
Apakah anda pernah mendengar orang yang bernama Warren Buffet, sosok miliuner terkaya di 

dunia yang melebihi Bill Gates, Mark Zuckerberg, bahkan Donald Trump? Warren buffet adalah orang 

terkaya di dunia beberapa tahun belakangan ini. Dia memulai karirnya sebagai seorang salesman yang 

berkeliling door-to-door, seperti kita yang berkerja di perkantoran.  

Apa yang membuat Warren Buffet bisa menjadi miliuner terkaya di dunia walaupun dia dulu 

berkerja sebagai door-to-door salesman? Saya beri tahu jawabannya. Dia menabung dan melakukan 

investasi yang bagus selama puluhan tahun sehingga dia bisa membangun bisnisnya sendiri.  

Saya sendiri juga dulu mengalami hal yang sama. Saya pekerja kantoran yang sudah cukup muak 

dengan gaji saya yang di potong dengan pajak dan tergerus oleh kenaikan harga di Jakarta. Lalu saya 

menyadari bahwa sebenarnya kita bisa keluar dari lingkaran setan keuangan kita jika kita mau duduk 

sejenak dan berpikir.  

Saya mendapati bahwa ternyata dengan 1,2 juta sebulan anda juga ternyata bisa mendapat 

hampir 4 milliar jika waktunya cukup. Dengan cara, berinvestasi di pasar saham.  Kalau anda tidak 

percaya lihat step 1.  

OK… OK! Tunggu dulu sebelum anda mengambil batu dan melempar saya karena membahayakan 

uang anda yang di dapatkan dengan susah payah. Saya juga dulu sependapat dengan anda, dan saya 

juga masih sama dengan anda, berkerja untuk mendapatkan uang, tapi saya sekarang sudah lebih 

tenang karena kebutuhan anak dan istri saya sudah terpenuhi oleh pasar saham. 

Tidak seperti di film-film, percaya atau tidak, pasar saham tidak bergerak sevolatile yang di 

gambarkan di film-film. Apa yang film-film itu gambarkan adalah kehidupan pialang saham yang berkerja 

full time dan berspekulasi dengan perusahaan. Memang bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu 

singkat, tapi anda harus mempunyai jantung yang kuat dalam menghadapi resiko yang sangat besar.  

Dan percaya atau tidak, wall street, BEJ dan financial advisor lainnya ingin membuat bisnis ini 

terlihat seperti rocket science supaya orang-orang seperti kita menitipkan uang kita ke mereka agar 

mereka mendapatkan komisi yang besar. 

Semua usaha pasti ada resikonya, bahkan jika anda menyimpan uang di bank bisa saja bank 

tersebut di tutup atau likuidasi (Bank Century) walaupun kecil resikonya.  

Jadi silahkan anda pilih sendiri: 

1. Uang anda tergerus inflasi 

2. Anda menitipkan uang anda ke orang-orang “professional” 

3. Atau anda mempelajarinya sendiri, mengenali resiko nya, dan mungkin bisa 

mendapatkan lebih tinggi di bandingkan pasar.  

Lalu, kenapa saya membocorkan rahasia ini kepada public? Apa untungnya untuk saya? Simple, 

saya melakukan ini untuk mencari orang-orang seperti saya, dengan membangun komunitas, saya 



percaya bahwa kalau mau kaya jangan sendirian, Ajak teman-teman sehingga pengetahuannya akan 

lebih banyak.  

Ayo kita mulai: 

1. Step 1: Saya perkenalkan Compound interest: 

Albert Einstein mengatakan konsep bunga berbunga merupakan penemuan terbesar dan terbaik 

di dunia matematika.  

Ayo kita lihat apa yang terjadi pada $1,200 dollar jika di investasikan di berbagai macam cara 

penyimpanan dari deposito sampai pasar saham.  

  

Money Market Fund 

(2%) 

Certificate of Deposit 

(5%) 

Stock Market 

(9%*) 

Initial 

investment $1,200 $1,200 $1,200 

5 years $1,325 $1,532 $1,846 

10 years $1,463 $1,955 $2,841 

15 years $1,615 $2,495 $4,371 

25 years $1,969 $4,064 $10,348 

30 years $2,174 $5,186 $15,921 

35 years $2,400 $6,619 $24,497 

40 years $2,650 $8,448 $37,691 

 

Seperti yang anda lihat jika anda menyimpan $1,200 sejak 40 tahun yang lalu maka anda akan 

mendapat kan $37,000 lebih untuk anda. Bayangkan jika anda menyimpan $1200 setiap 

tahunnya, maka anda akan mendapatkan hampir $500,000 selama 40 tahun  

  

Money Market Fund 

(2%) 

Certificate of Deposit 

(5%) 

Stock Market 

(9%) 

Initial 

investment $1,200 $1,200 $1,200 

5 years $7,695 $8,494 $9,674 

10 years $14,865 $17,803 $22,713 

15 years $22,782 $29,684 $42,775 

25 years $41,174 $64,200 $121,136 

30 years $51,829 $88,899 $194,211 



35 years $63,593 $120,423 $306,646 

40 years $76,582 $160,656 $479,642 

 

Jadi pada dasarnya, dengan 1,2 juta sebulan anda bisa pensiun dengan uang yang cukup banyak 

di tabungan anda. 

