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PRINCIPLES
(Prinsip-prinsip)

Ray Dalio



Principles berisikan seperangkat aturan untuk bekerja dan hidup yang 
telah dijalani seorang  investor miliarder dan CEO paling sukses dalam 
sejarah, Ray Dalio, sepanjang 40 tahun karirnya dalam dunia keuangan.

Isi buku dalam satu kalimat :



Ray Dalio pernah muncul dalam Buku Tony Robinson, Money. Tony adalah 
seorang pendiri dan CEO Bridgewater Associates, pengelola investasi atau 
hedge fund  terbesar dan tersukses di seluruh dunia. 
Mungkin sifat bijak Tony lah yang menjadi salah satu pendorong Ray untuk 
menulis bukunya sendiri tentang apa yang ia pelajari dalam karir dan hidupnya. 
Tapi apapun itu alasannya, kita sekarang dapat belajar lebih banyak tentang 
Prinsip-prinsip yang Ray miliki.
Apa kamu siap untuk mengubah jarum kompas hidupmu ke arah yang lebih 
baik?

Mari gali lebih dalam beberapa prinsip berikut!



Pelajaran  I :
PRINSIP ADALAH CARA 

TERBAIK UNTUK 
MELIHAT DUNIA APA 

ADANYA, BUKAN ADA 
APANYA.



Jika kamu bertanya pada Ray mengapa ia berfikir 
menjadi pribadi yang berprinsip itu penting, ini 
adalah jawaban yang akan ia berikan : 
“Prinsip adalah cara sukses menghadapi kenyataan 
untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dari 

kehidupan.”
Ketika Ray kecil, ia pernah memprediksikan bahwa 
Meksiko akan gagal membayar hutang, setelah itu, 
dunia akan mengalami krisis ekonomi. Dia bahkan 
bersaksi di depan Kongres AS dan 
membicarakannya di TV. Sementara prediksinya 
mengenai Meksiko yang gagal membayar hutang 
mereka benar terjadi, namun krisis ekonomi tidak 
pernah terjadi—saham dan bisnis melonjak.  



Karena Ray telah memasang taruhannya mengenai 
krisis tersebut, ia kehilangan seluruh uang dan 
harus memecat seluruh karyawannya. Dari sini, 
kegagalan terbesarnya, ia belajar bahwa akan 
selalu lebih baik dibimbing oleh pemikiran 
rasional, dan bukan emosi. Tragedi kehidupan 
orang banyak biasanya adalah ketika mereka 
terlalu berpegang teguh pada pendiriannya sendiri 
hingga gagal melihat kenyataan. 
Itu mengapa Ray membutuhkan prinsip sebagai 
cara terbaik untuk menguji pendapatnya, hingga 
pendapat karyawannya. Apakah mereka dapat 
bertahan di dunia nyata? Alih-alih berpikir bahwa 
ia benar, Ray selalu bertanya :

“Bagaimana aku tahu bahwa aku benar?”



Jadi, apa yang benar-benar Anda lakukan ketika mulai 
berpikir tentang prinsip Anda sendiri dan aturan mana 
yang akan membantu Anda hidup dengan jujur, adalah 
menghilangkan kesalahan dari otak Anda sendiri yang 
mengakibatkan pemikiran cacat, satu aturan pada satu 
waktu.



Pelajaran II :
DUA PRINSIP PALING PENTING 

ADALAH KEBENARAN DAN 
TRANSPARANSI RADIKAL



Ketika seluruh prinsip Ray berkontribusi pada kesuksesannya dengan cara apapun, beberapa 
diantaranya telah dilakukan lebih daripada yang lain. Dua yang paling penting di antaranya :

• Kebenaran Radikal
Bayangkan sebuah lingkungan yang 
membuat Anda dan semua orang yang 
Anda tahu dapat dengan nyaman 
mengatakan apa yang mereka pikirkan 
setiap saat. Gaya hidup yang sangat 
sehat, ataupun jika dalam perusahaan 
dapat dipastikan bahwa seluruh 
kesalahan akan selalu terbongkar, 
dibicarakan, dan menjadi pelajaran, 
alih-alih tersapu secara tersembunyi 
begitu saja.

