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MONEY: MASTER 
THE GAME

(7 Langkah Menjadi Kaya dalam Kondisi 
Sulit)

Tony Robbins



Apa dan Siapa?

Salah satu buku terbaik tentang finansial diri dari seorang pembicara 
murah hati bernama Tony Robbins yang dikenal melalui Yayasan The 
Tony Robbins Foundation yang ia dirikan pada tahun 1991.



”Di mana tempat terbaik untuk 
saya harus berinvestasi?”

Tony Robbins memberikan 7 Langkah Hebat untuk mengendalikan dan 
memahami uang sehingga tercipta kebebasan finansial.



7 Langkah Menjadi Kaya
1. Jadilah investor, bukan hanya 

konsumen
2. Pahamilah aturan Main sebelum 

Bermain
3. Ketahuilah harga seluruh mimpi 

yang dimiliki
4. Putuskanlah hal paling penting dalam 

hidup
5. Ciptakanlah pendapatan yang 

terus mengalir
6. Berinvestasilah seperti miliarder
7. Lakukanlah, kendalikanlah, dan 

selalu berbagilah



Jadilah Investor, 
Bukan Hanya 
Konsumen

Banyak orang punya penghasilan besar tapi tidak 
bisa mengelolanya dan akhirnya bangkrut.

Sisihkan penghasilan secara otomatis dengan 
jumlah tetap, misal 5%, 10%, 15%, atau berapa pun 

setiap bulan dengan disiplin.



Pahamilah Aturan 
Main Sebelum 

Bermain
Pelajarilah aturan dengan baik, janganlah 

terpengaruh oleh mitos dan teknik pemasaran di 
dunia investasi.

Reksadana dan institusi investasi = buruk
Index reksadana = baik



9 Mitos dari Manajer 
Investasi demi 

Mendapatkan Uang Kita
1. Investasilah disini, kamu akan dapat keuntungan lebih 

banyak dari keuntungan pasar.
2. Biaya jasa kami kecil, tidak perlu banyak pertimbangan.
3. Lihat prospektus, itulah yang akan kamu dapatkan.
4. Kami broker yang selalu ada untuk membantumu.
5. Kecukupan dana pensiunmu cukup dengan investasi di 

sini.
6. Tabung investasi setiap tahun dan lupakan
7. Kami tidak suka investasi tahunan dan kamu harus 

menghindarinya.
8. Risiko yang besar akan mendatangkan hasil yang besar.
9. Kebohongan selalu kami ceritakan sendiri



Mengetahui Harga Seluruh 
Mimpi yang Dimiliki

Deskripsikan secara rinci berapa besar uang dan berapa pendapatan yang kamu 
inginkan. 

Pahami 5 tingkat finansial dan cara naik tingkat dengan cara sederhana.



5 Kelas Finansial
1. Keamanan Finansial: Semua kebutuhan dasar, papan, dan pendidikan tercukupi.

2. Vitalitas Finansial: Keamanan finansial ditambah sedikit hal seperti hiburan dan 
berpergian setahun sekali bisa terpenuhi.

3. Finansial Mandiri: Semua kebutuhan diatas terpenuhi dan tidak perlu bekerja 
untuk orang lain atau sudah mempunyai usaha pribadi.

4. Kebebasan Finansial: Hidup sesuai mimpi dan mulai memiliki beberapa hal dari 
mimpi kita seperti rumah mewah, mobil mewah, dan lainnya.

5. Kebebasan Mutlak Finansial: Dapat melakukan apa saja dan kapan saja serta 
mampu berbagi segala hal yang kita inginkan.



Cara Mudah Naik Kelas Finansial
1. Berhemat dan mulai berinvestasi dari sisa uang yang ada.

2. Tingkatkan pendapatan dan berinvestasi dari sisa uang yang ada.

3. Kurangi biaya hidup serta pajak dan berinvestasi dari sisa uang yang ada.

4. Memaksimalkan pendapatan kembali dari investasi.

5. Sesuaikan gaya hidup dan berinvestasi dari sisa uang yang ada.



Putuskan Hal Paling 
Penting Dalam Hidup

Tidak ada investasi yang tidak berisiko! 

Cermatlah sehingga bisa meminimalkan risiko 
kerugian dan memaksimalkan keuntungan. 

Jangan taruh investasi dalam satu bentuk 
investasi saja.



1. Ciptakan 
Pendapatan Yang 
Terus Mengalir

Tujuan investasi paling tepat adalah mendapat 
pendapatan berkala seumur hidup.

Investasi ke produk dengan biaya rendah, tidak 
kena pajak, dan terbagi dengan baik.



1. Berinvestasi Seperti Miliarder
Jangan kehilangan uang di tangan.

Cari rasio optimum antara risiko dan keuntungan (big gain low risk).

Lakukan lebih dari satu jenis investasi untuk antisipasi masalah finansial.

Terus Belajar.



1. Lakukan, 
Kendalikan, Dan 
Selalu Berbagi
Langsung kerjakan hal yang bisa dilakukan. 

Fokus terhadap apa yang bisa dikendalikan. 

Berbagi kepada golongan yang membutuhkan agar 
senantiasa bersyukur.



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:
● MONEY: MASTER THE GAME (Tony Robbins)
● https://www.nateliason.com/notes/money-master-game-tony-robbins
● https://18readhead.blogspot.com/2019/02/money-master-game-tony-robbins.ht

ml
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