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Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 49 
ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling 
singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu 
juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau 
denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) 
 

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memameran, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak 
cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling 
banyk Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 



Be Your SUPER SELF! 

Ditulis oleh Lulu Kemaludin 
Copyright 2011 Lulu Kemaludin 
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
KEMALUDIN E-PUBLISHING HOUSE 
www.LuluKemaludin.com 
 
 
 
 
 
Terbitan I : Versi Ebook Maret 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhatian: Karena buku ini dibagikan secara gratis, mohon kerja samanya untuk 
tetap menghargai hak cipta dan jerih payah penyusunan buku ini. 
 
Anda boleh mengutif sebagian dari setiap materi yang terdapat pada buku ini 

dengan melampirkan keterangan: “ Dikutif dari Buku Be Your Super Self – Karya 

Lulu Kemaludin”. Hargailah setiap kekayaan intelektual. 

Anda berhak membagikan buku ini kepada siapapun selama tidak diperjual belikan 
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Puji syukur kehadiat Allah SWT yang telah melimpahkan sejuta kenikmatan dan 

membukakan begitu banyak pintu setelah di mataku banyak pintu lain yang tertutup. 

Hingga pada akhirnya saya bisa berada di titik ini, bertemu dengan anda pada sebuah 

buku yang sederhana ini, namun tetap sangat super dahsyat. 

Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan mendidik 

pemuda yang tegar dan tangguh dalam menjalani derasnya tantangan kehidupan yang 
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karier saya sejak awal, hari ini, esok dan seterusnya. 

Terima kasih untuk rekan bisnis saya, Bana Baban, Purba Kuncara yang sejak awal 

membantu saya mendirikan blog LuluKemaludin.com, Kepada Andhika Wijaya Kurniawan 

yang telah membantu penuh untuk memodifikasi blog saya sedemikian sehingga bisa 

tampil lebih profesional, Kepada Octra Rendra atas Mesin autorespondernya yang 

sangat dahsyat, Kepada Widodo Purnomo Sidi atas scriptnya yang sangat canggih.  

Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah mengikuti seminar dan pelatihan 

yang saya gelar. Terima kasih kepada semua member RumusSukses.com yang telah 

mendaftar sejak awal tahun 2010 silam dan belajar bisnis internet bersama saya. 

Terima kasih untuk Pak Tung Desem Waringin, Bapak Mario Teguh, Bapak James 

Gwe, Bapak Andrie Wongso, Bapak Ongky Hojanto, Bong Chandra, Bapak Brad 

Subardi, Bunda Eet Rohaeti, yang telah banyak memberikan saya inspirasi dan 

menemukan jati diri. 

Dan, tentunya tak lupa kepada Anda yang telah membaca buku ini. Semoga buku ini 

bisa bermanfaat dan membuka wawasan. Sukses selalu untuk Anda semua! 

 

 



PENDAHULUAN

 

5 Pelajaran Super Dahsyat

Keliaran anak kecil dalam bertindak dan 

Penelitian telah membuktikan bahwa masa kanak

informasi dan pengetahuan yang begitu cepat bak 

Rossi. Tapi kebiasaan ini akan menurun seiring waktu dan bertambahnya usia. Meskipun 

fungsi otak tidak ikut menurun, karena memang otak yang terus 

semakin tajam. Hal ini hanya karena “rasa ingin tahu” y

jika hingga usia anda yang sekarang (berapapun usia anda) anda masih bersemangat 

dan fleksibel untuk terus mencari informasi dan belajar dari banyak orang.

Saya sering memperhatikan setiap anak kecil yang saya temui di dunia 

jauh-jauh, setiap saya pulang ke kediaman orang tua saya di Kuningan, Jawa Barat. Di 

sana ada 3 adik saya yang masih kecil. 

Setidaknya ada 5 pelajaran super dahsyat yang saya ambil dari mereka:

1. Mereka belajar dengan perasaan 

2. Mereka belajar dengan penuh 

3. Mereka bertanya dan percaya

4. Mereka belajar tanpa takut

5. Mereka belajar sambil 

Bandingkan dengan kondisi kita 

1. Kita susah untuk bisa ba

2. Kita susah untuk menerima informasi dan malas untuk mempelajari hal

3. Kita takut kalau nilai kuliah jelek

maksimal 

4. Kita susah dan malu untuk bertanya padahal kita ingin tahu dan ingin bisa

5. Kita nyaris tidak bisa mengkondisikan proses

Anda mungkin sudah menelan banyak buku, mengikuti seminar, memberikan asupan giji 

pada telinga anda dengan audiobook dari para guru

secara gratis maupun yang harus 

 

PENDAHULUAN 

Pelajaran Super Dahsyat dari Sang Adik Bayi! 

bertindak dan memandang sesuatu kadang jarang kita sadari. 

Penelitian telah membuktikan bahwa masa kanak-kanak adalah masa penyerapan 

informasi dan pengetahuan yang begitu cepat bak Motor GP yang dikendarai Valentino 

. Tapi kebiasaan ini akan menurun seiring waktu dan bertambahnya usia. Meskipun 

ikut menurun, karena memang otak yang terus diasah 

semakin tajam. Hal ini hanya karena “rasa ingin tahu” yang ikut merosot. 

jika hingga usia anda yang sekarang (berapapun usia anda) anda masih bersemangat 

dan fleksibel untuk terus mencari informasi dan belajar dari banyak orang.

Saya sering memperhatikan setiap anak kecil yang saya temui di dunia 

jauh, setiap saya pulang ke kediaman orang tua saya di Kuningan, Jawa Barat. Di 

sana ada 3 adik saya yang masih kecil.  

Setidaknya ada 5 pelajaran super dahsyat yang saya ambil dari mereka:

Mereka belajar dengan perasaan senang 

jar dengan penuh rasa ingin tahu 

percaya kepada yang mengajarinya 

takut melakukan kesalahan 

Mereka belajar sambil bermain 

kita saat ini: 

Kita susah untuk bisa bahagia mengerjakan pekerjaan kita 

Kita susah untuk menerima informasi dan malas untuk mempelajari hal

Kita takut kalau nilai kuliah jelek dan takut dipecat oleh bos jika tidak 

Kita susah dan malu untuk bertanya padahal kita ingin tahu dan ingin bisa

nyaris tidak bisa mengkondisikan proses belajar dalam sebuah permainan

Anda mungkin sudah menelan banyak buku, mengikuti seminar, memberikan asupan giji 

pada telinga anda dengan audiobook dari para guru dan motivator yang 

yang harus mengeluarkan kocek hingga puluhan juta rupiah

memandang sesuatu kadang jarang kita sadari. 

kanak adalah masa penyerapan 

yang dikendarai Valentino 

. Tapi kebiasaan ini akan menurun seiring waktu dan bertambahnya usia. Meskipun 

asah justru akan 

merosot. Bersyukurlah 

jika hingga usia anda yang sekarang (berapapun usia anda) anda masih bersemangat 

dan fleksibel untuk terus mencari informasi dan belajar dari banyak orang. 

Saya sering memperhatikan setiap anak kecil yang saya temui di dunia ini. Tidak 

jauh, setiap saya pulang ke kediaman orang tua saya di Kuningan, Jawa Barat. Di 

Setidaknya ada 5 pelajaran super dahsyat yang saya ambil dari mereka: 

Kita susah untuk menerima informasi dan malas untuk mempelajari hal-hal baru 

takut dipecat oleh bos jika tidak bekerja 

Kita susah dan malu untuk bertanya padahal kita ingin tahu dan ingin bisa 

belajar dalam sebuah permainan 

Anda mungkin sudah menelan banyak buku, mengikuti seminar, memberikan asupan giji 

motivator yang didapat baik 

mengeluarkan kocek hingga puluhan juta rupiah.  



Anda pun mungkin telah banyak 

sana, bagi saya itu tidak terlalu penting, karena setiap 

memiliki cara pandang yang be

yang pernah anda pelajari tapi pasti akan anda temukan pandangan

berbeda. Saya yakin dan percaya 

informasi dari mana pun dengan filter 

Buktinya, anda sedang membaca buku ini.

Kembali lagi kepada sang adik kecil

Belum terlambat untuk kita mencoba kembali belajar

Mereka begitu berani untuk berkhayal tinggi, bermimpi tingg

ragu dan melakukannya dengan penuh totalitas. 

dengan penuh rasa ingin tahu bahkan ingin meniru.

Buku ini akan menunjukan kepada anda bagaimana cara terdahsyat menemukan dan 

menggali potensi yang tertanam dalam diri yang mungkin belum anda buka kuncinya 

sehingga belum bisa keluar dari dalam diri Anda.
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banyak membaca topik-topik yang ada pada buku ini di luar 

agi saya itu tidak terlalu penting, karena setiap buku dan setiap penulis

memiliki cara pandang yang berbeda, itu artinya meskipun topik yang saya bahas ada 

tapi pasti akan anda temukan pandangan-pandangan yang 

dan percaya anda adalah orang yang fleksibel, bisa menerima 

ari mana pun dengan filter hebat yang sudah terpasang di otak anda. 

Buktinya, anda sedang membaca buku ini. 

Kembali lagi kepada sang adik kecil…  

Belum terlambat untuk kita mencoba kembali belajar dari tindakan-tindakan 

ereka begitu berani untuk berkhayal tinggi, bermimpi tinggi, melakukan sesuatu tanpa 

ragu dan melakukannya dengan penuh totalitas. Mereka mau belajar kepada siapa saja 

h rasa ingin tahu bahkan ingin meniru. 

Buku ini akan menunjukan kepada anda bagaimana cara terdahsyat menemukan dan 

ng tertanam dalam diri yang mungkin belum anda buka kuncinya 

sehingga belum bisa keluar dari dalam diri Anda. 

Indonesia Online Bussiness Consultant & Internet Product Creation Specialist 

yang ada pada buku ini di luar 

buku dan setiap penulis pasti 

yang saya bahas ada 

pandangan yang 

orang yang fleksibel, bisa menerima 

t yang sudah terpasang di otak anda. 

tindakan mereka. 

i, melakukan sesuatu tanpa 

Mereka mau belajar kepada siapa saja 

Buku ini akan menunjukan kepada anda bagaimana cara terdahsyat menemukan dan 

ng tertanam dalam diri yang mungkin belum anda buka kuncinya 



 

DAFTAR ISI 
 

 

Ucapan Terima Kasih 

Pendahuluan 

Chapter 1 – Cara Mengenal dan Menggali Potensi 

A. Lelaki Hebat Dari Yang Terhebat! 

“Pelajari dan resapi apa yang lelaki ini perbuat… Dan tirulah!” 

