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Banyak orang berpendapat bahwa agar kapal bisa berlayar, maka jangkar harus diangkat 

seluruhnya ke buritan. Pandangan itu bisa jadi benar, tapi tidak tepat. Untuk membuat kapal bisa 

berlayar, jangkar cukup diangkat beberapa sentimeter saja dari dasar laut. Selama jangkar tidak 

menyangkut dasar samudra, kapal sudah bisa digerakkan. Jadi, untuk menyelesaikan masalah, kita 

hanya perlu memiliki cara berpikir sedikit lebih tinggi. 

 

Sering kita saksikan, ketika seseorang tertimpa masalah seolah-olah hidup menjadi gelap sama 

sekali, dan tak ada lagi jalan keluar. Rentetan keluhan menunjukkan nyali yang ciut, karena orang 

yang mengatakannya merasa lebih kecil dari masalah yang dihadapi. Dia lupa satu hal: masalah 

timbul karena ulahnya sendiri, jadi semestinya dia juga bisa menyelesaikan. 

 

Ingatlah. Ketika Anda merasa lebih kecil, otomatis masalah itu akan terasa semakin besar. Padahal, 

masalah yang Anda hadapi ya yang itu-itu juga. Mudah atau sulitnya, dan lama atau cepatnya Anda 

memecahkan masalah tidak tergantung pada seberapa besar atau kecilnya masalah yang Anda 

hadapi. Yang menentukan adalah bagaimana Anda melihat masalah, dan bagaimana Anda 

menempatkan diri terhadap masalah itu. 

 

Memiliki kehidupan yang kaya atau miskin adalah sebuah mentalitas, Orang dengan mentalitas 

kaya seharusnya meyakini bahwa Allah tidak mungkin mendatangkan sesuatu yang kita tidak 

mampu memikulnya, meyakini bahwa kita masih lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Suatu 

hari saya bertemu dengan seorang teman utangnya sangat besar, jauh lebih besar dari utang saya 

waktu itu. Tapi dia tetap enjoy dengan keadaannya. Artinya, utang tidak membuat dirinya 

kehilangan jati diri. Lilitan utang itu dia hadapi dengan mentalitas kaya. Itulah yang disebut 

kapasitas diri. 

 



Di kesempatan lain, saya mendengar cerita tentang seorang direktur utama perusahaan 

penerbangan di tanah air yang baru menjabat. Suatu saat, dia berhadapan dengan bank asing yang 

marah besar ketika proses negosiasi pembayaran utang perusahaan bermasalah. Sang direktur 

utama dengan enteng berkata kepada pejabat bank itu, “Lho, Saya ke sini untuk menyelesaikan 

masalah Anda! Kalau Anda tidak suka, saya akan pergi!” Itulah pola pikir orang yang memiliki 

kapasitas diri. Pihak bank tidak akan semena-mena kepadanya, dan justru memperlakukan orang 

sebagaimana mestinya. Bank berkepentingan dengan kembalinya uang. Jika orang yang berutang 

tidak kooperatif, maka kredit bisa dipastikan macet.  

 

Memperbesar wadah, adalah memperbesar kapasitas diri kita sendiri. Problem itu berada di depan 

kita. Itu faktanya. Untuk bisa bergerak menghadapi kenyataan itu, kita harus merasa lebih besar 

dari masalah. Jika tidak, maka kita tidak memiliki energi yang cukup untuk menyelesaikannya. 

Setiap langkah akan serba canggung bahkan sangat berat. Sejatinya, saat dihadapkan pada suatu 

masalah, yang kita perlukan adalah power atau kemampuan untuk bergerak, bukan melulu 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Power itu akan muncul jika kita yakin bahwa kita lebih 

besar dari tantangan apapun. Keyakinan itulah yang harus kita bangun. Semakin kokoh keyakinan 

kita, maka kemampuan kita untuk bergerak akan semakin kuat. 

 

Setelah jatuh karena kisruh dengan pandangan yang salah, kini yakin bahwa saya lebih besar dari 

masalah yang saya hadapi. Keyakinan itu bersumber pada janji Allah swt, bahwa Dia tidak akan 

membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Jadi saya yakin saya bisa melewatinya.  

