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The Richest Man in Babylon karya George Samuel Clason adalah 
sekumpulan kisah yang menguraikan prinsip-prinsip utama dalam 

perencanaan keuangan.

Kisah-kisah di dalamnya berlatar pada zaman Babilonia kuno, di mana setiap kisah 
menampilkan seorang lelaki kaya yang bijak mengajarkan seorang lelaki miskin cara 
bekerja keras, membuat anggaran, menabung, dan berinvestasi.

Melalui kisah-kisah tersebut Clason membuat beberapa perumpamaan yang terdapat 
dalam kisah-kisah tersebut mencakup beberapa topik penting, yaitu tiga pelajaran 
terbesar dalam buku ini:

1. Setiap orang harus menghemat 10 persen dari pendapatan mereka
2. Investasi itu penting
3. Anggaran adalah alat perencanaan keuangan yang sangat penting



Pelajaran Pertama: 
Setiap orang harus menghemat 10 
persen dari pendapatan mereka
Pernahkah kamu mendengar bahwa kamu harus "membayar diri 
sendiri dulu"? Ternyata kutipan itu masih relevan di zaman modern 
sekarang, lho. Menghemat uang sangatlah penting, bahkan ketika 
kamu sudah membayar hutang dan tagihan lainnya. 
Buku ini menekankan bahwa menghemat 10 persen tidak akan 
berdampak besar pada kehidupanmu sehari-hari, namun 
tabunganmu bisa bertambah dengan cepat!
Tentu saja, akhir-akhir ini menabung 10 persen dari penghasilan 
menjadi lebih mudah didukung oleh perkembangan teknologi 
perbankan. Sekarang, kamu dapat menyetor 10 persen 
penghasilanmu ke rekening bank terpisah secara otomatis, tanpa 
melihat uang secara fisik.



Pelajaran Kedua: 
Investasi itu penting!
Meskipun semuanya dimulai dengan tabungan, 
uangmu tidak boleh hanya disimpan; tetapi harus 
diinvestasikan.
Seperti yang dinyatakan oleh Investopedia, 
tabungan statis-mu cenderung mengalami 
depresiasi seiring waktu. 
Depresiasi ini disebabkan oleh inflasi ekonomi, 
yaitu ketika harga barang dan jasa meningkat. 
Pada dasarnya, nilai satu unit dolar akan 
berkurang dari waktu ke waktu, sehingga inflasi 
dapat menggerogoti tabunganmu. 
Hal ini seperti bagaimana kamu akan mendengar 
cerita di masa depan tentang uangmu yang tidak 
lagi bisa digunakan sesuai nilai pada awalnya, 
contohnya sekarang kamu hampir tidak dapat 
membeli susu dengan harga di bawah $ 2,99. 



Memang, investasi selalu menimbulkan sejumlah 
risiko finansial. Namun, inflasi di Amerika berada 
di sekitar angka 2%. Bahkan investasi berisiko 
rendah harus bertujuan untuk pengembalian yang 
lebih tinggi dari 2 persen. Orang-orang dengan 
tabungan sedikit cenderung lebih memilih 
investasi berisiko rendah, sedangkan mereka yang 
lebih banyak menabung sedikit melebarkan 
sayapnya. Pasar saham, di sisi lain, jauh lebih 
fluktuatif, tetapi dapat menghasilkan balik modal 
yang lebih tinggi.

Seperti buku keuangan lainnya seperti The 
Barefoot Investor dan I Will Teach You to Be 
Rich, semakin banyak kamu mempunyai 
penghasilan pasif, semakin baik.



Pelajaran Ketiga: 
Anggaran adalah alat perencanaan 
keuangan yang penting
Penggunaan anggaran merupakan pelajaran terpenting pada 
buku ini.
Anggaran dapat membantumu mengidentifikasi pengeluaran 
yang perlu untuk dipotong dan peluang lain untuk mengelola 
keuangan dengan lebih baik. Meskipun kami yakin kamu 
mengetahui semua ini, di Amerika Serikat, hanya sedikit dari 
sebagian orang yang membuat anggaran. Jadi, meskipun kita 
semua tahu penganggaran itu penting, tidak banyak dari kita 
yang membuatnya.
Meskipun begitu, anggaran sederhana tidak sulit dilakukan. 
Untuk memulai, bagi semua pengeluaran menjadi keinginan dan 
kebutuhan. 
Keinginan dianggap sebagai pengeluaran sekunder, 
sedangkan kebutuhan dianggap sebagai pengeluaran 
primer. 



