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Dear Friends,

Nama saya Merry Riana.

Terima kasih banyak atas perhatian 

dan minat Anda atas e-book saya 

yang berjudul ‘Dare To Dream Big.’

Dengan menjadi seorang 

entrepreneur, penulis, dan 

motivator, saya sekarang hidup 

dengan penuh semangat untuk 

menjadi sumber inspirasi bagi 

banyak orang. Dan tentunya saya 

sangat bersyukur atas kesempatan 

istimewa ini.

Kegiatan favorit saya setiap hari 

adalah membagikan ide, pemikiran, 

dan pengalaman saya melalui blog 

yang inspiratif ini. Sampai sekarang, 

saya telah menulis ratusan artikel 

yang meliputi kategori seperti 

Inspirasional, Dunia Wanita, 

Keuangan, Hubungan, dan lain-lain. 

Semua karya tulis saya terinspirasi 

dari berbagai kejadian nyata serta 

pengalaman hidup saya.

Jika anda menyukai apa yang anda 

baca di sini, anda pasti juga akan 

menyukai semua isi blog saya. 

Setiap beberapa hari sekali akan 

selalu ada hal-hal baru yang yang 

akan dapatkan melalui blog ini.

Sekarang, silakan menikmati 

e-book ini sambil bersantai.
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 ‘Apakah anda mau menjadi sukses?’

Saya yakin jawaban anda pasti ‘IYA’!

‘Tetapi apakah anda tahu mengapa 

anda ingin menjadi sukses?’

Jika anda belum bisa memberikan 

jawaban ‘IYA’ dengan pasti 

untuk pertanyaan kedua ini, 

saya menyarankan anda untuk 

mengambil waktu sejenak dan 

memikirkan hal ini.

‘MENGAPA anda HARUS sukses?’

Jika anda ingin sukses, mulailah 

dengan pertanyaan MENGAPA 

anda HARUS sukses. Suka atau 

tidak, hanya ketika anda tahu 

pasti jawaban dari pertanyaan 

‘MENGAPA’ ini, anda baru dapat 

menemukan jalan untuk menjawab 

pertanyaan ‘BAGAIMANA.’

Saya mempunyai sebuah analogi 

yang sesuai dengan pertanyaan di 

atas.

Bayangkan jika saya mempunyai 

sebuah koper berisi satu juta dolar 

untuk Anda semua dan koper ini 

diletakkan di sebuah gedung yang 

jaraknya hanya 1 jam dengan mobil 

dari tempat Anda berada sekarang.

Begini perjanjiannya:

Anda semua harus sampai ke 

gedung ini dalam waktu dua jam. 

Jika Anda berhasil sampai ke 

gedung ini dalam waktu dua jam, 

saya akan memberikan koper ini 

dan tentu saja Anda akan menjadi 

satu juta dolar lebih kaya. 

Namun, ada satu perjanjian yang 

wajib dipatuhi.
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Jika Anda terlambat satu detik 

saja, perjanjian kita akan batal. Satu 

detik keterlambatan Anda, Anda 

tidak akan mendapat satu sen pun. 

Tidak ada perkecualian!

Jadi dengan adanya peraturan 

tersebut, jam berapa Anda akan 

mulai  berangkat menuju gedung 

tempat koper itu berada? Hampir 

semua orang akan menjawab 

skenario tersebut dengan berkata 

bahwa mereka akan berangkat 

sekarang juga. Apakah Anda juga 

akan melakukan hal tersebut?

Setelah dipersilakan untuk pergi, 

saya yakin Anda akan langsung 

melompat ke dalam mobil dan 

Anda akan segera berangkat 

menuju gedung tersebut.

Dalam perjalanan, Anda pasti 

merasa sangat gembira dan saya 

yakin Anda akan merencanakan 

bagaimana Anda akan 

menggunakan uang tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan anda.

Namun, tiba-tiba mobil anda 

terhenti karena kemacetan total.

Ketika memutar radio, ternyata 

telah terjadi kecelakaan beruntun di 

jalan yang akan Anda lalui menuju 

gedung tersebut. Namun, tidak ada 

jalan yang lain!

Jadi apa yang akan Anda lakukan 

sekarang? Apakah Anda akan 

menyerah dan pulang ke rumah? 

Apakah Anda akan keluar dari mobil 

dan berjalan, berlari atau menyewa 

sebuah helikopter. Bahkan, mungkin 

saja anda akan mencari cara lain 

agar Anda bisa sampai ke gedung 

tersebut dengan tepat waktu.

Saya yakin Anda tidak akan 

menyerah begitu saja, bukan?

Sekarang, bayangkan jika anda 

berada di skenario yang berbeda.

Saat ini, Anda akan menuju ke klinik 

dokter gigi. Ternyata, terjadi macet 

total lagi. Namun, kemacetan ini 
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terjadi akibat kecelakaan beruntun 

di jalan menuju tempat praktek 

dokter gigi Anda.

Apa yang akan Anda lakukan pada 

saat itu? Mungkin saja Anda akan 

menyerah, pulang ke rumah dan 

menjadwal ulang!

Jadi, melalui analogi ini, apa 

perbedaan dari kedua situasi 

tersebut?

Perbedaannya berasal dari 

pertanyaan ‘MENGAPA’. 

“If the WHY is big 
enough; the HOW is 
usually not a problem.”

“Jika anda bisa menjawab 

pertanyaan MENGAPA; menjawab 

pertanyaan BAGAIMANA bukanlah 

sebuah masalah.”

Saya adalah contoh nyata dari 

kalimat tersebut. Bagaimana saya 

mampu mengubah diri saya yang 

dulu hanyalah seorang gadis yang 

mampu bertahan hidup hanya 

dengan uang $10 setiap minggunya, 

untuk menjadi seorang pengusaha 

milyuner seperti sekarang ini 

hanyalah dengan mulai bertanya 

“MENGAPA” kepada diri saya 

sendiri dan apa alasan saya.

Orang yang sungguh-sungguh 

termotivasi adalah mereka yang 

mampu mengenali dan mendalami 

kekuatan dari pertanyaan 

‘MENGAPA’ di semua hal yang 

mereka lakukan.

Jadi, mulailah dengan bertanya 

“MENGAPA” kepada diri Anda 

sendiri.

Saya lahir dan bertumbuh di 

Indonesia hingga saya berusia 18 

tahun. Setelah itu, saya menetap di 

Singapura untuk melanjutkan studi.

Nama saya, Merry Riana, sebenarnya 

memiliki arti yang sangat unik.
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Dalam Bahasa Indonesia, Merry 

berarti gembira dan Ria berarti 

riang. Jadi, sesuai dengan nama ini, 

saya semestinya adalah seorang 

yang periang dan gembira. 

Saya merasa sangat diberkati dan 

beruntung dapat menghasilkan 

satu juta dolar pertama saya hanya 

ketika saya berusia 26 tahun.

Jika Anda menyangka bahwa saya 

memiliki keluarga kaya raya yang 

mampu mendukung saya dengan 

modal yang banyak, atau mungkin 

Anda menyangka saya telah 

menikahi seorang milyuner, maka 

Anda salah total!

Sebenarnya, jika Anda pernah 

bertemu saya 12 tahun yang 

lalu ketika saya masih berada di 

bangku universitas (NTU-Nanyang 

Technological University), Anda 

tidak akan percaya bahwa seorang 

gadis seperti saya akan berhasil 

memperoleh satu juta dolar 

pertamanya hanya dalam waktu 4 

tahun setelah kelulusannya.

Selain itu, saya juga 15 kg lebih 

berat daripada sekarang.

Bahkan, pada saat itu, saya tidak 

dapat berbicara dalam Bahasa 

Inggris dengan baik. Pertama kali 

saya datang ke NTU, saya gagal 

lulus tes Bahasa Inggris yang pada 

akhirnya, saya harus mengambil 

kelas kecakapan Bahasa Inggris 

selama satu tahun.

Karena semua hal tersebut, saya 

adalah seorang yang pemalu ketika 

saya duduk di bangku kuliah. Saya 

tidak suka berbicara dengan banyak 

orang dan saya hanya bergaul 

dengan teman-teman Indonesia 

saja (yang akhirnya membuat 
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Bahasa Inggris saya menjadi lebih 

buruk karena saya tidak pernah 

melatihnya).

Setelah mengetahui semua ini, 

mungkin Anda bertanya-tanya…

“BAGAIMANA DIA BERHASIL 

MEMPEROLEH SATU JUTA DOLAR 

PERTAMANYA KETIKA DIA 

BERUSIA 26 TAHUN?”

Banyak orang sering bertanya 

kepada saya pertanyaan tersebut.

Dan jawaban dari pertanyaan 

tersebut sangatlah sederhana:

Itu karena…

I DARE TO
DREAM BIG!

SAYA BERANI UNTUK BERMIMPI 

BESAR! Segala sesuatunya berawal 

karena saya memiliki visi yang 

bagus sekaligus keberanian untuk 

bermimpi besar.

Alasan saya membagikan 

pengalaman ini dengan Anda semua 

bukanlah untuk mempamerkan diri 

saya, namun saya ingin memberi 

inspirasi kepada Anda semua 

bahwa kita memiliki kemampuan 

untuk melakukan hal-hal yang luar 

biasa jika kita percaya dengan diri 

kita sendiri.

“Jangan mudah putus asa! Selama 

kamu masih hidup, itu artinya 

Tuhan masih memberikanmu 

waktu dan kesempatan.” (twitter @

MerryRiana)

Sebenarnya, saya memiliki awal 

yang sederhana. Saya tidak 

berasal dari keluarga kaya raya dan 

pertama kali saya tiba di Singapura, 

saya bergumul dengan masalah 

keuangan.

Saya masih ingat bagaimana saya 

bisa bertahan hidup dengan hanya 

uang $10 setiap minggunya. Hal 

tersebut mungkin tidak dapat 

dibayangkan oleh Anda semua. 

Namun, saya percaya, jika Anda 
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harus melalui jalan ini, Anda akan 

menemukan apapun cara agar 

Anda bisa bertahan hidup.

‘Jadi, apa yang dapat Anda lakukan 

dengan $10?’

Menurut saya, $10 tersebut adalah 

jumlah uang yang dapat saya 

gunakan untuk menghidupi diri 

saya selama satu minggu ketika 

saya berada di Singapura.

‘Bagaimana itu mungkin?’

Mari ijinkan saya membawa Anda 

ke beberapa tahun yang lalu, yaitu 

ke tahun 1998. Tahun 1998 adalah 

tahun di mana saya pertama kali 

menjejakkan kaki di Singapura.