OK, Saya percaya, Tapi bagaimana dengan resikonya? 

Tidak seperti di film-film, percaya atau tidak, pasar saham tidak bergerak sevolatile yang di 

gambarkan di film-film. Apa yang film-film itu gambarkan adalah kehidupan pialang saham yang 

berkerja full time dan berspekulasi dengan perusahaan. Memang bisa menghasilkan banyak 

uang dalam waktu singkat, tapi anda harus mempunyai jantung yang kuat dalam menghadapi 

resiko yang sangat besar.  

Dan percaya atau tidak, wall street, BEJ dan financial advisor lainnya ingin membuat bisnis ini 

terlihat seperti rocket science supaya orang-orang seperti kita menitipkan uang kita ke mereka 

agar mereka mendapatkan komisi yang besar. 

Semua usaha pasti ada resikonya, bahkan jika anda menyimpan uang di bank bisa saja bank 

tersebut di tutup atau likuidasi (Bank Century) walaupun kecil resikonya.  

Jadi silahkan anda pilih sendiri: 

4. Uang anda tergerus inflasi 

5. Anda menitipkan uang anda ke orang-orang “professional” 

6. Atau anda mempelajarinya sendiri, menerima resiko, dan mungkin bisa 

mendapatkan lebih tinggi di bandingkan pasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Step 2: Chill down! Play it cool!Relax! 

Tahap selanjutnya adalah relax! Banyak sekali orang yang ingin segera mendapat kan uang di 

pasar saham dengan cara yang cepat. Ini merupakan langkah yang cukup berbahaya. 

 

Saya harus mengakui, terkadang saya sering melakukan kesalahan dengan pilihan investasi saya 

karena mendengarkan apa kata orang. Ini merupakan sesuatu yang berbahaya karena terkadang 

beberapa orang sudah mengerjakan pekerjaan rumah mereka sehingga mereka memiliki saham 

dengan return yang mencapai ratusan persen. Ini sangat tidak di anjurkan.  

 

Inti dari bagian ini adalah: Buat PR masing-masing!  

Ketika masih kuliah, saya yakin kita pasti pernah belajar accounting. Ini merupakan fundamental 

pelajaran yang cukup baik karena dengan ini kita bisa membaca status keuangan suatu 

perusahaan.  

 

Ok, contoh yang paling gampang untuk melakukan PR di bidang investasi adalah:  

Menulusuri keseharian kita dan interaksi kita dengan perusahaan yang membuat barang-barang 

di sekitar kita. Ini contohnya: 

 

Jam 6 pagi saya bangun lalu saya segera minum kopi Nescafe  dari Nestle,  lalu saya sikat gigi 

dengan Pepsodent  dari Unilever. Lalu saya siap-siap ke kantor dengan mobil Daihatsu, tapi 

sebelum sampai ke kantor bensin saya habis jadi saya isi dengan bensin Shell.  

 

Dari scenario play yang saya paparkan saja itu bisa di cari beberapa perusahaan berinteraksi 

dengan kita. Dari situ kita bisa mencari laporan keuangan perusahaan-perusahaan itu sehingga 

kita membuat analisa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Step 3: Hindari Kesalahan yang sering di lakukan investor 

EMOSI! 

Percaya atau tidak, bahkan investor terhebat sering melakukan kesalahan. Warren 

Buffet pernah membeli saham di Wal-mart karena emosi sehingga menyebabkan dia 

kehilangan kesempatan profit sekitar $10 miliar dollar.  

 

Tidak Sabar 

Beberapa kenalan saya sering sekali melakukan kesalahan ini. Ketika saham mereka 

mendapatkan profit sekitar 20-30% mereka langsung menjual sahamnya padahal 

potensi naik saham yang mereka beli adalah 100%+ 

 

Kontrol Temperamen Anda 

Akan ada waktunya dimana terjadi kesalahan sehingga saham anda jeblok mencapai 

50%. IQ anda dan jimat keberuntungan anda mungkin tidak akan ada yang bisa 

membantu, tapi temperamen anda dan jika anda melakukan PR anda dengan benar 

maka ada kemungkinan saham anda bisa naik mencapai ratusan persen.  

