Potong 
pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil. Anda kerjakan tugas kecil itu setiap hari.  
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Kuncinya adalah keteguhan. Terus berjalan. 



 
Latihan: Kerja Keras Yang Menghasilkan 
 
Daftar 3 hal yang Anda akan kerjakan untuk menyelesaikan bisnis Anda tiap hari.  
 
1._________________________________________ 
 
 
2._________________________________________ 
 
 
3._________________________________________ 
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Prinsip Nyata #2:  
Kuasai Kekuatan Mimpi 

 
 
Saya punya mimpi bahwa suatu hari di atas bukit-bukit merah Georgia anak-anak dari 
bekas budak dan anak-anak bekas pemilik budak akan bisa duduk di suatu meja 
perdaudaraan. … Saya punya mimpi bahwa empat orang anak saya suatu hari akan 
hidup di suatu negeri dimana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka tetapi 
dari isi karakternya.  
 

MARTIN LUTHER KING 
 

 

Semua orang sukses punya sesuatu yang 
sama: mereka punya mimpi. Mimpi 
mereka menjaga mereka agar tetap teguh. 
Mimpi memotivasi Anda agar terus 
berjalan meskipun mengalami banyak 
kesulitan.  
 
Mimpi juga menyalakan mesin di dalam 
diri setiap orang.  

 
Ia membakar dan mencetak suatu gambaran yang jelas di belakang pikiran yang sukses. 
 
Suatu hari seorang ayah dan anaknya berkunjung ke kebun binatang. Didepan pintu 
gerbang, mereka mampir ke toko suvenir. Sang anak sangat menyukai sebuah mainan 
mobil-mobilan yang menyerupai mobil BMW terbaru. Ia minta sang ayah 
membelikannya.  
 
Sang ayah bilang “Nak, ini terlalu mahal. Ayah akan belikan nanti kalau sudah punya 
uang.” 
  
Sang anak sangat kecewa.   
 
Pada malam harinya mereka pergi ke sebuah restoran lokal dengan seluruh anggota 
keluarga. Di depan pintu, mereka melihat mobil BMW terbaru sedang parkir.  
 
Sang anak berkata sama bapaknya “Papa, saya akan beli mobil ini untuk Papa nanti kalau 
saya sudah punya uang.”  
 
Sang ayah menangis terharu.  
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Pada saat itu ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk punya mobil seperti itu suatu hari. 
Ia tiba-tiba dapat dengan jelas mencetak gambar mobil BMW itu di dalam pikirannya. 
Mobil itu telah menjadi mimpinya. Orang ini kemudian bergabung dengan bisnis jaringan 
dan beberapa tahun kemudian ia tidak hanya membawa mobil BMW untuk anaknya, ia 
juga keluar dari pekerjaannya sehari-hari dan mempunyai penghasilan terbesar dengan 
rumah yang sangat mewah, jet pribadi, dan sebuah perahu yacht.  
 
Inilah kekuatan mimpi.  
 
Untuk menciptakan mimpi (menyedihkan bahwa banyak orang tidak punya mimpi), 
Anda harus sedikit memaksanya karena manusia biasa mudah terlena. Suatu waktu 
mungkin Anda berkata kepada diri sendiri “Aduh! Saya mimpi punya rumah seperti itu.”  
 
Sekarang Anda tinggal menangkap mimpi itu menjadi gambar. Ambillah sebuah buku 
gambar dan mulai menggambar rumah idaman Anda, keluarga Anda, atau apa saja. Anda 
lihat gambar itu setiap hari dan meyakinkan diri sendiri bahwa Anda akan dapat mimpi 
itu.  
 
Mungkin terlihat aneh oleh pasangan hidup Anda. Tetapi jika Anda ceritakan kepadanya 
mengapa Anda berbuat seperti itu, ia akan mengerti.  
 
Ada cerita yang agak berbeda. Seseorang menginginkan sebuah mobil sport. Maka ia 
bergabung dengan bisnis jaringan. Ia potong gambar mobil impiannya dari sebuah 
majalah dan tempelkan ke kaca dan dinding kamarnya. Sang istri tidak menyukainya. 
Jadi ia ambil gambar-gambar itu ketika suaminya pergi bekerja. Ia taruh kembali 
semuanya sebelum suaminya pulang ke rumah.  
 