 

B. Menemukan Kekuatan Dalam Diri Sendiri! 

“Jangan sibuk mencari kekuatan dari luar, ada kekuatan hebat pada diri anda… dia 

tersembunyi, bukalah pintu untuk ia keluar… Ia juga nampak, tapi jarang di sadari!” 

 

C. Millioner In Action 

“Jika kita ingin sukses, maka kita harus berfikir dan bertindak seperti orang sukses! 

Pelajari bagaimana melakukannya!” 

 

Chapter 2 – Sukses Membangun Bisnis Sendiri 

A. Mendayagunakan Internet Untuk Melipatgandakan Profit 

“Bagi kebanyakan orang komputer + internet adalah barang konsumtif, mereka harus 

mengeluarkan uang untuk internetan setiap bulan… Bagaimana mengubahnya 

menjadi alat yang produktif?” 

 

B. Sekedar Menonton atau Sudah Turun Ke Lapangan? 

“Kalo pengen seperti Irfan Badhim atau Lionel Messi… Jangan Cuma jadi penonton, 

turunlah ke lapangan dan jadilah pemain!” 

 

C. Antara Pemenang dan Pecundang! 

“Siapa yang akan menjadi pemenang kehidupan? Anda, atau hanya untuk mereka?” 

 

  



Chapter 3 – Penutup 

A. Mindmap Millioner In Action 

“Saya paham, setiap orang yang belajar biasanya bingung untuk mempraktekan apa 

yang mereka pelajari. Perhatikan mindmap ini, temukan cara mempraktekan apapun 

yang anda pelajari” 

 

B. QuestionList 

“Bantu diri anda dengan pertanyaan-pertanyaan positif kepada diri anda, lihat apa 

yang akan terjadi dan rasakan perbedaannya!” 

 

 

Lampiran 

Jasa dan Produk Terbaik 

 

 

 

  



 

A. Lelaki Super Dahsyat Dari Lelaki Terdahsyat Di Dunia! 

Notes: Judulnya mungkin sangat ekstrim… Mohon tidak menghubungkan dengan kehebat 

para Rosul dan kekasih Sang Pencipta lainnya. Lingkup judul di atas adalah lingkup manusia 

biasa seperti saya dan anda. ☺ 

Mungkin yang Anda kenal orang-orang hebat itu… Bill Gates dan urutan selanjutnya 

setelah Bill Gates. Si Lelaki kaya raya karena sebuah produk digital dan keahliannya 

dalam marketing. Tapi ada sebuah nama yang mungkin belum Anda kenal atau justru 

anda pernah menghadiri seminarnya… Siapakah dia? 

 
(Sumber Photo: Diambil dari hasil pencarian menggunakan Google, saya tidak tahu siapa yang pertama kali menerbitkannya) 

 

Hey… ini bukan hasil rekayasa Photoshop dan bukan pula sebuah patung yang sedang 

dipajang. Itu adalah manusia asal Australia yang ketika lahir diberi nama Nick Vujicic. 

Dia adalah Direktur sebuah lembaga non-profit yang Ia dirikan ketika usianya 17 tahun. 

Lembaga tersebut diberi nama ‘Life Without Limbs' (Hidup Tanpa Anggota-Anggota 

Tubuh). Hah, Direktur? Serius! Dia DIREKTUR. 

Nick dilahirkan tanpa lengan dan kaki yang utuh. Dia hanya memiliki sebuah telapak kaki 

kecil di dekat pinggul kirinya. Meski demikian Nick tetap memiliki tubuh dan juga wajah 

yang tampan, bukan? Selain tampan, dia pun mampu melakukan hal-hal yang bahkan 

lebih hebat dari orang normal. Dengan kondisi seperti itu Nick bisa menjadi seorang 

motivator internasional, bisa menulis, mengetik, main golf, dll. 

CHAPTER I 



Renungkanlah, Nick yang hanya memiliki anggota tubuh seperti itu bisa; 

1. Mengetik dan Menulis 
2. Berenang dan berselancar 
3. Berdiri dengan gagah 
4. Menjadi seorang motivator (saat saya menulis buku ini, seingat saya Nick sudah 

berbicara di berbagai benua, di lebih 24 negara, saya lupa lagi. Hehe..) 
5. Berbisnis 
6. Main drum dan Golf (wow..!) 
7. And more… 

Dia bahkan bisa melakukan banyak hal layaknya orang normal seperti kita! Saya benar-

benar tercengang dan terharu habis-habisan ketika pertama kali menyimak kisah beliau. 

Ada energi super dahsyat yang menghinggapi diri saya, sejak itu saya mulai bisa 

bangkit dari keadaan saya yang sungguh serba kekurangan. Saya mulai yakin dan 

percaya bahwa saya juga pasti bisa! Bagaimana dengan anda? AHA! Saya yakin kini 

gairah anda untuk bisa lebih sukses dari sebelumnya mulai muncul. 

 
Apakah Nick Tegar dan Berani Sejak Kecil? Tidak! Dia Hampir Bunuh Diri! 

 
 Ketika Nick masih berusia 8 Tahun dia sempat berpikir untuk 

bunuh diri karena tekanan batin. Bahkan ketika dia bisa masuk 

sekolah umum yang padahal saat itu justru tidak diperbolehkan 

karena cacat pisik.  

 

Penderitaannya tidak terhenti di sana… Justru setelah dia bisa 

masuk sekolah umum, dia langsung menyadari betapa ia sangat 

jauh berbeda dengan anak-anak lainnya. Tak heran jika ia 

semakin tertekan oleh keadaan. Beruntung Nick memiliki sahabat dan keluarga yang 

selalu memberinya semangat. Hemmmm… Saya tidak bisa membayangkan jika saya 

berada di posisi seperti itu.  

Beruntung pula setelah masa-masa krisisnya itu Nick menemukan sebuah artikel yang 

membuatnya bisa lebih tegar dan lebih bijaksana dalam menyikapi apa yang menimpa 



dirinya. Artikel tersebut menceritakan seorang pria cacat fisik seperti dirinya yang bisa 

melakukan hal-hal dahsyat dan menolong orang lain. Hal tersebut yang membuat Nick 

berkata, "Pada saat itulah, saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita 

untuk berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk bersyukur, bukannya marah 

atas keadaan diri  sendiri! Saya juga berharap, suatu saat bisa menjadi seperti pria luar 

biasa itu-yakni bisa menolong dan menginspirasi banyak orang!" (Perkataan Nick 

dikutif dari artikel pojok motivasi Andrie Wongsong) 

 

2. Menemukan Kekuatan Diri 

Saya yakin, siapapun bisa melakukan hal-hal hebat. Apalagi jika kita memiliki anggota 

tubuh yang lengkap. Seberapa banyak nikmat yang telah Tuhan anugerahkan kepada 

kita sungguh tak terhitung jumlahnya. Semua bisa kita lihat dan renungkan di depan 

cermin… Perhatikanlah: 

1. Mata yang bisa melihat 

2. Hidung yang bisa mencium 

3. Lidah yang bisa mengecap 

4. Mesin penggilingan dalam tubuh yang tak ada hentinya memproses makanan dan 

minuman yang masuk sehingga memberikan rasa enak saat dilidah dan 

memberikan rasa kenyang saat sudah sampai di perut. Seperti mesin 

autoresponder yang menampung data kontak dan membantu mengisi saldo 

rekening para Pebisnis Internet sejati yang berjalan secara autopilot. ☺ 

5. Alat pernapasan yang tak ada hentinya membantu anda untuk terus bisa 

memfungsikan organ tubuh lainnya. Layaknya website yang tak ada henti 

menerima kunjungan, entah yang berkunjung membeli atau kabur dari surat 

penawaran anda. ☺ 

6. And more… (Jika kurang, coba anda uraikan masing-masing organ tubuh yang 

anda miliki, kemudian tulis masing-masing fungsinya!) 

Semua terus berjalan… 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan 365 hari 

dalam setahun. Bayangkan dan renungkanlah... Betapa sangat beruntung diri kita ini... 

Dan, coba hitung berapa usia anda saat ini. 



Saya yang bisa menekan dan menyiksa to

saat menulis buku ini karena memiliki 10 jari ta

normal. Anda yang bisa membaca buku ini karena memiliki mata dan kecerdasan yang 

tuhan anugerahkan. Jika Nick bisa memberikan banyak manfaat dan berbagi dengan 

sesama, berbisnis, tegar dan berjuang keras untuk hidup

seperti itu, kenapa kita tidak? Bukankah kita memiliki organ tubuh yang sempurna? 

Kapan kah anda akan segera 

ingin tahu berbagai hal? Kapan anda akan mulai mau membuka diri untuk belajar dan 

mengajari orang tentang sesuatu? 

pada pendahuluan dan tentang Nick ini merangsang Anda untuk TAKE ACTION?

Satu-satunya cara anda bisa menemukan s

menyadarinya, bersyukur dan terus melatihnya. 

Millioner In Action 

“Jika kita ingin sukses maka kita harus berfikir dan 

kita ingin kaya, berteman dan belajarlah kepada orang

jika anda ingin dianggap buaya… bertemanlah dengan buaya. Jika sudah dianggap 

buaya, masuklah ke kandang buaya, maka anda benar

sejati! ☺ 

Langkah pertama untuk bisa sukses

keadaan anda saat ini adalah persepsi diri anda di masa lampau. Dan, masa depan 

anda ditentukan pula oleh pola pikir anda saat ini.