Awalnya, tidak pernah selintas pun 

ada di pikiran keluarga saya untuk 

menyekolahkan saya ke luar negeri 

karena biayanya yang terlalu mahal. 

Saya selalu berpikir bahwa saya 

akan melanjutkan kuliah di sebuah 

universitas lokal di Jakarta.

Namun, pada tahun 1998, 

krisis moneter mengguncang 

perekonomian Asia. Pada saat itu, 

Indonesia bukanlah tempat yang 

aman untuk seorang gadis muda 

seperti saya karena kekerasan dan 
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kerusuhan terjadi di mana-mana.

Jadi, saya tidak memiliki banyak 

pilihan selain meninggalkan 

Indonesia ke lokasi yang lebih 

aman.

Singapura merupakan pilihan 

terbaik saya karena lokasinya 

yang dekat dengan tanah air, 

lingkungannya yang aman, dan 

sistem pendidikannya yang baik.

Tetapi karena hal ini bukanlah 

rencana awal orang tua saya untuk 

mengirim saya ke luar negeri, maka 

saya harus mengatasi masalah 

finansial ini. Saya harus mengambil 

berbagai program pinjaman, seperti 

pinjaman untuk studi dan pinjaman 

untuk uang sekolah.

Dengan banyaknya jumlah pinjaman 

ini, saya tahu bahwa saya harus 

berhati-hati dalam membelanjakan 

uang karena saya memiliki jumlah 

uang yang terbatas.

Dulu, saya sangatlah berhemat.

Saya masih ingat dengan jelas 

bagaimana saya dapat bertahan 

hidup di Singapura dengan uang 

$10 saja setiap minggunya selama 

tahun pertama saya di NTU.

Pengalaman ini tidaklah mudah. 

Namun tidak memiliki pilihan 

lain lagi. Kadang-kadang, saya 

hanya makan mi instan, roti atau 

bahkan tidak makan agar saya bisa 

menghemat pengeluaran saya.

Di dalam buku Mimpi Sejuta Dolar 

halaman 310-311 menjelaskan 

mengenai perjuangan saya yang 

tidak pernah berhenti. Meskipun 

perjuangan ini berat, saya selalu 

percaya bahwa meskipun tidak 

banyak orang yang mampu melihat 
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rona sukses yang bersemayam di 

dalam proses perjuangan yang 

tampak keras, orang-orang yang 

berbakat sukses akan senantiasa 

optimis, sungguhpun catatan 

pencapaian di masa proses itu 

berlangsung seolah jauh dari 

yang diharapkan. Karena ketika 

kesabaran dan ketekunan terus 

dihidupkan, pencapaian itu akan 

bergerak perlahan dan mencapai 

titik yang kita idamkan. 

Hal lain yang saya lakukan untuk 

berhemat pada saat itu adalah 

dengan mendapatkan “makanan 

gratis” sebanyak mungkin.

Ini merupakan hal yang sangat 

memalukan, jadi yang saya lakukan 

adalah pergi ke semua acara 

“Welcome Tea” yang diadakan 

oleh berbagai organisasi/ klub di 

NTU untuk para mahasiswa tahun 

pertama.Beberapa klub tersebut 

adalah Komunitas Buddhist, 

Komunitas Kristen, Klub Teknik, 

dan banyak lainnya.

Tebak apa yang ada di akhir acara 

“Welcome Tea” tersebut?

Ya…!! Anda benar…

Makanan dan minuman gratis.

Jadi, setiap harinya, setelah selesai 

kelas, saya biasanya akan duduk 

di bangku sekolah dan belajar 

hingga petang. Ketika acaranya 

telah dimulai (biasanya diadakan 

di sore hari), saya akan segera 

menuju ruangan tersebut dan 

mendengarkan presentasi mereka. 

Pada akhir acara, saya akan 

mendapat ‘Makan Malam Gratis’.

Saya juga ingat bahwa saya harus 

membeli makanan saya sendiri 

pada hari-hari di mana tidak ada 

acara ‘Welcome Tea’.

Seringkali saya hanya membeli satu 

porsi kecil nasi putih dengan satu 

porsi sayur-sayuran yang berharga 

kurang dari $1. Agar makanan 

sederhana tersebut terasa lebih 

lezat, saya akan menambah kuah 
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kari dan saus sambal sebanyak-

banyaknya.

Apakah anda bisa melihat anak 

panah pada gambar di atas? 

Itu adalah panci dari kuah kari 

yang saya sebutkan sebelumnya. 

Untung saja saya boleh mengambil 

kuah itu sendiri, jadi saya pun 

mengambil sebanyak-banyaknya. 

Semua ini dapat kalian baca di 

buku saya, Mimpi Sejuta Dolar, 

tepatnya di halaman 68, dimana 

saya melakukan salah satu ritual 

penghematan saya, makan di kedai 

termurah kantin kampus.

Selain itu, untuk menghemat, 

selama satu tahun tersebut, 

terdapat satu gerai yang tidak 

pernah saya datangi. Apakah anda 

bisa menebak gerai apa itu?

Gerai tersebut adalah gerai 

minuman. Bagi saya, minum air 

keran saja sudahlah cukup. Saya 

pikir saya tidak perlu menghabiskan 

uang saya untuk membeli minuman 

(meskipun harganya hanyalah 30 

sen setiap gelasnya). 

Bahkan, untuk menghemat, saya 

sering tidak makan ataupun hanya 

makan mi instan. Bayangkan saja 

seorang mahasiswi di kampus 

elit minum air dari keran, makan 

mi instan dan membawa bekal 

sepotong roti tawar ke kampus, 

mungkin Anda tidak akan mengira 

mahasiswi itu adalah saya. 

Semuanya ini saya jelaskan di buku 

Mimpi Sejuta Dolar, buku yang 

mengisahkan bagaimana saya 

harus bertahan dan bertahan.

Anda mungkin tidak percaya, namun 

beginilah cara saya menghabiskan 



DARE TO DREAM BIG  |  12

satu tahun pertama saya di 

NTU. Pengalaman ini sangatlah 

berat tetapi saya berpikir bahwa 

pengalaman tersebut mendorong 

saya untuk hidup lebih baik lagi di 

masa mendatang.

TITIK BALIK DALAM KEHIDUPAN 

SAYA

Pernah suatu kali pada tahun kedua 

saya ketika saya merasa sangat 

kesal dan lelah akan hidup saya 

yang penuh rintangan ini. Pada 

saat itu, saya mulai berpikir dengan 

serius akan apa arti hidup saya 

karena saya tidak ingin melanjutkan 

kehidupan saya seperti sekarang 

ini. Saya harus menjadi sukses; saya 

juga harus bebas secara finansial.

Keputusan tersebut memutar 

balikkan kehidupan saya menuju 

ke arah yang lebih baik. Saya 

memutuskan untuk membuat 

resolusi besar ketika saya berulang 

tahun yang kedua puluh. 

“It is your moments 
of decision that your 
destiny is shaped.”
- Anthony Robbins -

“Ini adalah momen keputusan anda 

yang membuat nasib anda dapat 

ditentukan.” Anthony Robbins 

Sosok Anthony Robbins merupakan 

sosok yang memberikan inspirasi 

untuk saya agar terus bermimpi. 

Apabila Anda membaca buku 

saya Mimpi Sejuta Dolar, Anda 

akan melihat bagaimana kata-

kata Anthony Robbins dapat 

memompa semangat saya untuk 

mengejar mimpi saya. Saya yakin 

kata-kata Anthony Robbins pun 

akan memberikan dampak yang 

sama untuk Anda, untuk berani 

mengejar mimpi Anda. 

Beberapa hari sebelum ulang tahun 

saya, saya banyak berpikir. Saya 

merasa bahwa saya berhak untuk 

mendapatkan lebih.
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Saya tahu bahwa orang tua saya 

telah berkorban sedemikian banyak 

untuk mengirim saya ke Singapura. 

Jadi saya HARUS sukses. Saya selalu 

berpikir: jika pada suatu hari nanti 

saya harus pulang ke Indonesia, 

saya mau pulang sebagai orang 

yang sukses.

Jadi pada ulang tahun saya yang 

ke-20, saya membuat sebuah 

resolusi yang pada akhirnya mampu 

mengubah hidup saya menjadi jauh 

lebih baik dan sukses.

Saya memberikan batas waktu 

selama 10 tahun. Sebelum saya 

merayakan ulang tahun saya 

yang ke 30, saya harus mencapai 

kebebasan finansial di mana saya 

tidak perlu khawatir akan masalah 

keuangan. Yang terpenting, saya 

mau membayar semua hutang dari 

pinjaman saya secepat mungkin 

agar saya bisa memanjakan orang 

tua saya selagi saya bisa dan 

mereka masih sehat.

Jika Anda bertanya kepada saya 

apakah saya tahu bagaimana cara 

saya menjadi sukses atau apakah 

saya sudah mempunyai rencana 

sebelumnya, jawaban saya adalah 

TIDAK. Tidak pernah terlintas 

sekalipun di benak saya akan apa 

yang akan saya jalani. Namun, Saya 

yakin “Sebuah harapan yang kecil 

sekalipun, kalau dipelihara dengan 

baik, akan bisa bertumbuh dan 

melahirkan hasil yang luar biasa.” 

(twitter @MerryRiana).

Kadang-kadang di dalam kehidupan 

ini pertanyaan MENGAPA lebih 

penting daripada pertanyaan 

BAGAIMANA. Dengan mempunyai 

alasan yang kuat, pada akhirnya 

anda akan tahu BAGAIMANA 

caranya.

DARI -$40,000 MENUJU 

$1,000,000

Ya, saya memiliki hutang pendidikan 

sebesar $40,000 dan itu harus 
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dibayar setelah saya lulus kuliah. 

Dan saya sudah menceritakan 

mengenai hutang pendidikan ini 

di buku saya, Mimpi Sejuta Dolar 

sehingga saya berkeinginan untuk 

meraih S1,000,000 sebelum usia 

saya 30 tahun.

Anda telah membaca bagaimana 

saya membuat resolusi ulang 

tahun saya yang di kemudian hari 

mengubah hidup saya.

Namun, beberapa dari kalian 

mungkin bertanya-tanya, setelah 

memiliki visi yang jelas apa yang 

akan saya lakukan selanjutnya? 

Sebenarnya ada kejadian lain yang 

mendorong saya untuk menjadi 

seorang pengusaha.

