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Perjalanan Hidup Ahok  

No comments 

 

 

 

 

 

Basuki Tjahya Purnama alias Ahok adalah wakil gubernur Jakarta saat 

ini. Beliau adalah salah satu pejabat  yang cukup dipercaya masyarakat 

integritasnya, keberaniannya, dan kejujurannya dalam menjalankan politik. 

Bahkan beberapa waktu yang lalu beliau mendapat penghargaan sebagai 

pejabat yang anti korupsi. Hal ini tak lepas dari kinerjanya yang memangkas 

anggaran dan menampilkan rapat-rapat di You Tube sehingga masyarakat 

bisa tau apa yang dibahas di rapat tersebut. 

 

Namun sebelum menjadi wakil gubernur Jakarta dan berpasangan dengan 

Jokowi, praktis tak terlalu banyak orang yang tau tentang Ahok. Berikut 

adalah perjalanan hidup Basuki Tjahya Purnama alias Ahok, 

 

Sebelumnya ia adalah anggota DPR di komisi II. Ia juga pernah menjabat 

sebagai Bupati Belitung Timur pada tahun 2005-2006.  Keluarganya adalah 

keturunan Tionghoa-Indonesia. 

 

Masa kecil Basuki lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan 

Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga selesai menamatkan pendidikan 

sekolah menengah tingkat pertama. Setamat dari sekolah menengah 

pertama, ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Sekalipun demikian, ia 

selalu berlibur ke kampung halaman.  
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Ia melanjutkan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Jakarta 

dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi 

Universitas Trisakti. pada tahun 1989, Ahok kembali dan menetap di 

Belitung serta mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang 

kontraktor pertambangan PT Timah. 

 

Dua tahun kemudian, Ahok meneruskan kuliah S-2 dan mengambil bidang 

manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. 

 

Pada 1992 Ahok mendirikan PT Nurindra Ekapersada. Ia kemudian 

mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan 

Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah 

yang pertama dibangun di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi 

Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal 

tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra, dengan nama 

Kawasan Industri Air Kelik (KIAK). 

 

Karir Politiknya dimulai pada tahun 2004. Pada saat itu Ahok bergabung di 

bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) sebagai 

ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004 ia 

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota 

DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. 

 

Pada Pilkada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Ahok berpasangan 

dengan Khairul Effendi. Pasangan ini pun terpilih menjadi Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Belitung Timur. Ahok kemudian mengajukan 

pengunduran dirinya pada 11 Desember 2006 untuk maju dalam Pilgub 

Bangka Belitung 2007. Pada 22 Desember 2006, ia resmi menyerahkan 

jabatannya kepada wakilnya, Khairul Effendi. Namun pada pemilihan 

tersebut Ahok kalah. 

 

Barulah pada tahun 2012 ia terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta 

berpasangan dengan Joko Widodo. Sepak terjangnya yang berani melawan 

siapapun selama itu benar membuatnya disegani sebagai pemimpin yang 

baik. 
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Itulah Perjalanan hidup Ahok hingga saat ini. Ahok memutuskan untuk jadi 

politik. Sebab dia ingin memberi perubahan.  
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Kisah Hidup Mario Teguh, Golden Ways  

1 comment  

 

 

 

"Salam Super," Itulah kata yang sering kali diucapkan ketika Mario Teguh 

mulai menyampaikan motivasinya di depan audience. Ya, Mario Teguh 

belakangan ini menjadi motivator yang paling populer melalui acaranya di 

Metro TV yang berjudul Golden Ways. 

Lalu bagaimanakah kisah hidup Mario Teguh hingga bisa menjadi 

motivator paling dikenal seperti sekarang ini? Berikut kisahnya. 

 

 

 

Pak Mario teguh memiliki nama lengkap Sis Maryono Teguh. Namun ia 

lebih dikenal dengan sebutan Mario Teguh ketika tampil sebagai motivator. 

Mario Teguh lahir di Makasar, 5 Maret 1956. Mario Teguh lulus dari 

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang dari jurusan Linguistik 

dan pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya ia sekolah di sebuah sekolah 

Arsitektur New Third High di Chicago, Amerika Serikat. Setelah lulus S1, 

beliau juga sempat melanjutkan pendidikan di Universitas Sophia di Tokyo, 

Jepang menambil jurusan Internasional Bussines. Setelah itu melanjutkan ke 

Indiana University mengambil jurusan Operation System di Amerika Serikat 

pada tahun 1983. 

 

Pekerjaan pertama yang digelutinya adalah menjadi pegawai bank di 
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Citybank. Disana ia menjadi Head of Sales. Kemudian ia bekerja di BSB 

Bank sebagai Manager Business Development. Setalah itu ia menjadi Vice 

President Marketing & Organization Development di Aspac Bank pada tahun 

1990 sampai 1994. Kemudian Mario Teguh mendirikan perusahaan 

Bussiness effevtiveness Consultant dan menjadi CEO di External Corp. 

 

Karirnya di dunia showbizz berawal dari sebuah acara bertajuk Business 

Art di O'Chanel, sebuah stasiun televisi di Jakarta. Barulah saat di Metro 

TV, melalui acara Golden Ways, Mario Teguh menjadi motivator yang 

sangat dikenal. 

 

Mario Teguh telah meraih banyak penghargaan termasuk penghargaan dari 

MURI sebagai motivator dengan Facebook Fans terbanyak di dunia. Saat ini 

Fanpagenya telah di-like lebih dari 8 juta orang. Mario Teguh juga terpilih 

sebagai salah satu dari 8 tokoh Perubahan 2009 versi Republika di tahun 

2010. 

 

Mario Teguh telah menulis beberapa buku diantanya adalah Becoming a 

Star (2006), One Million Second Chances (2006), Life Changer (2009), 

dan Leadership Golden Ways (2009). 

 

Apa yang disampaikan oleh Mario Teguh sebenarnya sangat sederhana. 

Berasal dari apa yang terjadi atau apa yang ada di sekitar kita. Dan itulah 

yang membuat materi yang ia sampaikan mudah dicerna oleh siapapun. 
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Ronny Lukito, Kisah Sukses Pengusaha 

tas Eiger  

No comments  

 

 

 

 

 

Bangun Inspirasi ~ Mungkin anda sering mendengar produk tas Eiger, 

Bodypack, atau Export. Atau mungkin anda pernah memakainya. Mungkin 

yang ada di benak anda itu adalah produk luar negeri. Namun faktanya 

Eiger dan produk-produk tersebut adalah produk lokal yang berkualitas. 

Dan rupanya sosok sukses dibalik Eiger dan produk di atas adalah hanya 

lulusan STM yang dahulu hidupnya memprihatinkan. 

 

 

 

Ronny Lukito, adalah seorang anak dari keluarga yang memperihatinkan. 

Orangtuanya bukanlah dari kaum berada. Di masa remajanya Ronny yang 

tinggal di Bandung adalah sosok pemuda yang rajin dan tekun, dia bukan 

seorang lulusan perguruan tinggi negeri atau pun perguaruan tinggi swasta 

terfavorit. Melainkan dia hanyalah seorang lulusan STM (Sekolah Teknologi 

Menengah), meskipun sebenarnya dia sangat ingin sekali melanjutkan study 

di salah satu perguruan tingggi swasta terfavorit di Bandung. Namun 
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keinginannya itu tidak menjadi kenyataan karena harus terbentur masalah 

keuangan. 

 

Semenjak sekolah di STM, Ronny sudah terbiasa berjualan susu yang 

dibungkus dengan plastik-plastik kecil, diikat dengan karet, kemudian susu 

tersebut ia jual kerumah-rumah tetangganya dengan menggunakan sepeda 

motor miliknya. Masa remaja Ronny Lukito di Bandung dilewati dengan 

penuh kesederhanaan yang jauh dari kehidupan serba ada apalagi yang 

disebut kehidupan glamour. 

 

Orang tuanya memiliki sebuah toko tas kecil. Produk tasnya diberi nama 

Butterfly (diambil dari merk mesin jahit yang digunakan). Dan itulah yang 

membuat Ronny melihat peluang usaha di bidang tas.  

 

Tahun 1979, Ronny ingin kuliah. Namun dia melihat bahwa orangtuanya 

tidak sanggup membiayainya kuliah. Oleh sebab itu, dia membantu 

perekonomian keluarga. Ronny mulai mengembangkan bisnis tas. Meski 

hanya mendapatkan order sedikit, Ronny terus kembangkan usahanya. 

Dengan modal kurang dari satu juta rupiah, Ronny membeli dua mesin 

jahit, peralatan jahit, dan sedikit bahan baku pembuatan tas. Dibantu 

dengan satu orang pegawai, Ronny Lukito memproduksi tas. sekitar tahun 

83-84 Ronny berkeinginan memasukkan produk ke Matahari, saat di awal 

awal mengajukan sebagai pemasok itu, Ronny ditolak terus oleh bagian 

pembelian, baru sampai mengajukan ke 13, permohonan Ronny 

memasukkan Produk tasnya diterima, saat itu pun, nilai tas yang dijual tidak 

sampai 300 ribu.  

  

Ronny lalu terjun ke daerah-daerah untuk mencari mitra pengecer untuk 

memasarkan tas buatannya. Dia membuang rasa malasnya karena ia sadar 

masa depannya ditentukan oleh apa yang ia kerjakan di masa kini. Ia terus 

belajar berbisnis, seminar-seminar ia ikuti, buku-buku ia baca. Hingga 

usahanya pun terus berkembang. 

 

Pada tahun 1984, akhirnya Ronny Lukito membeli rumah tambahan seluas 

600m2 untuk menambah ruang produksinya. 2 tahun kemudian tahun 1986 

Ronny membeli tanah seluas 6000m2 untuk menambah lagi ruang produksi. 

Setelah melalui perjuangan yang gigih, produknya pun bisa terjual di 
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berbagai tempat seperti Matahari, Ramayana, Gunung Agung, Gramedia, 

dan dept.  

 

Kini, di bawah  B&B Inc, produk-produknya amat diperhitungkan bukan 

hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Sebut saja produk Eiger 

yang paling fenomenal. Eiger, pertama kali diproduksi pada tahun 1993. 

Nama Eiger sendiri diambil dari nama Gunung Eiger di Swiss. Eiger 

ditujukan untuk peralatan kegiatan outdoor, seperti mendaki gunung, 

kemah, panjat tebing dan aktifitas lainnya yang masih menyangkut masalah 

kegiatan luar. Atau merek lainnya, Export, Bodypack, Neosack, dan 

beberapa mereka lainnya yang sudah kita kenal. 
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Andrie Wongso, Tidak Lulus SD, Kini Jadi 

Motivator No 1 Indonesia  

No comments  

 

 

 

   

 

Andrie Wongso adalah motivator yang sudah sangat populer di 

Indonesia. Bahkan ia disebut–sebut sebagai motivator nomer 1 di 

Indonesia. Kesuksesannya dan kiprahnya sebagai motivator telah 

membuat banyak orang terinspirasi. 

Namun satu kenyataan yang akan membuat kita mengerutkan dahi 

adalah ternyata motivator nomer 1 Indonesia ini TIDAK LULUS SD. 