Bayangkan jika dulu Nick benar

sudah saya bahas pada sub-

Dulu juga saya sempat pesimis dan frustasi dengan bisnis internet, karena pendapatan 

Saya yang bisa menekan dan menyiksa tomol-tombol keyboard laptop yang sering e

saat menulis buku ini karena memiliki 10 jari tangan dan fungsi otak yang berjalan 

nda yang bisa membaca buku ini karena memiliki mata dan kecerdasan yang 

Jika Nick bisa memberikan banyak manfaat dan berbagi dengan 

, berbisnis, tegar dan berjuang keras untuk hidup dengan keadaan fisik yang 

enapa kita tidak? Bukankah kita memiliki organ tubuh yang sempurna? 

segera mencoba sesuatu yang baru seperti anak-anak yang selalu 

? Kapan anda akan mulai mau membuka diri untuk belajar dan 

mengajari orang tentang sesuatu? Bukan kah 2 kisah tentang adik bayi yang saya bahas 

pada pendahuluan dan tentang Nick ini merangsang Anda untuk TAKE ACTION?

satunya cara anda bisa menemukan sebuah kekuatan dalam diri anda adalah 

menyadarinya, bersyukur dan terus melatihnya. ☺ 

“Jika kita ingin sukses maka kita harus berfikir dan bertindak layaknya orang sukses.

kita ingin kaya, berteman dan belajarlah kepada orang-orang kaya, karena memang 

jika anda ingin dianggap buaya… bertemanlah dengan buaya. Jika sudah dianggap 

buaya, masuklah ke kandang buaya, maka anda benar-benar akan menjadi buaya 

uk bisa sukses adalah: “Memiliki pola pikir orang 

keadaan anda saat ini adalah persepsi diri anda di masa lampau. Dan, masa depan 

anda ditentukan pula oleh pola pikir anda saat ini. 

Bayangkan jika dulu Nick benar-benar bunuh diri dan tidak segera berkata seperti yang 

-judul sebelumnya. Mungkin dia tidak akan seperti saat ini! 

Dulu juga saya sempat pesimis dan frustasi dengan bisnis internet, karena pendapatan 

yang sering error 

ngan dan fungsi otak yang berjalan 

nda yang bisa membaca buku ini karena memiliki mata dan kecerdasan yang 

Jika Nick bisa memberikan banyak manfaat dan berbagi dengan 

n keadaan fisik yang 

enapa kita tidak? Bukankah kita memiliki organ tubuh yang sempurna?  

anak yang selalu 

? Kapan anda akan mulai mau membuka diri untuk belajar dan 

kah 2 kisah tentang adik bayi yang saya bahas 

pada pendahuluan dan tentang Nick ini merangsang Anda untuk TAKE ACTION? 

ebuah kekuatan dalam diri anda adalah 

 

bertindak layaknya orang sukses. Jika 

ng kaya, karena memang 

jika anda ingin dianggap buaya… bertemanlah dengan buaya. Jika sudah dianggap 

benar akan menjadi buaya 

“Memiliki pola pikir orang sukses!” 

keadaan anda saat ini adalah persepsi diri anda di masa lampau. Dan, masa depan 

benar bunuh diri dan tidak segera berkata seperti yang 

ul sebelumnya. Mungkin dia tidak akan seperti saat ini! 

Dulu juga saya sempat pesimis dan frustasi dengan bisnis internet, karena pendapatan 



saya dari bisnis internet tidaklah seperti yang saya harapkan. Terlebih uang yang saya 

keluarkan untuk belajar, untuk membeli panduan dari orang Indonesia maupun orang 

Luar, tidaklah dalam jumlah yang sedikit! Tapi akhirnya saya bisa mengubah keyakinan 

saya sebelumnya yang keliru berat… Saya menjadi sangat yakin dan percaya bahwa 

suatu saat nanti saya bisa menghasilkan lebih banyak dan berhasil. Ya, seperti saat ini... 

Dan, saya yakin esok saya bisa lebih sukses daripada sekarang. Semua berawal dari diri 

kita sendiri loh! 

Ketika anda yakin terhadap sesuatu hal, maka otak anda otomatis akan merespon dan 

memberikan komando sesuai dengan keyakinan yang ada pada diri Anda. Perhatikan 

ALURNYA! 

 

 

 

 

 

Jika anda tidak yakin “Anda Bisa”, maka anda pun tidak akan maksimal melakukannya, 

potensi yang ada pada diri andapun tidak ter-eksplore secara maksimal, dan hasilnya 

pasti tidak akan maksimal.  

Hasil awal yang buruk seperti ini justru akan membuat keyakinan anda semakin kuat, 

bahwa anda tidak akan pernah bisa, dan anda benar-benar tidak akan pernah bisa. 

Tapi jika anda yakin, maka anda akan melakukannya lebih serius lagi, potensi yang akan 

anda keluarkan juga akan maksimal dan hasilnya pun pasti maksimal. Ingat, mindset!  

(2 Paragraph di atas saya ambil dari BAB I - MEPSO V3.0 RumusSukses.com) 

Coba Anda Perhatikan Baik-baik! Mindset (pola pikir) anda akan sangat menentukan 

kualitas tindakan anda. Dan, Tindakan anda akan menentukan seberapa besar potensi 

dari dalam diri anda akan keluar. Jika tindakan anda jelek, potensi diri pun tidak akan 

keluar maksimal sehingga hasilnya pun tidak akan maksimal. Wajar banyak pebisnis 

internet pemula gagal, karena pendapat awalnya tentang bisnis internet itu keliru. 

Mereka terlalu berkhayal bisa kaya tanpa kerja, duit masuk rekening dengan sendirinya, 

dan bla… bla.. bla.. Hey, bisnis internet pun bisnis! Ayo, sadar! ☺ 

MINDSET TINDAKAN 

HASIL POTENSI DIRI 



 

 

 

 

Wow… Ternyata sudah lama kita tidak menyadari bahwa sebetulnya masalah yang 

timbul, kegagalan yang menghampiri, kesuksesan yang diraih, semua diawali dari 

bagaimana cara kita memandang kehidupan. Dan, kita telah terlalu sibuk mencari 

kekuatan dari luar yang padahal dalam diri kita terdapat banyak kekuatan yang sangat 

dahsyat. Bukalah kuncinya, biarkan dia keluar. Syukuri apa yang nampak. Gali yang 

belum terlihat. Asah! 

Thomas Edison, tidak mengatakan bahwa dirinya gagal sebanyak 2000 kali untuk bisa 

berhasil menemukan lampu pijar. Dia malah mengatakan, “Saya tidak pernah gagal, tapi 

memang untuk bisa berhasil menciptakan lampu pijar dibutuhkan 2000 kali percobaan.” 

Cara Edison bisa anda tiru untuk bagaimana mengambil pandangan terhadap suatu 

masalah. Positiflah! 

 

-MILLIONER IN ACTION- 

A. Menghadirkan Auro Positif 

Silahkan Tulis 5 Buah Pandangan Positif Tentang Diri Anda Sendiri... Berdasarkan Kata 

Kunci yang Saya Buat. 

Contoh: Saya Pasti Bisa Asalkan Saya Belajar Kepada Orang yang Tepat dan Benar-

benar Ahli Di Bidangnya! 

1. Pasti Bisa 

……………………………………………………………………………………… 

2. Pasti Sukses 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Berjuang dan berusaha maksimal 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Saya Orang Hebat 

……………………………………………………………………………………… 

Persepsi Anda Tentang Sesuatu Hal Sangat Berkaitan Erat Dengan Hasil 

yang Akan Anda Terima. Hadirkan selalu Nuansa Positif Ke Dalam Pikiran 

Anda Supaya Anda Mendapatkan hasil Yang Positif! 
 

- Lulu Kemaludin - 



 

5. Terus Berdo’a 

……………………………………………………………………………………… 

 

Ayo teman, tulislah… Dengan anda menghadirkan nuansa positif anda akan mampu 

menghapus keraguan anda tentang suatu hal yang anda inginkan. 

 

B. Mengetahui Apa Yang Paling Anda Inginkan! 

Anda akan tetap bingung mencapai sebuah tujuan jika tidak tahu secara pasti apa yang 

benar-benar anda inginkan secara spesifik dan memiliki alasan yang kuat, why? 

 

Contoh 1 

Salah: Saya ingin menghasilkan uang banyak! 

Benar: Saya ingin menghasilkan uang banyak dari bisnis internet sehingga kelak saya 

bisa hidup mandiri! 

Jika hanya ingin mendapatkan uang banyak saja, itu tidak spesifik! Karena anda tidak 

menulikan dari mana dan untuk apa. Coba buatlah diri anda benar-benar tahu apa yang 

anda inginkan lebih spesifik dan berikan alasan yang kuat mengapa anda 

menginginkannya. Dengan cara itu anda bisa menemukan dan tahu apa saja yang harus 

anda kerjakan, apa yang harus anda lakukan dan dari mana memulainya. Dijamin 100% 

pasti anda bisa!  

Banyak sekali orang yang bertanya kepada saya melalui emal, “Pak Lulu, saya pengen 

bisa bisnis internet. Tapi saya sibuk dengan pekerjaan utama saya. Terus apakah saya 

bisa pak?” 

Jawaban dari saya: “Bisa! Asal tahu caranya!” 

Penanya: “Loh, kok sesingkat itu pak. Bagaimana saya bisa, saya kan belum tahu bisnis 

internet itu apa, cara kerjanya seperti apa? Mohon penjelasannya pak” 

Saya: “Lah… tuh udah tahu Pak…” 

Penanya: “Maksudnya pak?” 



Saya: “Bapak kan belum tahu… Maka bapak harus cari tahu dulu. Itu langkah pertama 

yang harus bapak lakukan…” 

Penanya: “Wah… Pak Lulu ini bisaa aja ngebalik-balikinnya. Hehe… Kalo begitu saya 

harus belajar dulu. Tapi sebelum itu, saya kan karyawan nih pak, apakah harus keluar 

dari pekerjaan saya?” 

Dan bla… bla… bla… perbincangan terus berlanjut. Hingga saya jelaskan secara 

keseluruhan. Nah, contoh di atas menunjukan kadang kita hanya memikirkan goal, tanpa 

memikirkan proses. Goal orang tersebut adalah “Ingin bisa bisnis internet”, nah loh untuk 

bisa itu kan mesti belajar dulu, butuh teman yang berpengalaman dan praktek! Titik! 

 

Contoh 2 

Saya ingin menghasilkan banyak uang dari Bisnis Internet sehingga saya bisa hidup mandiri 

Karena saya tahu persis apa yang saya inginkan dan memiliki alasan yang kuat dan 

masuk akal, yaitu bisa berbisnis di internet sehingga bisa menghasilkan banyak uang dan 

akhirnya bisa hidup mandiri. Maka saya membuat sebuah visi dan misi dalam hidup saya. 