Pada tahun ketiga saya di 

Universitas, saya magang di 

sebuah perusahaan semikonduktor 

berbasis di Amerika.

Pada awalnya, saya sangat 

bersemangat akan hal ini.

Namun setelah bekerja di sana 

selama beberapa minggu, saya 

menyadari bahwa saya tidak akan 

pernah mencapai gol saya untuk 

sukses dan bebas secara finansial 

jika saya bekerja sebagai pegawai. 

Alasan  saya memutuskan untuk 

tidak bekerja sebagai pegawai 

semuanya dapat kalian baca di 

buku saya, Mimpi Sejuta Dolar, 

tepatnya di halaman 148.

3C YANG HILANG

Salah satu alternatif yang terlintas 

di dalam pikiran saya adalah dengan 

cara berbisnis sendiri.

Tetapi saya sadar bahwa sebagian 
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besar dari ide bisnis yang ingin 

saya lakukan  membutuhkan modal 

agar bisnis itu bisa terbentuk dan 

berjalan dengan baik.

Nyatanya, menurut pendapat saya, 

terdapat 3C yang anda butuhkan 

agar anda bisa sukses ketika 

memulai bisnis anda.

Mereka terdiri dari: Capital 

(Modal), Contacts (Kenalan), 

dan Capabilities (Kemampuan).

Ketiga hal ini adalah 3 elemen vital 

yang tidak saya miliki pada saat itu.

Dengan mengambil program 

pinjaman studi pada waktu itu, 

tentu saja saya tidak memiliki 

modal yang cukup untuk memulai 

sebuah bisnis. (untuk informasi, 

hutang saya berjumlah $40,000!)

Saya juga tidak memiliki banyak 

kenalan/ koneksi karena saya masih 

baru di Singapura. Orang yang 

saya tahu pada waktu itu hanyalah 

teman-teman saya di sekolah.

Bahkan, bahasa Inggris saya pada 

waktu itu tidaklah bagus. Dan 

karena jurusan saya adalah Teknik 

Elektro, saya tidak mempunyai 

keterampilan ataupun kemampuan 

untuk berbisnis.

Namun keinginan untuk sukses 

pada usia muda telah mendorong 

saya untuk mencoba banyak hal. 

Ketika tidak mempunyai rencana 

yang jelas pada saat itu, saya 

memutuskan untuk mencari solusi.

Saya berpikir bahwa saya mungkin 

dapat mengumpulkan ketiga 

C tersebut dalam waktu yang 

bersamaan.

Salah satu hal yang saya coba 

adalah dengan bermain saham 

untuk menambah modal agar saya 

bisa memulai suatu bisnis.

Akan tetapi yang terjadi adalah 

kebalikannya, tabungan saya hampir 

habis karena hal ini. Pengalaman 

ini merupakan pengalaman yang 
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menyakitkan. Namun, saya 

terus berusaha untuk maju dan 

bereksperimen dengan banyak hal 

seperti dalam proses eliminasi.

Hingga pada akhirnya saya 

menyadari bahwa saya bisa 

menambah modal melalui proses 

penjualan.

Saya melihat bahwa banyak orang 

sukses yang memiliki latar belakang 

di bidang penjualan dan saya 

berpikir saya bisa mulai dari situ.

Dengan masuk ke bidang penjualan, 

saya tidak perlu memiliki banyak 

modal. Selama saya bisa duduk di 

depan seseorang, saya bisa bekerja. 

Kenyataannya, bidang penjualan ini 

akan membantu saya untuk bisa 

mendapatkan modal sekaligus 

menambah koneksi maupun 

jaringan saya.

Pada saat yang sama, saya juga bisa 

sekaligus membina kemampuan 

dan keterampilan saya. Apalagi, 

saya juga menyadari bahwa aset 

yang terbesar adalah waktu, energi 

dan kemauan saya untuk bekerja 

keras.

“The drive to succeed 

early compelled me to 

try out a lot of different 

things”

“Keinginan untuk sukses dalam 

usia muda mendorong saya untuk 

mencoba berbagai hal”

SAYA BEBAS UNTUK MENJALANI 

KEHIDUPAN SAYA. 

Setelah lulus kuliah, saya memiliki 

hutang sebanyak $40,000 dan 

kehilangan suplai uang dari 

pinjaman tersebut.
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Saya harus mulai bekerja agar saya 

bisa membiayai kehidupan saya 

dan juga melunasi hutang sebesar 

$40,000 tersebut.

Saya telah memutuskan untuk 

menjadi seorang pengusaha dan 

memulai bisnis dalam bidang 

penjualan daripada mengambil 

jalan konvensional dengan menjadi 

seorang pegawai.

Namun, saya menghadapi berbagai 

macam tentangan dari orang tua, 

guru dan teman-teman.

Teman-teman saya berpikir bahwa 

saya adalah orang gila ketika saya 

memberitahu mereka bahwa saya 

akan menjadi seorang pengusaha 

setelah lulus. Beberapa dari mereka 

yang tidak terlalu mengenal 

saya bahkan berkata bahwa saya 

terpaksa menjadi seorang pebisnis 

karena tidak mampu mendapatkan 

pekerjaan tetap.

Meski beberapa dari mereka yang 

dekat dengan saya tahu bahwa 

saya mengambil jalan ini untuk 

mencapai impian saya, mereka 

juga ragu-ragu dan berusaha untuk 

menghalangi saya.

Guru-guru, tutor-tutor, dan juga 

dosen-dosen merasa bahwa ide 

saya untuk langsung ke dunia bisnis 

setelah lulus adalah ide yang buruk.

Tentu saja terjun ke dalam dunia 

penjualan akan membuat saya 

mendapatkan gaji yang tidak tetap. 

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa 

saya akan menjadi sukses melalui 

mata pencaharian ini.

Semua menyarankan saya untuk 

memburu karir yang stabil di 

dalam bidang teknik. Namun 

pendapat ini benar-benar tidak 

membimbangkan hati saya atau 

mengurangi semangat saya untuk 

terjun di bidang penjualan. Ini 

adalah hidup saya dan saya bebas 

untuk menjalani hidup seperti yang 

saya mau.
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Akan tetapi saya masih meminta 

ijin dari orang tua untuk memilih 

karir saya. Seperti yang saya duga, 

mereka sangatlah tidak nyaman 

dengan ide saya untuk terjun ke 

dunia penjualan setelah saya lulus. 

Apalagi saya masih mempunyai 

hutang sebesar $40,000 untuk 

dilunasi.

Mereka ingin agar saya 

mendapatkan pekerjaan dengan 

penghasilan yang tetap.

Setelah dirayu cukup lama, saya 

akhirnya dapat berkompromi 

dengan mereka.

Saya berjanji kepada mereka bahwa 

saya hanya akan mencoba bisnis 

ini untuk tiga bulan saja. Setelah 

tiga bulan ini selesai, apabila tidak 

ada tanda-tanda bahwa saya akan 

sukses, saya akan berhenti dan 

menyerah.

Saya menyakinkan mereka bahwa 

ketika hal tersebut terjadi saya 

akan mencari pekerjaan kantoran 

dengan gaji yang tetap seperti 

yang mereka mau. Mereka akhirnya 

setuju dan dengan hal itu, saya 

memulai bisnis pertama saya dalam 

bidang penjualan.

Bagi saya, mendapatkan restu 

dari orang tua untuk berbisnis 

ini merupakan hal yang penting 

karena bagaimanapun apa yang 

saya lakukan pada akhirnya akan 

berlabuh untuk orang tua saya juga. 

Semuanya ini dapat Anda baca di 

buku Mimpi Sejuta Dolar halaman 

216, bagaimana saya akhirnya 

mendapatkan restu untuk berbisnis 

dari orang tua saya terutama dari 

mama saya.

BATU LONCATAN SATU JUTA 

DOLAR 

Rintangan awal yang saya 

temui memacu saya untuk bisa 

membuktikan bahwa saya mampu.
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Tentu saja hal ini tidak berjalan 

dengan mudah. Saya menghadapi 

berbagai penolakan dan 

kekecewaan.

Sebagai seorang manusia, saya 

memiliki momen-momen di mana 

saya merasa sedih dan patah 

semangat.

Namun setelah melalui semua itu, 

saya tidak pernah berpikir untuk 

menyerah.

“Bagaimana saya sukses jika saya 

takut gagal, karena gagal termasuk 

paket dari sebuah kesuksesan.” 

(twitter @MerryRiana)

Apa yang membuat saya ingin 

terus berjuang adalah keinginan 

saya untuk memberikan taraf 

kehidupan yang lebih baik untuk 

orang tua saya dan juga saya ingin 

meraih semua impian saya. Saya 

juga merasa sangat beruntung 

mendapatkan dukungan dan 

semangat dari suami saya, Alva, 

yang telah menjadi rekan bisnis 

semenjak awal perjalanan bisnis 

saya.

Setelah tiga bulan menjalankan 

bisnis, saya telah mendapatkan 

penghasilan yang jauh lebih banyak 

dari teman-teman kuliah saya 

setelah lulus. Jadi, saya melihat 

potensi dari bisnis ini dan saya ingin 

memfokuskan upaya saya dalam 

hal ini.

Seperti yang telah saya katakan, aset 

terbesar saya adalah energi, waktu 

dan kemauan saya untuk bekerja 

lebih keras. Jadi, hal itulah yang saya 

lakukan. Saya bekerja selama 14 jam 

sehari dan 7 hari dalam seminggu. 

Jika anda menghitungnya, saya 

telah mengerjakan pekerjaan yang 

semestinya diselesaikan dalam 

waktu 3 tahun hanya dalam waktu 

1 tahun saja. Bagaimana saya dapat 

bekerja selama 14 jam sehari 

dan 7 hari dalam seminggu, itu 

semua dapat Anda baca di buku 

Mimpi Sejuta Dolar, dan Anda 
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dapat merasakan perjuangan saya 

meraih mimpi kebebasan finansial 

sebelum usia saya 30 tahun.

Saya akan berbagi dengan anda 

sebuah cerita yang saya saya tulis 

dalam buku “A Gift From A Friend” 

tentang seekor kerang. Cerita ini 

telah memberi saya inspirasi untuk 

tetap bertahan dalam kesulitan dan 

rintangan sepanjang jalan.

Apakah anda tahu bagaimana 

seekor kerang dapat menghasilkan 

sebuah mutiara? Seekor kerang 

yang hidup dalam keadaan 

sempurna dan situasi ideal tidak 

akan menghasilkan sebuah mutiara 

secara alami.