Setelah beberapa bulan, suatu hari sang suami tidak kunjung datang pada jam biasanya 
pulang. Sang istri kecewa sekali. Ia buang semua gambar mobil itu. Sang suami akhirnya 
pulang larut malam. Ia ketuk pintu. Sang istri membuka pintu. Betapa terkejutnya sang 
istri mendapati suaminya berada di samping mobil sport idamannya.  
 
Besok paginya sudah ada gambar mantel bulu di kaca.  
 
Kuncinya adalah mengulanginya. Banyak orang berhenti melakukannya setelah beberapa 
kali mecoba. Sekali lagi, ini kembali ke seberapa kuat mimpi Anda.  
 
Anda dapat mengkombinasikannya dengan kata-kata. Anda dapat mengucapkan kepada 
diri sendiri apa impian Anda, bagaimana mendapatkannya, dan kapan Anda 
mengharapkannya.  
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Ini berhasil. Banyak orang-orang bisnis yang utama melakukannya dan mengajarkan 
yang lain untuk berbuat serupa. 

http://id.start-homebusiness.com/L2/NetworkMarketingid.htm
http://id.start-homebusiness.com/L2/NetworkMarketingid.htm


Latihan: Kuasai Kekuatan Mimpi  
 
Inilah yang seharusnya Anda lakukan untuk memperkuat mimpi Anda. 
 

1. Ambil buku gambar. 
 
2. Gambarlah impian Anda. Tidak apa terlihat sederhana. Ini hanya untuk diri Anda 

sendiri. Mungkin bisa berbentuk keluarga Anda sedang berada di rumah yang 
bagus atau apa saja.  

 
3. Taruhlah dekat tempat tidur Anda  

 
4. Lihatlah gambar ini sebelum tidur.  

 
5. Pejamkan mata dan rasakan seandainya mimpi Anda menjadi kenyataan.  

 
6. Kerjakan nomor 4 & nomor 5 setiap malam. 
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Prinsip Nyata #3:   
Sasaran-Rencana-Tindakan 

 
 
Jika Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan gagal 
 

ANONIM 
 

 

 
Agar efektif, Anda seharusnya memiliki seperangkat 
sasaran dan rencana dan kemudian kerjakan sesuai 
rencana. Ini disatukan berseri karena ini dapat 
menghasilkan sesuatu yang Anda inginkan.  
 
Jika Anda tidak memilikinya dalam satu kesatuan, 
Anda akan bekerja seperti budak berbulan-bulan dan 
bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa. Ini agar 
Anda produktif dalam waktu sesingkat-singkatnya.  
 

 
 
Pertama, Anda tetapkan sasaran.  
 
Sasaran haruslah khusus, terukur, dan dibatasi waktu. Sebagai contoh, Anda akan 
menyatakan bahwa sasaran Anda sebagai berikut “Saya akan memperoleh penghasilan 
lima juta rupiah sebulan di tahun pertama dari program afiliasi”.  
 
Anda dapat melihat sasaran anda di dalam fikiran dengan jelas. Ia berisi apa yang akan 
Anda kerjakan, berapa banyak yang ingin Anda hasilkan atau hasil apa yang Anda 
harapkan, dan kapan Anda mendapatkannya.  
 
Jika Anda tidak bisa mengkhususkan sasaran, maka Anda tidak punya sasaran. Anda 
akan bingung. Maka hasilnya pun mengecewakan. Anda tidak akan produktif.  
 
Anda bisa menjaga sasaran di dalam pikiran Anda sebagai rahasia pribadi. Anda bisa juga 
menulis sasaran pada selembar kertas dan tempelkan pada dinding. Anda bahkan bisa 
mengumukannya kepada khalayak. Tergantung karakter Anda.  
 