Benar sekali. Pria kelahiran tahun 1954 ini terpaksa harus berhenti sekolah 

ketika usianya 11 tahun. Saat itu, sekolah mandarin tempatnya menuntut 

ilmu harus ditutup. Ia membantu orang tuanya berjualan kue ke pasar. 

Di usia yang ke 22 ia memberanikan diri pergi ke kota Jakarta dengan 

tekad untuk mengubah nasibnya. Ia pun bekerja sebagai salesman produk 

sabun sampai penjaga toko.  

Ia suka sekali bermain kungfu dari kecil dan ia suka sekali menontong 

film kungfu. Hal itu yang melatarbelakanginya untuk membuat perguruan 

kungfu pada saat itu. Bahkan ia  sempat melamar ke perusahaan perfilman 

yang memproduksi film kungfu dan ia diterima menjadi salah satu pemeran 

dengan kontrak kerja 3 tahun. Namun setelah 3 tahun menjalani suka duka 
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di perfilman kungfu di Taiwan ia pun merasa kalo dunia film bukanlah 

dunianya. Lantas ia pun kembali ke Indonesia dan memutuskan untuk tidak 

akan memperpanjang kontraknya. 

Setelah mengalami pengalaman hidup mulai dari tidak tamat SD 

namun bisa berjuang dan merantau ke negeri orang untuk bermain film 

membuatnya gemar menuliskan kata–kata mutiara di buku hariannya. Dari 

sana muncul ide untuk membuat kata–kata mutiara selain untuk memotivasi 

diri sendiri juga untuk memotivasi orang lain. Dibantu oleh sang kekasih 

Haryanti Lenny yang sekarang menjadi istrinya, dimulailah bisnis membuat 

kartu ucapan motivasi dengan merk HARVEST, yang di kemudian hari, 

mengukuhkan Andrie sebagai raja kartu ucapan. 

Kemudian bisnisnya merambah ke bidang holografi, perusahaan 

mainan, pengelola beberapa foodcourt dan untuk menaungi bidang 

pendidikan dan kepelatihan, Andrie mendirikan AW motivation training dan 

AW Publising, Multimedia serta membuka beberapa outlet AW Success Shop 

yaitu toko pertama di Indonesia yang khusus menjual produk-produk 

motivasi. Sejak tahun tahun 1989, dia menjadi pembicara/motivator intern 

PT. Harvindo Perkasa (Harvest Fans Club di berbagai kota), dan dari sinilah, 

kemudian ia sering melakukan training motivasi, tidak hanya untuk Harvindo 

tapi juga untuk berbagai perusahaan dan instansi. Kini, ia dijuluki sebagai 

Motivator No. 1 di Indonesia 

 

Salam sukses, Luar Biasaaaaa!!!!! 
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Kisah Hidup Jokowi  

No comments  

 

 

 

 

 

Jakarta saat ini dipimpin oleh gubernur yang dekat dengan rakyatnya. 

Kebiasaannya blusukan tetap ia lakukan walaupun ia telah memiliki jabatan 

tinggi. Mantan walikota solo yang kabarnya menjadi salah satu walikota 

terbaik dunia ini bekerja keras siang dan malam demi rakyatnya. Lantas 

bagaimana ia bisa bekerja ikhlas demi rakyatnya? Ikuti kisahanya di 

Bangun Inspirasi berikut ini. 

  

Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi bukanlah orang yang 

berkecukupan, bukanlah orang kaya. Ia anak tukang kayu, nama bapaknya 

Noto Mihardjo, hidupnya amat prihatin, dia besar di sekitar Bantaran Sungai. 

Ia tau bagaimana menjadi orang miskin dalam artian yang sebenarnya. 

  

Bapaknya penjual kayu di pinggir jalan, sering juga menggotong kayu 

gergajian. Ia sering ke pasar, pasar tradisional dan berdagang apa saja 

waktu kecil. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pedagang 

dikejar-kejar aparat, diusiri tanpa rasa kemanusiaan, pedagang ketakutan 

untuk berdagang. Ia prihatin, ia merasa sedih kenapa kota tak ramah pada 

manusia. 

 

Sewaktu SD ia berdagang apa saja untuk dikumpulkan biaya sekolah, ia 

mandiri sejak kecil tak ingin menyusahkan bapaknya yang tukang kayu itu. 

Ia mengumpulkan uang receh demi receh dan ia celengi di tabungan ayam 
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yang terbuat dari gerabah. Kadang ia juga mengojek payung, membantu 

ibu-ibu membawa belanjaan, ia jadi kuli panggul. Sejak kecil ia tau 

bagaimana susahnya menjadi rakyat, tapi disini ia menemukan sisi 

kegembiraannya. 

 

Ia sekolah tidak dengan sepeda, tapi jalan kaki. Ia sering melihat suasana 

kota, di umur 12 tahun dia belajar menggergaji kayu, tangannya pernah 

terluka saat menggergaji, tapi ia senang dan ia gembira menjalani 

kehidupan itu.  

 

Suatu ketika Ia diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, 

jurusan kehutanan. Ia pelajari dengan tekun struktur kayu dan bagaimana 

pemanfaatannya serta teknologinya. Di masa kuliah ia jalani dengan amat 

prihatin, karena tak ada biaya hidup yang cukup. Kuliahnya disambi dengan 

kerja sana sini untuk biaya makan, ia sampai lima kali indekost karena tak 

mampu biaya kost dan mencari yang lebih murah. 

  

Hidup dengan prihatin membawanya pada situasi disiplin, Jokowi mampu 

menerjemahkan kehidupan prihatinnya lewat bahasa kemanusiaan, bahwa 

dalam kondisi susah orang akan menghargai tindakan-tindakan manusiawi.  

 

Setamat kuliah ia tetap menjadi tukang gergaji kayu, tapi ia sudah memiliki 

wawasan, ia melihat industri kayu berkembang pesat, ia mendalami mebel. 

Disini ia pertaruhkan segalanya, rumah kecil satu-satunya bapaknya ia 

jaminkan ke Bank. Dan ia berhasil, ia bukan saja tapi ia juga pengambil 

resiko yang cerdas, ia berhasil dari sebuah bengkel mebel dengan gedek 

disamping pasar yang kumuh berhasil dikembangkan. Ia menangis ketika 

pekerja-pekerjanya bisa makan. 

 

Suatu saat ia kedatangan orang Jerman bernama Micl Romaknan, ia ngobrol 

dengan Jokowi, kata orang Jerman itu : “Wah, di Jepara saya ketemu orang 

namanya Joko, baiklah kamu kunamakan saja Djokowi, kan mirip Djokovich” 

akhirnya terciptalah sebuah nickname Jokowi yang melekat hingga kini. 

 

Perkembangan bisnisnya bagus, ia dipercaya kerna ia jujur, orang Jerman 

suka dengan orang yang jujur dan pekerja keras, Jokowi hanya tidur 3 jam 

sehari, selebihnya adalah kerja. Ia tak pernah makan uang dari memeras 
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atau pungli, ia makan dari keringatnya sendiri. Dengan begitu hidupnya 

berkah. Jokowi berhasil mengekspor mebel puluhan kontainer dan ia 

berjalan-jalan di Eropa. 

  

Tidak seperti kebanyakan orang Indonesia yang mengunjungi Eropa dengan 

cara hura-hura atau foto sana, foto sini tanpa memahami hakikat 

masyarakatnya. Jokowi di Eropa berpikir reflektif. “Kenapa kota-kota di 

Eropa, kok sangat manusiawi, sangat tinggi kualitasnya baik kualitas 

penghargaan terhadap ruang gerak masyarakat sampai dengan kualitas 

terhadap lingkungan” lama ia merenung ini, akhirnya ia menemukan 

jawabannya “Ruang Kota dibangun dengan Bahasa Kemanusiaan, Bahasa 

Kerja dan Bahasa Kejujuran”. Tiga cara itulah yang kemudian dikembangkan 

setelah ia menduduki jabatan di Solo. 

 

Setelah sukses di bisnis, Jokowi berpikir “Bagaimana ia bisa berterima kasih 

pada bangsanya” lalu ia mendapatkan jawabannya, bahwa contoh terbaik 

untuk berterima kasih adalah menjadi pemimpin rakyat yang bertanggung 

jawab. Lalu ia masuk ke dalam dunia politik dengan seluruh rasa tanggung 

jawab. Pertanggung jawaban politiknya adalah pertanggungjawaban moral 

bukan karena ia mencari hidup dalam dunia politik, ia ikhlas dalam bekerja, 

baginya inilah cara berterima kasih pada bangsanya. 

 

Ia masuk ke dalam dunia politik, awalnya tidak dipercaya, karena sosoknya 

lebih mirip tukang becak alun-alun kidul ketimbang seorang pejabat yang 

gagah. Tapi beruntung bagi Jokowi, saat itu masyarakat Solo sedang bosan 

dengan pemimpin lama, mereka mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya 

Jokowi menang tipis. 

 

Masyarakat mempercayainya dan ia menjawabnya dengan siang malam 

bekerja untuk kotanya, ia datangi tanpa lelah rakyatnya, ia resmikan 

gapura-gapura pinggir jalan, ia hadir pada selamatan-selamatan kecil, ia 

terus diundang bahkan untuk meresmikan pos ronda sebuah RW sekalipun. 

Ia bekerja dari akarnya sehingga ia mengerti anatomi masyarakat. 

 

Setelah sukses menjadi walikota Solo dan kabarnya menjadi salah satu 

walikota terbaik dunia, Jokowi pun mengikuti Pilkada Jakarta untuk menjadi 

gubernur Jakarta. Setelah melalui dua putaran, ia terpilih menjadi gubernur 
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Jakarta. Nampaknya masyarakat Jakarta menginginkan pemimpin yang 

dekat dengan rakyatnya. 

 

Setelah terpilih menjadi gubernur, banyak tantangan yang harus ia hadapi. 

Bahkan di awal-awal jabatannya banjir melanda Jakarta. Ia pun harus 

bekerja keras siang malam mengatasi banjir tersebut. Visi dan misi Jokowi 

untuk membenahi Jakarta memang tidaklah mudah. Namun dengan kerja 

kerasnya, banyak orang yang yakin ia mampu melakukannya. 
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Mantan Office Boy raih omset ratusan 

juta dari bisnis ayam bakar  

No comments  

 

 

 

 

 

Hanya berijasah SMA Mas Mono sempat menjadi office boy. Tapi kini ia 

memperoleh omset ratusan juta rupiah dari bisnis ayam bakarnya yang 

diberi nama Ayam Bakar Mas Mono. 

 

Hidup ini ibrat roda yang berputar terkadang diatas terkadang dibawah. 

Filosofi hidup itulah yang dimaknai secara mendalam oleh Agus Pramono, 

Bos Ayam bakar Kalasan ( Mas Mono ) yang kini mempunyai tujuh outlet 

dan tersebar di berbagai wilayah di jakarta dan melayani jasa catering untuk 

Anteve, Trans TV dan TV7. 

 

Sempat di tempa kerasnya hidup di ibukota selama lebih dari satu 

dasawarsa, akhirnya Mas Mono, bisa menjadi juragan ayam bakar. Dalam 

sehari tak kurang dari 600 ekor ayam ia sajikan untuk para pelanggannya, 

yang terentang dari golongan bawah sampai atas. 

