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Pernahkah Anda berpikir, kenapa orang kaya tetap 
kaya sedangkan orang miskin tetap miskin?

Itu semua disebabkan oleh literasi finansial atau lebih mudahnya 
melek finansial yang dibarengi dengan beberapa trik yang dapat 

dipelajariǃ

Rich Dad Poor Dad memberikan tips kepada Anda untuk mulai 
berpikir dan berperilaku seperti Rich Dad



3 PELAJARAN 
PENTING

Ketakutan dan keserakahan yang merupakan hasil dari 
keputusan finansial yang buruk

Profesi Anda membayar tagihan-tagihan, bisnis Anda 
membuat Anda kaya

Investasi di aset-aset walaupun Anda harus mengambil 
resiko

1
2
3



Pelajaran Pertama:
Ketakutan dan keserakahan yang merupakan 

hasil dari keputusan finansial yang buruk



Pada beberapa kasus, pada saat orang yang tidak peduli 
keuangan mendapat sisa uang, ketakutan atau 
keserakahan cenderung mengambil alih 
pengambilan keputusan.

Ketakutan akan kehilangan uang begitu besar sehingga 
menghalangi Anda berinvestasi saham atau obligasi. 

Alasannya adalah ketakutan tidak memiliki uang, akan 
membesar-besarkan resiko yang memang ada saat 
berinvestasi. Hal ini tidak akan membuat Anda mandiri 
secara finansial.  



Keserakahan juga mengambil bagian besar dalam membuat 
keputusan. Orang serakah akan memilih meningkatkan kualitas 
hidup mereka secara cepat dibandingkan investasi. Hal ini akan 
terasa lebih nyata daripada berinvestasi.

Namun dengan contoh rumah yang lebih besar, tagihan listrik 
menjadi lebih besar dan hipotek* pun akan lebih besar.

Daripada membiarkan ketakutan dan keserakahan menentukan 
keputusan Anda, lebih baik tingkatkan literasi finansial Anda dan 
belajar lagi tentang saham, obligasi dan investasi lainnya.

*Hipotek merupakan salah satu instrumen utang dimana jaminannya adalah berupa properti



Pelajaran Kedua:
Profesi membayar tagihan-tagihan Anda, bisnis 

membuat Anda kaya



Anda mungkin berpikir bahwa profesi dan pekerjaan adalah hal yang 
sama. Tapi mari kita coba buat sesuatu yang jelasǃ

Pekerjaan adalah sesuatu yang Anda lakukan selama 40 jam seminggu 
untuk dibayar dan bisnis adalah apa yang Anda investasikan untuk 
menghasilkan kekayaan. Mungkin Anda ingin mempunyai bisnis 
sampingan. Anda boleh punya bisnis online, atau investasi di properti 
atau saham.

PROFESI ANDA HANYA MENANGGUNG 
PENGELUARAN DAN TIDAK AKAN MEMBUAT ANDA 

KAYA.



Maka dari itu penting untuk memulai bisnis apapun itu 
selagi masih berprofesi. Anda bisa mendanai bisnis Anda dari 
profesi Anda.

Walaupun itu berarti tetap pada pekerjaan Anda. Akan 
tetapi, dengan itu aset Anda akan menjadi sumber utama 
pemasukan dan bukan profesi Anda.



Pelajaran Ketiga:
Investasi di aset-aset walaupun Anda harus 

mengambil resiko



Saat Anda mulai berinvestasi, Anda perlu tahu perbedaan antara 
liabilitas dan aset. Secara gamblang, aset menghasilkan uang 
sedangkan liabilitas memakan uang.

Mirisnya, banyak dari kita yang menganggap liabilitas adalah aset.
 
Seperti contoh kita melihat rumah sebagai investasi. Mungkin 
Anda melakukan ini untuk meningkatkan cara untuk investasi. 
Namun, rumah adalah liabilitas yang besar. Rumah 
mengambil porsi besar dari gaji bulanan Anda selama 30 tahun.



Daripada membuang waktu dan uang, lebih baik investasi di 
saham, obligasi atau bahkan investasi di properti dengan 
orang lain yang membayar hipoteknya.

Maka dari itu, saat Anda investasi di sebuah aset, uang Anda 
bagaikan pegawai yang bekerja untuk memberikan Anda uang. 
Dari situ, Anda bisa investasi sisa uangnya dan tetap punya 
bangunan itu.



Mulai beraksi!
Cari tahu bisnis Anda akan seperti apa. Mungkin Anda 
mau berinvestasi di saham? Kalau begitu apa yang 
harus Anda baca? Siapa saja orang-orang handal yang 
harus Anda ikuti? Kursus daring apa saja yang harus 
Anda ambil?

Anda juga bisa melihat lingkungan Anda, dengan 
orang-orang di sekitar Anda, dari siapa saja Anda bisa 
belajar? Mungkin bisa mengajak mereka berdiskusi 
dan menjelaskan bahwa Anda mau meningkatkan 
pengetahuan di bidang keahlian mereka.



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:
● Rich Dad Poor Dad (Robert T. Kiyosaki)
● https://booksummaryclub.com/rich-dad-poor-dad-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.
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