Ketika debu atau pasir atau batu 

karang kecil secara tidak sengaja 

masuk ke cangkang kerang, 

kerang tersebut sadar akan adanya 

benda asing di dalam tubuhnya. 

Kerang tersebut akan merasakan 

kesakitan yang disebabkan benda 

asing yang masuk ke tubuhnya, 

dan kerang ini akan mengeluarkan 

“air mata” untuk membungkus 

benda asing tersebut. Air mata ini 

secara perlahan-lahan mengeras 

dan akhirnya akan membentuk 

lapisan keras yang membungkus 

seluruh benda asing tersebut. 

Semakin besar benda asing yang 

masuk, semakin sakitlah kerang 

tersebut dan semakin banyaklah ia 

mengeluarkan air mata, sehingga 

pada akhirnya semakin besar 

mutiara yang akan dihasilkan.

Saya melihat pengalaman-

pengalaman pribadi saya sendiri 

dan saya menemukan banyak 

persamaan. Peristiwa-peristiwa 

yang membuat saya paling 

menderita dan mengalami banyak 

kesusahan pada umumnya adalah 

peristiwa yang berakhir dengan 

kemenangan-kemenangan besar. 

Itu terjadi tidak hanya sekali saya 

rasa ini seperti hukum universal. 

Suatu pattern of success (pola 

sukses).
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“But through it all, 

I never seriously 

considered giving up” 

“Melalui semua itu, saya tidak 

pernah ingin menyerah.”

Hasilnya, saya memecahkan banyak 

rekor dan memenangkan berbagai 

penghargaan di industri ini.

Pada tahun pertama saya di 

industri ini, saya mendapat 

penghargaan sebagai TOP 

ROOKIE CONSULTANT (Top 

Rookie Konsultan) di perusahaan 

ini dan bahkan mendapatkan gelar 

sebagai STARCLUB PRESIDENT 

(Presiden Starclub) karena berhasil 

mendapatkan penjualan terbanyak 

yang mengalahkan 3,000 

konsultan lain yang lebih senior dan 

berpengalaman pada waktu itu. 
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Hal ini merupakan sesuatu yang 

amat saya banggakan karena 

tidak ada seorang pun di dalam 

perusahaan ini yang mampu 

melakukannya. 

Semua ini dapat saya raih karena 

memiliki motivasi dan kegigihan. 

Bagi saya, kerja keras merupakan 

harga mati sebuah keberhasilan. 

Maka keinginan untuk bekerja keras 

merupakan modal terpenting untuk 

seseorang sebelum menggapai 

impian. Kalimat ini merupakan 

kalimat sambutan dari saya ketika 

menghadiri acara penghargaan 

STARCLUB PRESIDENT, dan Anda 

dapat membaca secara lengkapnya 

di buku Mimpi Sejuta Dolar.

Seperti yang dituangkan oleh 

Alberthiene Endah dalam buku 

‘Mimpi Sejuta Dolar’ hal 12-13, 

“Ini semua bukan sesuatu yang 

terjatuh dari langit atau muncul 

begitu saja sebagai hal yang 

sering disebut orang sebagai hoki 

atau keberuntungan. Ini semua 

muncul karena kerja keras dan etos 

perjuangan yang sangat ulet dan 

terkonsep.”

Karena penghargaan tersebut, 

berita saya ada dalam The Straits 

Times sebuah koran utama di 

Singapura.

Ini merupakan penampilan pertama 

saya di media.

Untuk pertama kalinya, saya merasa 

seperti seorang ratu.

Hal ini merupakan sesuatu yang 

amat saya banggakan karena 

tidak ada seorang pun di dalam 

perusahaan ini yang mampu 

melakukannya. 

Semua ini dapat saya raih karena 

memiliki motivasi dan kegigihan. 

Bagi saya, kerja keras merupakan 

harga mati sebuah keberhasilan. 

Maka keinginan untuk bekerja keras 

merupakan modal terpenting untuk 

seseorang sebelum menggapai 

impian. Kalimat ini merupakan 

kalimat sambutan dari saya ketika 

menghadiri acara penghargaan 

STARCLUB PRESIDENT, dan Anda 

dapat membaca secara lengkapnya 

di buku Mimpi Sejuta Dolar.

Seperti yang dituangkan oleh 

Alberthiene Endah dalam buku 

‘Mimpi Sejuta Dolar’ hal 12-13, 

“Ini semua bukan sesuatu yang 

terjatuh dari langit atau muncul 

begitu saja sebagai hal yang 

sering disebut orang sebagai hoki 

atau keberuntungan. Ini semua 

muncul karena kerja keras dan etos 

perjuangan yang sangat ulet dan 

terkonsep.”

Karena penghargaan tersebut, 

berita saya ada dalam The Straits 

Times sebuah koran utama di 

Singapura.

Ini merupakan penampilan pertama 

saya di media.

Untuk pertama kalinya, saya merasa 

seperti seorang ratu.
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Ketika pergi ke luar negeri, 

perusahaan menerbangkan saya 

dengan Singapore Airlines First 

Class (Kelas Utama di maskapai 

Singapore Airlines).

Ketika tiba di bandara udara, 

konsultan lain dijemput dengan bus, 

sementara saya dengan sebuah 

mobil limo menunggu beserta 

supir pribadi yang siap mengantar 

ke mana pun saya mau untuk trip 

selama 5 hari.

Momen itulah yang tidak akan 

pernah terlupakan karena dari sana 

saya diyakinkan lagi bahwa saya bisa 

menjadi apapun yang saya mau. Di 

tahun yang sama, saya memperoleh 

penghasilan lebih dari $200,000. 

Dan saya segera membayar hutang 

saya sebesar $40,000 tersebut 

dengan uang tunai. Hal ini sangatlah 

menyenangkan!
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Dalam waktu 4 tahun, saya 

memperoleh satu juta dolar 

pertama saya.

Alasan mengapa saya membagikan 

informasi ini dengan Anda sekalian 

bukanlah untuk menyombongkan 

diri, namun saya ingin memberikan 

kesan kepada anda bahwa semua 

hal itu mungkin terjadi.

Kerja keras akan selalu terbayar; itu 

hanyalah masalah waktu.

Seperti yang saya tuangkan dalam 

buku saya yang berjudul ‘A Gift 

From A Friend’, “Mulailah dengan 

sebuah VISI, untuk mengetahui apa 

yang anda benar-benar inginkan, 

lalu ambil TINDAKAN terus-

menerus, lakukan apa pun yang 

diperlukan untuk membawa Anda 

satu langkah lebih dekat pada 

impian Anda dan pada akhirnya 

milikilah HASRAT, untuk menikmati 

perjalanan kewirausahaan yang 

menyenangkan yang kita jalani 

bersama ini. (185)”

“Kebahagiaan adalah sebuah hak, 

sedangkan kerja keras adalah 

sebuah kewajiban. Lakukan 

kewajiban, dan raihlah hak mu!” 

(twitter @MerryRiana)

BERANI UNTUK BERMIMPI BESAR

Jadi apa rahasia saya berhasil 

mengubah diri saya menjadi sukses 

seperti sekarang ini?

Jawabannya adalah “Karena saya 

berani untuk BERMIMPI BESAR.”

“Whatever the mind of 

man can conceive and 

believe, It can achieve.” 

“Apa pun yang dapat dipikirkan 

dan dipercayai oleh seseorang akan 

dapat diraihnya.”

Ini adalah salah satu kutipan favorit 

saya yang diambil dari sebuah buku 

yang telah mengubah hidup saya. 
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Buku yang ditulis oleh Napoleon Hill 

ini berjudul ‘Think and Grow Rich’. 

Dari buku tersebut saya belajar 

bahwa segala sesuatu berawal dari 

sebuah ide. Semua dimulai dari 

pikiran dan ketika di pikiran ide itu 

ada, ide itu dapat direalisasikan 

di dunia secara fisik. Setiap kali 

memikirkan hal ini, saya merinding 

karena saya tahu saya adalah 

contoh nyata dari kutipan tersebut 

dan saya bersyukur kepada Tuhan 

akan hal tersebut.

Selain bermimpi besar, setiap 

orang juga harus mempunyai ciri-

ciri yang dimiliki orang sukses agar 

bisa mengukir keberhasilan seperti 

orang lain. 

Banyak orang yang bertanya 

kepada saya karakteristik yang 

harus dimiliki seseorang agar bisa 

sukses.

Normalnya, saya akan membagikan 

tiga ciri-ciri yang paling penting 

(setidaknya ini adalah ketiga 

hal yang saya cari dari kandidat 

potensial sebelum mereka dapat 

bekerja sama dengan saya di 

organisasi ini) :

1. Kerja Keras

2. Disiplin

3. Mampu Diajarkan.

Dalam bab ini, saya akan berbicara 

lebih banyak mengenai Kerja keras.

Saya adalah seseorang yang yakin 

bahwa tidak ada jalan pintas 

menuju sukses.

Jika Anda ingin menjadi sukses, 

Anda harus siap untuk tidak hanya 

bekerja keras, namun bekerja 

dengan sangat keras.

“THERE IS NO ELEVATOR 

TO SUCCESS. YOU HAVE 

TO TAKE THE STAIRS!”

“Tidak ada elevator menuju sukses. 

Anda harus naik tangga!”
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PERATURAN 10,000 JAM

Akhir-akhir ini saya menemukan 

peraturan 10,000 jam.

Di buku barunya, Malcolm Gladwell 

berkata bahwa “Cara yang terbaik 

untuk mencapai keberhasilan 

Internasional adalah dengan 

menggunakan 10,000 waktu Anda 

untuk mengasah keterampilan 

Anda.”

Atlet-atlet, pengusaha, musisi, 

maupun ilmuwan terhebat di 

dunia berhasil ketika mereka 

menggunakan waktu mereka 

sedikitnya tiga jam setiap harinya 

selama 10 tahun untuk menguasai 

keterampilan mereka.

Menurut Gladwell, kemampuan 

hanyalah satu faktor untuk bisa 

sukses. Etika kerja, keberuntungan, 

dukungan dan bahkan dilahirkan di 

tahun yang tepat memiliki peranan 

yang lebih besar.

Seperti the Beatles yang naik daun 

menuju puncak popularitas ketika 

kultur pop sedang mengguncang 

dunia pada tahun 60an, dan juga 

seperti ketertarikan Bill Gates akan 

ASR-33 Teletype di sekolahnya 

pada tahun 1968 yang berhasil 

mengubah dia menjadi salah satu 

orang terkaya di dunia dari seorang 

anak laki-laki yang pemalu.