 

Mono hijrah dari madiun ke jakarta pada tahun 1994, setamat dari SMA. Di 

jakarta Ia bekerja sebagai karyawan restorant cepat saji California Fried 

Chicken sebagai coocker. 
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Tiga tahun kemudian atau 1997 ia keluar dari CFC, untuk memegang 

operasional rumah makan yang melayani jasa catering even-even khusus. 

kebetulan pada tahun itu, properti mengalami booming sehingga banyak 

sekali peluncuran perumahan-perumahan yang membutuhkan jasa catering. 

NAmun perjalanan hidup, tak ubahnya air yang pasang surut. akhir tahun 

1997 atau awal 1998, krisis ekonomi mendera kawasan ASIA, termasuk 

Indonesia. Penyelenggaraan event-event yang semula booming, mulai lesu. 

Order yang mula antre, berubah total, nyaris tak ada satupun order yang 

masuk. 

 

Mono masuk barisan dari jutaan penduduk Indonesia yang tidak memiliki 

pekerjaan tetap. Untuk menyambung hidupnya, Mono menulis puisi dan 

membuat vinyet untuk dikirimkan kesejumlah Media masa. 

 

Mono berusaha untuk melamar ke sejumlah perusahaan. Namun tidak ada 

satupun lamarannya yang membuahkan hasil. baru pada tahun 1998, 

dengan rekomendasi dari seorang temannya, mono diterima sebagai office 

boy di sebuah perusahaan konsultan. Pekerjaan mono sehari-hari adalah 

menyapu, mengepel dan memfotocopi dokumen, namun, disela-sela 

mengerjakan tugas pokoknya tersebut, mono belajar untuk mengoperasikan 

komputer. setelah berhasil mengoperasikan komputer ia mencari hasil 

tambahan dengan melayani jasa pengetikan skripsi. 

 

Meski sudah berusaha keras untuk mendapatkan hasil tambahan, tetapi 

tuntutan ekonomi berkembang jauh lebih pesat, sehingga mono merasa 

posisinya sebagi karyawan tidak bisa dipertahankan lagi. Ia berfikir untuk 

keluar dan memulai usaha sendiri. 

 

Modal cekak membuatnya berfikir keras, usaha apa yang cepat 

mendatangkan uang sehingga bisa menambal kebutuhan sehari-hari. 

Terlintas dibenaknya untuk membuat warung makan seperti yang berada di 

dekat kantornya. Namun dengan uang Rp. 500 ribu di tangan jelas tidak 

cukup dijadikan modal untuk mendirikan warung makan. 

 

Dengan dana yang ada usaha jualan pisang cokelat merupakan pilihan yang 

masuk akal. Ia membelanjakan sebagian dari uangnya untuk uang muka 
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membeli gerobak dan sisanya untuk membeli bahan baku. mulailah mono 

mendorong gerobaknya dan menjajahkan pisang cokelatdari satu sekolah 

dasar ke sekolah dasar lainnya. 

 

Di tengah kesulitan hidup, mono mengambil keputusan berani untuk 

menyunting pujaan hatinya, Nunung, yang kini telah memberinya buah hati 

Novita Anung Pramono. Pasangan muda ini hidup di satu kamar kontraakan 

dan tidur hanya beralaskan tikar tanpa kasur. agar sedikit empuk maka 

mono menganjal tikarnya dengan kardus-kardus bekas. 

 

Profesi sebagai penjual pisang coklat masih ia geluti. Kalau dagangannya 

masih sisa, maka sorenya ia ngetem di depan universitas Sahi. Untuk 

meringankan beban suaminya Nunung mengambil pekerjaan dari 

subkontraktor kardus sepatu. 

 

Pada suatu hari di tahun 2000, Mono melihat ada lapak di depan Usahid 

yang tidak terpakai. Mimpinya untuk memiliki warung ayam bakar kaki lima 

kembali menyeruak. Didukung istrinya yang jago memasak, mono mulai 

beralih profesi menjadi penjual ayam bakar. Pertama kali jualan ia 

membawa 5 ekor ayam yang ia jadikan 20 potong. pada waktu itu yang laku 

hanya 12 potong, "tetapi saya sudah sangat bersyukur. memiliki lapak saja 

saya merasa bermimpi," ucapnya. 

 

Kombinasi antara menu yang enak dan ketekunan, sedikit demi sedikit ayam 

bakar mas mono membuahkan hasil. hari demi hari, minggu berganti 

minggu, tahun beranjak tahun ayam bakarnya semakin laris. warungnya 

yang semula hanya menghabiskan lima ekor ayam sudah mampu menjual 

80 ekor ayam per harinya. karyawan yang semula hanya satu orang 

bertambah menjadi beberapa orang. 

 

“Meskipun warung saya hanya kaki lima, namun saya menerapkan standar 

operasional rumah makan besar. Karyawan memakai seragam, tidak 

memelihara kuku panjang, tidak berkumis dan tidak berjenggot,” ujar mas 

Mono. 

 

Lantaran adanya standar tersebut, Warung mono menjadi terlihat berbeda 

dibanding warung kaki lima lain sehingga warung tersebut mengalami 
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pertumbuhan pesat. Meski kondisi ekonomi semakin membaik, sang istri 

tidak tinggal diam. Sang istri berjualan nasi uduk di dekat sebuah kantor di 

jalan MT Haryono. warung nasi uduk yang buka antara pukul 06.00 – 10.00 

pada saat itu sudah meraup omset 800 ribu perhari. 

 

Nampaknya jalan terang terus terhampar. setelah satu pelanggannya, 

presenter dunia lain Trans TV, menyarankan agar mono menawarkan jasa 

catering ke stasiun televisi tersebut. ternyata tanpa melalui peroses berliku-

liku mono mendapat proyek itu, tak lama kemudian Anteve dan TV 7, 

memesan catering dari peria yang hobi memodifikasi sepeda motor ini. 

 

Pada sisi lain, mono juga melakukan ekspansi warungya. Dari salah satu 

pelanggannya ia mendapatkan penawaran tempat di jalan Tebet raya No.57, 

meski hanya kecil. Di tempat ini mono hanya bisa menempatkan 2 bangku 

kecil, tetapi di luar dugaan pelayannya membludak sehingga mereka rela 

makan sambil berdiri. setelah sukses di tempat ini, mono mengusung nama 

ayam bakar kalasan mas mono untuk jualannya. sebelumnya, ia tidak 

memakai merek untuk warungnya. 

 

Untuk menampung pelanggannya mono kembali membka warung di jalan 

Tebet Timur Dalam. lagi-lagi warung ini juga dipenuhi oleh pelanggan. 

Bukan hanya pelanggan lama, tetapi juga pelanggan baru, tetapi juga 

pelanggan baru sehingga warung ini yang semula diniatkan menampung 

pelanggan lama, malah bisa memperluas pasar lagi. Kini keseluruhan 

warung Mas Mono mencapai tujuh. Selain yang disebut di atas Mono juga 

memiliki warung di jalan Panggadegan Selatan Raya, Jalan pulo Nangka 

Barat II, jalan Inspeksi Saluran E 26 Kalimalang dan kampus ASMI pulo 

mas. 

 

Namun Mono sendiri mengaku sampai saat ini belum memiliki rumah dan 

mobil pribadi. Tiga mobil yang ia miliki adalah mobil operasional. sedang 

rumahnya masih kontrak. Namun sejatinya, dari omset satu bulan saja 

mono mampu membeli rumah ataupun mobil pribadi sekaligus.”Duitnya 

mengembangkan usaha Mas,” katanya seraya mengatakan dalam 

pengembangan usaha ia tidak pernah berhubungan dengan lembaga 

keuangan. 
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Sukses di mata mono tidak harus memiliki rumah mentereng atau mobil 

keren, melainkan apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi. “Mungkin 

orang lain memiliki pengertian lain tentang sukses adalah ketika seseorang 

bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya,” ujarnya kalem. 

 

Kunci sukses, kata Mono, adalah penerapan dari kata-kata mutiara yang 

sering diucapkan oleh banyak orang “Dimana ada kemauan di situ ada jalan. 

mungkin kata-kata itu sangat sederhana dan mungkin setiap orang sudah 

tahu tentang itu. tetapi kalau benar-benar di terapkan bisa menuntun hidup 

seseorang kearah yang lebih baik. saya merasakan sendiri kebenaran kata-

kata itu,” Tegas MAs Mono 

 

Selain itu, pengusaha yang satu ini juga dikenal rajin bersedekah. 
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Kisah sukses Chairul Tanjung  

No comments  

 

 

 

 

 

 

Salam Inspirasi sobat Bangun Inspirasi semua. Kali ini kita akan membaca 

mengenai kisah sukses dari Chaiul Tanjung pemilik, Trans TV, Trans 7, 

Trans Studio, Bank Mega, dll.  

 

Chairul Tanjung dulunya bukanlah berasal dari orang yang berada. Di 

masa kecilnya ia bisa disebut si anak singkong karena ia tinggal di 

kampung.   ia tinggal di rumah petak dengan WC yang terpisah dari rumah. 

Singkat cerita Chairul Tanjung diterima melanjutkan pendidikan di Fakultas 

kedokteran Gigi Universitas Indonesia. 

 

Di kampus UI, CT mulai mengasah kemampuan bisnisnya dengan menjual 

fotokopian pada teman-temannya. Begitu lulus, CT pun lebih memilih 

mengikuti hasratnya sebagai pengusaha ketimbang jadi dokter gigi. Naluri 

pengusaha mulai muncul dalam dirinya saat ia menjadi Mahasiswa, untuk 

membiayai kuliahnya yang cukup besar dia berjualan buku kuliah stensilan 

dan kaos selain itu Ia juga pernah membuka usaha foto kopi di kampus. 

Chairul juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan 

laboratorium di daerah Senen Raya, Jakarta Pusat, tetapi usahanya ini tidak 

berhasil. 
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 Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia, Chairul 

bersama tiga rekannya mendirikan PT Pariarti Shindutama pada tahun 1987. 

Dengan modal awal Rp 150 juta dari Bank Exim, (PT Pariarti Shindutama 

adalah perusahaan yang kegiatannya memproduksi sepatu anak-anak untuk 

ekspor). Karena Kerja keras yang luar biasa perusahaan tersebut mendapat 

pesanan 160 ribu pasang sepatu dari Italia. Akan tetapi, karena ada masalah 

internal dalam perusahaan (perbedaan visi tentang ekspansi usaha), 

Chairul pun memilih pisah dan mendirikan usaha sendiri. 

 

Beliau sangatlah piawai dalam membangun jaringan dan berorganisasi hal 

inilah yang membuat bisnisnya semakin berkembang. Setelah keluar dari PT 

Pariarti Shindutama Chairul mereposisikan dirinya ke tiga bisnis inti: yaitu 

keuangan, properti, dan multimedia.  

 

Kemudian ia pun mendirikan sebuah kelompok perusahaan dengan nama 

Para Group. Perusahaan Konglomerasi ini mempunyai Para Inti Holdindo 

sebagai fatherholding company, yang membawahkan beberapa sub-holding, 

yakni Para Global Investindo (bisnis keuangan), Para Inti Investindo(media 

dan investasi) dan Para Inti Propertindo (properti).  