Dengan rendah hati saya genggam erat motto sederhana, terinspirasi dari sabda Rasulullah saw 

“Hidup mulia atau mati syahid”. Saya ingin memiliki kehidupan yang mulia, atau paling tidak jika 

saya mati maka saya mati dalam keadaan memperjuangkan kemuliaan. Itulah komitmen saya, dan 

menjadikannya sebagai sesuatu yang unegotiable. Tak bisa ditawar. Komitmen itu meneguhkan 

sebuah nilai, yakni bentuk keimanan kepada Sang Khaliq. Saya percaya sepenuhnya apa yang 

dikatakan oleh Allah. 

 



Apa yang digariskan oleh Tuhan bagi manusia tentu yang terbaik. Namun seringkali kita sulit 

sekali memahaminya. Mengapa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Hidup jadi 

semakin tidak menentu karena kita salah dalam berkomunikasi. Apa yang kita katakan kepada diri 

sendiri maupun kepada orang lain berbeda dengan yang kita inginkan. Kita ingin sukses, tetapi 

yang kita katakan adalah, “Sepertinya saya tak mungkin meraihnya”. Kita ingin anak kita pintar 

dan sholeh, tetapi ucapan yang sering kita lontarkan kepadanya adalah “kamu kok nakal sih!”. 

 

Jadi, apapun yang sungguh-sungguh kita inginkan harus dikomunikasikan dengan benar. Apa 

impian kita, ingin jadi apa kita dalam hidup ini, apa yang ingin kita lakukan sebelum mati, apa 

yang ingin kita miliki sebelum mati, hanya akan terwujud jika terjadi Total Communication atau 

komunikasi total. Komunikasi total adalah sebuah cara untuk mengawali proses memperbesar 

wadah. Dengan komunikasi total kita mempersiapkan diri untuk menampung semua keinginan itu, 

dan pada saatnya tercapai, kita tak akan salah mengelolanya. Komunikasi total artinya bagaimana 

kita berkomunikasi kepada diri kita sendiri, berkomunikasi kepada Allah, dan berkomunikasi 

kepada orang lain. Jika kita bisa berkomunikasi total dengan baik, maka kita akan lebih siap meraih 

semua mimpi, menyelesaikan berbagai masalah, dan melewati berbagai tantangan.  

 

Komunikasi dengan diri sendiri atau Self communication, merupakan proses komunikasi yang 

sangat fundamental. Jika kita salah berkomunikasi dengan diri sendiri maka seluruh komunikasi 

kita kepada Allah dan kepada orang lain akan salah. “Berbicaralah sesuatu yang baik, meskipun 

kepada dirimu sendiri” itulah pesan Rasulullah yang ditulis pada sebilah pedang milik beliau. Self 

communication mensyaratkan kita melakukan critical thinking, berfikir secara kritis dan 

mendalam, atau bertafakur. Self communication bertujuan untuk membangkitkan kesadaran 

tentang siapa diri kita, mau kemana sebenarnya diri kita ini, siapa yang sesungguhnya berkuasa, 

dan apa yang seharusnya kita lakukan.  

 

Jadi, mengenali diri sendiri adalah awal dari semuanya. Kita perlu membongkar secara radikal, 

apa yang kita ketahui dan tidak kita ketahui tentang diri sendiri. Apa yang kita harapkan dan apa 

yang sesungguhnya kita takutkan, apa hal utama yang kita kejar dalam hidup ini, dan apa yang 



pernah kita lakukan selama ini. Perbuatan di masa lalu dan apa yang kita inginkan untuk masa 

depan juga menunjukkan siapa diri kita. Seseorang yang melakukan self communication akan 

memiliki keyakinan yang luar biasa, haqqul yakin atas semua yang dijanjikan Allah. Dan hanya 

kita sendiri yang bisa menjawab, apakah kita telah berhasil melakukannya, atau masih harus 

kembali merenung untuk mengenal diri sendiri.  

 

Communication to Allah, komunikasi dengan Allah swt. Inilah “dialog” antara diri kita dengan 

Sang Khaliq. Dialog inilah yang menentukan intensitas kedekatan kita dengan Allah. Kita sering 

menyebutnya dengan berdoa. Kali ini, doa yang saya maksud adalah doa dengan konsep dialog, 

yang bertujuan memberikan ruh dalam proses berdoa itu sendiri. Harapannya, kita bisa 

membangkitkan kedekatan dan cinta kepada Allah swt. 