“Tidak ada seorang pun - tidaklah 

seorang penyayi rock, tidaklah 

seorang atlit professional, tidaklah 

seorang perancang software dan 

tidaklah seorang jenius pun - 

yang mampu menjalani semuanya 

sendiri,” tulis Gladwell di bukunya 

yang berjudul ‘Outliers: The Story 

of Success’.

Dalam buku baru tersebut, Gladwell 

menyatakan bahwa tidak ada 

yang dinamakan “self-made man” 

atau manusia yang sukses karna 

kebetulan. Tetapi yang membuat 

seseorang mencapai kesuksesan 

adalah waktu bertahun-tahun 
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yang diisi dengan fokus di bidang 

keahlian yang mereka miliki. 

Hal yang menarik dari peraturan 

10,000 jam ini karena hal ini terjadi 

di mana-mana.

Anda tidak akan menjadi seorang 

master catur jika Anda tidak 

menghabiskan waktu 10,000 jam 

untuk berlatih.

Seorang pemain tenis yang 

berbakat seperti Boris Becker 

bermain tenis sejak berusia 6 tahun 

dan Ia bertanding di Wimbledon 

ketika Ia berusia 16 atau 17 tahun.

Seorang musisi klasik yang mulai 

bermain biola sejak usia 4 tahun 

debut di Hall Carnegie ketika Ia 

berusia 15 tahun.

Hal yang nyata dapat dilihat dari 

hasil seorang bintang olahraga 

seperti Jonny Wilkinson yang 

merupakan seorang pemain rugby, 

Tiger Woods seorang pemain 

golf terkenal dan juga Williams 

bersaudara di bidang tenis. Mereka 

semua telah berlatih sejak mereka 

masih kecil.

Kesuksesan dari para pemain 

olimpik Inggris berasal dari 

sebuah kombinasi yang terdiri dari 

keterampilan dan dedikasi yang 

kuat.

Medali emas berhasil diperoleh 

dengan susah payah oleh 

Victoria Pendleton dalam bidang 

bersepeda di Beijing setelah 

Ia mengalami kegagalan yang 

memalukan di Athena empat tahun 

sebelumnya. Setelah menjalani 

pelatihan intensif selama empat 

jam dalam waktu enam hari dalam 

seminggu, wanita berusia 27 tahun 

ini akhirnya berhasil mendapatkan 

penghargaan tersebut.

“Kegagalan adalah ciri perjalanan 

sukses. Dengan mengalami 

kegagalan, kita mendapatkan 

pelajaran untuk mengetahui cara-
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cara yang lebih baik. Selalu lakukan 

perubahan dalam strategi atau 

pilihan agar kegagalan yang sama 

tidak terulang lagi. Yang penting 

bergerak terus, berjuang terus, 

mencoba terus.” (Mimpi Sejuta 

Dolar hal 304-305).

Rebecca Adlington adalah seorang 

perenang berusia 19 tahun yang 

berhasil meraih dua medali emas 

di Olimpiade Beijing setelah 

menghabiskan waktu sebanyak 

8,840 jam untuk berlatih sejak 

Ia berusia 12 tahun. Bill Furniss, 

pelatihnya berkata: “Ketika saya 

pertama kali melihatnya, hal 

yang menonjol dari dia adalah 

kerelaannya untuk berkorban dan 

merasakan penderitaan.”

Dedikasi seperti ini juga dapat 

terlihat dengan jelas pada seorang 

musisi. Maxim Vengerov 34 tahun, 

merupakan salah satu pemain 

biola terkenal di dunia. Dia lahir di 

sebuah kota bernama Novobirsk 

di Siberia dan Ia memperlihatkan 

bakat yang cemerlang setelah dia 

diberikan sebuah miniatur biola 

ketika Ia berusia 4 tahun. Bakatnya 

diimbangi dengan etika kerjanya 

yang bagus.

Dia berlatih 7 jam per hari. 

Ia menyenggelarakan resital 

pertamanya ketika Ia berusia lima 

tahun dan Ia berhasil memenangkan 

penghargaan Internasional 

pertamanya ketika Ia berusia 15 

tahun.

Vengerov berkata: “Ibu saya pulang 

ke rumah pada pukul delapan 

malam. Kemudian, dia akan pergi 

menyiapkan makan malam sebelum 

mengajar saya biola hingga pukul 

empat pagi. Sebagai seorang anak 

berusia empat tahun, ini merupakan 

sebuah penyiksaan. Tetapi, saya 

berhasil menjadi seorang pemain 

biola dalam waktu dua tahun.”
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10,000 Jamku 

Ketika saya pertama kali tahu 

mengenai peraturan ini melalui Elim 

Chew yang merupakan seorang 

pengusaha Singapura terkenal, hal 

pertama yang saya lakukan adalah 

melakukan kalkulasi dalam pikiran 

saya.

Ketika pertama kali memulai karir 

saya dalam bidang penjualan, 

banyak orang yang meragukan 

kemampuan saya untuk menjadi 

berhasil karena saya tidak memiliki 

keterampilan yang memadan 

dalam bidang penjualan maupun 

dalam berkomunikasi. Namun, saya 

mau bekerja sangat keras. Investasi 

saya pada saat itu adalah waktu 

dan energi saya. 

Jadi, saya menghitung jumlah 

pekerjaan yang telah saya lakukan 

seperti berbicara dengan banyak 

orang sebanyak 14 jam per hari, 

7 hari dalam seminggu selama 

1.5 tahun. Saya sebenarnya telah 

mengumpulkan waktu sebanyak 

7,665 jam dan benar juga, dengan 

melakukan hal seperti itu, saya 

menjadi mahir dalam bidang saya. 

Pada tahun itu saya memecahkan 

rekor di industri tersebut dan saya 

difitur di koran-koran Singapura.

Saya telah membuktikan bahwa 

peraturan 10,000 jam ini benar-

benar terjadi.

Seperti apa yang selalu saya 

tweetkan, “Janganlah merasa 

jenuh dengan pengulangan. 

Pengulangan akan membuat 

Pemula menjadi Pakar.”

Jadi, setelah saya menyelesaikan 
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bagian saya, saya masih 

mengerjakan berbagai aspek yang 

berbeda di kehidupan saya sekarang. 

Bagaimana dengan Anda? Apakah 

Anda telah mengumpulkan waktu 

10,000 jam Anda?

IKUTILAH APA KATA HATI ANDA

Sering kali, di seminar saya atau di 

website saya, banyak orang datang 

dan meminta nasihat dari saya.

Seorang pria berkata kepada saya 

jika dia telah mempertimbangkan 

untuk masuk ke dunia penjualan 

selama beberapa tahun dan dia 

tahu dan percaya bahwa dia bisa 

melakukan hal tersebut dengan 

baik dan meraih kesuksesan. 

Namun, karena kepercayaannya 

bahwa persepsi mengenai seorang 

salesman tidak begitu bagus, dia 

pun menjadi ragu-ragu untuk 

melakukannya hingga sekarang.

Seorang wanita mengirim email 

kepada saya dan bercerita bahwa 

dia hanya mempunyai sertifikat 

‘O’ Level (sertifikat tingkat SMP) 

dan Ia mempunyai mimpi besar 

bahwa pada suatu hari nanti Ia 

akan menjadi seorang pebisnis 

wanita yang sangat sukses. Namun, 

Ia merasa rendah diri karena jika 

orang lain tahu bahwa dia hanya 

mempunyai ijazah ‘O’ Level, mereka 

akan meremehkan dirinya.

Sedih sekali melihat bahwa dalam 

hidup kita kadang-kadang harus 

membuat suatu keputusan yang 

berbasis dari apa yang dipikirkan 

oleh orang lain, bukan apa yang 

kita pikirkan.

Saya ingin menceritakan sebuah 

cerita yang menarik untuk anda:

Sepasang suami istri membeli seekor 

keledai dari pasar. Dalam perjalanan 

pulang ke rumah, seorang anak laki-

laki memberi komentar, ‘Sangatlah 

bodoh. Mengapa salah satu dari 

mereka tidak menunggang keledai 

tersebut?’
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Setelah mendengar komentar 

tersebut, sang suami menyuruh 

sang istri untuk menunggang 

keledai tersebut dan sang suami 

berjalan di sebelahnya.

Kemudian, seorang pria tua 

melihat hal tersebut dan ia juga 

memberi komentar, ‘Sang suami 

adalah seorang kepala keluarga. 

Bagaimana bisa Ia menyuruh 

istrinya menunggangi keledai itu 

sementara dia harus berjalan kaki 

di sebelahnya?’ Mendengar hal ini, 

sang istri cepat-cepat turun dan 

menyuruh suaminya menunggangi 

keledai tersebut.

Beberapa jauh kemudian, mereka 

bertemu dengan seorang wanita 

tua dan memberi komentar, 

‘Bagaimana bisa seorang pria 

menunggangi keledai itu namun 

menyuruh istrinya berjalan. Ia 

bukanlah seorang gentleman.’ Sang 

suami pun cepat-cepat menyuruh 

istrinya menunggangi keledai itu 

bersama-sama.

Kemudian, mereka bertemu 

dengan seorang pria muda dan 

berkomentar, ‘Keledai yang 

kasihan, bagaimana bisa kamu 

mengangkat dua orang ini. Mereka 

sangatlah kejam.’ Mendengar hal 

tersebut, sang suami dan istri pun 

cepat-cepat turun dari keledai itu 

dan memanggul keledai itu dia 

pundak mereka.

Hal ini sepertinya merupakan 

pilihan terakhir mereka. Kemudian, 

di sebuah jembatan yang sempit, 

keledai ini sangatlah takut dan 

memberontak.

Akhirnya, mereka kehilangan 

keseimbangan dan mereka pun 

jatuh ke dalam sungai.

Anda tidak akan pernah bisa 

membuat semua orang memuji 

anda ataupun membuat semua 

orang mengutuk anda.

Tidak pernah sekalipun hal ini 

terjadi, baik di masa lalu, masa 

sekarang maupun di masa depan.
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Jadi, janganlah merasa terganggu 

oleh kata-kata orang lain jika tujuan 

kita jelas.

Percayalah jika “Kekuatan terbesar 

ada di dalam dirimu. Jangan ragu!” 

(twitter @MerryRiana).

Ketika memulai perjalanan bisnis 

saya 7 tahun yang lalu, beberapa 

teman dekat saya mengira saya 

sangatlah gila dan terlalu berani.