 

Prestasi Para Group antara lain : di bisnis properti, Para Group memiliki 

Bandung Supermall. Mal seluas 3 hektar ini menghabiskan dana 99 miliar 

rupiah. Para Group meluncurkan Bandung Supermall sebagai Central 

Business District pada 1999. Sementara di bidang investasi, Pada awal 

2010, Para Group melalui anak perusahaannya, Trans Corp., membeli 

sebagian besar saham Carefour, yakni sejumlah 40 persen. Mengenai proses 

pembelian Carrefour, MoU (memorandum of understanding) pembelian 

saham Carrefour ditandatangani pada tanggal12 Maret 2010 di Perancis. 

 

Majalah ekonomi ternama Forbes merilis daftar orang terkaya dunia 2010. 

menurut majalah tersebut, Chairul Tanjung termasuk salah satu orang 

terkaya dunia asal Indonesia. Forbes menyatakan bahwa Chairul Tanjung 

berada di urutan ke 937 dunia dengan total kekayaan US$ 1 miliar. Tahun 

2011, menurut Forbes Chairul Tanjung menduduki peringkat 11 orang 

terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan US$ 2,1 miliar . 

Pada tanggal 1 Desember 2011, Chairul Tanjung meresmikan perubahan 

Para Grup menjadi CT Corp. CT Corp terdiri dari tiga perusahaan sub 
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holding: Mega Corp, Trans Corp, dan CT Global Resources yang meliputi 

layanan finansial, media, ritel, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. 

 

 

=============================================== 

 

Nah, itu dia salah satu contoh pengusaha sukses yang berawal dari 

kampung. Walaupun sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, 

namun naluri bisnisnya sama sekali tak berhubungan dengan bidang 

pendidikan yang ia tekuni saat menjadi mahasiswa. Dan kini Perusahaannya 

di bawah CT Corp terdiri dari pukuhan perusahaan di berbagai bidang. 

Wowww semoga kita bisa bangun inpirasi dari kisah inspirasi di atas.   
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Penghasilannya 1 milyar / tahun dari 

Twitter  

No comments  

 

 

 

Jaman sekarang tuh udah berubah. Ga mesti yang namanya kerja nyari duit 

harus duduk di kantor buat dapet gajian. Dan belum tentu orang yang 

kerjaannya cuma facebookan atau twitteran doang adalah orang yang males 

dan gak punya penghasilan. 

 

Buktinya orang yang satu ini, yang bernama Willy Jonathan adalah orang 

yang memanfaatkan twitter untuk meraih penghasilan. Tidak tanggung-

tanggung bahkan penghasilannya mencapai satu milyar rupiah per taun.  

 

 

Willy adalah pemilik akun @infojakarta, akun tersebut sudah difollow lebih 

dari 400 ribu orang. Maka dari itu iklan yang tayang di akun itu sekali 

tayang aja tarifnya bisa sampe 4 juta. Dan dalam setahun ia mampu meraup 

1 milyar rupiah. 

 

Belum lagi, sederet akun lainnya berbasis kota yang dimilikinya, seperti 

Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Malang, dan 

Palembang.  

 

Ide bisnis ini berawal dari hobinya berbagi informasi seputar kota Jakarta di 
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akun Twitter. Awalnya, pada Januari 2010, ia membuat akun @Info Jakarta 

untuk menyalurkan hobi itu. 

 

Tak disangka, banyak yang menjadi follower. Lantas ia melihat peluang 

bisnis dari akun yang memiliki ratusan ribu followers. Makanya, mulai 2011, 

ia menawarkan peluang kerja sama dengan pelaku usaha kecil menengah 

(UMKM), bahkan pemilik brand ternama.  

 

Gayung bersambut, banyak klien yang berminat. Bahkan, kini setiap bulan 

dia bisa kedatangan 11-20 klien baru. Akun @Info Jakarta memosisikan 

bisnis untuk followers berusia 25-34 tahun, yang rata-rata karyawan dan 

mahasiswa.  

 

Willy memang bukan orang baru di bisnis media. Pada umur 21, ia 

menerbitkan majalah pertamanya, Suave Magazine. Ini satu-satunya media 

komunitas yang mengiringi pertumbuhan distribution clothing atau distro di 

Bandung.  

 

Kata Willy, Twitter terbukti cukup efektif mempromosikan produk atau 

event. Terlebih lagi, fakta menunjukkan Jakarta menjadi kota yang 

warganya teraktif menggunakan Twitter di dunia. 

 

Meski begitu, ia belum berencana menambah akun Twitter, lantaran masih 

fokus mengembangkan akun-akun yang sudah ada. "Sebab, tren Twitter 

belum bisa diprediksi berlangsung jangka panjang atau tidak, jadi saya tidak 

bisa mengandalkan pemasukan dari situs ini," ungkapnya.  

 

Sebagai ekspansi, Willy sedang mengembangkan situs www.infojkt.com, dan 

mendirikan digital marketing consultant bertajuk Marketbiz. 
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Kisah Sukses Pengusaha makanan 

rumput laut "Tao Kae Noi"  

8 comments   

 

 

 

Kalo kita lihat iklan di TV ada iklan makanan ringan yang terbuat dari 

rumput laut, "Tao Kae Noi". Itu adalah makanan ringan yang berasal dari 

Thailand. Pengusaha yang memiliki produk itu adalah Top Ittipat, 

pengusaha muda asal Thailand yang saat ini menjadi pengusaha muda 

terkaya di Thailand di usia yang ke 26 tahun. 

  

 

Sebelumnya Top Ittipat adalah pria biasa seperti anak muda pada 

umumnya yang sempat kecanduan game di usia ke 16 tahun. Tapi dari 

kesukaannya akan dunia game, Top mendapatkan uang dari menjual item 

senjata-senjata miliknya di game online. Dengan bisnisnya ini dia bahkan 

meraih penghasilan mencapai 1 juta Baht dan dapat membeli sebuah mobil 

seharga 600 Baht (sekitar 200 juta rupiah).  
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Disaat yang bersamaan, bisnis orang tuanya mengalami kebangkrutan dan 

disaat yang bersamaan pula karena kemalasannya di sekolah selama ini, 

Top tidak berhasil masuk kuliah perguruan tinggi negeri dan harus masuk 

Universitas Swasta.  

 

Dengan sisa uang yang dimilikinya Top beralih usaha ke bisnis DVD Player 

tapi Top ditipu mentah-mentah sebab semua DVD Playernya ternyata 

barang palsu dan uangnya tidak dapat kembali. Top Ittipat juga berusaha 

mencari pinjaman uang ke bank untuk memulai usaha baru. Namun, pihak 

bank tak begitu saja menyetujuinya. 

 

Di titik inilah Top mulai menyadari kesalahannya karena telah melalaikan 

sekolah dan pelajaran. Di titik yang sama ini jugalah, Top mulai 

bersentuhan dengan kerasnya dunia bisnis.  

 

Hutang yang melilit usaha orang tuanya pun semakin memperburuk 

keadaan. Terlebih lagi rumah mereka disita pihak Bank. Ditengah himpitan 

ini Top tetap berkeras.  

 

Setelah akhirnya dapatkan pinjaman dari bank, segala hal dia coba lakukan, 

Top mencoba berjualan kacang (chesnut) bersama dengan pamannya. 

Diawali dengan mencari cara bagaimana strategi berjualan yang baik supaya 

bisa laris kepada para penjual kacang lainnya yang telah sukses sampai 

lakukan beberapa eksperimen untuk mendapatkan resep terbaik bagi produk 

kacangnya sehingga memiliki cita rasa yang khas dan unik.  

 

Lalu Top membuka kedai di mall dan belajar tentang menemukan tempat 

yang stategis. Sebab lokasi menjadi salah satu faktor menentukan dalam 

keberhasilan penjualan suatu produk.  

 

Namun berwiraswata memanglah tidak mudah. Saat Top mulai melakukan 

ekspansi bisnis chesnutnya secara besar-besaran, timbul suatu masalah lain 

dimana mesin pembuat kacang goreng yang Top pergunakan menimbulkan 

asap dan mengotori atap Mall sehingga harus tutup dan pihak Mall juga 

membatalkan kontrak kedainya. Dititik ini Top hampir putus asa.  
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Orang tuanya pun memutuskan untuk pergi ke China. Top Ittipat tetap 

berkeras untuk bertahan di Thailand dan melanjutkan usahanya. Dari bisnis 

jual kacang, Top beralih haluan untuk berbisnis rumput laut goreng. 

Makanan cemilan yang kekasihnya berikan.  

 

Inspirasi memang bisa datang dari mana saja, sekalipun akhir kisah 

cintanya tak memberikan kenangan yang manis sebab kekasihnya pun 

akhirnya meninggalkan Top dikarenakan ia lebih konsentrasi mengurus 

bisnis dan usahanya. 

 

Top Ittipat pun memulai usaha kerasnya dengan mencari bahan rumput 

laut lalu belajar rahasia menggoreng rumput lautnya. Biaya yang 

dikeluarkan untuk pembelajaran ini mencapai lebih dari 100 ribu Baht. Tidak 

mudah memang baginya untuk membuat snack rumput lautnya menjadi 

makanan yang enak. Ia harus mencoba berulang kali bahkan sampai 

pamannya masuk rumah sakit gara-gara mencicipi snack rumput laut 

yang dibuatnya. Tapi ia tak putus asa hingga akhirnya berhasil menemukan 

rasa snack rumput laut yang renyah. 

 

Top juga harus mempelajari cara untuk mempertahankan rumput lautnya 

agar tidak basi jika disimpan untuk beberapa hari lamanya. Dalam tekanan 

yang begitu hebat Top berusaha mencari tahu tentang strategi penjualan 

dan inspirasi pun datang kembali untuk menjual produknya di mini market 

7-Eleven.  

 

Lagi-lagi tidak semudah membalik telapak tangan. 7-Eleven ternyata 

memiliki standard yang tinggi yang harus dipenuhi supaya produk Top bisa 

masuk pasaran. Berbagai upaya Top lakukan tapi semua mengalami 

kebuntuan. 

 

Keputusasaan melanda dirinya. Top hampir-hampir memutuskan untuk 

berangkat ke China tapi sebelum itu terjadi Top melakukan usaha 

terakhirnya demi memenuhi syarat dari pihak 7-Eleven dan upaya 

terakhirnya kali ini tidak sia-sia.  

 

Kesulitan yang ada mulai dari inovasi untuk kemasan produknya sampai Top 
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juga diharuskan memiliki pabrik untuk memproduksi dalam jumlah besar. 

Dengan susah payah semuanya dapat terpenuhi.  

 

Untunglah juga ada kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa, yang 

akhirnya Top ubah menjadi sebuah pabrik kecil. Dengan begini Top berhasil 

memenuhi syarat ketentuan serta quota yang ditetapkan. 2 tahun kemudian 

Top Ittipat berhasil membayar hutang keluarganya dan berhasil mengambil 

kembali rumah keluarganya.  