 

Salah satu kenalan saya, sebut saja namanya Pak Hendro, datang menemui saya. Awalnya, 

pengusaha gagah ini bermaksud mengajak saya untuk bisnis saham. Saya tak pernah bermain 

saham, saya juga tidak menyukai bisnis saham. Menurut saya, bisnis ini tidak bermanfaat bagi 

masyarakat; dan pendapat saya itu langsung saya sampaikan kepadanya. Akhirnya, setelah basa-

basi tentang saham itu, Pak Hendro mengaku sedang terbelit masalah utang dengan rentenir.  Hati 

saya berdesir. Sulit untuk tidak iba kepada korban monster riba seperti ini, karena saya sendiri 

pernah mengalaminya. Sulit sekali lepas dari jerat rentenir apapun itu namanya: bank abal-abal, 

berkedok koperasi, arisan, sampai yang mengaku investor. Kisah Pak Hendro lebih pahit karena 

anaknya baru saja meninggal. Uang rentenir yang terpaksa dia pinjam namun gagal 

menyelamatkan nyawa anaknya pun tak bisa dia kembalikan. Hanya beberapa hari setelah acara 

pemakaman, dia mulai didatangi rentenir. Saya tak perlu bercerita, bagaimana cara mereka 

menagih. 

 

Yang jelas, kini Pak Hendro nyaris kehilangan rumah, dan semua hartanya sudah dijual untuk 

menutupi utang-utangnya. Jeratan riba itu seperti belitan gurita. Makhluk ini punya delapan 

“tangan,” dan di ujung masing-masing tangannya tumbuh kepala. Kepala itu tentu punya delapan 

tangan, yang di ujungnya tumbuh kepala lagi...  



Jika salah satu tangannya ditebas, maka kepala baru akan segera tumbuh menjulur, siap membelit 

korbannya. Begitulah berlaku dari zaman purba hingga kini. Riba adalah perbudakan yang belum 

berhasil dihapuskan dari muka bumi. Monster ini cenderung melakukan apapun agar keinginannya 

terpenuhi, tanpa belas kasih, tanpa tenggang rasa. Rasulullah saw dengan tegas bersabda bahwa 

riba akan menyeret seseorang untuk melakukan 73 jenis kejahatan lainnya. Allah berfirman bahwa 

Dia dan Rasul-Nya akan memerangi manusia yang berurusan dengan riba pelaku dan korbannya. 

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisasisa (dari berbagai 

jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya (meninggalkan 

riba) maka ketahuilah, Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari 

pengambilan riba, maka bagimu hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. 

AlBaqarah: 278-279) 

 

Apakah makna ayat di atas perlu ditafsirkan lagi agar bisa dipahami? Saya rasa tidak. Ketetapan 

Allah tentang riba terlalu kasat mata untuk dipertanyakan. Berurusan dengan riba berarti 

menempatkan diri sebagai musuh Allah swt dan Rasulullah saw. Terlalu mengerikan. Dan, bukan 

hanya Islam yang mengharamkan riba. Anda boleh periksa literatur agama samawi yang lain 

seperti Kristen dan Yahudi, haramnya riba juga jelas termaktub dalam Injil dan Talmud. Sudah 

banyak orang yang jatuh miskin atau melakukan kejahatan karena terjerat riba atau rentenir. 

Namun kenyataannya, dari hari ke hari riba selalu ada. Korban berjatuhan, bahkan kehilangan 

kehormatan. Pasalnya, uang riba cenderung mudah diperoleh, baik dari perseroangan maupun dari 

institusi.  

 

Tawaran riba biasanya disertai dengan iming-iming segala kemudahan. Pinjaman tanpa jaminan, 

bonus ini dan itu, hingga bebas menentukan besaran cicilan. Tapi ada yang tersamarkan, yaitu 

bunga berbunga yang terus memperbudak korbannya. Meski Allah secara tegas telah melarangnya, 

tetap banyak alasan untuk membenarkan bahwa bunga atau riba adalah sah dan wajar. Padahal, 

jika keyakinan kita pada hukum Allah selalu kokoh, kita tak perlu penjelasan apapun. Itulah yang 

kita sebut dengan komitmen. Banyak orang berpendapat bahwa komitmen yang terpenting adalah 



komitmen kita kepada orang lain. Kita bisa dengan enteng meninggalkan pentas anakanak di 

sekolah demi memenuhi undangan dadakan seorang klien. Kalau mau profesional, komitmen 

kepada klien harus diutamakan, begitu dalih kita. Anak kan tinggal dirayu dengan hadiah. Klien 

kita lebih penting. Benarkah? 