Pertama kalinya saya melakukan 

penjualan di awal karir saya, banyak 

orang mengira bahwa saya tidak 

akan bisa melakukannya.

Ketika saya mau menulis buku 

yang berjudul ‘A Gift From A 

Friend’ pada tahun 2006, beberapa 

orang tertawa dan berkata bahwa 

tidak ada seorang pun yang mau 

membeli buku seperti itu.

Jika saya mengikuti apa yang orang 

lain katakan, saya tidak mungkin 

bisa menjadi seorang pebisnis 

sukses yang berhasil mendapatkan 

penghasilan satu juta dolar 

pertama saya pada usia 26 tahun 

dan menjadi seorang penulis buku 

terlaris.

Jika saya terlalu memikirkan apa 

yang orang lain katakan, saya tidak 

akan bisa menjadi seperti sekarang.

Saya bahagia untuk bisa tahu apa 

yang saya mau dan melakukan hal 

tersebut.
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ANDA BERHAK UNTUK SUKSES

Salah satu alasan yang 

menghentikan orang-orang untuk 

menjadi sukses adalah ketakutan 

mereka untuk menjadi sukses.

Anda mungkin sekarang berpikir:

“Bagaimana bisa orang-orang 

menjadi takut untuk menjadi sukses? 

Apa yang mereka takutkan?”

Anda akan terkejut. Namun, 

seringkali di seminar saya, 

beberapa peserta seminar memiliki 

kekuatiran yang sama. Mereka 

khawatir jika mereka menjadi kaya, 

terkenal, atau terlalu sukses, orang-

orang kemudian akan berpikir 

bahwa mereka menjadi seorang 

yang sombong dan arogan. Oleh 

karena hal-hal tersebut, mereka 

memilih untuk menjadi biasa-biasa 

saja daripada menjadi seseorang 

yang luar biasa.

Menurut pendapat saya, uang, 

popularitas dan sukses tidaklah 

baik ataupun buruk, semua itu 

sangatlah netral. Orang-orang 

yang memiliki itu semua, merekalah 

yang akan memutuskan untuk 

menggunakannya dengan baik 

atau tidak.

“One of the reasons 

stopping people from 

becoming successful is 

that they are afraid to 

be successful.”

“Salah satu alasan yang 

menghentikan orang-orang untuk 

menjadi sukses adalah ketakutannya 

untuk menjadi sukses.”

Alasan yang mungkin menghentikan 

mereka untuk menjadi sukses 

adalah prinsip bahwa “saya tidak 

berhak untuk mendapatkannya”.

Beberapa orang selalu memiliki 

pertanyaan ini dalam pikirannya:

“Siapakah saya ini hingga saya 

berhak untuk menjadi sukses, 
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bahagia, dan cantik?”

Baiklah, siapakah Anda hingga 

anda TIDAK berhak untuk menjadi 

sukses, bahagia, dan cantik?

Saya ingin membagikan puisi 

favorit saya kepada Anda. Setiap 

kali saya membaca puisi ini, puisi 

ini tidak pernah gagal memberikan 

saya energi positif dan inspirasi.

...

Ketakutan terdalam kita bukanlah 

ketakutan karena kekurangan kita.

Ketakutan terdalam kita adalah 

kenyataan bahwa kita memiliki 

kekuatan yang tak terkira.

Cahaya kita, bukanlah kegelapan 

kitalah yang menakuti kita.

Ketika kita bertanya kepada 

diri kita sendiri, siapakah saya 

ini sehingga saya berhak untuk 

menjadi gemilang, cantik, berbakat 

dan menakjubkan?

Sebenarnya, siapakah Anda 

sehingga Anda tidak berhak untuk 

menjadi seperti itu?

Anda adalah anak-anak Tuhan.

Dengan Anda menjadi kecil Anda 

tidak akan membantu dunia.

Tidak ada suatupun yang dicerahkan 

jika anda menyusut agar orang 

lain tidak merasa tidak nyaman di 

sekitar Anda.

Kita dilahirkan untuk membuktikan 

kemuliaan Tuhan yang ada di dalam 

diri kita.

Dan percayalah “Anda adalah 

seseorang yang istimewa. Kalau 

anda merasa tidak istimewa, itu 

hanyalah karena anda belum 

menyadarinya.” 

(twitter @MerryRiana).

...
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Ini berlaku bukan hanya sebagian 

dari kita saja; tetapi bagi semua 

orang. Dengan membiarkan cahaya 

kita bersinar terang, tanpa disadari 

kita memberikan izin bagi orang lain 

untuk melakukan hal yang sama.

Seperti kita yang terbebaskan dari 

ketakutan, kehadiran kita akan 

membebaskan orang lain dari 

ketakutan mereka.

Oleh Miriam Wiliamson

Ini adalah puisi yang sangatlah 

indah dan berkuasa. Puisi ini 

berhasil menguatkan kepercayaan 

saya bahwa saya berada di sini 

untuk sebuah alasan, saya berada 

di sini untuk tujuan yang lebih 

besar, dan saya dilahirkan untuk 

mewujudkan Kemuliaan Tuhan 

yang ada di dalam saya.

Saya menerima surat ini melalui 

Facebook. (Untuk privasinya, nama 

pengirim tidak akan ditampilkan). 
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Ini adalah kebahagiaan yang 

terbesar untuk mengetahui bahwa 

pengalaman hidup saya selama 

perjalanan menuju sukses telah 

memberikan dampak baik bagi 

orang lain.

Setelah sekian banyak orang sukses 

yang menginspirasi saya, saya juga 

mau menjadi inspirasi bagi orang-

orang di sekitar saya.

Setelah sekian banyak berkat yang 

saya dapatkan, saya juga mau 

melakukan yang terbaik untuk 

menjadi berkat bagi orang lain.

“Target selanjutnya, aku akan 

memaknai kehidupan dengan 

berbagi kebaikan semaksimal aku 

bisa dan selama mungkin. “ (Mimpi 

Sejuta Dolar hal 334)

Saya telah memulai banyak inisiatif 

yang bersifat non-profit. Salah 

satunya adalah PME, Personal 

Mentorship Experience.

Melalui program PME, saya 

menyediakan satu porsi dari waktu 

saya setiap minggunya untuk 

mementor anak-anak muda.

Namun karena jadwal saya yang 

padat, saya tidak mampu untuk 

melanjutkan program ini lagi.

Tetapi, saya selalu melakukan yang 

terbaik agar saya mudah diakses 

dan saya selalu menawarkan 

bantuan kepada mereka yang 

membutuhkan.

Seringkali, mereka bisa 

berhubungan dengan saya melalui 

Facebook atau melalui email 

personal yang selalu saya jawab 

sendiri.

Kadang-kadang, jika saya 

mempunyai kesempatan, saya akan 

ngobrol dengan mereka melalui 

Twitter. :D
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Sukses yang sebenarnya tidak 

diukur dari berapa banyak yang 

anda peroleh, namun dari berapa 

banyak perbedaan yang anda buat 

di dalam kehidupan orang lain.

Jadi, janganlah takut untuk menjadi 

sukses dan janganlah berpikir 

bahwa Anda tidak berhak untuk 

menerimanya. Karena percayalah 

bahwa SETIAP ORANG berhak 

untuk mendapatkan yang terbaik!

Pilihlah untuk menjadi sukses.

Pilihlah untuk menjadi luar biasa.

Kemudian, gunakan berkatmu 

untuk menjadi berkat bagi orang 

lain di sekitarmu.
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RESOLUSI ULANG TAHUNKU 

YANG KE-30

BERANI UNTUK 
BERMIMPI BESAR!

Itulah pesan yang selalu saya 

kabarkan setiap saya memiliki 

kesempatan untuk mengadakan 

seminar untuk para pengusaha, 

siswa dan juga masyarakat yang 

memiliki cita-cita yang tinggi. Hal 

inilah yang selalu saya percayai.

Sepuluh tahun yang lalu saya 

melakukan satu hal yang 

menjadikan saya seperti sekarang. 

Ketika saya merayakan ulang tahun 

yang ke-20, saya membuat resolusi 

ulang tahun bahwa dalam waktu 

10 tahun mendatang (sebelum 

saya merayakan ulang tahun saya 

yang ke-30), saya mau mencapai 

kebebasan finansial; saya mau 

menjadi seorang milyuner.

Pada saat itu saya benar-benar 

tidak tahu bagaimana cara saya 

meraih hal itu, namun percaya atau 

tidak, saya pada akhirnya mampu 

mencapai impian tersebut.

Tahun ini, saya akan merayakan 

ulang tahun yang ke-30 pada 

tanggal 29 Mei 2010.

Jadi, banyak orang bertanya kepada 

saya apakah saya akan membuat 

resolusi untuk 10 tahun yang akan 

datang.

Dan jawaban saya adalah:

TENTU SAJA!!! 

Sebenarnya, saya telah 

memikirkannya sejak tahun lalu.

Saya percaya bahwa apa pun yang 

dapat Anda pikirkan dan percayai, 

hal tersebut akan tercapai. Pikiran 

kita akan menjadi kenyataan.

Jadi, saya harus lebih berhati-

hati dengan apa yang saya mau 

karena hal tersebut akan menjadi 

kenyataan.
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Setelah merenungkan dan berpikir 

resolusi ulang tahun saya yang 

ke-30, saya akhirnya berhasil 

memutuskan apa yang akan saya 

lakukan untuk 10 tahun yang akan 

datang.

Saya telah menceritakan hal ini 

dengan beberapa orang. Namun, 

hari ini saya akan membagikan 

hal ini kepada Anda semua. Jadi, 

resolusi tersebut adalah… (lihat 

gambar di bawah ini).
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RESOLUSI ULANG TAHUNKU 

YANG KE-30:

Untuk 10 tahun yang akan datang 

(sebelum saya berusia 40 tahun), 

saya mau menciptakan dampak 

yang positif kepada kehidupan 

orang-orang setidaknya 1 juta 

orang, terutama para wanita di 

Asia.

Saya telah diberkati dan merasa 

beruntung untuk dapat melalui 

semua masalah di dalam hidup 

saya. Sekarang saya hidup di dalam 

kehidupan yang tak terbayangkan 

sebelumnya.

Saya berharap cerita hidup saya dan 

apa yang saya lakukan sekarang 

akan menjadi inspirasi bagi banyak 

orang, terutama para wanita agar 

mereka tahu jika seorang wanita 

biasa seperti saya bisa hidup dalam 

mimpi, mereka juga bisa.