“Ya …Saya sudah pernah mengerjakannya. Tak ada hasilnya.” 
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Mungkin sasaran Anda tidak serius. Suatu cara menghasilkan sasaran yang serius adalah 
dengan mendiskusikannya dengan orang lain. Tanyalah pasangan hidup Anda mengenai 
sasaran Anda dan minta komentarnya. Anda bacakan sasaran Anda dan dengarkan 
komentarnya. Anda akan mendapatkan umpan balik yang penting. Sekarang Anda 



berutang kepada diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai pencapaian atas sasaran 
tersebut.  
 
Kedua, rencanakan bisnis Anda 
 
Setelah menentukan sasaran, Anda perlu menuliskan rencana untuk mencapai sasaran itu. 
Rencana yang bagus seharusnya didasarkan pada analisis mengapa Anda memilih 
tindakan tertentu dan mengapa Anda tidak mengambil tindakan yang lain. Sebagai 
contoh, ketika Anda bergabung dengan program afiliasi, Anda harus tahu mengapa Anda 
tidak membuat produk Anda sendiri.  
 
Anda harus memecah pekerjaan itu. Sebagai contoh, Anda berencana membuat sebuah 
situs web yang menjual e-book. Anda dapat memecah pekerjaan menjadi pembuatan e-
book, pembuatan situs web, pembuatan merchant account, iklan, dan sebagainya.  
 
Kemudian Anda rencanakan apa yang dibutuhkan. Pada setiap tugas, berikan nama. Anda 
bisa kerjakan tugas oleh diri sendiri atau Anda minta orang lain untuk mengerjakannya. 
Berikan waktu yang realistik untuk menyelesaikan tugas itu.  
 
Anda juga bisa menganggarkan biaya untuk menyelesaikan setiap tugas. Anda hitung 
total biayanya. Ditambah biaya cadangan, Anda sudah dapat biaya anggaran keseluruhan.  
 
Ketiga, tindakan! 
 
Sekarang Anda mempunyai sasaran dan rencana yang bagus. Hanya perlu tindakan untuk 
mewujudkannya.  
 
Buatlah rencana tindakan harian yang akan membawa hasil Anda mendekati sasaran.  
 
Sebagai contoh. Anda sudah memutuskan menjalankan bisnis jaringan. Rencana bisnis 
Anda mengharuskan Anda membuat daftar nama atau menghasilkan prospek, kemudian 
membuat janji, dan melakukan presentasi. Anda lakukan itu setiap hari. Cari prospek dan 
lead melalui sistem Anda. Telpon orangnya untuk membuat janji. Tak ada lagi “fakir-
fikir” dalam menjalankan rencana.  
 
Atau jika Anda ingin mengerjakan program afiliasi, Anda bisa memecah pekerjaan 
menjadi seperti pemilihan media untuk iklan dan kerja harian untuk media prioritas. 
Media prioritas bisa jadi situs web milik Anda, daftar email, dan sebagainya.  
 
Jika Anda memiliki rencana luar biasa untuk melancarkan bisnis yang sama sekali baru, 
sangatlah penting untuk menjaga kemajuan sesuai criteria “maju” atau “berhenti” 
sebelum Anda membelanjakan semua uang Anda ke dalam lubang. Sebenarnya Anda 
dapat menguji ide Anda dengan murah di internet.  
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Tetaplah dengan rencana Anda. 

http://www.start-homebusiness.com/L3/sitesell.htm
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http://www.start-homebusiness.com/L3/sales.htm


Latihan: Sasaran-Rencana-Tindakan 
 

1. Apa sasaran Anda (khusus, terukur, batas waktu)? 
 
      _____________________________________________ 
 
      _____________________________________________ 
 
2. Apa rencana Anda tahap demi tahap? 
 

No Tugas Waktu lamanya Tanggal 
penyelesaian 

Orang yang 
bertanggung 
jawab 

Biaya 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
3. Apa rencana harian Anda? 
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Prinsip Nyata #4:  
Buatlah Keyakinan Anda Positif 

 
 
 
Jika saya yakin bahwa saya dapat mengerjakannya, maka saya pasti akan menguasai 
kemampuan mengerjakannya bahkan bila saya tidak memilikinya di awal. 
 

MAHATMA GANDHI 
 

 
 

Keyakinan adalah suatu emosi terdalam dari 
manusia. Ia tumbuh bertahun-tahun melalui 
penglihatan, pendengaran, sukses dan kegagalan, cinta 
dan benci.  
 