 

Faktanya, seseorang tidak bisa memenuhi komitmen kepada orang lain sebelum dia memiliki 

komitmen kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa bertanggung jawab kepada orang 

lain jika kemampuan mengurus diri sendiri saja masih dipertanyakan? Mengelola diri adalah 

kemestian sebelum kita beranjak mengelola orang lain. Dan komitmen pada diri sendiri merupaka 

prasyarat untuk bisa komitmen kepada orang lain. Komitmen pada diri sendiri berarti sesuatu yang 

mutlak tak bisa ditawar, dengan dalih apapun. Unegotiable, titik.  

 

Komitmen adalah janji kita kepada diri sendiri, dan melanggarnya berarti merenggut kehormatan 

diri kita sendiri. Apakah kita masih bisa hidup tenang, jika kehormatan diri saja kita injak-injak 

sendiri? Itulah mengapa, kualitas seseorang ditentukan oleh seberapa banyak hal yang 

unnegotiable dalam dirinya. Komitmen kita yang tertinggi adalah kepada diri sendiri, yang timbul 

karena kesadaran kita terhadap nilai-nilai yang sangat penting bagi diri kita. Komitmen ini lahir 

karena pengenalan diri kita terhadap Allah swt. 

 

Suatu saat, seorang ustadz memperkenalkan saya dengan seorang pengusaha. Sebelumnya, saya 

hanya pernah berbicara dengannya melalui telepon. Dia bukan pengusaha kecil-kecilan. Tak 

kurang dari tambang emas, perkebunan,dan aneka perusahaan lain dimilikinya. Penghasilannya 

mencapai puluhan miliar rupiah per bulan. Kabarnya, dia sampai bingung, uangnya itu mau dia 

pakai apa lagi. Sejumlah rumah megah dan mobil mewah dia miliki, cincin seharga Rp 500 juta 

lebih menghiasi jarinya. Hobinya mengoleksi berbagai benda antik seperti lukisan seharga Rp 35 

miliar hingga gading gajah kuno Afrika. Semua terbeli, seperti kerupuk. Itu dulu. Ketika akhirnya 

dia berjumpa dengan saya, yang ada tinggal keluh kesah. Yang dia sebut-sebut hanya utang dan 

utang. Rp 26 miliar harus lunas dalam tempo enam bulan, tanpa dia tahu mau dibayar dari mana.  

 



Usaha tambang emasnya tak lagi bersinar, bahkan mulai berkarat. Padahal, di masa kejayaannya, 

“karat” adalah kata favoritnya. Di saat yang sama, lini perusahaannya yang lain ikut surut. Uang 

tunai tak lagi di tangan, habis untuk membayar tagihan. Koleksi benda antiknya tak bisa jadi solusi. 

Macet total. Bayangkan, seorang pengusaha dengan penghasilan puluhan miliar per bulan, kini 

berada di titik nol. Tabungan nol, penghasilan nol. Tahukah Anda, mengapa bisa terjadi? Gaya 

hidup. Itu biang keladinya. Kemewahan dan gaya hidup mahal yang dipilihnya membuat sang 

pengusaha tidak menghargai uangya dengan cara yang benar. Dia lupa menabung secara rutin, 

melakukan investasi yang sehat, dan lupa membangun kekayaan yang sesungguhnya. Gaya hidup 

mahal memangsanya seperti silent killer. Hidup mewah membuatnya terbuai dalam kenyamanan 

tingkat tinggi. Padahal, di saat yang sama, penghasilannya kian keropos, dan sumbu bom waktu 

mulai menyala. Berikutnya mudah ditebak. Tanpa bisa dicegah, kini dia dan keluarganya hidup 

dalam kemiskinan. 