 

Perjuangan Top Ittipat, segala kegagalan, getir dan pahit serta rasa duka 

dalam membangun sebuah bisnis kini mengantar Top pada sebuah 

kesuksesan.  

 

Sekarang ini di Thailand siapa yang tak mengenal akan "Tao Kae Noi" 

produk cemilan rumput laut terlaris di Thailand bahkan telah masuk juga ke 

berbagai Negara tetangga termasuk Indonesia.  

 

Dengan penghasilan 800 juta Baht per tahun dan mempekerjakan 2.000 staf 

maka Top Ittipat yang bernama lengkap Top Aitthipat Kulapongvanich ini 

telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai "A young billionaire from 

Thailand". 

 

Kisah suksesnya pun diangkat ke dalam sebuah film yang berjudul The 

Billioner. 
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Kisah Hidup Ustad Yusuf Mansur  

1 comment  

 

 

 

 

 

 

Ustad Yusuf Mansur lahir dari keluarga Betawi yang berkecukupan. Ustad 

Yusuf adalah buah cinta dari pernikahan Abdurrahman Mimbar dan 

Humrif‟ah. Ustad Yusuf sangat dimanja oleh orangtuanya. Tak ada 

permintaannya yang tak dikabulkan oleh orangtuanya. Kala muda Ustad 

Yusuf gemar balapan motor. Ia lebih suka balapan dari pada kuliah. Ustad 

Yusuf yang kuliah di jurusan Informatika berhenti di tengah jalan. “Saya ini 

DO (droop Out),” cerita Ustad Yusuf. Pada tahun 1996 Yusuf terjun dibisnis 

Informatika. Sayang bisnisnya ini tak mendatangkan untung. Bahkan malah 

menyebabkan dirinya terlilit utang yang jumlahnya miliaran. 

 

Gara-gara terlilit utang juga Ustad Yusuf harus merasakan dinginnya 

penjara selama 2 bulan. Lepas bebas Yusuf kembali mencoba berbisnis, tapi 

gagal lagi dan terlilit utang kembali. Cara hidup yang keliru membawa 

Ustad Yusuf Mansur kembali masuk bui pada 1998. “Saat itu saya lupa 

dan jauh dari Allah. Dampak dari itu luar biasa,” ucap Ustad Yusuf 

Mansur. Di penjara yang kedua, Yusuf mendekam di bui selama 14 hari. 

Hari-hari Yusuf terasa berat di dalam penjara. Satu hari di dalam penjara, 

Ustad Yusuf merasakan rasa lapar yang amat sangat. Maklum seharian 

belum makan, jatah makanan tidak ada. Di dekat tempat duduknya, Ustad 

Yusuf melihat sepotong roti. Ketika roti akan masuk ke mulutnya, ia melihat 
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segerombolan semut yang tengah mencari makan. “Entah apa yang saya 

pikirkan saat itu. Yang pasti, saya membagi roti itu menjadi dua bagian, 

untuk semut-semut dan untuk saya sendiri sambil berharap mereka akan 

mendoakan saya agar segera mendapatkan makanan. Ajaib! Lima menit 

setelah itu saya dapat nasi bungkus Padang,” tutur Ustad Yusuf. Petunjuk 

itu yang membuat hidup Ustad Yusuf Mansur berubah. “Saya yang 

narapidana bisa mendapatkan manfaat dari berbagi roti dengan semut, 

apalagi yang sedang bebas di luar,” tandas pria yang menghabiskan masa 

kecilnya di madrasah ini. Hal ini yang menginspirasi Ustad Yusuf untuk 

menyampaikan materi sedekah di setiap tausiah. 

 

Pengalaman di penjara juga yang menginspirasi Ustad Yusuf Mansur 

untuk menulis buku Wisata Hati Mencari Tuhan Yang Hilang. Buku itu 

terinspirasi kala Ustad Yusuf sangat rindu dengan orangtuanya. “Secara 

fisik, tembok penjara memang memisahkan saya dan orangtua. Tapi hati 

kami tidak terpisahkan. Akhirnya saya memejamkan mata dan 

mengosongkan pikiran. Saya bawa hati saya untuk bertemu dengan ibu dan 

saudara-saudara saya. Ajaib itu mampu mengobati rindu saya pada 

orangtua,” kenang ustad Yusuf Mansur. 

 

Ustad Yusuf bahagia sekali kala kerabatnya menjemput dirinya dipenjara. 

Tapi baru keluar dari penjara, ia kembali berutang. Pasalnya mobil yang 

digunakan untuk menjempt Ustad Yusuf belum dibayar alias hutang. Lepas 

penjara Ustad Yusuf mencoba meminta uang pada orangtuanya sebesar 20 

juta untuk modal usaha. Tapi kala itu orangtuanya tidak ada, yang ada 

hanya kerabatnya. Oleh kerabatnya, Ustad Yusuf diberi uang sebesar 20 

ribu: 3 ribu untuk ongkos, 3 ribu untuk makan, dan sisanya dibuat modal 

untuk jual es plastik. Ustad Yusuf pernah jualan es di terminal Kali Deres. 

Hari pertama jualan, esnya hanya terjual 5 buah. Ustad Yusuf bingung 

dengan masa depannya. Ustad Yusuf terinspirasi kala mengaji dengan 

gurunya. Gurunya mengajar Ustad Yusuf untuk sedekah. Esoknya 5 butir 

esnya ia sedekah „kan pada anak-anak. “Usai sedekah, es saya tak kunjung 

laku. Saya jalan keliling terminal, tapi tidak ada yang beli. Lantas saya 

letakkan termos es di dekat masjid, sedang saya sholat dan berdoa. Ajaib, 

begitu selesai sholat es saya habis,” Ustad Yusuf kembali menceritakan 

betapa besarnya kekuatan sedekah. 
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Bisnis es Yusuf Mansur berkembang, tak lagi berjualan pake termos, tapi 

pakai gerobak. Ia juga mulai punya anak buah. Kabar Ustad Yusuf 

berjualan es sampai di telinga orangtuanya yang lantas mengutus 

pembantunya untuk mencari kebenarannya. Hasil utusan orangtua Ustad 

Yusuf tak bertemu. Ustad Yusuf tak lagi berjualan di Kali Deres lagi. 

“Utusan ibu saya bilang, pada ibu saya kalau saya tidak mungkin jualan es 

karena sebelumnya saya sudah terbiasa hidup enak,” katanya. Hidup Ustad 

Yusuf mulai berubah kala ia berkenalan dengan polisi. Polisi itu 

memperkenalkan ia dengan LSM. “Saat itu gaji saya cuma 50 ribu sebulan. 

Tapi senangnya saya kembali akrab dengan dunia komputer,” ucapnya. 

Selama kerja di LSM, Ustad Yusuf membuat buku Wisata Hati Mencari Tuhan 

Yang Hilang. Tak dinyana, buku itu mendapat sambutan yang luar biasa. 

Ustad Yusuf sering diundang untuk bedah buku tersebut. 

 

“Cara saya membedah buku saya dengan bertutur. Ternyata cara ini banyak 

disukai orang. Dari sini saya sering diundang ceramah,” tutur Ustad Yusuf 

mengisahkan, pengalamannya meski tak sempat menuntaskan kuliah, Ustad 

Yusuf bersama dua temannya mendirikan perguruan tinggi Sekolah Tinggi 

Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika. 

 

Untuk mengejar hutangnya yang segunung alias milyaran dengan 

penghasilan yang ngepas Ustadz Yusuf Mansur mulai mengajar diterminal 

kali deres, mengajarkan sedekah, dengan mengajak orang mempraktekan 

sedekah maka pahalanya sama dengan jumlah nilai sedekah yang 

dikumpulkan, nilai pahala yang kekumpul akhirnya dengan izin Allah SWT 

hutangnya terlunasi dan penghidupannya yang menanjak. 

 

Rasulullah s.a.w. bersabda:  

 

“Barangsiapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka ia memperoleh pahala 

sebagaimana pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa 

dikurangi sedikitpun dan dari pahala-pahala mereka yang mencontohnya itu, 

sedang barangsiapa yang mengajak kearah keburukan, maka ia memperoleh 

dosa sebagaimana dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa 

dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu.” (HR 

Muslim) 
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Karier Ustad Yusuf Mansur makin mengkilap setelah bertemu denganYusuf 

Ibrahim, Produser dari label PT Virgo Ramayana Record. Kerja samanya 

dengan Yusuf Ibrahim, Ustad Yusuf menelurkan kaset Tausiah Kun Faya 

Kun, The Power of Giving dan Keluarga Sakinah yang baru saja di lepas ke 

pasar. 

 

Lewat tausiah, Ustad Yusuf berharap, bisa menutup semua dosa yang 

pernah ia perbuat. “Dosa saya ini banyak sekali, terutama pada orangtua 

saya. Saya ini pernah menjual tanahnya tanpa sepengetahuan beliau. 

Dengan tausiah saya berharap dosa saya makin lama makin hilang. Inilah 

yang bisa saya lakukan untuk Allah,” ucap Ustad Yusuf. Ternyata petunjuk 

Allah bisa datang dari mana saja dengan cara yang sama sekali tidak kita 

sadari. Seperti yang dialami Ustad Yusuf yang disadarkan oleh Allah melalui 

semut. Namun tidak semua orang mau mengambil hikmah dan pelajaran 

yang sedemikian banyak. Dan tidak semua mereka mau menjadikan Quran 

dan Sunnah sebagai pedoman kehidupannya. 
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"Andrea Hirata" Sukses menjadi Novelis  

No comments  

 

 

 

 

Andrea Hirata 

 

Menjadi seorang penulis novel terkenal mungkin tak pernah ada dalam 

pikiran Andrea Hirata sejak masih kanak-kanak. Berjuang untuk meraih 

pendidikan tinggi saja, dirasa sulit kala itu. Namun, seiring dengan 

perjuangan dan kerja keras tanpa henti, Andrea mampu meraih sukses 

sebagai penulis memoar kisah masa kecilnya yang penuh dengan 

keperihatinan. Lalu bagaimana sebenarnya sosok novelis best seller ini? 

 

Selain meraih kesuksesan dengan larisnya buku yang ia tulis, Andrea juga 

patut berbangga hati karena novel „Laskar Pelangi‟ telah diangkat ke layar 

lebar oleh dua pembuat film jempolan, Mira Lesmana dan Riri Riza. 

 

Kendati sudah meraih sukses melalui novel Laskar Pelangi, Andrea masih 

merasa sebagai Andrea Hirata kecil yang kerap dipanggil dengan julukan 

“Ikal”. Perjalanan hidup Andrea sebenarnya memang tak jauh berbeda 

dengan apa yang diceritakan di dalam novel. Ia hanyalah anak kampung 

yang ingin meraih cita-cita setinggi langit. Itulah yang kemudian menjadi 

motivasi terbesar Andrea untuk mengukir prestasi di bidang tulis-menulis. 

 

Semangat belajar Andrea kecil memang sangat menggebu-gebu. Tekadnya 

kala itu, ia tak ingin menjadi anak kampung yang bodoh dan tak memiliki 

harapan di masa depan. Dengan tekad tersebut, perjuangan kerasnya 
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mengantarkan Andrea menuju dunia sastra yang kemudian membesarkan 

namanya. Kini, siapa tak kenal dengan nama Andrea Hirata. Hampir semua 

penyuka novel dan penggemar film layar lebar mengagumi sosok penulis 

berambut ikal ini. 