 
Keyakinan membuktikan dirinya sendiri. Jika Anda percaya Anda tidak mampu keluar 
dari perlombaan tikus, maka Anda tidak akan keluar dari perlombaan tikus. Jika Anda 
yakin Anda bisa memulai bisnis rumahan yang menghasilkan uang, maka akhirnya Anda 
akan berhasil.  
 
Keyakinan mendukung tindakan Anda. Ia memberikan keberanian menghadapi 
tantangan. Kepercayaan itu di luar logika. Ia secara otomatik mengendalikan perbuatan 
Anda.  
 
Di sini adalah ringkasan dari Napoleon Hill tentang keyakinan (Berfikir dan Menjadi 
Kaya): 
 

Keyakinan adalah titik awal semua pengumpul kekayaan. 
 

Keyakinan adalah dasar semua “mukjizat”, dan semua misteri yang tidak bisa 
dianalisis dengan aturan ilmu pengetahuan!  

 
Keyakinan merupakan satu-satunya penawar kegagalan yang diketahui orang!  

 
Keyakinan adalah unsur kimia yang kalau dipadukan dengan doa, memberi 
seseorang komunikasi langsung dengan Tuhan.  
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Ketika Anda yakin Anda dapat menjalankan bisnis rumahan, maka tak ada seorang pun 
yang dapat menghalangi Anda. Ketika Anda menghadapi kegagalan, segera pikiran Anda 
mengubah kegagalan itu sebagai kemunduran sesaat. Jiwa Anda yang terdalam yakin 



bahwa sukses Anda semakin dekat seiring dengan pelajaran yang Anda peroleh dari 
kegagalan tersebut.  
 
Keyakinan adalah katalis untuk sukses Anda.  
 
“Saya tidak yakin dengan diri saya sekarang ini. Saya fikir saya tidak dapat menjalankan 
bisnis rumahan. Apa yang harus saya kerjakan?”  
 
Baiklah kita mulai dengan sebuah cerita.  
 
Sekitar seabad yang lalu tak seorang pun percaya bahwa manusia bisa terbang. Dan 
kemudian ada sekelompok kecil orang yang percaya sebaliknya. Kelompok ini terus 
berusaha membuat pesawat terbang. Kemudian suatu hari Wright bersaudara dari Ohio 
membuktikan bahwa manusia bisa terbang. Sisanya adalah sejarah.  
 
Bacalah semua sejarah besar kemanusiaan. Anda akan temukan cerita yang sama, yaitu 
ada sekelompok kecil manusia yang melangkah keluar dari kebiasaan dan membuat suatu 
gerakan yang besar untuk melakukan perubahan.  
 
Anda dapat melakukan yang sama.  
 

Jika Anda merasa kurang yakin,   
bergabunglah dengan kelompok yang memiliki keyakinan yang lebih. 

 
Keyakinan seperti sebuah magnet. Ia akan menarik sekelilingnya. Keyakinan yang kuat 
memancarkan karisma. Ketika Anda bersama sekelompok orang dengan keyakinan yang 
kuat, tiba-tiba Anda merasa lebih positif tentang hidup. Bisnis lebih mudah seiring 
dengan pengetahuan dan keahlian Anda.  
 
Akan tetapi dunia penuh dengan penderitaan. Dan derita mencintai perkawanan. Anda 
akan menemui banyak orang dengan keyakinan negatif mencoba membuat Anda negatif 
juga. Banyak orang yang Anda cintai juga menginginkan Anda berkeyakinan negatif.  
 
Tidak heran bahwa buku “Dilbert” sangat popular (Bagi yang tidak tahu, “Dilbert” 
adalah sebuah karakter komik di dunia perusahaan Amerika). Orang-orang cuma 
mengeluh tentang pekerjaan yang membosankan. Daripada melangkah keluar dan 
mendirikan bisnis, kebanyakan orang cukup membeli buku “Dilbert” dan bertanya-tanya 
mengapa hidup tidak berubah.  
 