Saya juga tidak tahu pastinya 

bagaimana saya bisa mencapai 

semua resolusi tersebut, namun 

saya percaya bahwa saya pasti bisa 

meraihnya seperti apa yang terjadi 

10 tahun yang lalu.

TAKE ACTION!

Untuk mendukung Anda dalam 

perjalanan menuju kesuksesan, 

terdapat beberapa alat yang juga 

telah mendukung saya di perjalanan 

saya menuju sukses.

Saya akan membagikan alat-alat 

ini kepada anda dalam bentuk 10 

surat.

Setiap suratnya akan mengundang 

anda untuk mengambil satu 

tindakan yang simpel.

Totalnya terdapat 10 surat. Anda 

bisa memilih untuk membaca satu 

surat setiap harinya dan melakukan 

kegiatan yang disarankan. Jadi 

Anda bisa menyelesaikan semua 

surat ini dalam waktu 10 hari. 
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Anda juga bisa memilih untuk 

membaca dan mengambil 10 

tindakan ini secara bersamaan.

Tidak masalah bagaimanapun 

cara Anda menyelesaikan semua 

tugas ini. Yang terpenting adalah 

setelah membacanya, Anda harus 

MENGAMBIL TINDAKAN!

Ingat, pengetahuan bukanlah 

kekuatan, pengetahuan hanyalah 

sebuah potensi menuju kekuatan.

Kekuatan yang sebenarnya adalah: 

TINDAKAN.

Ingatlah bahwa “Tindakan selalu 

lebih kuat daripada perkataan. 

SELALU.” (twitter @MerryRiana)

Harapan saya yang terdalam, 

Anda bisa menemukan strategi 

dan filosofi yang dibagikan dalam 

halaman-halaman buku ini dan 

menguatkan Anda sebagaimana 

strategi dan filosofi itu telah 

menguatkan saya.

Kekuatan yang secara ajaib dapat 

mengubah hidup menjadi impian 

terbesar sedang menunggu 

kita. Sekaranglah waktu untuk 

mewujudkannya!
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SURAT PERTAMA

Apakah Anda adalah 
TEMAN dari Merry Riana?

Dear Friends,

Bagaimana kabar kalian?

Saya sangat senang dan bersyukur 

karena Anda telah memutuskan 

untuk mengikuti saya dalam 

perjalanan menuju kesuksesan!

Bagi saya, sukses adalah sebuah 

proses untuk menjadi lebih baik, 

untuk meraih lebih banyak mimpi. 

Sukses adalah sebuah kesempatan 

untuk bertumbuh secara emosional, 

sosial, spiritual, psikologikal, 

intelektual, dan finansial sembari 

membantu orang lain.

TEMAN dari Merry Riana adalah 

sebuah komunitas yang dibuat 

untuk mengumpulkan semua 

orang yang memiliki tujuan yang 

sama yaitu untuk mengambil alih 

kehidupan mereka dan hidup dalam 

mimpi mereka.

Untuk menjadi seorang TEMAN 

dari Merry Riana, Anda bisa klik di 

SINI.

Terima kasih telah menjadi teman 

saya!

Saya berharap yang terbaik bagi 

anda dan keluarga.

SURAT KEDUA

Mari berhubungan
lewat FACEBOOK!

Dear Friends,

Saya tidak yakin jika saya telah 

menjadi teman Facebook Anda 

atau tidak.

Agar saya tahu saya telah menjadi 

teman anda, Anda bisa ke halaman 

Facebook saya dengan cara klik di 

SINI.

Saya selalu memperbarui status 
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Facebook saya, foto dan video 

secara regular setiap harinya. Saya 

juga memasang blog saya di sana. 

Jadi, agar Anda bisa tahu kegiatan 

saya akhir-akhir ini, add saya 

sebagai teman Anda, okay? 

Dengan menjadi teman saya, 

Anda juga akan tahu lebih banyak 

individu-individu lain yang memiliki 

pikiran yang positif dan sukses 

yang merupakan teman-teman 

Facebook saya.

Tidak ada seorang pun yang 

merupakan sebuah pulau. Apalagi 

di dalam perjalanan kita menuju 

sukses yang kita tanggung 

bersama-sama.

Kita semua membutuhkan nasihat 

dan bantuan dari orang lain pada 

saat tertentu dalam kehidupan kita.

SURAT KETIGA

Apakah saya telah 
mengikuti Anda di 
Twitter?

Dear Friends,

Apa Anda mau menikmati interaksi 

dengan saya lebih banyak lagi?

Sekarang saya menantang anda 

untuk mendapatkan semua hasil 

yang anda inginkan dan hasil yang 

berhak untuk Anda terima…dan 

saya akan menolong Anda.

Melalui tweets saya, saya akan 

membagikan pikiran dan ide saya 

yang mungkin terlintas di pikiran 

saya beberapa saat sebelumnya.

Saya juga akan memasang foto 

dan video, ditambah dengan artikel 

dan blog yang saya tulis. Saya 

jamin  hal-hal ini akan menguatkan 

anda dalam perjalanan anda untuk 

meraih mimpi Anda.
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Sebagai pengikut Twitter saya, 

Anda akan diberikan akses total 

dan eksklusif yang ditambah 

dengan berita-berita dan acara-

acara terkini.

Dan, berita baiknya adalah: Saya 

selalu mengikut balik pengikut-

pengikut saya.

Jadi, untuk mengikuti saya di 

Twitter, klik di SINI.

SURAT KEEMPAT

Saya membuat video ini 
untuk Anda!

Dear Friends,

Terima kasih telah membaca surat-

surat saya.

Saya percaya anda sekarang telah 

tahu lebih dalam tentang saya.

Anda bebas untuk email saya 

(merry@merryriana.com) dan 

membagikan cerita mengenai anda 

juga.

Tahun lalu, saya memproduksi 

sebuah video yang berdurasi selama 

7 menit tentang saya dan misi saya 

dalam hidup saya, yaitu untuk 

menyentuh hati dan mengubah 

kehidupan banyak orang.

Jika Anda belum menontonnya, 

anda bisa klik di SINI untuk 

menontonnya sekarang.

Saya juga mempunyai video durasi 

pendeknya (yang saya banggakan 

karena video ini sangatlah inspiratif 

dan menggugah jiwa).

Untuk menontonnya, klik di SINI.

Saya yakin anda akan menikmatinya.
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SURAT KELIMA

Apa Anda sudah 
membaca blog saya?

Dear Friends,

Saya bertanya-tanya apakah Anda 

pernah membaca buku saya yang 

berjudul “A Gift From A Friend”.

Jika Anda pernah, saya berharap 

anda menikmati bacaan Anda.

Jika Anda suka dengan apa yang 

Anda baca dan mau tahu lebih 

dalam lagi mengenai prinsip-

prinsip keberhasilan dan filosofi 

hidup saya, Anda bisa mengunjungi 

blog saya.

Saya akan melakukan yang 

terbaik untuk memperbarui blog 

saya secara reguler. Selain cerita 

personal, saya juga suka menulis 

topik-topik yang berkaitan dengan 

sukses, bisnis, keuangan, hubungan 

dan banyak hal yang inspiratif dan 

menggugah jiwa.

Saya pernah membaca buku yang 

sangat berarti. Judulnya adalah 

“Think and Grow Rich” karya 

Napoleon Hill dari mana saya 

belajar segala sesuatu dimulai dari 

sebuah ide.

Saya sering membagikan ide dan 

filosofi sukses saya di blog saya 

dengan mengutamakan komponen 

yang penting dan vital terdahulu, 

yaitu pola pikir kita.

Untuk membaca blog saya, klik di 

SINI.

SURAT KEENAM

Bagaimana cara saya bisa 
lebih berkontribusi dalam 
kesuksesan Anda?

Dear Friends,

Bagi saya, sukses adalah sebuah 

proses untuk menjadi lebih baik dan 

untuk meraih lebih banyak impian. 

Sukses adalah sebuah kesempatan 
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untuk tumbuh secara emosional, 

sosial, spiritual, psikologikal, 

intelektual dan finansial sembari 

membantu orang lain.

Proyek non-profit terakhir saya 

adalah Project 100. Proyek ini 

bertujuan untuk menginspirasi dan 

memotivasi orang-orang muda 

melalui pengalaman-pengalaman 

bukan dari saya saja namun dari 

berbagai tokoh panutan lainnya.

Sejauh ini, saya telah mengadakan 

wawancara dengan ahli-ahli dari 

berbagai industri dan publik 

figure yang sukses, seperti Elim 

Chew, Adam Khoo dan Irene Ang. 

Wawancara ini dapat diakses oleh 

publik.

Untuk menominasi seseorang agar 

bisa diwawancarai oleh saya dalam 

Project 100, klik di SINI.

Untuk lebih tahu banyak mengenai 

proyek non-profit lain yang saya 

mulai, klik di SINI.

Saya berterima kasih atas 

pertemanan kita!

SURAT KETUJUH

Lihat apa yang saya 
punya di sini!

Dear Friends,

Dalam perjalanan menuju sukses 

ini, saya memperhatikan bahwa 

banyak orang pada mengejar hasil 

dengan antusiasme yang hebat. 

Namun, pada akhirnya gangguan 

dari luar mengalihkan fokus 

mereka dan membuat mereka 

pada akhirnya tidak mampu meraih 

mimpi mereka.

Salah satu produk saya yang paling 

inspiratif adalah buku saya yang 

populer berjudul ‘A Gift From A 

Friend’ yang telah ditampilkan 

banyak kali di daftar buku best-

seller. 

Buku ini telah ditranslate menjadi 
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7 bahasa dan telah laku sebanyak 

puluhan ribu eksemplar di kawasan 

ini. Dengan mengaplikasikan 

prinsip di dalam buku ini, Anda 

akan bisa mengulangi kesuksesan 

yang telah berhasil saya raih di 

dalam kehidupan saya.

Selain buku ‘A Gift From A Friend’ 

yang merupakan buku pertama 

saya, Anda juga dapat membaca 

buku saya yang berjudul ‘Mimpi 

Sejuta Dolar’. Buku ini menceritakan 

kisah kehidupan saya semasa kuliah 

dan sudah terjual lebih dari 100.000 

eksemplar. Di buku Mimpi Sejuta 

Dolar saya mengajak Anda semua 

untuk mempunyai mimpi dan 

memperjuangkan mimpi tersebut.

Untuk melihat semua produk 

inspiratif saya, klik di SINI.