 

Andrea Hirata sendiri merupakan anak keempat dari pasangan Seman Said 

Harunayah dan NA Masturah. Ia dilahirkan di sebuah desa yang termasuk 

desa miskin dan letaknya yang cukup terpelosok di pulau Belitong pada 24 

Oktober 35 tahun silam. 

 

Tinggal di sebuah desa dengan segala keterbatasan memang cukup 

mempengaruhi pribadi Andrea sedari kecil. Ia mengaku lebih banyak 

mendapatkan motivasi dari keadaan di sekelilingnya yang banyak 

memperlihatkan keperihatinan. Nama Andrea Hirata sebenarnya bukanlah 

nama pemberian dari kedua orang tuanya. Sejak lahir ia diberi nama Aqil 

Barraq Badruddin. Merasa tak cocok dengan nama tersebut, Andrea pun 

menggantinya dengan Wadhud. Akan tetapi, ia masih merasa terbebani 

dengan nama itu. Alhasil, ia kembali mengganti namanya dengan Andrea 

Hirata Seman Said Harun sejak ia remaja. 

 

“Andrea diambil dari nama seorang wanita yang nekat bunuh diri bila 

penyanyi pujaannya, yakni Elvis Presley tidak membalas suratnya,” ungkap 

Andrea. Sedangkan Hirata sendiri diambil dari nama kampung dan bukanlah 

nama orang Jepang seperti anggapan orang sebelumnya. Sejak remaja 

itulah, pria asli Belitong ini mulai menyandang nama Andrea Hirata. 

Andrea tumbuh seperti halnya anak-anak kampung lainnya. Dengan segala 

keterbatasan, Andrea tetap menjadi anak periang yang sesekali berubah 

menjadi pemikir saat menimba ilmu di sekolah. Selain itu, ia juga kerap 

memiliki impian dan mimpi-mimpi di masa depannya. 

 

Seperti yang diceritakannya dalam novel Laskar Pelangi, Andrea kecil 

bersekolah di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat 

mengenaskan dan hampir rubuh. Sekolah yang bernama SD Muhamadiyah 

tersebut diakui Andrea cukuplah memperihatinkan. Namun karena ketiadaan 

biaya, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai 

kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak 

nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang cukup besar untuk belajar. Di 
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sekolah itu pulalah, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki 

dengan sebutan Laskar Pelangi. 

 

Peran Bu Muslimah. Di SD Muhamadiyah pula, Andrea bertemu dengan 

seorang guru yang hingga kini sangat dihormatinya, yakni NA (Nyi Ayu) 

Muslimah. “Saya menulis buku Laskar Pelangi untuk Bu Muslimah,” ujar 

Andrea . 

 

Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak 

lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti besar bagi kehidupan Andrea. 

Perubahan dalam kehidupan Andrea, diakuinya tak lain karena motivasi dan 

hasil didikan Bu Muslimah. Sebenarnya di Pulau Belitong ada sekolah lain 

yang dikelola oleh PN Timah. Namun, Andrea tak berhak untuk bersekolah di 

sekolah tersebut karena status ayahnya yang masih menyandang pegawai 

rendahan. 

 

“Novel yang saya tulis merupakan memoar tentang masa kecil saya, yang 

membentuk saya hingga menjadi seperti sekarang,” tutur Andrea yang 

memberikan royalti novelnya kepada perpustakaan sebuah sekolah miskin 

ini. 

 

Tentang sosok Muslimah, Andrea menganggapnya sebagai seorang yang 

sangat menginspirasi hidupnya. “Perjuangan kami untuk mempertahankan 

sekolah yang hampir rubuh sangat berkesan dalam perjalanan hidup saya,” 

ujar Andrea. 

 

Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya 

mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba 

ilmu. Tak heran, ia sangat mengagumi sosok Bu Muslimah sebagai salah 

satu inspirator dalam hidupnya. Menjadi seorang penulis pun diakui Andrea 

karena sosok Bu Muslimah. Sejak kelas 3 SD, Andrea telah membulatkan 

niat untuk menjadi penulis yang menggambarkan perjuangan Bu Muslimah 

sebagai seorang guru. “Kalau saya besar nanti, saya akan menulis tentang 

Bu Muslimah,” ungkap penggemar penyanyi Anggun ini. Sejak saat itu, 

Andrea tak pernah berhenti mencoret-coret kertas untuk belajar menulis 

cerita. 
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Merantau ke Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan di kampung 

halamannya, Andrea lantas memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta 

selepas lulus SMA. Kala itu, keinginannya untuk menggapai cita-cita sebagai 

seorang penulis dan melanjutkan ke bangku kuliah menjadi dorongan 

terbesar untuk hijrah ke Jakarta. Saat berada di kapal laut, Andrea 

mendapatkan saran dari sang nahkoda untuk tinggal di daerah Ciputat 

karena masih belum ramai ketimbang di pusat kota Jakarta. Dengan 

berbekal saran tersebut, ia pun menumpang sebuah bus agar sampai di 

daerah Ciputat. Namun, supir bus ternyata malah mengantarkan dirinya ke 

Bogor. Kepalang tanggung, Andrea lantas memulai kehidupan barunya di 

kota hujan tersebut. 

 

Beruntung bagi dirinya, Andrea mampu memperoleh pekerjaan sebagai 

penyortir surat di kantor pos Bogor. Atas dasar usaha kerasnya, Andrea 

berhasil melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas 

Indonesia. Merasakan bangku kuliah merupakan salah satu cita-citanya 

sejak ia berangkat dari Belitong. Setelah menamatkan dan memperoleh 

gelar sarjana, Andrea juga mampu mendapatkan beasiswa untuk 

melanjutkan pendidikan S2 Economic Theory di Universite de Paris, 

Sorbonne, Perancis dan Sheffield Hallam University, Inggris. Berkat otaknya 

yang cemerlang, Andrea lulus dengan status cum laude dan mampu meraih 

gelar Master Uni Eropa. 

 

Sekembalinya ke tanah air, Andrea bekerja di PT Telkom tepatnya sejak 

tahun 1997. Mulailah ia bekerja sebagai seorang karyawan Telkom. Kini, 

Andrea masih aktif sebagai seorang instruktur di perusahaan telekomunikasi 

tersebut. Selama bekerja, niatnya menjadi seorang penulis masih 

terpendam dalam hatinya. Niat untuk menulis semakin menggelora setelah 

ia menjadi seorang relawan di Aceh untuk para korban tsunami. “Waktu itu 

saya melihat kehancuran akibat tsunami, termasuk kehancuran sekolah-

sekolah di Aceh,” kenang pria yang tak memiliki latarbelakang sastra ini. 

 

Tiga Minggu untuk Laskar Pelangi. Kondisi sekolah-sekolah yang telah 

hancur lebur lantas mengingatkannya terhadap masa lalu SD Muhamadiyah 

yang juga hampir rubuh meski bukan karena bencana alam. Ingatan 

terhadap sosok Bu Muslimah pun kembali membayangi pikirannya. 

Sekembalinya dari Aceh, Andrea pun memantapkan diri untuk menulis 
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tentang pengalaman masa lalunya di SD Muhamadiyah dan sosok Bu 

Muslimah. “Saya mengerjakannya hanya selama tiga minggu,” aku pria yang 

berulang tahun pada 24 Oktober ini. 

 

Naskah setebal 700 halaman itu lantas digandakan menjadi 11 buah. Satu 

kopi naskah tersebut dikirimkan kepada Bu Muslimah yang kala itu tengah 

sakit. Sedangkan sisanya dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya dalam 

Laskar Pelangi. Tak sengaja, naskah yang berada dalam laptop Andrea 

dibaca oleh salah satu rekannya yang kemudian mengirimkan ke penerbit. 

Bak gayung bersambut, penerbit pun tertarik untuk menerbitkan dan 

menjualnya ke pasar. Tepatnya pada Desember 2005, buku Laskar Pelangi 

diluncurkan ke pasar secara resmi. Dalam waktu singkat, Laskar Pelangi 

menjadi bahan pembicaraan para penggemar karya sastra khususnya novel. 

 

Dalam waktu seminggu, novel perdana Andrea tersebut sudah mampu 

dicetak ulang. Bahkan dalam kurun waktu setahun setelah peluncuran, 

Laskar Pelangi mampu terjual sebanyak 200 ribu sehingga termasuk 

dalam best seller. Hingga saat ini, Laskar Pelangi mampu terjual lebih dari 

satu juta eksemplar. 

 

Penjualan Laskar Pelangi semakin merangkak naik setelah Andrea muncul 

dalam salah satu acara televisi. Bahkan penjualannya mencapai 20 ribu 

dalam sehari. Sungguh merupakan suatu prestasi tersendiri bagi Andrea, 

terlebih lagi ia masih tergolong baru sebagai seorang penulis novel. Padahal 

Andrea sendiri mengaku sangatlah jarang membaca novel sebelum menulis 

Laskar Pelangi. Sukses dengan Laskar Pelangi, Andrea kemudian kembali 

meluncurkan buku kedua, Sang Pemimpi yang terbit pada Juli 2006 dan 

dilanjutkan dengan buku ketiganya, Edensor pada Agustus 2007. Selain 

meraih kesuksesan dalam tingkat penjualan, Andrea juga meraih 

penghargaan sastra Khatulistiwa Literary Award (KLA) pada tahun 2007. 

 

Kini, Andrea sangat disibukkan dengan kegiatannya menulis dan menjadi 

pembicara dalam berbagai acara yang menyangkut dunia sastra. 

Penghasilannya pun sudah termasuk paling tinggi sebagai seorang penulis. 

Namun demikian, beberapa pihak sempat meragukan isi dari novel Laskar 

Pelangi yang dianggap terlalu berlebihan. “Ini kan novel, jadi wajar 

seandainya ada cerita yang sedikit digubah,” ungkap Andrea yang memiliki 
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impian tinggal di Kye Gompa, desa tertinggi di dunia yang terletak di 

pegunungan Himalaya. Kesuksesannya sebagai seorang penulis tentunya 

membuat Andrea bangga dan bahagia atas hasil kerja kerasnya selama ini. 

 

Perasaan bangga dan bahagia semakin dirasakan Andrea tatkala Laskar 

Pelangi diangkat menjadi film layar lebar oleh Mira Lesmana dan Riri Riza. 

“Saya percaya dengan kemampuan mereka,” ujarnya tegas. Apalagi, film 

Laskar Pelangi juga sempat ditonton oleh orang nomor satu di negeri ini, 

Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. “Kini Laskar Pelangi 

memiliki artikulasi yang lebih luas daripada sebuah buku. Nilai-nilai dalam 

Laskar Pelangi menjadi lebih luas,” tutur Andrea sembari menutup 

pembicaraan. 
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Tukang Setrika Jadi Penulis Sukses  

No comments  

 

 

 

Dia adalah seorang tukang setrika di perusahaan binatu, dia tinggal 

disebuah kontrakan kecil dan mendapat upah $60 seminggu. Istrinya 

bekerja di malam hari, namun dengan dua pekerjaan tersebut mereka nyaris 

tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

 

Hingga saat bayi mereka terkena infeksi telinga. Mereka tidak memiliki biaya 

pengobatan dan harus menjual beberapa barang perabotan mereka untuk 

membeli obat antibiotik. Pekerja binatu inimemiliki impian ingin menjadi 

penulis. Setiap malam dan akhir pekan bunyi mesin ketiknya memenuhi 

kontrakan kecilnya. Dia menabungkan sebagian uang belanjanya untuk 

mengirimkan naskah pada penerbit dan agen. 