Lihatlah teman sekeliling Anda. Coba tebak berapa penghasilan mereka setiap bulan. 
Anda akan melihat mereka bergaji kurang lebih sama dengan Anda.  
 
Jika Anda ingin yakin dapat menghasilkan uang yang lebih banyak, maka bergabunglah 
dengan orang-orang yang berpenghasilan lebih. Jika Anda ingin menjadi milyarder, maka 
pergi dan berteman dengan milyarder.  
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Jangan salah mengartikan saya. Saya tidak bilang Anda meninggalkan teman-teman 
Anda sekarang. Bahkan Anda bisa turut menolong mereka dengan membujuk mereka 
bergabung dengan Anda menjadi milyarder. 



Latihan: Keyakinan 
 

1. Sebutkan keyakinan Anda tentang bisnis: 
 
a. Saya yakin saya dapat mencapai ____________________________________ 
 
b. Saya yakin saya dapat menghasilkan    _______________________________ 

 
c. Saya yakin saya dapat belajar      ____________________________________ 

 
d. Saya yakin saya dapat mengajarkan    ________________________________ 

 
e. Saya yakin saya dapat bicara tentang bisnis dengan ________ orang setiap hari. 

 
 

 
2. Sebutkan orang-orang di sekitar Anda sekarang (kecuali pasangan hidup, anak). 

Tebak berapa penghasilannya. 
 
a. ___________________________ menghasilkan _______________ 
 
b. ___________________________ menghasilkan _______________ 

 
c. ___________________________ menghasilkan _______________ 

 
d. ___________________________ menghasilkan _______________ 

 
e. ___________________________ menghasilkan _______________ 

 
 

 
3. Sebutkan orang-orang yang Anda inginkan di sekeliling Anda dan tuliskan 

alasannya. 
 
a. _______________________ karena ______________________ 
 
b. _______________________ karena ______________________ 

 
c. _______________________ karena ______________________ 

 
d. _______________________ karena ______________________ 

 
e. _______________________ karena ______________________ 
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Prinsip Nyata #5:  
Cara Efektif Mendapatkan Hasil Adalah Fokus 

 
 
Jika Anda mengejar 2 kelinci, keduanya akan berhasil lari 
 

ANONIM 
 

 

Jika segalanya penting, maka tidak ada yang penting. 
 
Bacalah halaman kuning. Anda akan menemukan banyak 
sekali iklan seperti ini  
 
 

“Sebuah perusahaan alat-alat menawarkan alat apa saja 
untuk semua industri”. 

 
 
Apakah Anda tertarik untuk membeli? 
 
Saya ragu. 
 
Anda tidak punya petunjuk apakah perusahaan ini bisa memecahkan masalah Anda yang 
unik.  
 
Ini masalah yang biasa bagi banyak perusahaan. Mereka ingin menunjukkan bahwa 
mereka perusahaan besar yang bisa menawarkan banyak solusi. Atau mereka ingin 
mendapatkan bisnis sebanyak mungkin.  
 
Akan tetapi ini berkebalikan dengan hasilnya. Cara ini tidak berhasil.  
 
Anda akan menghasilkan yang lebih baik dengan fokus.  
 
Ini adalah beberapa petunjuk. 
 

1. Dalam hal apapun, pilihlah maksimum 3 perkara. Ini akan memaksa Anda 
pilih-pilih.  

 
2. Urutkan prioritas bisnis Anda. Jika Anda memiliki banyak bisnis, maka 

cobalah untuk memilih beberapa saja yang Anda akan konsentrasikan. 
Juallah sisanya yang lain.  
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3. Cari tahu apa yang Anda lakukan paling baik. Maka fokus untuk 
mengerjakan hal itu. Mintalah fihak lain untuk mengerjakan sisanya.  



 
Saat ini ada suatu jargon yang populer tentang pendapatan dari banyak bisnis. Hati-
hatilah jangan sampai terjebak kedalam banyak kepusingan, banyak uang yang keluar, 
atau banyak malam tanpa tidur. Fokuslah pada apa yang Anda bisa kerjakan paling baik.  
 