Tanpa tujuan dan target (Visi dan Misi), tidak mungkin anda bisa mencapai tujuan anda. 

Nah, karena sudah jelas tujuan yang harus saya capai itu apa, maka saya lebih mudah 

menentukan apa saja yang harus saya lakukan. 

1. Membekali diri dengan pengetahuan tentang bisnis internet. (Membeli panduan, 

mempelajarinya, mempraktekan dan bertanya) 

2. Akhirnya berkat membeli panduan dan belajar saya jadi tahu jenis / model bisnis 
internet itu ternyata banyak sekali, maka saya memilih model bisnis internet yang 

sesuai dengan minat dan bakat saya supaya saya bisa lebih enjoy 

menjalankannya. 

3. Karena membeli panduan dan belajar saya jadi tahu ternyata strategi marketing 
di internet itu banyak, maka akhirnya saya belajar satu per satu apa saja teknik 

pemasaran yang mudah dan yang bisa saya lakukan terlebih dahulu dalam waktu 

cepat, kemudian mempelajari strategi marketing lainnya secara bertahap. 

 

Itulah 3 langkah yang akhirnya membuat saya mampu membangun beberapa website 

bisnis dan akhirnya mampu mengubah internet menjadi media “Penambah Saldo 

rekening”.  Tidak hanya di internet, itu pun saya terapkan dalam membangun beberapa 

usaha di dunia nyata. ☺ 



Jika dari awal saya langsung memikirkan bagaimana menghasilkan uang dari internet 

secara banyak dalam waktu sesingkat-singkatnya, itu jelas jadi tidak masuk akal! 

AHA! 70 JUTA Per Bulan itu jadi sangat mustahil jika anda ingin menghasilkannya secara 

instant tanpa belajar dan praktek. Tapi $45.000,00 USD itu jadi sangat mungkin asal 

tahu cara melakukannya. Pengen tahu? Ya belajar dulu… ☺ 

Jika saat ini anda ingin belajar membangun bisnis di internet secara REAL, segera ambil 

di www.mepso.rumussukses.com sekarang juga! (Versi 3 dibuka tanggal 4 April 2011) 

 

-ACTION- 

 

Sekarang, tuliskan 5 keinginan anda secara spesifik dan bagaimana awal melakukannya! 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………….. 

 

Ayo kawan, tulislah. Ini akan sangat membantu diri anda. Dengan anda selalu menulis apa yang 

anda inginkan, di sana anda akan belajar menumbuhkan komitmen dan membantu diri untuk 

tidak mempersulit keadaan! 

 

 

 

 

 

  

Ketika anda bingung harus bagaimana dan harus dari mana 

memulai sesuatu untuk mencapai impian anda, itu hanya karena 

anda tidak memiliki tujuan yang spesifik dan tidak menulisnya” 

-Lulu Kemaludin- 



C. Berani Bermimpi Besar dan Yakin 

Ada yang takut kaya? Banyak! Fakta: Saya sudah sangat sering mendengar orang yang 

berkata “Ah, saya mah jadi orang miskin juga gak apa-apa, dari pada banyak harta tapi 

jadi lupa diri, jadi pelit, ga bisa tidur karena takut kemalingan, dan bla… bla… bla…” 

Hei… tahukah anda bahwa saya jamin… Apabila ada orang yang berkata seperti itu, 

silahkan anda kasih duit Rp.100.000.000,-! Dia kagak bakalan nolak loh yah… ☺ 

Perbedaan mendasar antara orang sukses dan yang gagal! 

1. Orang gagal kebanyakan membuat alasan untuk tidak melakukan 

2. Orang sukses kebanyakan membuat cara untuk bisa 

Sog, monggoh anda pilih… Mau jadi orang yang seperti apa? Banyak bikin alasan, atau 

mau mencari cara? Percayalah, sebenarnya mereka yang berkata seperti itu hanya 

mengamankan dan membela diri saja. Toh, siapa sih yang nggak mau punya duit 

banyak, punya harta yang melimpah…? Bisa hidup mandiri, beli mobil mewah, 

membangun rumah bak istana,,, Hayo! ☺ 

Mereka hanya membiarkan diri mereka dalam Zona nyaman. Mereka hanya enggan 

atau malas untuk belajar dan berusaha. Toh, pasti di dalam lubuk hati yang terdalam 

(ciee…) mereka tuh kepengeeennnn banget bisa sukses! Tapi karena nggak mau 

ngadepin kesulitan, tantangan dan berusaha keras… akhirnya mereka membela diri 

dengan berdalih seolah jadi orang sukses dan kaya itu nggak bakalan nyaman. 

Coba deh, rubah menjadi yang lebih positif! 

“Saya pengen kaya dan sukses spektakuler bak Bill Gates dengan cara (………), 

(………..), (………) maka dari itu saya harus belajar banyak hal kepada (……….) , 

(……….), dan kepada (………..). Kemudian saya akan Berusaha dan berdoa. Supaya saya 

punya banyak uang sehingga bisa berbagi dan beramal lebih banyak untuk bekal akhirat 

kelak. Dan, saya menyadari bahwa sukses itu harus diperjuangkan dan harus berani 

berkorban karena tidak ada sukses yang GRATIS!” (Silahkan isi setiap kolom) 

Masih ingat, kan? Persepsi dan motivasi dari dalam diri anda akan sangat berpengaruh 

terhadap tindakan anda, potensi diri anda, dan hasil yang akan anda peroleh? Jika 

mulai lupa, baca kembali buku ini dari mulai pendahuluan. Toh buku ini bisa anda baca 

berulang kali, apalagi saat pikiran sedang jernih… Beuh.. Maknyoss lah pokoknya. Pasti 

akan lebih mudah anda pahami dan bisa segera diimplementasikan dalam kehidupan 

nyata. ☺ 



Bermimpi Besar? Siapa takut!

 

 

 

 

 

Kembali lagi ke Anak kecil… Anda mungkin pernah bertanya kepada adik / anak anda

seperti, “Dek, kalo udah gede pengen jadi apa

adik / anak anda menjawab, “Kalo dah

jadi pilot aku bisa terbang!” Setelah anak tersebut besar, dia melihat berita di TV 

menayangkan berita kecelakaan p

seperti pesawatnya yang hancur

“Sebesar Apa Mimpi Anda Terlahir… Justru Diawali Karena Tidak 

Tahu Resiko Terburuknya… Perhatikan Anak Kecil yang 

Bermimpi Besar? Siapa takut! 

Kembali lagi ke Anak kecil… Anda mungkin pernah bertanya kepada adik / anak anda

, “Dek, kalo udah gede pengen jadi apa?” Kemudian dengan lantang dan tegas 

anda menjawab, “Kalo dah gede aku pengen jadi Pilot! Soalnya kalo aku 

Setelah anak tersebut besar, dia melihat berita di TV 

kecelakaan pesawat yang terjatuh. Pilotnya hancur sama persis 

seperti pesawatnya yang hancur berantakan. Karena sudah menyimak berita tersebut,

“Sebesar Apa Mimpi Anda Terlahir… Justru Diawali Karena Tidak 

Tahu Resiko Terburuknya… Perhatikan Anak Kecil yang Bercita

cita Ingin Menjadi Pilot!” 

-Lulu Kemaludin- 

 

Kembali lagi ke Anak kecil… Anda mungkin pernah bertanya kepada adik / anak anda 

” Kemudian dengan lantang dan tegas 

Soalnya kalo aku 

Setelah anak tersebut besar, dia melihat berita di TV yang 

Pilotnya hancur sama persis 

Karena sudah menyimak berita tersebut, 

“Sebesar Apa Mimpi Anda Terlahir… Justru Diawali Karena Tidak 

Bercita-



dia jadi tahu bahwa resiko terburuk menjadi seorang Pilot itu… ya… Kalo bukan Rumah 

Sakit… ya Kuburan. Akhirnya dia pun mengundurkan diri dari cita-citanya. 

Hey… Lihat, bukankah itu hal yang mungkin pernah anda alami juga? Hmmm… Bukankah 

ini membuktikan bahwa Mindset dipengaruhi asupan “giji” apa yang masuk ke otak 

anda? Tapi bukankah “Knowledge is power? Knownledge is Something?”… Yah, 

pengetahuan adalah kekuatan, tapi itu tergantung oleh bagaimana cara anda 

memandang. Mindset! Yah, Mindset! Oleh karena itulah, saya beralasan kuat menyimpan 

cara membangun mindset yang benar pada BAB I “MEPSO V3.0” yang bisa anda 

dapatkan di mepso.rumussukses.com. Karena memang begitu banyak sekali persepsi 

salah mengenai bisnis internet. Padahal untuk menjadi orang sukses, seperti yang saya 

katakan di awal-awal: langkah pertamanya tidaklah lain “memiliki mindset yang benar!” 

 

D. Perbedaan Mendasar antara Resiko dan Beresiko 

Resiko itu apa? Trus Beresiko itu apa? Jika berbeda, apa perbedaannya…? Coba Anda 

tulis pendapat anda mengenai hal tersebut di bawah ini: 

 
Resiko adalah 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
Beresiko adalah 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Perbedaannya 

………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………...  

 

Ketika anda membaca buku ini di dalam rumah, itu tetap mengandung resiko. Resiko 

yang ada misalnya: Gempa bumi, kemudian anda tertindih rumah karena rumah anda 

rubuh. Yeah, itu resiko. Akan selalu ada saat di mana pun kita berada dan saat kita  

melakukan apapun! 



Sedangkan beresiko itu adalah 

daripada hasil baik yang diperoleh. Tentunya melalui

kalau sekarang anda memulai bisnis, misalkan resiko 

1 banding 5. Artinya bisnis tersebut kemungkinan berhasilnya adalah 4, dan kemungkinan 

gagalnya 1. Jika sebaliknya, peluang berhasilnya 1 dan resiko gagalny

yang disebut beresiko. Nah, 

ketika akan memulai sesuatu, yaitu menimbang 

resiko gagal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Semua Tentang Uang dan Keungan

“Uang hanyalah alat… ia didapat oleh karena sebab… tidak ada alasan untuk membuat anda 
frustasi karena uang… Simpan dan gunakanlah uang yan

agar bisa berkembang biak lebih cepat

 

Berubah berarti mengambil resiko, tidak berubah berarti mem

harga yang harus dibayar untuk melakukan sebuah perubahan, siapkah Anda 

membayar harganya?