 

Membangun kekayaan yang sesungguhnya selalu berawal dari dalam diri. Berulang kali kita 

yakinkan diri bahwa kaya dan miskin adalah karakter. Jadi, apakah kita hendak jadi manusia kaya 

atau miskin, mentalitas itulah yang menentukan. Setelah selesai dengan diri kita, dengan mentalitas 

kita, kini saatnya melangkah keluar. Tahap ini hanya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh orang 

yang sudah berhasil membangun karakter kaya dalam dirinya. Jadi, setiap tindakan yang 

diambilnya adalah tindakan orang-orang yang bermental kaya. Bagaimana karakter orang kaya 

yang saya maksud, kita sudah membahasnya hingga pertanyaan 6. Jadi, harapan saya, mentalitas 

kaya mulai Anda miliki saat ini, dan Anda bisa mencoba melakukan leverage. Anda siap? Let’s 

hit it! 

 

Makna utama dari leverage adalah menggunakan energi dari luar diri kita untuk membangun 

kekayaan. Energi dari luar itu bisa berupa modal orang lain, tenaga orang lain, keahlian orang lain, 

dan sebagainya. Makna bahasa dari leverage adalah pengungkit. Anda pasti tahu dongkrak. Saat 

mengganti ban, Anda perlu dongrak untuk mengungkit body mobil yang biasanya berat. Ya, 

persis! Leverage bisa kita artikan sebagai daya ungkit. Ketika kita tak bisa mengandalkan tenaga 

sendiri untuk mengangkat beban yang berat, maka kita perlu bantuan pengungkit. Hasilnya, beban 

yang semula berat jadi bisa kita angkat. 



Dalam membangun kekayaan, kita mutlak membutuhkan leverage. Leverage adalah adalah kunci 

utama yang menentukan seberapa tinggi kita akan terbang. Coba Anda perhatikan. Semua orang 

kaya yang ada di dunia ini menggunakan leverage dalam membangun bisnis mereka. Tidak ada 

bisnis yang bisa dibangun tanpa menggunakan leverage. Nah, masalahnya, seberapa besar dan 

seberapa cerdas kita menggunakannya, berbeda satu sama yang lain. Kecerdasan inilah yang akan 

menentukan seberapa ringan beban akan kita angkat. 

 

Ketika dibangun pertama kali, Balimuda menggunakan leverage, dan ketika harus bangkit dari 

keterpurukan juga menggunakan leverage. Jenis leverage yang digunakan untuk dua keperluan itu 

berbeda. Saat pertama kali dibangun, leverage yang digunakan Balimuda adalah utang bank; ketika 

bangkit Balimuda menggunakan leverage yang lain, yaitu uang partner atau investor. Perubahan 

leverage ini terjadi karena pada saat bangkit tak ada satupun bank yang mau memberikan pinjaman 

kepada Balimuda. Leverage memungkinkan Balimuda memiliki perkebunan kelapa sawit di 

beberapa lokasi pada hari ini. 

 

Jelas, jika saya membangun Balimuda dengan kekuatan dan modal sendiri, entah berapa puluh 

tahun saya perlukan hanya untuk sekedar bangkit dari keterpurukan hutang sebesar Rp. 62 milyar 

tanpa aset memadai. Mengenang situasi saat itu masih membuat meremang. Balimuda benar-benar 

terjepit. Lebih sesak lagi, beberapa kredit macet membuat akses kami ke perbankan juga tertutup. 

Belum lagi debt collector yang terus mengejar saya, perusahaan, bahkan keluarga, dengan berbagai 

cara. Situasi sangat mencekik. Tapi kami sadar sepenuhnya, hanya ada satu pilihan: Balimuda 

harus bangkit. Di titik kritis inilah Balimuda yang selama ini dibangun dengan menggunakan 

modal bank harus memikirkan cara lain. Intinya, kami harus mencari leverage bentuk lain yang 

masih bisa digunakan. Balimuda mencanangkan cita-cita untuk membangun bisnis perkebunan 

kelapa sawit, setelah sebelumnya hanya berperan sebagai kontraktor. Kami perlu daya ungkit 

untuk bangkit dan kembali membangun. 