 

Ada beberapa cara untuk mengontrol emosi anda:  

 Ikuti mantra ini:  “Saya adalah investor bukan speculator” 

Dengan mengikuti mantra ini sebagai investor kita: 

o Membeli saham di perusahaan-perusahaan yang solid. Kita 

berharap dari kenaikan harga, dividend dan pembelian kembali 

dari perusahaanya.  

o Jangan menunggu harga turun untuk membeli. Sering sekali 

para speculator menunggu untuk harga turun. Investor biasa 

langsung membeli dan menunggu. 

o Beli dan tunggu. Investasi merupakan business jangka panjang, 

bukan jangka pendek.  

 Hentikan berpikir terlalu banyak. Jika anda melakukan PR anda dengan 

benar, maka perusahaan itu akan berkembang dengan sendirinya. 

Matikan bloomberg, letakkan Koran, dan stop kliking di internet dan 

pergi tidur.  

 Diversifikasi kan resiko anda. Jika anda merasa pesimis dengan 

perusahaan yang anda pilih, maka sebar resikonya dengan membeli 

obligasi atau yang lainnya. 

 Alihkan pikiran anda ke projek yang lain.  

 



 

 

 

 

4. Step 4: Apa yang kita cari di suatu Perusahaan? 

Sebagai Investor, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari perusahaan itu: 

 Lihat keuntungan perusahaan tersebut dari kompetitornya:  

Lihat dan carilah alasan kenapa perusahaan itu bisa lebih menang di bandingkan 

kompetitornya. Contohnya: eBay/Amazon.com memiliki jaringan penjual dan pembeli 

yang sangat besar, Carefour memiliki keuntungan karena mereka mampu membeli 

produk dalam jumlah yang besar sehingga mereka bisa menekan harga beli dan 

mendapatkan profit yang lebih besar, atau Google memiliki keuntungan yang sangat 

besar dari iklan mereka.  

 Persediaan cash yang besar: 

Persediaan cash yang besar selalu menjadi incaran investor seperti kita. Kenapa? Karena 

jika perusahaan memiliki persediaan cash yang cukup tinggi perusahaan tersebut 

memiliki tendesi untuk membeli kembali saham yang terjual di masyarakat. Sehingga ini 

bisa meningkatkan harga jual saham. 

Case Study: 

Steve Jobs ketika setelah meluncurkan iPhonenya, perusahaannya memiliki cadangan 

uang yang besar, sampai-sampai dia bingung untuk kemanakah dia harus membuang 

uangnya. Lalu dia berkonsultasi dengan Warren Buffet untuk mencari ide kemana dia 

harus membuang uangnya, lalu Mr. Buffet menyarankan Steve untuk membeli kembali 

saham yang sudah di jual oleh dia, dari situ Apple menjadi perusahaan yang sangat 

besar.  

 Leadership yang kuat: 

Leadership yang kuat di sebuah perusahaan menentukan sukses dari perusahaan itu. 

Setelah Steve Jobs meninggal saham Apple turun hampir 40% karena kepemimpinan 

yang kurang kuat dari penerusnya. Microsoft setelah Bill Gates mengundurkan diri 

mereka mengalami penurunan yang cukup banyak.  

 Get 2’nd Opinion 

Dengan kemajuan internet, mendapatkan opini ke dua sangat gampang, join forum 

investor atau berbagi ilmu di Forum Zona investasi merupakan salah satu cara yang baik 

untuk mendapatkan ide pilihan saham mana yang baik untuk melakukan investasi.  

Anda bisa join group kami di : 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/zonainvestasi/info 

 

 

 

 

 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/zonainvestasi/info


 

 

 

 

5. Step 5: Saat yang baik untuk menjual 

Hampir semua investor akan mengatakan tidak ada waktu yang baik untuk menjual saham. Jika 

tiap orang itu bisa menyimpan semua saham yang dia miliki saya yakin dia akan menyimpan 

saham itu sampai kapan pun.  

Tapi ada beberapa alasan yang baik untuk menjual saham anda: 

 Kesempatan yang lebih baik muncul 

 Perubahan bisnis yang signifikan: Contoh yang paling baik adalah Apple ketika Steve 

Jobs meninggal.  

 Valuasi perusahaan yang berlebihan: Contoh yang baik adalah ketika Enron 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Enron) pada tahun 2001 di over value sampai 10x lebih 

daripada value perusahaannya dan di bangkrutkan.   

 

6. Step 6: The more the merrier 

Ajak teman-teman anda untuk membaca atau berinvestasi di dalam pasar saham, dan join milis 

kami karena semakin banyak otak, maka semakin besar juga kesempatan kita untuk 

mendapatkan profit yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Enron


 

 

 

 

 

Bonus: 

Ini screenshot portfolio saham saya sejak 2 tahun yang lalu mengikuti cara di atas: 

 