Model yang berhasil adalah membangun suatu bisnis yang sudah teruji. Kemudian 
duplikasikan model ini ke tempat lain. Inilah rahasia di belakang bisnis franchise seperti 
McDonald. Atau ini juga model sukses dari bisnis jaringan. Semua yang Anda lakukan 
adalah fokus pada bisnis yang sama dan buatlah menjadi besar!  
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Latihan: Cara Efektif Mendapatkan Hasil Adalah Fokus 
 

1. Daftarkan 3 hal yang paling penting dalam hidup Anda 
 
a. ________________________________________ 
 
b. ________________________________________ 

 
c. ________________________________________ 

 
 

 
2. Daftarkan maksimum 3 macam bisnis rumahan yang ingin anda kerjakan 

(jika Anda belum punya) 
  
a. _________________________________________ 
 
b. _________________________________________ 

 
c. _________________________________________ 

 
 

 
3. Daftarkan sasaran pasar Anda (niche) 
 
a. _________________________________________ 
 
b. _________________________________________ 

 
c. _________________________________________ 

 
 

 
4. Daftarkan 3 macam keuntungan dari produk atau jasa yang Anda tawarkan  
 
a. _________________________________________ 
 
b. _________________________________________ 

 
c. _________________________________________ 
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Prinsip Nyata #6:  
Cari Mentor Yang Tepat 

 
 

Setiap bisnis punya masalahnya sendiri. Pebisnis yang 
sudah malang melintang merupakan asset berjalan bagi 
industri tersebut.  
 
Itulah mengapa cara tercepat ke keberuntungan adalah 
mengikuti saran mereka yang sudah berhasil. Anda akan 
menghemat waktu belajar. Anda juga bisa meloncati banyak 
kesalahan dan coba-coba. Anda hanya tinggal memetik 
buah-buah kebijaksanaan.  

 

 
Anda butuh mentor untuk membimbing Anda.  
 
“Yah…Betul. Bagaimana saya mendapat mentor yang cocok?” 
 
Mentor yang tepat adalah orang yang sudah berhasil mengerjakan bisnis yang ingin anda 
ikuti. Anda bisa baca pikirannya. Anda akan mengerti mengapa ia membuat keputusan 
tertentu. Anda tahu bahasanya, detil mur dan baut dari industri tersebut.  
 
Cara terbaik adalah jika Anda bisa bekerja di bawah mentor untuk mempelajari bisnis 
secara nyata. Anda bisa bekerja sebagai pegawai. Atau anda bekerja sebagai pekerja 
magang.  
 
Anda juga bisa bergabung dengan mentor sebagai partner bisnis. Inilah caranya bisnis 
jaringan dijalankan. Mentor mempunyai kepentingan dalam kesuksesan Anda karena ia 
akan berhasil jika Anda berhasil juga.  
 
Anda juga dapat belajar dari biografi milyuner yang sudah berhasil. Cari tahu apa yang 
membuat mereka demikian kaya raya.  
 
Dalam internet Anda dapat menemukan banyak orang mengiklankan dirinya sendiri 
sebagai guru atau ahli. Apakah mereka mentor yang tepat bagi Anda? Mungkin ya, 
mungkin tidak.  
 
Sungguh sulit mencari mentor yang tepat di internet. Anda tidak akan tahu mana yang 
sungguh-sungguh. Paling tidak anda bisa menurunkan resiko dengan membeli atau 
berlangganan pada guru atau ahli dengan ongkos termurah.  
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Jika seorang guru meminta anda membayar lebih dari $1000 untuk satu set CD, Anda 
lebih baik melewatkannya kecuali didukung oleh garansi uang kembali. Jika seorang guru 

http://id.start-homebusiness.com/L2/web.htm


meminta bayaran lebih dari $2000 untuk suatu seminar, Anda sebaiknya melewatkannya 
sama sekali.  
 
Jika Anda memang ingin menghamburkan uang $2000, silakan saja dan semoga 
berbahagia.  
 
Cara lain untuk menyelidiki adalah mengecek motivasi guru. Jika seorang guru demikian 
sukses dengan apa yang dikerjakannya, mengapa di dunia ini ia mau menjual rahasianya 
senilai $50? Mungkin saja memang ada alasan yang masuk akal. Jika tidak, lewatkan 
saja. Kemungkinan Anda akan dibiarkan sendirian setelah membelanjakan uang yang 
Anda peroleh dengan susah payah.  
 