• Transparansi Radikal
Ini juga masih berhubungan dengan 
kebenaran radikal, bahkan 
membantunya untuk muncul. Semakin 
jujur Anda tentang apa yang telah, 
sedang, dan akan lakukan, semakin 
akurat orang akan mempertimbangkan 
feedback  mereka kepada Anda.



Logikanya, jika kebanyakan dari kita mengetahui bahwa kedua ide ini dapat 
membantu kita, orang di sekeliling kita akan melakukannya. Alasan mengapa 
kita tidak perlu untuk melakukannya adalah karena secara emosional akan 
sangat sulit sehingga kita membodohi diri sendiri untuk percaya bahwa, “lebih 
baik untuk tidak berbicara apapun.”

Tapi seberapa banyak lagi keuntungan yang akan teman Anda dapatkan jika 
Anda dengan jujur memberitahu bahwa Anda berpikir mereka tidak siap 
untuk pekerjaan barunya, atau di mana mereka kurang memiliki kemampuan 
utama sebagai wirausahawan? Jika Anda melihat perusahaan yang dibangun 
Ray, buktinya terlihat sudah banyak.



Pelajaran III :
PERUSAHAAN TERBAIK 

ADALAH IDE 
MERITOKRASIS



Apa yang dimungkinkan oleh kejujuran dan 
transparansi radikal, apakah Anda bisa 
menanamkannya di perusahaan, masyarakat, 
atau keluarga Anda adalah apa yang Ray sebut 
sebagai ide meritokrasi. 
Ide meritokrasi adalah tempat di mana ide-ide 
terbaik menang. Terutama dalam 
kewirausahaan, ini adalah kuncinya. Semakin 
cepat Anda bisa memisahkan gandum dari 
sekam dan hanya menjalankan saran terbaik, 
semakin cepat Anda bergerak maju.



Pertama, untuk mendapatkan akses ke 
seluruh ide, lingkungan Anda harus 
membantu mereka keluar, contohnya 
dengan memberikan pegawai ruang yang 
aman untuk mengekspresikan pikiran 
mereka. 

Kedua, ide-ide tersebut kemudian harus 
dinilai secara akurat, dengan tujuan 
memilih satu ide yang akan dilaksanakan.



Di Bridgewater, Ray telah menciptakan 
sebuah algoritma penunjang sistem yang 
merekam pikiran dan pendapat 
orang-orang. Algoritma tersebut juga 
melacak mereka dari waktu ke waktu untuk 
menghitung nilai kepercayaan, sehingga 
keputusan yang diambil bukan hanya 
berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga 
apa yang orang-orang paling kredibel 
katakan terhadap suatu masalah spesifik.



Maka, terdapat 3 poin yang perlu diingat, yaitu :

1. Prinsip adalah cara terbaik untuk melihat dunia dengan apa adanya, bukan ada 
apanya

2. Dua prinsip paling penting adalah kebenaran dan transparansi radikal
3. Perusahaan terbaik adalah ide meritokrasis

Itu bagaimana Ray membangun sebuah perusahaan yang tindakannya didasarkan 
pada kenyataan dan hasilnya berbicara sendiri. 



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:
● Peak Performance (Brad Stulberg, Steve Magness)
● https://fourminutebooks.com/peak-performance-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.



Regina Dwi Shalsa M. | Lifelong Learning
Regina adalah seorang mahasiswi diploma tingkat akhir di 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain aktif sebagai 
anggota organisasi kemahasiswaan dan asisten dosen, Regina 
juga aktif di Indorelawan dalam event tertentu maupun 
beberapa gerakan sosial.