Anda juga bisa menguasai semua 

prinsip yang dapat menuntun Anda 

agar Anda bisa meningkatkan 

kualitas hidup anda dengan produk 

yang terjangkau ini.

Maksimalkan kekuatan anda, 

SEKARANG!

SURAT KEDELAPAN

Apakah Anda tahu 
mengapa Anda harus 
mengikuti saya dalam 
FACEBOOK?

Dear Friends,

Tugas ini sangatlah penting untuk 

Anda lakukan, jadi saya bertanya 

lagi untuk memastikan bahwa Anda 

telah melakukannya.

Masing-masing dari kita akan 

memerlukan bantuan dari orang 

lain, tidak peduli siapa pun kita.

Bertemanlah dengan individu-

individu lain yang berpikiran positif 

agar mereka bisa membantu anda 

mengatasi masalah Anda ataupun 

sebaliknya.

Semua dari kita memiliki potensial 
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yang tersembunyi sejak kita 

dilahirkan. Namun, saat kita 

beranjak tua, kita lupa akan 

potensial tersebut.

Lingkungan kita memiliki 

peranan penting di mana kita 

dapat menggunakannya untuk 

mengembangkan potensi kita.

Bergabunglah dalam komunitas 

saya di Facebook sekarang! Klik di 

SINI.

Terima kasih banyak atas 

persahabatan kita!

Saya akan menunggu momen di 

mana saya bisa bertemu secara 

langsung dengan anda di acara-

acara yang akan datang.

SURAT KESEMBILAN

Saya mau membantu 
Anda!

Dear Friends,

Dari semua strategi yang saya tahu, 

strategi mencari dan belajar dari 

personal mentor Anda akan menjadi 

strategi yang sangat penting. Jadi, 

mari kita perhatikan baik-baik.

Belajarlah mengenai siapa pun yang 

hebat dan Anda akan menemukan 

bahwa mereka berguru dengan 

seorang master atau beberapa 

master.

Jadi, jika Anda ingin meraih 

kehebatan, kepopuleran, dan 

kesuksesan puncak, Anda harus 

berguru dengan seorang master.

Belajarlah untuk berpikir seperti 

mereka agar Anda bisa memperoleh 

hasil yang mereka dapatkan.

Semua master membutuhkan 

asisten untuk melakukan pekerjaan 

kecil dan mudah untuk membantu 

mereka menghemat waktu. 

Terimalah pekerjaan itu dan lakukan 
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dengan baik, cepat, dan sikap 

optimistis daripada yang lain.

Cara yang tercepat, teraman, dan 

termudah untuk melakukan hal ini 

adalah dengan berguru dengan 

seseorang yang telah mahir di 

area tersebut. Serap semua yang 

dapat diperoleh dari masternya 

dan kemudian rintislah hal baru 

bersama-sama.

Jika Anda mempunyai pertanyaan 

dan Anda merasa saya bisa 

membantu anda melalui 

pengalaman saya, klik di SINI.

SURAT TERAKHIR

Apakah surat ini akan 
menjadi surat terakhir 
saya untuk Anda?

Dear Friends,

Saya masih muda dan saya sukses 

dalam kehidupan ini. Selama karir 

saya, saya telah menginspirasi 

banyak orang untuk menjadi sukses 

ketika mereka masih muda melalui 

personal mentoring dan seminar 

pelatihan.

Sepanjang jalan, saya juga 

mengalami kegagalan.

Saya telah mengalami periode 

di mana keadaan finansial saya 

sangatlah tidak stabil.

Periode tersebut sangatlah susah.

Untungnya, saya berhasil 

melambung untuk memperoleh 

penghasilan yang lebih tinggi dan 

membangun rezeki yang lebih baik.

Saya tahu perjalanan menuju 

kemakmuran, mulai dari jatuh ke 

lubang yang menyebalkan hingga 

naik ke gunung yang tertinggi.

Sekarang saya mau menunjukkan 

kepada Anda bagaimana cara saya 

melakukan hal itu dan bagaimana 

Anda JUGA bisa.

Saya hanya bisa memberikan Anda 
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alat dan jalannya yaitu melalui 

komunitas Facebook yang akan 

membuat Anda lebih mudah untuk 

mencapai sukses dalam usia muda. 

Namun, Anda harus menggunakan 

alat tersebut dan melintasi jalannya.

Saya percaya bahwa ini bukanlah 

kebetulan Anda membaca kata-

kata ini.

Mari bekerja bersama untuk meraih 

mimpi finansial Anda.

Ikutilah saya.

Fokuskan pikiran anda untuk 

mencapai kebebasan finansial 

dan kemudian sebar luaskan 

kemakmuran Anda kepada 

keluarga Anda, teman-teman dan 

pada akhirnya kepada dunia.

Saya menantang Anda untuk 

membuat kehidupan Anda menjadi 

sebuah karya agung.

Saya menantang Anda untuk 

memasuki jajaran orang-orang 

yang hidup sesuai dengan apa yang 

telah mereka ajarkan dan orang-

orang yang menjalani apa yang 

mereka katakan.

Mereka adalah model panutan 

yang dikagumi oleh semua orang. 

Bergabunglah dengan tim di 

mana orang-orangnya diketahui 

sebagai mereka yang melakukan 

dibandingkan dengan mereka yang 

berharap. Orang yang peduli akan 

hasil akan mendapat sesuai yang 

mereka mau.

Hidup saya terinspirasi oleh 

berbagai cerita dari orang yang 

menggunakan sumber dayanya 

untuk meraih kesuksesan baru dan 

penghargaan untuk mereka semua 

dan yang lainnya. Suatu hari nanti 

mungkin saya akan menceritakan 

kisah hidup Anda.

Jika komunitas kita di Facebook 

membantu anda untuk berjalan 

menuju keberhasilan, saya 

akan menganggap bahwa saya 
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beruntung.

Sementara ini, saya berterima 

kasih atas komitmen Anda untuk 

belajar dan bertumbuh sekaligus 

memberikan saya kesempatan 

untuk membagikan beberapa 

prinsip-prinsip hidup yang 

mengubah hidup saya.

Semoga keinginan Anda menuju 

manusia yang unggul akan 

membuahkan hasil dan tidak 

pernah berhenti.

Semoga Anda mendedikasikan diri 

anda, bukan hanya untuk berjuang 

mencapai impian yang telah Anda 

tetapkan namun untuk meraihnya 

dan menetapkan impian yang lebih 

lagi. Bukan hanya mempertahankan 

mimpi yang telah Anda raih 

namun untuk bermimpi lebih lagi. 

Bukan hanya untuk menikmati 

kemakmuran itu namun untuk 

membuat keadaan menjadi lebih 

baik lagi. Dan bukan hanya untuk 

mendapatkan apa yang telah Anda 

dapat dari kehidupan ini, namun 

untuk mencintai dan memberi 

dengan ikhlas.

Saya akan meninggalkan Anda 

dengan berkat yang sederhana…

Semoga Anda menemukan jalan 

terbaik untuk kehidupan Anda. 

Semoga angin akan selalu berada di 

belakang Anda. Semoga matahari 

akan selalu bersinar hangat di 

muka Anda, dan hujan jatuh 

dengan halus di ladang anda. Dan, 

sampai kita bertemu lagi… Semoga 

Tuhan memegang Anda di telapak 

tangan-Nya. Sampai jumpa dan 

Tuhan memberkati.

Bersama, kita akan menyentuh 

lebih banyak hati dan mengubah 

lebih banyak jiwa.

PS. Ini adalah ketiga kalinya saya 

bertanya kepada anda untuk 

mengambil tindakan dan mengikuti 

saya di Facebook. Semoga Anda 

mengerti bahwa tindakan yang 
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sederhana ini sebenarnya bisa 

menjadi hal yang terpenting dalam 

kehidupan Anda. Jika anda ingin 

mendengar lebih banyak lagi 

dari saya, ikuti saya di Facebook 

sekarang! Klik di SINI.

KATA PENUTUP

Terima kasih telah membaca e-book 

ini sampai selesai. Fakta bahwa 

Anda telah membaca e-book ini 

berarti Anda telah berkomitmen 

untuk meraih tingkat kesuksesan 

yang lebih tinggi dalam hidup Anda 

sekarang. 

Jika artikel-artikel di sini telah 

berkontribusi dalam hidup Anda, 

Anda bisa menemukan berbagai 

artikel lain yang berguna bagi 

hidup Anda. Di sini, saya akan 

mengumpulkan beberapa tulisan 

blog saya, beberapa dari mereka 

adalah favorit saya.

Agar Anda bisa lebih menikmati 

pengalaman belajar ini, saya telah 

mengelompokkan artikel-artikel ini 

ke dalam beberapa kategori untuk 

Anda. Bersenang-senanglah!

…

Semua karya tulis ini bukan untuk 

Anda baca dalam waktu satu hari. 

Sangatlah bagus jika Anda bisa 

membaca satu artikel per harinya 

dan mengambil tindakan untuk 

mengaplikasikan pelajaran yang 

telah Anda pelajari di dalam hidup 

Anda. Lakukan hal ini setidak-

tidaknya dalam waktu satu bulan 

dan Anda akan terkejut akan 

perubahan positif yang akan Anda 

rasakan di dalam pikiran dan hati 

Anda. Ingatlah, agar Anda bisa 

mendapat banyak, Anda harus 

belajar lebih banyak dulu.

BAGIKAN INI DENGAN ORANG 

LAIN

Jika menurut Anda e-book ini 

telah memberikan manfaat kepada 

Anda, Anda bisa dengan bebas 

membagikan buku ini kepada orang 
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lain. Anda juga bisa menggunakan 

sebagian dari isi e-book ini untuk 

memenuhi kebutuhan Anda, seperti 

untuk presentasi, blog, website, 

dll. Anda hanya perlu ingat untuk 

menyebut dan membuat referensi 

ke MerryRiana.com sebagai 

sumbernya.

Dan apabila menurut Anda, Anda 

ingin mendapatkan kisah inspiratif 

lebih dari saya, Anda dapat 

membaca buku saya, buku Mimpi 

Sejuta Dolar. Anda dapat mengirim 

email ke shop@merryriana.com 

dan tim Merry Riana Indonesia 

akan membalas email Anda dengan 

menyampaikan penawaran buku 

Mimpi Sejuta Dolar kepada Anda 

dan Anda akan mendapatkan 

keuntungan-keuntungan dari 

pembelian buku-buku saya di 

shop@merryriana.com