Kamu harus mencoba mendedikasikan hanya sekitar 50 
persen dari penghasilanmu untuk pengeluaran tetap 
seperti pembayaran hutang atau asuransi.
Sisanya dapat didedikasikan untuk 'keinginan' kamu dan 
tabungan. Dalam membuat anggaran, penting untuk 
mempertimbangkan tidak hanya pengeluaran harian atau 
bulanan, tetapi juga pengeluaran yang lebih jarang seperti 
perbaikan mobil, pajak, dan hadiah liburan.



Kutipan-kutipan
The Richest Man in 

Babylon



"Nasihat adalah sesuatu yang diberikan 
secara gratis, tetapi perhatikan bahwa 
Anda hanya mengambil nasihat yang 

layak untuk dimiliki."

"Tindakan kita bisa tidak lebih bijaksana 
daripada pikiran kita." 

"Tidak ada biaya untuk meminta nasihat 
bijak dari teman yang baik." 

“Semua orang memiliki waktu yang 
berlimpah, tidak perlu takut."



“Ketika sedang tidak ada pembeli di sekitarnya, dia 
berbicara kepada saya dengan sungguh-sungguh 
untuk memberi kesan kepada saya betapa 
berharganya pekerjaan bagi saya di masa depan: 
‘Beberapa orang membencinya. Mereka 
menjadikannya musuh mereka. Lebih baik 
memperlakukannya seperti teman, buatlah dirimu 
menyukainya. Jangan keberatan karena itu sulit. Jika 
kamu berpikir tentang rumah bagus yang ingin kamu 
bangun, maka siapa yang peduli jika baloknya berat 
dan jauh dari sumur untuk membawa air untuk 
plester. Berjanjilah padaku, Nak, jika kamu 
mendapatkan seorang majikan, bekerjalah untuknya 
sekeras yang kamu bisa. Jika dia tidak menghargai 
semua yang kamu lakukan, lupakan saja. Ingat, 
bekerja, jika dilakukan dengan baik, akan 
berbuah kebaikan untuk orang yang 
melakukannya. Itu membuatnya menjadi pria 
yang lebih baik. "



“Belajar ada dua jenis: yang satu 
mempelajari hal-hal yang sudah kita 

pelajari dan ketahui, dan yang lainnya 
adalah mempelajari sesuatu yang akan 
membuat kita mencari tahu apa yang 

tidak kita ketahui” 

"Orang-orang yang mengambil 
tindakan disukai oleh dewi 

keberuntungan."

“Orang yang saya kagumi, adalah yang 
ragu untuk tidak mengatakan yang 

sebenarnya. ”



“Tidak apa-apa meskipun dompet kami 
kosong seperti sarang elang setahun 
yang lalu. Jangan biarkan itu menahan 
kami. Kami lelah menjadi batu yang 

bukan emas. Kami ingin menjadi orang 
yang berarti. Ayo, mari kita pergi ke 

Arkad dan bertanya bagaimana kita 
dapat memperoleh penghasilan untuk 

diri kita sendiri juga.”



Mulai Aksimu
Mulailah memikirkan keuanganmu. Mulailah dengan menulis anggaran. 

Berapa persentase dari penghasilan kamu yang didedikasikan untuk pengeluaran 
tertentu dan berapa yang disisihkan untuk pengeluaran tetap. Selanjutnya, lihat 

bagaimana proses kamu dapat membuat pengeluaran tetap menjadi 50%. Dari sana, 
mulailah membuat anggaran ‘keinginan dan kebutuhan’.



Meskipun buku ini sudah tua, masih banyak yang bisa kamu ambil dari The Richest Man in 
Babylon. Meskipun tidak mungkin untuk langsung menyisihkan 10 persen dari 

penghasilanmu, itu adalah sebuah proses yang penting. Meskipun kamu hanya bisa 
menyisihkan lima persen, atau bahkan dua, tidak masalah.

Yang penting adalah kamu memulainya.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● The Richest Man in Babylon (George Samuel Clason)
● https://booksummaryclub.com/richest-man-in-babylon-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.



Putri Aulia Syafina | Mahasiswa
Putri adalah seorang mahasiswa Sastra Inggris, saat ini ia sedang menyelesaikan 
masa studinya. Selain kuliah, ia bekerja purnawaktu sebagai tutor Bahasa Inggris 
pada beberapa lembaga dan homeschooling. Ia juga menjadi pekerja lepas 
sebagai penerjemah pada sebuah agensi penerjemahan di Bekasi. 
Pengalamannya sebagai relawan beberapa diantaranya terlibat dengan berbagai 
organisasi seperti AIESEC, Sekolah Cikal, Asian Games 2018, dll.