Semua orang menolak hasil karyanya, dan surat jawaban yang diterimanya 

pun cukup singkat. 

“Tulisan anda belum memenuhi syarat”. Bahkan dia sendiri pun tidak yakin 

jika hasil karyanya disempatkan dibaca oleh editor. 

Pada suatu hari si pekerja binatu tersebut membaca sebuah novel yang 

mengingatkannya akan hasil karyanya. Kemudian dia mengirimkan hasil 

karyanya kepada sebuah penerbit buku, dan naskah itu diterima oleh Bill 

Thompson. 

 

Beberapa minggu kemudian, sebuah jawaban yang hangat dan ramah 

diterimanya melalui pos. Naskah itu punya banyak kesalahan, tetapi Bill 

Thompson yakin pekerja binatu ini punya bakat sebagai seorang penulis dan 

mendorongnya untuk mencobanya lagi. 

Dalam 18 bulan berikutnya, si pekerja binatu mengirimkan dua naskah lagi 

kepada editor. Namun sekali lagi pekerja binatu tersebut mendapatkan 
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jawaban yang kurang memuaskan dari editor. Tanpa putus asa, si pekerja 

binatu pun mulai mengerjakan novel berikutnya. Karena tagihan yang terus 

menumpuk, membuatnya mulai kehilangan harapan. 

Pada suatu malam dia membuang naskahnya ke keranjang sampah. 

Keesokannya istrinya mengambilnya lagi. “Kau tak boleh menyerah saat 

keberhasilan telah begitu dekat”, kata istrinya. 

Si pekerja binatu menatap halaman-halaman naskahnya. Mungkin dia mulai 

kehilangan rasa percaya diri, tetapi istrinya percaya dan tetap 

mendukungnya. Demikian pula dengan seorang editor di New York percaya 

bahwa dia berbakat dan memberinya semangat. Maka timbullah 

semangatnya yg hampir padam. 

Setiap hari dia mulai menulis lagi untuk menyempurnakan kembali 

novelnya. Setelah dia selesai, dikirimkannya kembali novel itu kepada Bill 

Thompson. Di luar dugaannya perusahaan penerbitan Thompson 

menyerahkan uang muka $2500, dan lahirlah cerita horor klasik karya 

“Stephen King” -si tukang setrika tadi- yang berjudul “Carrie”. 

Novel tersebut terjual lima juta eksemplar dan menjadi film yang paling 

banyak meraup keuntungan pada tahun 1976. 
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Berawal dari kebodohan (Adam Khoo)  

No comments  

 

 

 

 

 

www.banguninspirasi.com - Jika dahulu Thomas Alfa Edison pernah 

dikeluarkan dari sekolahnya karena dicap sebagai anak yang dungu. Ada 

pula seorang milyarder asal Singapura yang awalnya sangat bodoh namun 

hidupnya berbalik 180 derajat. Orang itu adalah Adam Khoo. 

 

Ketika umur 12 tahun Adam dicap sebagai orang yang malas, bodoh, agak 

terbelakang dan tidak ada harapan. Ketika masuk SD, dia benci membaca; 

maunya hanya main game computer dan nonton TV. Karena tidak belajar, 

banyak nilai F yang membuat dia semakin benci kepada gurunya; benci 

belajar, bahkan juga benci terhadap sekolah. 

 

Saat duduk di kelas 3 dia dikeluarkan dari sekolah, dan pindah ke sekolah 

yang lain. Ketika mau masuk SMP, dia ditolak 6 sekolah, dan akhirnya 

masuk sekolah yang terjelek. Di sekolah yang begitu banyak orang 

bodohnya dan tidak diterima di sekolah yang baik itu, Adam Khoo termasuk 

yang paling bodoh. Di antara 160 murid seangkatan, Adam Khoo menduduki 

peringkat 10 terbawah. 

 

Orangtuanya panik dan menirim dia ke banyak les, tapi hal itu tidak 

menolong sama sekali. Di sebuah sekolah dengan nilai 0-100, rata-rata 

nilainya adalah 40. Bahkan guru matematikanya pernah mengundang ibunya 
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dan bertanya, “Kenapa di SMP kelas 1, Adam Khoo tidak bisa mengerjakan 

soal kelas 4 SD?” 

 

Pada umur 13 tahun, Adam Khoo dikirim ke Super-Teen Program yang 

diajari oleh Ernest Wong, yang menggunakan teknologi Accelerated 

Learning, Neuro Linguistic Programming (NLP) dan Whole Brain Learning. 

Sejak saat itu keyakinan Adam Khoo berubah. Ia yakin bahwa dia bisa. 

Ditunjukkan oleh Ernest Wong bahwa semua orang bisa menjadi genius dan 

menjadi pemimpin walaupun awalnya goblok sekalipun. Dikatakan oleh 

Ernest Wong , “Satu-satunya hal yang bisa menghalangi kita adalah 

keyakinan yang salah serta sikap yang negative.” Kata-kata ini 

mempengaruhi Adam Khoo. Dia akhirnya memiliki keyakinan bahwa kalau 

ada orang yang bisa mendapatkan nilai A, dia juga bisa. Selama ini Adam 

Khoo bodoh, karena dia masih muda, naïf, dan menerima sepenuh hati kata-

kata orang lain yang negative. 

 

Untuk pertama kalinya dalam hidupnya Adam Khoo berani menentukan 

target-nya, yaitu mendapatkan nilai A semua. Dia menentukan goal jangka 

pendeknya, yaitu masuk Vitoria Junior College (SMA terbaik di Singapura), 

tujuan jangka panjangnya masuk National University of Singapore dan 

menjadi murid terbaik disana. 

 

Ketika kembali ke sekolah, Adam Khoo langsung take action dengan 

menempel kata-kata motivasional yang dia gambar sendiri dan belajar 

menggunakan cara belajar yang benar (yang selama ini tidak diajarkan di 

sekolah manapun), menggunakan teknik membaca cepat, cara mencatat 

menggunakan kedua belah otak, dan menggunakan teknik super memori, 

dan ketika Adam Khoo ditanyai oleh gurunya, dia bisa menjawab dengan 

tepat. 

 

Ketika teman-teman dan gurunya bertanya apa yang akan dia raih, dijawab 

oleh Adam Khoo bahwa dia akan menjadi ranking No.1 di sekolahnya, 

masuk Victoria Junior College dan National University of Singapore. Semua 

orang menertawakannya, karena tidak pernah terjadi dalam sejarah bahwa 

lulusan SMP tersebut masuk Victoria Junior College dan National University 

of Singapore. Bukannya jadi loyo karena di tertawakan, Adam Khoo malah 
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semakin tertantang untuk semakin bekerja dengan cerdas dan keras untuk 

mencapai impian dan mengubah sejarah. 

 

Dalam waktu 3 bulan rata-rata nilainya naik menjadi 70. Dalam satu tahun, 

dari ranking terbawah dia menduduki ranking 18. dan ketika lulus SMP, dia 

menduduki ranking 1 dengan Nilai Ebtanas Murni A semua untuk 6 mata 

pelajaran yang diuji. Dia kemudian diterima di Victoria Junior College dan 

mendapatkan nilai A bulat untuk tiga mata pelajaran favoritnya. Akhirnya 

dia diterima di National University of Singapore (NUS) dan karena di 

universitas itu dia setiap tahun menjadi juara, akhirnya Adam Khoo 

dimasukkan ke NUS Talent Development Program. Program ini diberikan 

khusus kepada TOP 10 mahasiswa yang dianggap jenius. 

 

Jadi sebodoh apapun kita selama kita punya tekad untuk mengubahnya 

perubahan pun bisa terjadi.  
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Pele, "Dari Tukang Semir, Jadi Pemain 

Bola Dunia"  

No comments  

 

 

 

Ada banyak ekspresi saat para pemain bola telah mencetak gol. Ada yang 

bergaya menggendong bayi, ada yang salto, ada pula yang berjoged. 

Namun satu hal yang diingat oleh para penikmat sepak bola adalah gaya 

menyemir sepatu. Ini merupakan gaya khas Pele. Gaya ini bukanlah tanpa 

makna, sebelum menjadi pemain sepak bola Pele ternyata pernah bekerja 

sebagai tukang semir sepatu. Maklum saja ia dibesarkan di keluarga yang 

secara ekonomi memiliki keterbatasan. Sekolahnya saja hanya sampai kelas 

4 SD karena keterbatasan biaya. Namun dengan segala keterbatasan itu ia 

sangat senang sekali bermain bola. Ia sering melihat ayahnya bermain bola 

dan ia pun diajari ayahnya bermain bola.  

Di sedang tidak bermain bola ia menyemir sepatu untuk mencari uang. 

Walaupun seorang penyemir sepatu namun ia memiliki bakat yang luar biasa 

dalam hal bermain sepak bola. Bakatnya pertama kali ditemnukan saat 

usianya 11 tahun. Bakatnya ditemukan oleh mantan pemain Brasil 

Waldemar de Brito. Lalu ia membawa anak itu ke Sao Paolo. Ia meyakinkan 

tim Santos bahwa Pele akan menjadi pemain besar nantinya. Dan di usianya 

yang ke 15 Pele mulai bermain di tim Santos. Ia menunjukkan permainan 

terbaiknya setiap ia bermain sampai akhirnya ia terpanggil untuk 

memperkuat Brasil di Piala dunia 1958 di Swedia. 

Di debut pertamanya di piala dunia itu saat usianya baru 17 tahun ternyata 

ia berhasil mencetak 6 gol dan membawa timnas Brasil merebut juara piala 

dunia 1958. Karir Pele pun semakin berkembang. Bisa dibilang Ia 

merupakan pemain yang membentuk permainan cantik timnas Brasil. 

Bersama timnas Brasil ia telah mengikuti 4 kali piala dunia yaitu di tahun 

1958, 1962, 1966, dan 1970. Dari empat piala dunia yang diikutinya 3 kali 

ia berhasil membawa negerinya menjuarai piala dunia yaitu di tahun 1958, 
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1962, dan 1970. Di piala dunia 1966 Brasil gagal lolos dan harus tersingkir 

di babak awal setelah Pele mengalami cidera di babak penyisihan akibat 

tekel – telel keras yang diarahkan padanya. 

Pele telah menjadi pemain terbaik dunia saat itu. Setelah ia pensiun dari 

dunia sepak bola ia pun menjadi duta PBB dan UNICEF. Pele telah 

membuktikan bahwa kemiskinan tidak menghalangi seseorang untuk meraih 

cita – cita. 