“Investasi Untuk Sebuah Pembelajaran, Jauh Lebih Berharga Dari Pada Berkebun 

Emas… Jangan Pelit Untuk Kesuksesan Anda! 

pengetahuan yang memadai”

adalah melakukan sesuatu yang resiko buruknya lebih besar 

daripada hasil baik yang diperoleh. Tentunya melalui pertimbangkan. Cont

kalau sekarang anda memulai bisnis, misalkan resiko gagal menjalankan bisnis A adalah 

1 banding 5. Artinya bisnis tersebut kemungkinan berhasilnya adalah 4, dan kemungkinan 

gagalnya 1. Jika sebaliknya, peluang berhasilnya 1 dan resiko gagalnya itu 4. Maka itu 

 di sanalah letak kemampuan mengukur yang dibutuhkan 

ketika akan memulai sesuatu, yaitu menimbang antara peluang untuk berhasil dengan 

Semua Tentang Uang dan Keungan 

“Uang hanyalah alat… ia didapat oleh karena sebab… tidak ada alasan untuk membuat anda 
frustasi karena uang… Simpan dan gunakanlah uang yang anda genggam di tempat yang tepat

agar bisa berkembang biak lebih cepat!” 
-Lulu Kemaludin- 

Berubah berarti mengambil resiko, tidak berubah berarti memelihara' resiko.

harga yang harus dibayar untuk melakukan sebuah perubahan, siapkah Anda 

membayar harganya? -Bong Chandra- 

 

 

“Investasi Untuk Sebuah Pembelajaran, Jauh Lebih Berharga Dari Pada Berkebun 

Emas… Jangan Pelit Untuk Kesuksesan Anda! Hilangkan resiko gagal oleh ilmu 

pengetahuan yang memadai” -Lulu Kemaludin- 

buruknya lebih besar 

Contohnya begini, 

menjalankan bisnis A adalah 

1 banding 5. Artinya bisnis tersebut kemungkinan berhasilnya adalah 4, dan kemungkinan 

a itu 4. Maka itu 

yang dibutuhkan 

antara peluang untuk berhasil dengan 

 

“Uang hanyalah alat… ia didapat oleh karena sebab… tidak ada alasan untuk membuat anda 
g anda genggam di tempat yang tepat 

elihara' resiko. Tapi ada 

harga yang harus dibayar untuk melakukan sebuah perubahan, siapkah Anda 

“Investasi Untuk Sebuah Pembelajaran, Jauh Lebih Berharga Dari Pada Berkebun 

Hilangkan resiko gagal oleh ilmu 



“Mana yang lebih mudah dilakukan, 
Menghemat uang Seribu itu lebih mudah 

sedangkan mencari uang Seribu 

“Punya uang aku sayang… Gak punya uang aku tendang!

Notes: yang terakhir jangan dianggap serius!
 

 
Belajar Dari Ahli Keuangan
Jika kita sudah berbicara masalah keu
Anda, ya… Safir Senduk sang
“Kata Siapa Jadi Karyawan Tidak Bisa Kaya?” anda akan menemukan
teknik managemen keuangan yang baik dan te
 
Sedikit saya akan mengupas bagian
 
Buku tersebut membahas tentang bagaimana mengelola gaji. Secara banyak sekali yang 
bilang “Kalau pengen kaya, jangan mau jadi orang gajian!”, “Jangan jadi karyawan 
kalo pengen kaya!”. Huah, 
membunuh macam itu. Tujuannya memang supaya get out dari kerjaan, kemudian 
berwirausaha! 
 
Saya sendiri setuju dengan Pak Safir, bahwa yang dimaksud 
itu adalah tingkat penghasilan yang diperoleh, kalo pengen dapet penghasilan tinggi ya 
jangan jadi karyawan karena emang duitnya dijatah ama perusahaan. 
berwirausaha. Begitu, kan maksudnya? 
 
Tapi jangan salah dulu, masalah penghasilan itu tidak perlu diperibet. Toh
orang yang penghasilannya tinggi tapi hidupnya tetep serba kekurangan. Ini masalah 
keahlian dalam mengelola keuangan loh ya. So, jangan dipermasalahkan 
pendapatan anda tiap bulan. Terpenting anda bisa mengelolanya sedemikian sehing

“Mana yang lebih mudah dilakukan, Mencari Rp.1000,- ato Menghemat Rp.1000,
Menghemat uang Seribu itu lebih mudah untuk dilakukan karena anda memiliki

mencari uang Seribu anda belum tentu mendapatkanya
-Ongky Hojanto- 

 

 

Punya uang aku sayang… Gak punya uang aku tendang!”
-Istri Muda- 

 
 

Notes: yang terakhir jangan dianggap serius! ☺ 

ngan 
masalah keuangan mungkin akan muncul satu nama di
sang ahli perencana keungan. Lewat bukunya yang berjudul 

“Kata Siapa Jadi Karyawan Tidak Bisa Kaya?” anda akan menemukan 
keuangan yang baik dan terarah. 

Sedikit saya akan mengupas bagian-bagian pentingnya saja… 

membahas tentang bagaimana mengelola gaji. Secara banyak sekali yang 
bilang “Kalau pengen kaya, jangan mau jadi orang gajian!”, “Jangan jadi karyawan 

 mungkin anda sudah sering mendengar kalimat
Tujuannya memang supaya get out dari kerjaan, kemudian 

Saya sendiri setuju dengan Pak Safir, bahwa yang dimaksud oleh kalimat
ilan yang diperoleh, kalo pengen dapet penghasilan tinggi ya 

jangan jadi karyawan karena emang duitnya dijatah ama perusahaan. Berbeda dengan 
Begitu, kan maksudnya? ☺ 

Tapi jangan salah dulu, masalah penghasilan itu tidak perlu diperibet. Toh
orang yang penghasilannya tinggi tapi hidupnya tetep serba kekurangan. Ini masalah 
keahlian dalam mengelola keuangan loh ya. So, jangan dipermasalahkan 
pendapatan anda tiap bulan. Terpenting anda bisa mengelolanya sedemikian sehing

ato Menghemat Rp.1000,-? 
memiliki uangnya, 
kanya! 

 

” 

ngan mungkin akan muncul satu nama di benak 
ahli perencana keungan. Lewat bukunya yang berjudul 

 begitu banyak 

membahas tentang bagaimana mengelola gaji. Secara banyak sekali yang 
bilang “Kalau pengen kaya, jangan mau jadi orang gajian!”, “Jangan jadi karyawan 

mungkin anda sudah sering mendengar kalimat-kalimat 
Tujuannya memang supaya get out dari kerjaan, kemudian 

kalimat-kalimat seperti 
ilan yang diperoleh, kalo pengen dapet penghasilan tinggi ya 

Berbeda dengan 

Tapi jangan salah dulu, masalah penghasilan itu tidak perlu diperibet. Toh, banyak sekali 
orang yang penghasilannya tinggi tapi hidupnya tetep serba kekurangan. Ini masalah 
keahlian dalam mengelola keuangan loh ya. So, jangan dipermasalahkan mengenai 
pendapatan anda tiap bulan. Terpenting anda bisa mengelolanya sedemikian sehingga 



bisa memupuk, merubahnya jadi aset yang produktif, memutar dan mengelola dengan 
baik duit yang didapet. 
 
Kalo begitu, tidak perlu lagi toh keluar masuk perusahaan dan malah jadi orang yang 
mirip manusia purba, “No Madden”. Tak sedikit orang yang keluar masuk perusahaan 
dengan berdalih di perusahaan tempat ia bekerja itu gajinya gak cukup atau pas-pasan 
sehingga harus mencari pekerjaan yang lebih tinggi gajinya. Padahal yang jadi masalah 
itu adalah pengelolaannya. Coba cek lagi, mungkin anda terlalu boros, tidak bisa 
membangun aset, dll. Jadi, yang harus anda perbaiki adalah cara pengelolaannya.  
 
 
Tips Membangun Usaha Untuk Orang Gajian 
Saya telah membahas topik ini secara rinci di buku saya yang berjudul, “Mengungkap 
Rahasia Jutawan Muda”. Tapi sedikit saya ulas kembali. 
 

1. Berdiri di dua kapal 
Anda bisa memulai usaha dengan tanpa meninggalkan pekerjaan utama anda. 
Usaha seperti ini jelas adalah usaha yang bisa dijalankan tanpa anda, karena 
tidak mungkin anda berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. 
Misalkan, buka toko. Anda suruh orang yang dapat dipercaya untuk 
mengelolanya. Tapi kalau menurut saya, jauh lebih mudah anda berbisnis di 
internet. Selain modalnya sangat minim, bisa dikerjakan part time. Pilih yang 
mana? ☺ 

 
2. Investasi di usaha milik orang lain 

Anda bisa ikut join dengan cara ikut menanam modal. Semacam deposito lah kalo 
di Bank. Anda bisa cari orang yang sedang butuh modal, dia punya keahlian bisnis 
yang baik, dapat dipercaya, dll. Kalo kata Bong, “Orang yang punya ide tapi ga 
punya duit!” nah, cari orang seperti itu. Nah, hasilnya bisa anda bagi, pengelola 
berapa persen dan anda berapa persen. Jangan lupa untuk selalu menggunakan 
hitam di atas putih, sekalipun dengan orang yang anda kenal. Ini beneran saya 
praktekan loh. ☺ 

 
3. Susun rencana bisnis secara matang, jika sudah terlihat menanjak. Segera saja 

keluar dari perusahaan! 
Nah, di sini langkah awalnya sama dengan langkah yang saya jelaskan pada 
poin satu di atas. Jadi, setelah pulang kerja anda susun rencana bisnis secara 
matang. Coba suruh orang lain yang ahi pada bidang tersebut untuk 
mengelolanya. Setelah terlihat perkembangannya, silahkan anda putuskan. Mau 
terus gajian, atau mau mengembangkan usaha anda lebih maju atau bagaimana. 
Terserah! ☺ 

 

  



 

Sukses Membangun Bisnis 
 

A. Mendayagunakan Internet Untuk Melipatgandakan Profit 

Pada buku “Mepso – RumusSukses.com” bisa anda pelajari gambaran besar 

memulai bisnis di internet untuk pangsa pasar Indonesia. Mepso ini akan 

menunjukan kepada anda step-by-step memulai bisnis internet marketing di 

Indonesia. Fokus saya dalam MEPSO adalah dalam teknik marketing di internet. 