 

Tidak mudah memang. Tapi setelah berjuang, usaha demi usaha mendekati pemain perkebunan 

ternama di dunia untuk berpartner dengan Balimuda akhirnya menunjukkan hasil. Leverage 



terbukti menjadi energi luar yang tidak terbatas. Permasalahan utang memang tidak serta merta 

selesai. Banyak yang harus diselesaikan dengan negosiasi panjang dan masih terus berproses 

dalam jangka panjang. Namun demikian, di sisi lain Balimuda bisa kembali membangun 

kehidupannya dengan skala bisnis yang justru lebih besar dari sebelumnya. 

 

Coba Anda ingat kembali. Sepanjang hidup, berapa kali Anda mengambil keputusan yang 

beresiko? Apa yang kemudian terjadi? Sejauh mana resiko itu mempengaruhi kehidupan Anda? 

Pertanyaan kita yang ke delapan berkaitan dengan keberanian mengambil resiko. Anda tentu bisa 

membedakan antara perbuatan konyol dengan keberanian mengambil resiko. Tindakan konyol 

selalu didorong oleh nafsu dan emosi, sehingga pelakunya tak peduli dengan pertimbangan 

apapun. Orang yang menyambar semua peluang bisnis tanpa mengukur kemampuan diri bukanlah 

orang yang berani. Dia bertindak konyol, dan sedang mempertaruhkan reputasinya sendiri. Lain 

halnya dengan orang yang berani mengambil risiko.  

 

Sebelum mengambil langkah, dia akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dia akan berlatih 

menajamkan intuisinya, juga melakukan improvisasi, sejauh dia bisa mengendalikan situasinya. 

Ketika seseorang banyak berlatih dan berimprovisasi, maka lahirlah keterampilan dan sense yang 

tajam dalam berbisnis. Mengambil resiko adalah bagian integral dari bisnis maupun kehidupan. 

Resiko adalah bagian dari hidup. Lantas, mengapa kata “resiko” lebih sering berkonotasi negatif, 

bahaya, kerugian, bahkan ancaman kegagalan? Alasannya sederhana: hanya sedikit orang yang 

bisa mengelola resiko dengan cara yang benar. Orang cenderung melihat aspek negatif dari resiko. 

Mereka lupa bahwa resiko juga punya aspek positif seperti lompatan penghasilan, dan yang paling 

jelas adalah pengetahuan atau pengalaman. 

 

Semua orang kaya dan pelaku bisnis yang berkualitas adalah orang-orang yang berani mengambil 

risiko. Keberhasilan mereka bukanlah hasil untunguntungan. Orang bermental kaya tak pernah 

tertarik dengan permainan tebak-tebak berhadiah. Setiap resiko yang mereka ambil selalu diiringi 

dengan berbagai latihan, dipadukan dengan improvisasi yang penuh perhitungan. Ketika memulai 

usaha, dia memutuskan untuk siap menerima resiko apapun termasuk kegagalan terpahit sekalipun. 



Ketika sebuah keputusan dijalankan, dan hasil yang diharapkan tak segera terlihat, dia bersabar. 

Begitu resiko pertama muncul, dia pun tak lantas berkecil hati. Resiko-resiko berikutnya dia 

pelajari, hingga setelah ke sekian kali gagal, dia menuai sukses. Peluang besar yang selalu 

menyertai setiap resiko inilah yang membuat pengusaha selalu berani menghadangnya.  

 

Menandatangani kontrak besar, menjalin kerja sama dengan mitra, melakukan investasi, hingga 

melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas berarti menempatkan usahanya di tempat yang bukan 

lagi status quo. Perubahan demi perubahan akan menyertai setiap keputusan yang diambilnya. Dan 

itu mengandung resiko, sekaligus memberikan peluang. Menghadapi resiko adalah kemestian 

kehidupan. Artinya, berani atau tidak berani, semua manusia selalu berhadapan dengan resiko. 

Dalam keseharian mereka, resiko selalu hadir dalam berbagai bentuk. Ketika Anda memutuskan 

untuk menunda cicilan kendaraan karena uangnya hendak dialokasikan untuk keperluan lain yang 

lebih mendesak, Anda sedang mengambil resiko. Bahkan ketika Anda memilih mengenakan kaus 

dan bukan kemeja hari ini, pasti ada resiko yang sudah Anda perhitungkan. Disadari atau tidak, 

semua orang  pasti berhadapan dengan hukum sebab akibat. Apapun perbuatan Anda pasti 

mengundang resiko tertentu—yang baik dan yang buruk. 

 

 

 