Anda dapat mengecek reputasi guru di internet dengan mengetikkan tanda kutip (seperti 
“nama”) di pencarian Google. Jika Anda menemukan banyak keluhan atau kritik yang 
pedas, periksa hal-hal negatif itu. Namun hati-hati bila menemukan situs yang khusus 
hanya mengritik. Suatu ulasan yang adil harus seimbang dan meliput dua pihak.  
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Latihan: Cari Mentor Yang Tepat 
 

1. Sebutkan nama-nama mentor bagi Anda(seseorang yang sudah mengerjakan 
bisnis Anda sebelumnya) 

  
a. ________________________________________________ 
 
b. ________________________________________________ 

 
c. ________________________________________________ 

 
2. Cari tahu mengapa Anda memilih nama-nama itu 
 

a. _________________________________________________ 
 
b. _________________________________________________ 

 
c. _________________________________________________ 
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Prinsip Nyata #7 :  
Pantang Menyerah 

 
 
 

Sudah pasti, usaha Anda memulai bisnis akan dihadang oleh 
banyak kesulitan. Toh jika bisnis itu mudah, mengapa setiap 
orang tidak mempunyai bisnis sendiri?  
 

 
 
Berikut ini beberapa kesulitan yang mungkin Anda hadapi: 
 

• Penolakan dari prospek 
• Keengganan dari pemasok untuk memberikan kredit 
• Berjibun persyaratan untuk pinjaman bank ditambah suku bunga yang lebih tinggi 

dari rata-rata  
• Uang kas yang terbatas 
• Sumber bantuan yang terbatas 
• Tak punya organisasi 
• Produk atau jasa yang belum terbukti jika Anda menjual produk atau jasa baru 
• Reputasi nol 
• Persaingan dengan “hiu-hiu besar” 
• Investor yang kelaparan 
• Karyawan yang banyak menuntut 

 
Tidaklah heran apabila 90% bisnis baru tidak mampu bertahan di tahun pertama. Jika 
Anda berjalan atau mengemudi di sepanjang bangunan-bangunan komersial seperti toko-
toko atau restoran, Anda akan mengamati betapa cepat satu atau dua bisnis tidak ada lagi 
di sana. Kadangkala bisnis-bisnis ini sudah tutup di musim berikutnya.  
 
Akan tetapi banyak perusahaan besar mulainya kecil. Dell dan Microsoft memulainya 
dari garasi para pendirinya.  
 
Jadi untuk mengatasi rintangan ini, Anda harus memiliki kualitas “pantang menyerah”. 
Jika Anda punya mimpi yang menyala-nyala dan keyakinan kuat, maka teruslah berusaha 
untuk mencapai keberuntungan Anda.  
 
Sebagai contoh, renungkanlah pendiri Federal Express (FedEx) Fred Smith. Ia 
memahami suatu ide menggunakan armada jetnya sendiri dari markasnya di Memphis 
untuk mengirim paket-paket dalam pengiriman semalam.  
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Smith, 28 tahun umurnya saat itu, harus mencari modal $91 juta dalam pemodalan 
ventura. Pesawat jet, markas, operasi di 25 negara bagian, dan beberapa ratus karyawan 
harus sudah siap sebelum perusahaan buka berbisnis. Perusahaan itu rugi lebih dari $40 
juta selama 3 tahun pertama. Beberapa investor dan kreditor berusaha menguasai aset 
perusahaan.  
 
Akan tetapi Smith pantang menyerah untuk menjaga semangat para karyawan dan 
menenangkan para investor dan kreditor. Pada saat yang sama perusahaan bahkan 
meluaskan operasi dan melancarkan iklan dan kampanye surat untuk memperluas pangsa 
pasar. 
 