Kenapa? Sebab ketika anda melakukan bisnis internet pasti anda akan melakukan 

internet marketing. Dan untuk melakukan internet marketing anda butuh tahu 

strategi marketingnya. ☺ 

 

Pembelajaran ini ditujukan untuk Anda yang merasa di 4 kuadran berikut: 

 

1. Sangat Awam 

Anda masih sangat awam tentang apa itu bisnis internet marketing, panduan ini 

sangat cocok untuk anda. Saya telah menjelaskannya dari akar hingga daun pada 

buku MEPSO yang bisa anda dapatkan di www.RumusSukses.com.  

 

2. Sudah Berpengalaman Dan Ingin Meningkatkan Penghasilan Dari 

Sebelumnya 

Temukan cara bagaimana anda segera mengetahui kesalahan apa yang anda 

perbuat sehingga anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

3. Sudah Berbisnis Di Internet Tapi Belum Rp.100 Pun Anda Peroleh 

Tolong jangan buru-buru masuk UGD atau bahkan bunuh diri karena hingga detik 

ini belum juga berhasil. Hal ini hanya karena anda belum tahu cara yang benar 

untuk melakukannya. Percayalah, anda butuh teman yang berpengalaman. Karena 

bisnis internet pun adalah bisnis. 

 

4. Memiliki Usaha / Perusahaan Dan Ingin Mengonlinekan Bisnis Anda 

Percayalah, dengan bantuan internet usaha anda bisa menembus pangsa pasar 

dunia. Tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat. Lagi pula, alasan kuat saya 

CHAPTER 2CHAPTER 2CHAPTER 2CHAPTER 2    



terjun di bisnis internet adalah karena nyaris bisnis internet itu tidak membutuhkan 

karyawan. Kalaupun ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak, saya 

lebih memilih untuk mendelegasikannya kepada orang lain. Dan, itupun sangat 

jarang. ☺ 

 

Bahkan Bong Chandra pun merekomendasikan untuk menggunakan Internet dalam 

berbisnis, tidak percaya? Perhatikan notes 

 

 

Ketika saya menemukan dan 

langsung mendokumentasikannya

sangat Dahsyat ini. ☺ 

 

Perhatikan isi point 1: “Sederhanakan bisnis Anda. Gantilah 

menjadi administrasi online. Hal ini bisa mengurangi Cost Anda!

 

AHA! Apakah hingga saat ini 

jadul bin lapuk bin kuno bik ketinggalan jaman

menyimpannya dalam arship di kantor anda hingga menggunung? 

sekarang! ☺ 

 

terjun di bisnis internet adalah karena nyaris bisnis internet itu tidak membutuhkan 

ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak, saya 

lebih memilih untuk mendelegasikannya kepada orang lain. Dan, itupun sangat 

Bahkan Bong Chandra pun merekomendasikan untuk menggunakan Internet dalam 

Perhatikan notes beliau di Facebooknya! 

menemukan dan membaca notes Bong Chandra yang satu ini, saya 

langsung mendokumentasikannya karena saya hawatir lupa dengan 

“Sederhanakan bisnis Anda. Gantilah administrasi tradisional 

. Hal ini bisa mengurangi Cost Anda!” 

AHA! Apakah hingga saat ini anda masih menggunakan administrasi 

bin lapuk bin kuno bik ketinggalan jaman? Menumpukan kertas dan 

lam arship di kantor anda hingga menggunung? 

terjun di bisnis internet adalah karena nyaris bisnis internet itu tidak membutuhkan 

ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak, saya 

lebih memilih untuk mendelegasikannya kepada orang lain. Dan, itupun sangat 

Bahkan Bong Chandra pun merekomendasikan untuk menggunakan Internet dalam 

 

membaca notes Bong Chandra yang satu ini, saya 

dengan saran yang 

administrasi tradisional 

menggunakan administrasi tradisional bin 

enumpukan kertas dan 

lam arship di kantor anda hingga menggunung? Ubahlah mulai 



Siapapun anda bisa segera menghasilkan uang dari bisnis internet, jika anda tahu 

cara terbaik untuk melakukannya. Silahkan baca buku “Mepso Bab I dan Bab 2” 

untuk anda uji coba kualitas kursus bisnis internet di RumusSukses.com. Yah, anda 

bisa download secara gratis di member area RumusSukses.com untuk memastikan 

bahwa anda tidak sedang membeli kucing di dalam karung. Jika anda merasa 

anda layak mendapatkan pembelajaran sekelas VIP silahkan upgrade 

keanggotaan anda menjadi member PRO. ☺ 

 

Awas Bahaya Internet! 
Bahaya jika anda hanya menggunakannya untuk sekedar chatting, main game, dll. 

Karena Anda membutuhkan biaya untuknya. Bagi banyak orang internet adalah 

barang konsumtif, tapi bagi saya dan sebagian orang lainnya “Komputer + 

koneksi internet adalah nyawa saldo rekening.” ☺ 

 

Internet adalah alat canggih yang bisa kita manfaatkan untuk berbisnis, selain 

karena bisnis bisa berjalan full 24 jam dalam sehari, bisnis kita pun nyaris bisa 

berjalan secara autopilot. 

 

Di awal, anda tidak perlu memikirkan susahnya membuat website, susahnya 

menerapkan teknik SEO, dll. Ingat, yang anda perlukan di bisnis internet adalah 

menguasai teknik marketingnya. Sedangkan untuk urusan teknis seperti di atas, itu 

bisa anda delegasikan kepada orang lain. Ya, ada jutaan orang di internet yang 

bisa anda suruh untuk melakukannya. Tapi, di MEPSO sudah saya bahas kok. Jadi, 

anda pun bisa. ☺ 

 

Di dalam paket MEPSO anda akan mendapatkan: 

1. Lebih dari 11 Modul yang dilengkapi dengan gambar + motivasi. 

2. Lebih dari 12 Video Tutorial, sehingga anda tidak hanya sebatas membaca 

tetapi anda juga bisa langsung melihat dan mendengarkan cara-cara 

melakukannya. 

3. AudioBook (format: MP3), anda bisa belajar kapan pun dengan tanpa harus 

selalu ada di depan komputer. Save di handphone dan dengarkan 

penjelasan-penjelasan penting dari saya. 



4. Tools yang dibutuhkan, AHA! Anda pun bisa langsung mempraktekan apa 

yang saya tunjukan karena saya memberikan alat-alat yang anda butuhkan 

untuk berbisnis di internet. 

5. Modul praktikum, YEAH! Anda pun diberikan source file yang bisa anda 

gunakan untuk mempraktekan teori yang dipelajari. 

6. Mindmap, kelemahan orang setelah belajar adalah sulit memetakan 

pikirannya terhadap apa yang dipelari. Bantu pikiran anda dengan 

mindmap ini, sehingga anda bisa tahu apa saja yang harus segera anda 

lakukan untuk mempraktekan apa yang anda pelajari. 

 

 

Memulai Bisnis yang Sukses Spektakuler 

Bagaimana memulai bisnis di internet maupun di dunia nyata dan bisa sukses 

spektakuler?  

 

1. Mampu menimbang resiko (Sudah dibahas pada bab I) 

2. Belajar dari ahlinya 

3. Bergerak pada bidang yang disukai sesuai minat dan bakat 

4. Membangun Bisnis yang Masuk akal dan Terukur 

5. Memiliki Visi dan Misi yang jelas 

6. Memiliki Leadership yang baik 

7. Butuh Totalitas 

8. Dapatkan teman yang bergerak pada bidang yang sama, kemudian jalin 

kerja sama! 

 

Mari saya bahas hal-hal yang pentingnya saja, 

 

Belajar dari ahlinya 

Jika anda memulai sesuatu tanpa teman yang berpengalaman, anda ibarat 

berjalan di kegelapan tanpa sedikitpun cahaya. Anda pun seperti menembak 

dengan mata yang tertutup tanpa pernah berlatih sebelumnya. 

 

Jika anda sudah belajar, berarti anda sudah sukses. Ya, anda sudah sukses 

melewati masa krisis dimana banyak sekali orang yang melakukan sesuatu tanpa 



pernah berlatih sebelumnya. Untuk mendapatkan pembelajaran berharga, anda 

pun harus berani mengeluarkan dana, karena tidak ada sukses yang GRATIS! 

Setelah sukses, anda masih tetap harus belajar untuk kesuksesan yang lebih besar. 

 

 

Bergerak pada bidang yang disukai sesuai minat dan bakat 

Lakukanlah dari apa yang anda sukai, kemudian lakukan dengan penuh totalitas. 

Tapi jangan heran, meskipun kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan 

bakat, itu belum tentu membuat kita sukses besar. 

 

Contoh: 

Andi dan Budi sama-sama suka main sepak bola, Anda sangat suka dan dia 

memiliki impian untuk sukses menjadi seorang pesepak bola dunia. Sedangkan 

budi, dia hanya sebatas suka tanpa memiliki impian dari apa yang dia sukai itu. 

Mereka sama-sama gila bola, meskipun harus menempuh jarak puluhan kilo meter 

untuk sampai di lapangan, bahkan saat hujan deras mengguyur sekalipun. 

 

Coba bandingkan hasil yang akan mereka peroleh, jelas berbeda, bukan? Karena 

Andi ingin menjadi pesepak bola dunia, dia tidak hanya sekedar main di kandang 

sendiri, dia ikut sekolah sepak bola, ikut pertandingan, ikut seleksi dan berlatih 

lebih keras dari pada Budi. Hal ini tidaklah bukan karena Andi memiki Goal yang 

jelas. “Ingin jadi pesepak bola dunia!” 

 

 

Ubah kompetitor menjadi partner 

Tak heran di kehidupan nyata kita sering menemukan orang-orang yang mengeluh 

karena tumbuhnya persaingan dalam lingkup bisnis yang ia jalankan. Percayalah, 

kompetitor anda bukanlah penyebab utama merosotnya omset anda dari 

sebelumnya. Justru dengan adanya kompetitor anda bisa termotivasi untuk 

memberikan pelayanan atau meningkatkan kualitas produk anda sehingga 

konsumen tidak pada kabur. Jika memungkinkan, ubahlah dari yang sebelumnya 

persaingan menjadi sebuah kerja sama yang loyal, dan bisa saling menguntungkan. 

 

  



B. Sekedar Menonton atau Sudah Turun Ke Lapangan? 

“Kalo pengen seperti Irfan Badhim atau Lionel Messi… Jangan Cuma jadi penonton, turunlah 

ke lapangan dan jadilah pemain!” 

 

Banyak sekali orang yang ingin meraih sukses, bahkan setiap orang yang normal 

pasti ingin sukses. Tapi itu hanya sebatas keinginan. Nyaris tak pernah 

mengeksekusi keinginan tersebut sebagai upaya pendekatan terhadap apa yang 

mereka inginkan. 

 

Tapi saya yakin anda jelas berbeda, anda tidak seperti itu. Anda orang yang mau 

belajar dan selalu berusaha mencari jalan keluar dan mencari cara untuk bisa 

sampai ke titik yang anda inginkan. Buktinya anda sudah mencapai halaman 29 

buku ini. ☺ 

 

==== ACTION ==== 

1. Ketahui Apa Yang Anda Inginkan dan Miliki alasan yang kuat 

2. Langkah Apa Saja Yang Akan Anda Lakukan untuk Bisa Mewujudkannya 

3. Berani Bermimpi Besar Karena sukses yang Besar adalah Akibat dari Mimpi 

kita yang besar pula 

4. Yakinlah 

 

Contoh: 

1. Saya ingin menghasilkan uang banyak dari bisnis di internet supaya bisa 

hidup mandiri dan mapan tanpa harus pergi ke kantor, cukup dikerjakan di 

rumah supaya tetap bisa menemani anak dan istri. ☺ 

2. Belajar dari ahlinya, berani mengeluarkan modal, mencari model bisnis yang 

sesuai dengan minat dan bakat, kemudian take action! 

3. Jika sudah belajar dari yang terbaik, berusaha keras, sabar dan berdoa… 

Maka saya berharap untuk bisa sukses spektakuler dari bisnis internet! 

4. Saya yakin dan percaya, jika sudah memiliki goal yang jelas, kemudian 

belajar dari ahlinya, mempraktekan hasil pembelajaran tersebut, kemudian 

saya akan sabar dan terus berdoa untuk lebih sukses dari sebelumnya. Saya 

yakin, saya pasti bisa! 

 



Let’s Start... Kini giliran Anda! 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………. 

 

Bantu diri anda menemukan sesuatu yang anda minati, kemudian bantu otak anda 

untuk merespon secara positif dengan kata-kata yang positif. Jika anda 

mengatakan, “Zaman sekarang tuh susah cari duit…!” Maka anda benar-benar 

kesulitan cari duit. Tapi jika anda mengatakan, “Zaman sekarang cari duit tuh 

gampang, asal tahu caranya!” maka anda akan berpeluang menemukan sejuta 

cara untuk menggapainya. Ayo, jangan bunuh impian anda. Jalan selalu ada untuk 

orang yang mau berusaha. 

 

 

Miliki 1 buah tujuan yang jelas, terukur dan masuk akal… Perhitungkan dengan 
matang… Kemudian Perjuangkanlah hingga tak mampu lagi bernafas! 

-Lulu Kemaludin- 

 

 



C. Antara Pemenang dan Pecundang! 

“Siapa yang akan menjadi pemenang kehidupan? Anda, atau hanya untuk mereka?” 

Materi pada sub-judul ini pernah saya publikasikan di blog saya sebagai renungan bisnis 
internet tahun 2010. Meskipun menjurus ke bisnis internet, pada dasarnya bisa kita 
terapkan dalam hal apapun. 

Bisa anda temukan si blog saya:  

http://lulukemaludin.com/2010/12/17/inilah-bedanya-pemenang-dan-pecundang-
pelaku-internet-marketing/  

Mari kita bahas… 

Seringkali kita tercengan dan berdetak kagum dengan para pelaku bisnis internet 

yang penghasilannya mencapai ribuan dollar. Ibarat seorang penghipnotis yang 

mampu membuat anda mengikuti apa yang mereka perintahkan. Begitu juga 

dengan yang tejadi di Indonesia, para pelaku bisnis internet sukses meraup puluhan 

juta hingga ratusan juta per bulan. Terus terang, saya tidak kagum dengan apa 

yang mereka peroleh, tapi saya kagum dengan perjalanan mereka menuju sukses 

yang mereka capai hari ini. 

GILA….! Itulah mungkin yang muncul di benak para pembaca surat penawaran 

yang mereka luncurkan, menampilakn bukti-bukti penghasilan yang mampu 

menghipnotis mau pun membuat orang curiga berat kepadanya. 

Perlu kita garis bawahi di sini, setiap metode atau trik yang mereka gunakan pasti 

berasal dari yang sederhana. Kemudian mereka berhasil mengemas ide sederhana 

mereka menjadi trik yang luar biasa. Percayalah, tidak ada bisnis internet yang 

instant! (Maaf jika anda kecewa dengan fakta bisnis internet, karena memang 

bisnis internet sama persis dengan bisnis konvensional, yang membedakan hanya 

media, internet!). Sadarlah kawan-kawan, tidak ada pertunjukan Magic di dunia 

bisnis internet. Tidak ada trik di dunia bisnis internet yang bisa membuat kita kaya 

mendadak dalam hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan bahkan tahun. 



Mereka yang sukses (dalam bidang apa pun) adalah mereka yang selalu 

menggali potensi diri dengan menggunakan prinsip-prinsip sederhana yang 

sebenarnya hampir semua orang mengetahuinya. Jika memang demikian, mengapa 

mereka berhasil sukses sedangkan (mungkin) kita tidak. Tanyalah pada diri anda 

sendiri, jika mereka bisa sukses dengan ide dan trik sederhana dan kita pun 

mengetahuinya, mengapa kita belum juga mendapat hasil yang maksimal? 

Janganlah lihat hasil… tapi proses yang mereka lakukan selama ini. Mereka 

berhasil meninggalkan kita untuk meraih dan memaksimalkan potensi diri dan 

membuat semua orang tercengang. 

Saya yakin, apabila anda sudah pernah berpengalaman berbisnis di internet, 

anda pasti mengingat nama-nama yang telah sukses bergerak di bisnis internet. 

Seiring dengan kesuksesannya tanpa kita sadari ternyata telah lahir 3 kubu: 

Kubu yang pertama, adalah kubu yang mau mencoba melakukan hal yang sama, 

berinovasi, tekun, sabar, serius, dan mau benar-benar belajar mengikuti apa yang 

para marketer sukses tunjukan. 

Kubu kedua, Mencemoohkan dan menganggapnya sebagai seorang penjual 

mimpi. Ketika mereka membongkar triknya, kubu ini akan bereaksi, “Idih cuma 

seperti ini toh caranya, kalo cuman gini doang mah gua juga bisa EN gua juga 

udah tau kalee dari dulu.” dan ada juga yang bereaksi, “Apa sih istimewanya 

yang Loe kasih, ga ada… ga ada yang istimewa… dan sedikit pun tak merubah 

keadaan” 

Kubu ke tiga, Diam tanpa kata! (Bukan Lagu D’Massive loh yah). Kubu ini hanya 

melirik dan mengabaikannya begitu saja dan mengatakan “Ga mungkin!” dan 

menganggapnya bukan sebuah peluang. Padahal, peluang bisnis internet justru 

lebih prospektif. 



Sebelumnya maaf, jika saya tanya kepada anda, “kira-kira anda masuk ke kubu 

yang mana?” Monggoh, Anda nilai diri anda sendiri, inilah yang dinamakan test 

dan tolak ukur akan kesuksesan pada diri kita. Tanyakan seberapa banyak waktu 

yang anda curahkan untuk menggapai mimipi anda? Apakah hanya diam? Atau 

bersikap negatif? 

Dari 3 kategori di atas terlahirlah 2 kubu besar yang sebenarnya: “Pemenang” 
dan “Pecundang” 

Mereka sama-sama datang dari berbagai latar belakang, berbeda tingkat 

pemahaman bahkan usia. Tapi mereka yang tampil menjadi pemenang memiliki 

satu persamaan. Sekali lagi, saya pribadi tidak begitu tertarik dengan yang 

mereka hasilkan, saya juga tidak terlalu kagum dengan yang mereka peroleh, tapi 

saya SANGAT KAGUM dengan 1 hal yang menjadi persamaan dari mereka, 

“Mereka Mau Tampil sebagai PEMENANG!” 

Sebagian lainnya tampil sebagai “Pecundang”, kebiasaannya menjatuhkan mereka 

yang mau belajar untuk menjadi pemenang, sibuk menjelek-jelekan mereka yang 

sudah awal tampil sebagai “pemenang“. Nyaris tak ada sesuatu yang mereka 

lakukan yang membuat mereka bisa menjadi lebih kaya dan sukses seperti yang 

mereka impikan. Mereka sibuk dengan mempersulit diri, mereka sibuk dengan 

perasaan iri dan dengki, dan mereka sibuk dengan impian menemukan jalan pintas 

dan cara-cara yang instan. Tak heran jika maraknya pembajakan, penjualan 

produk liar, dan obrolan yang menjatuhkan. Bagaiamana mungkin Bisnis Internet di 

Indonesia akan maju dan berkembang jika para pelakunya bermental sedemikian 

awutnya. 

Mari sejenak kita merenungkan,,, Sekarang, bukan nanti! Gali potensi diri mulai 

sekarang, jadilah pemenang jangan mau jadi pecundang. Hindari mereka yang 

terlalu sibuk mengurusi orang lain dan membuat kita tidak berkembang. Dekati 



mereka yang sukses, yang selalu berbagi dengan anda, tersenyum dan memiliki 

itikad baik untuk mau membantu anda mencapai titik kesuksesan yang anda 

inginkan. 

Maaf, mungkin bahasa saya ada yang sedikit kasar. Tapi justru saya harap kita 

semua sadar. Saya hanya ingin menegur diri saya sendiri dan mengajak anda 

merenungkannya bersama-sama. Mari kita belajar dan menerapkan prinsip-prinsip 

para pemenang dan mengambil ACTION UNTIL RESULT… Anda mungkin tidak 

asing lagi dengan pepatah seperti ini, “No Action nothing happen, take action 

miracle happen…!” Jadi, lakukanlah… 

Saya menulis ini hanya ingin berkontribusi sebagai renungan bisnis internet dan 

internet marketing menjelang akhir tahun 2010 ini, mari kita sambut akhir dan awal 

tahun baru nanti menjadi lebih baik dan maju dalam menjalankan bisnis Anda. 