Setelah tahun pertama, Anda harus mencari cara agar bisnis tetap mengapung. Lagi 
statistik menunjukkan bahwa hanya 1% dari bisnis baru yang selamat sampai tahun ke-5. 
Sepanjang masa itu banyak hal bisa terjadi. Anda bisa jadi menjalankan bisnis yang 
berbeda. Atau Anda mungkin mendapatkan basis pelanggan yang berbeda. Anda 
seharusnya menerima perubahan ini dengan mata terbuka dan pikiran terbuka, kecuali 
mimpi Anda.  
 
Mungkin saja bisnis Anda tidak mampu berjalan sampai tahun ke-5. Jangan putus asa. 
Mulailah yang baru. Anda belajar sesuatu dari kegagalan pertama. Ada banyak contoh 
bahwa kebanyakan pebisnis menikmati perusahaan yang sukses setelah 2-3 kegagalan.  
 
Sangatlah penting untuk tidak terfokus pada uang.  
 
“Kedengarannya aneh karena pada akhirnya kita mencari uang, bukan?” 
  
Salah. Uang adalah hasil.  
 

Jika Anda menjalankan bisnis dengan benar dan 
Anda memperhatikan kebutuhan pelanggan, 

Maka uang akan datang hampir otomatis. 
 
Jadi ketika Anda dihadapkan dengan kegagalan bisnis, jangan lihat kerugian nilai uang. 
Tapi lakukanlah evaluasi menyeluruh mengapa itu bisa terjadi. Mungkin satu atau dua 
unsur dari bisnis Anda tidak cukup bagus.  
 
Dan Anda masih memiliki reputasi bagus, bukan? Telpon rekan bisnis Anda, pelanggan, 
dan pemasok bahwa Anda sedang memulai suatu bisnis baru. Seringkali mereka akan 
bergabung dengan Anda di hari berikutnya. Ketika Anda memulai lagi, Anda 
membangun di atas fondasi yang lebih kuat.  
 

Pengusaha sejati adalah seseorang yang kehilangan segalanya hari ini,  
dan kemudian membangun kekayaan lagi esok hari tanpa ragu-ragu.  
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Latihan: Pantang Menyerah 
 

1. Cari tahu apa yang menjadi unsur yang lemah dalam diri Anda atau bisnis 
Anda: 

 
a. ___________________________________________________ 
 
b. ___________________________________________________ 

 
c. ___________________________________________________ 

 
2. Apa masalah nomor satu Anda sekarang? 
 

     
 
 

3. Apa kira-kira solusi atas masalah tersebut?  
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Epilog 
 
Sekarang Anda sudah tahu prinsip-prinsip nyata dari pebisnis yang sukses. Anda sudah 
memulai dengan bagus. Kemudian Anda teruskan perjalanan anda dengan memulai bisnis 
rumahan. Jelajahilah situs web http://id.start-homebusiness.com/ dan cari tahu apa yang 
Anda bisa pelajari dan laksanakan untuk bisnis Anda.  
 
Anda juga dapat mempelajari lebih banayak informasi dan tip dari newsletter yang saya 
publikasikan. Jika Anda ingin tahu bisnis yang sederhana, menghasilkan uang, dan 
bahkan bisa membuat Anda pension dalam 3 tahun, ikutilah newsletter pembangun 
jaringan.  
 
Jika Anda mempunyai komentar atau umpan balik, jangan ragu untuk menghubungi saya 
lewat email. Anda juga bisa email saya kalau ingin bergabung dengan grup bisnis kami. 
Kirim email ke gum@start-homebusiness.com  
 
Sekali lagi, untuk memetik buah dari prinsip-prinsip ini, Anda harus hidup bersamanya. 
Dengan kata lain, gunakanlah setiap hari.  
 
Semoga berhasil! 
 
 
Salam hangat, 
 

            
 
Gum Suleman 
http://www.start-homebusiness.com/  
Email: gum@start-homebusiness.com  
 
P.S. Salah satu cara memulai bisnis yang cepat adalah dengan menjadi affiliasi. Cari tahu 
di http://id.start-homebusiness.com/L2/Afiliasi.htm  
 
P.P.S. Cara lain yang bisa membawa penghasilan yang besar tiap bulan dan membuat 
Anda pensiun dalam 3 tahun adalah bisnis jaringan. Cari tahu di http://id.start-
homebusiness.com/L2/NetworkMarketingid.htm  
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