Sekali lagi, “Saya tak ada maksud menggurui siapapun!” Saya harap niatan baik 

ini berguna untuk kita semua. Titik! 

  



 

MINDMAP “BE YOUR SUPER SELF” 
(Silahkan Diprint Dan Pajang Di Kamar Anda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Millioner In Action 

MINDSET 

PLAN ACTION 

What? ���� Ketahui apa yang benar-benar anda inginkan! 

Why? ���� Kenapa Anda begitu menginginkannya? 

How? ���� Bagaimana cara melakukannya? 

When? ���� Kapan Anda ingin meraihnya? 

Ubah cara anda dalam memandang setiap 

hal yang terjadi dengan pandangan2 yang 

positif, sehingga tindakan anda positif 

Rubah Arti Kehidupan Anda menjadi lebih 

berharga dari sebelumnya 

Miliki impian yang realisti dan terukur 

Mulai merencanakan kehidupan 5 s.d 10 

tahun ke depan, mulai sekarang! 

Get It Raih sesuatu yang nampak 

Sesuatu yang tidak nampak 

Mobil, rumah, dll 

Ilmu, perasaan, dll 

Memiliki visi dan misi kehidupan yg jelas 

Restu Tuhan 

Berdo’a Berserah diri pada-Nya 

CHAPTER 3CHAPTER 3CHAPTER 3CHAPTER 3    ----    PenutupPenutupPenutupPenutup    



QUESTIONLIST BE YOUR SUPER SELF 
(Silahkan Diprint Dan Silahkan Isi) 

“Bantu diri anda dengan pertanyaan-pertanyaan positif kepada diri anda, lihat apa yang 

akan terjadi dan rasakan perbedaannya!” 

 

No QUESTIONS 
1. Sudahkah anda memiliki standar hidup yang baik? 

 
2. Sudahkah anda memiliki mindset para pemenang? 

 
3. Sudahkah anda mengetahui apa yang benar-benar anda inginkan? 

 
4. Sudahkah anda membuat rencana hidup untuk 5 s.d 10 tahun ke depan? 

 
4. Sudahkah anda bersyukur terhadap sesuatu yang anda terima dan membuat 

anda bahagia? 
 

5. Sudahkah anda membuat 5 rencana hidup dalam jangkan waktu pendek dan 
panjang? 
 

6. Apa reward dan punishment untuk langkah mewujudkan lima rencana yang 
anda buat? 
 

7. Apa Visi dan Misi terbaik hidup anda? 
 

8. Apa langkah paling cepat yang bisa anda lakukan sekarang untuk misi anda? 
 

9. Kata-kata positif seperti apa yang anda masukan ke alam bawah sadar anda? 
 

10. Hal-hal apa yang membuat anda merasa simple, valuable, fun dan 
bersemangat? 
 

11. Apa yang akan anda lakukan untuk bisa fokus melakukan semua rencana hidup 
Anda? 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Pemuda kelahiran Kuningan, Jawa Barat 

malang melintang di berbagai bisnis baik 

yang dimulainya sejak masih duduk di bangku kelas 2

Agustus 2010, namun baru dapat dipubli

Lulu masih duduk di bangku kuliah semester 3

Get out more of me at http://lulukemaludin.com/profil

Tentang PenulisTentang PenulisTentang PenulisTentang Penulis

 

Pemuda kelahiran Kuningan, Jawa Barat dengan nama lengkap Lulu Kemaludin 

malang melintang di berbagai bisnis baik yang dijalankan secara online maupun offline

masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Lulu menyusun buku ini sejak 

, namun baru dapat dipublikasikan pada akhir Maret 2011.

Lulu masih duduk di bangku kuliah semester 3 Jurusan Teknik Logam. 

http://lulukemaludin.com/profil  

Tentang PenulisTentang PenulisTentang PenulisTentang Penulis    

 

dengan nama lengkap Lulu Kemaludin ini telah 

online maupun offline, 

Lulu menyusun buku ini sejak 

kasikan pada akhir Maret 2011. Saat menulis 

 



 

 

[Produk] Belajar Bisnis Internet di Rumah? Bisa! 

Mepso V.3 Solusi Belajar Bisnis Internet Jarak Jauh Bareng RumusSukses.com!  

Anda akan mendapat panduan dan bantuan penuh sebagai berikut: 

1. Ebook 

2. Video Tutorial 

3. AudioBook 

4. Tools 

5. Support 24 Jam Via Email 

Info Lengkap: http://mepso.rumussukses.com  
Order: http://mepso.rumussukses.com/order.php  
Pertanyaan: www.LuluKemaludin.com/konsultasi  
Notes: Pemesanan dibuka mulai tanggal 4 April 2011 

 

 

[Jasa] Produk Digital, List Building & lnstall Script  

1. Membuat Ebook 

2. Membuat Video Tutorial 

3. List Building 

4. Install Script Membership Affiliasi 

5. Install Script Reseller 

Info Lengkap: http://lulukemaludin.com/product-and-services/  
Order: www.LuluKemaludin.com/konsultasi  

 

LampiranLampiranLampiranLampiran    



[Jasa] Branding WebBlog

1. Building Personal Branding WeBLOG

2. Building Powerful Business WeBLOG

3. Building Powerful Online Shop

Pengen lounching produk atau jasa Anda di internet
 
Hub. Andhika Wijaya Kurniawan
Klik: http://andhikawijayakurniawan.com/web/consulting
Informasikan kepada beliau bahwa Anda mendapat referensi dari saya (Lulu 

Kemaludin) dapatkan diskon dan bonus tambahan dari saya.

 

[Jasa] Email Marketing &

Pengen bisnis anda bisa berjalan autopilot? Promosi via email tanpa ribet tanpa 

batas? Gunakan Autoresponder service yang satu ini!

Kursus Gratis + Kupon Diskon: 
Order / Uji Coba Gratis: http://lulukemaludin.com/go/autoresponder

Branding WebBlog 

Building Personal Branding WeBLOG. 

Building Powerful Business WeBLOG. 

Building Powerful Online Shop. 

atau jasa Anda di internet? Branding dulu dong…!

Andhika Wijaya Kurniawan 
http://andhikawijayakurniawan.com/web/consulting-services 

Informasikan kepada beliau bahwa Anda mendapat referensi dari saya (Lulu 

Kemaludin) dapatkan diskon dan bonus tambahan dari saya. 

Email Marketing & Autoresponder Serba Unlimited

Pengen bisnis anda bisa berjalan autopilot? Promosi via email tanpa ribet tanpa 

batas? Gunakan Autoresponder service yang satu ini! 

Kursus Gratis + Kupon Diskon: http://rumussukses.com/kursusgratis/emailmarketing
http://lulukemaludin.com/go/autoresponder

? Branding dulu dong…! 

Informasikan kepada beliau bahwa Anda mendapat referensi dari saya (Lulu 

Autoresponder Serba Unlimited 

Pengen bisnis anda bisa berjalan autopilot? Promosi via email tanpa ribet tanpa 

 

http://rumussukses.com/kursusgratis/emailmarketing  
http://lulukemaludin.com/go/autoresponder  



[Produk] Script Membership Affiliasi 

Pengen punya website secanggih web RumusSukses.com? 

Gunakan script ini, rasakan kemudahan pengelolaannya 

layaknya NgeBlog! 

Order Sekarang dan Dapatkan Diskon Rp.50.000,- (Abaikan 
harga yang ada di website! Dan informasikan anda mendapat 
referensi dari saya) 
Download & Uji Coba Gratis: http://rumussukses.com/script 

 
 

[Buku] Pengen Jago Nulis? 
Gratis 3 Bab Buku “Cara Dahsyat Menjadi Penulis Hebat” – Karya Jonru. 

 “Bila Anda Termasuk Penulis Minderan, Merasa Berat untuk Mulai 

Menulis, Langganan Penyakit Writer's Block, Gampang Menyerah 

Bila Naskah Ditolak... Maka Berbahagialah! Pak Jonru Punya 

OBAT MANJUR untuk Anda” 

Download: http://lulukemaludin.com/go/ph  

 

 

[Produk] Rahasia Membangun Kekayaan Melalui Blog 
 

 

Dr. Purba Kuncara Punya Cara Jitunya!  

Info Lebih Lengkap: http://lulukemaludin.com/go/kayadariblog  



[Ebook Gratis] Business Session 

Download: http://rumussukses.com/download/tdwmastery

 

 

[Dvd + Audio + Buku

 

 

 

Info lengkap:

 

 

Business Session – TDW 

http://rumussukses.com/download/tdwmastery  

uku] The Standard Of your Life

Info lengkap: http://www.tdwclub.com/member/go.php?r=5937&i=l0

 

The Standard Of your Life 

http://www.tdwclub.com/member/go.php?r=5937&i=l0  



[Produk] Belajar Ebay
Belajar jadi ebay seller

 

[Jasa] Hosting, Domain & Radio Streaming
Mau membangun weblog seperti LuluKemaludin.com atau mau membuat radio 

onine? Gunakan layanan terbaiknya di 

 

Akan Segera Diterbitkan 

Buku Cetak & DVD 

• “Meskipun GAPTEK Bisa 

• Cara Gila Jadi Sang Juara!

Penulis: Lulu Kemaludin 

Penerbit: Kemaludin E-Publishing House

 

 

Sebenarnya masih banyak produk

padat. Semoga bermanfaat! Sukses! 

Belajar Ebay 

Hosting, Domain & Radio Streaming 
Mau membangun weblog seperti LuluKemaludin.com atau mau membuat radio 

onine? Gunakan layanan terbaiknya di http://lulukemaludin.com/go/hosting

iterbitkan Bulan Juni 2011 

 

GAPTEK Bisa Sukses Bisnis di Internet” 

Sang Juara! 

Publishing House 

Sebenarnya masih banyak produk-produk yang ingin saya rekomendasikan. Tapi, sudah terlalu 

padat. Semoga bermanfaat! Sukses! ☺ 

 

Mau membangun weblog seperti LuluKemaludin.com atau mau membuat radio 

lukemaludin.com/go/hosting 

produk yang ingin saya rekomendasikan. Tapi, sudah terlalu 