Mungkin begitu pula yang dirasakan oleh pemain timnas Indonesia Okto 

Maniani. Kecepatannya menyisir sisi sayap penyerangan membawa timnas 

Indonesia tampil luar biasa saat ajang piala AFF 2010 yang lalu.  

 

Sama halnya seperti Pele, Okto pun dibesarkan di keluarga yang miskin. Ia 

tinggal di sebuah kampung dan rumahnya begitu sederhana. Orang tuanya 

bekerja sebagai nelayan. Dahulu ia tak menyangka bisa menjadi pemain 

timnas Indonesia karena ia sendiri bukan berasal dari keluarga sepakbola. 

 

Tapi bakatnya mulai terlihat ketika ia memperkuat tim PON Papua. Dari 

sanalah ia dipanggil untuk memperkuat timnas Junior yang kala itu dilatih 

oleh Aji Santoso. Daya gedornya menusuk dari lini sayap dengan kecepatan 

dan kelincahannnya membuat tim PSMS yang dilatih oleh Erick Williams 

mempercayainya sebagai pemain inti meski usianya masih belia.  

 

Ketika di piala AFF 2010 lah ia membuktikan kapasitasnya di tim nasional 

Indonesia senior dengan memberikan penampilan terbaiknya. Saat ini Okto 

bermain di Sriwijaya FC dan beberapa waktu yang lalu sempat disebut – 

sebut termasuk dalam 10 pemain asia yang potensial untuk bermain di tim 

eropa. 

 

Pele dan Okto telah memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa 

kemiskinan bukanlah suatu penghalang untuk meraih cita – cita. Tapi 

sebaliknya justru bisa dijadikan pelecut semangat untuk terus maju 

menggapai cita – cita.  
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Kesederhanaan Berpikir Michael Dell  

1 comment  

 

 

 

Mungkin kita sudah tau mengenai kesuksesan Bill Gates yang pernah 

menjadi orang terkaya di planet ini. Pendiri microsoft ini memang pantas 

meraih kesuksesan seperti itu karena ia sendiri merupakan orang yang 

sangat cerdas dalam membuat software. Saat ini hampir semua pengguna 

komputer memakai software buatannya. Wajar saja jika ia menjadi orang 

yang terkaya di dunia. 

Step Jobs juga merupakan salah satu orang yang sukses dalam bidang 

tersebut. Ia merupakan pendiri Apple. Apple sendiri meluncurkan gadged – 

gadged berteknologi tinggi seperti Iphone, Ipad, dan Ipod. Step Jobs juga 

merupakan orang yang sangat cerdas di bidang IT. 

Tapi lain halnya dengan Michael Dell. Mungkin kita sering melihat komputer 

dengan merek Dell. Orang inilah yang mendirikannya. Yang menarik adalah 

Dell bukanlah orang yang cerdas di bidang IT tapi mampu mendirikan 

perusahaan yang memproduksi komputer paling populer di dunia itu. Yang 

membuatnya sukses justru adalah kesederhanaannnya dalam berpikir. 

 

Suatu ketika ia memiliki komputer. Dan ia penasaran membongkar 

komputer tersebut. Ia mengamati bagian – bagian yang ada di dalam 

perangkat keras itu. Saat melihat elemen – elemen komputer tersebut ia 

berpikir bahwa ternyata setiap elemen – elemen komputer ini dibuat oleh 

perusahaan – perusahaan yang berbeda. Klau begitu untuk membuat 

komputer hanya perlu menyusun elemen – elemen komputer yang 

diproduksi dari berbagai perusahaan. 

Dari situ ia mendapat ide untuk merakit komputer dan menjualnya. Tapi ia 

punya satu masalah yaitu ia tak punya tempat untuk menyimpan dan 

memasarkan komputer – komputer yang akan ia rakit. Tapi ia bisa berpikir 

simple, disaat masalah itu ada di pikirannnya ia justru mendapat suatu ide 
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untuk menjual komputer tersebut dengan cara yang berbeda. Ia mulai 

memasarkan komputernya dengan mengiriimkan penawaran – penawaran 

via pos kepada orang banyak. Dan orang yang tertarik dengan tawarannnya 

itu juga akan mengirimkan kembali tawarannya via pos. Begitu mendapat 

pesanan ia baru merakit komputer dan mengirimkannya kepada orang yang 

memesan tersebut. Dengan menggunakan sistem penjualan seperti ini ia tak 

perlu menyewa tempat untuk menyimpan dan memasarkan komputer yang 

ia rakit sehingga ia dapat menekan biaya produksi. Hasilnya ia dapat 

menjual komputer – komputer tersebut dengan harga yang jauh lebih murah 

dibandingkan dengan produk lain. 

Semakin lama pesanan semakin banyak dan ia semakin sukses. Ia pun 

mulai merekrut karyawan. Dan hingga saat ini ia memiliki karyawan yang 

sangat banyak dan perusahaannya berkembang begitu pesat sehingga 

menjadi produk populer pembuat hardware komputer.  
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KISAH SUKSES IPPHO SANTOSA  

No comments  

 

 

 

 

Mungkin anda pernah mendengar, pernah melihat, atau pernah membaca 

judul buku 7 Kejaiban Rejeki. Ya, buku itu adalah buku motivasi yang 

sangat fenomenal dan menjadi best seller. Kali ini kita akan mengenal lebih 

dekat tentang penulisnya, yaitu Ippho Santosa. 

 

Ippho Santosa lahir pada  tanggal 30 Desember 1977 atau 20 Muharam 

1398 di Pekanbaru, dari orang tua yang bernama Dwianto Sri Santosa dan 

Husnelly Nedvia. Ayahnya berasal dari Daerah Istimewa Jogjakarta, ibunya 

dari Sumatera Barat. Kebetulan, pada zaman perjuangan dua daerah ini 

pernah menjadi ibukota Republik Indonesia. Dibesarkan di keluarga yang 

sangat sederhana, ia dikarunai satu adik dan dua kakak. 

 

Setelah menamatkan S1 Marketing di Malaysia, Ippho Santosa sempat 

berkarir sebagai pemasar di Sinar Mas Group, Genting Highland, dan 

perusahaan Filipina, interpreter untuk ILO-PBB, dosen di Universitas 

Internasional Batam. Kemudian ia mendirikan dan menjalankan EnterTrend 

Training, di mana belasan ribu orang di seluruh Indonesia telah menjadi 

peserta pelatihan dan seminarnya sepanjang 2004-2007. EnterTrend 

Training juga menangani konsultasi dan riset pemasaran. Mulai pertengahan 

2007, ia mengurangi memberikan pelatihan, konsultasi, dan riset. 

 

Sampai 2007, klien-kliennya adalah Telkom, Telkomsel, Indosat, PLN, BTN, 
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Bank Panin, BPR Indra, Takaful, distributor ConocoPhilips, distributor Honda, 

distributor Yamaha, Jasa Raharja, Bio Farma, Pelindo, REI, PHRI, Terminal 

Tiket, Patria Tours & Travel, Southlinks Country Club, Sepatim (Semen 

Padang), Riau Pos Group, Arsikon (Pengembang Coastarina), ITS Surabaya, 

Universitas 17 Agustus Surabaya, Universitas Internasional Batam, Sekolah 

Global Indo-Asia, Sekolah Kallista, RS. Awal Bros, RS. Budi Kemuliaan, RS. 

Otorita Batam, Rumah Zakat, Badan Otorita Batam, Pemko Batam, Satlantas 

Kepri, Dispenda Kepri, DPRD Kepri (Piswan), dan masih banyak lagi. 

 

Selain 7 Kejaiban rejeki, ia juga menerbitkan buku-buku lainnya yang juga 

best seller seperti 13 Wasiat Terlarang,  Percepatan Rezeki Dalam 40 

Hari Dengan Otak Kanan, Hanya 2 Menit Anda Bisa Tau Potensi 

Rejeki Anda, 10 Jurus Terlarang! Kok Masih Mau Bersaing Cara 

Biasa?, Marketing is Bullshit… Meledakkan Profit dengan Otak 

Kanan. 

 

Selain itu ia juga memiliki beberapa usaha, salah satunya usaha sekolah 

taman kanak-kanak.  
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Kisah Sukses Tirto Utomo dan Sejarah 

Aqua  

No comments  

 

 

 

Merek apa yang anda sebutkan jika anda mencari air minum dalam 

kemasan? Pasti jawabannya Aqua. Ya, Aqua memang pionir untuk produk 

air minum dalam kemasan. Sukses Aqua hingga seperti sekarang ini 

tidaklah mudah. Pendirinya, Tirto Utomo telah mengalami masa-masa sulit 

untuk mengembangkan Aqua di empat tahun pertama perusahaan ini 

berdiri. Ikuti Kisah Sukses Tirto Utomo beserta sejarah Aqua berikut ini. 

 

 

Kisah sukses Aqua berawal dari perusahaan yang didirikan oleh Tirto 

Utomo pada tahun 1973. Perusahaan itu adalah perusahaan air minum 

dalam kemasan (AMDK) yang bernama PT.Golden Mississippi. Produk 

pertamanya adalah Aqua botol kaca 950 ml. 

Memang tak mudah untuk menjual air minum di negara yang kaya akan air. 

Saat itu masyarakat tidak berpikir untuk membeli air minum karena mereka 

tak kekurangan sumber air. Apalagi Aqua saat itu dijual dengan harga yang 

lebih mahal dari harga bensin. Tirto Utomo berkeliling dari rumah ke rumah 

menawarkan produknya. Namun banyak orang yang menolak untuk 

membelinya karena setelah mereka mencoba memang rasanya biasa saja, 

sama seperti air minum pada umumnya. Hal itu yang membuat Aqua di 

tahun 1974 sampai 1978 mengalami masa-masa sulit. 
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Namun Tirto Utomo tak menyerah begitu saja. Ia tetap berusaha keras 

menawarkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Aqua bagi 

kesehatan. Akhirnya Aqua mencapai titik BEP pada tahun 1978, atau 

setelah empat tahun perusahaan tersebut berdiri. 

Pada saat itu, produk Aqua ditujukan untuk market kelas menengah ke 

atas, baik dalam rumah tangga, kantor-kantor dan restoran. Dan penjualan 

pun terus meningkat. 

Pada tahun 1981, Aqua mengganti kemasan yang semula berupa botol kaca 

menjadi botol plastik, sehingga proses distribusi lebih mudah dan harga pun 

bisa menjadi lebih murah. Di tahun yang sama, Aqua mengganti sumber 

airnya dari air sumur bor ke mata air pegunungan. 

Kemudian di tahun 1988, Aqua mengganti kemasan botolnya dengan bahan 

PET menggantikan bahan PVC yang kurang ramah terhadap lingkungan. Dan 

botol dengan bahan PET yang dibuat Aqua menjadi standar dunia. 

 

Sejak 1987, produk Aqua telah diekspor ke berbagai negara seperti 

Singapura, Malaysia, Fillipina, Australia, Maldives, Fuji, Timur Tengah dan 

Afrika. Berbagai prestasi dan penghargaan pun didapatkan baik dari dalam 

negeri maupun luar negeri. 

Pada tahun 1998, Aqua secara resmi bersatu dengan Danone, sebuah 

perusahaan asal Prancis. Dan di tahun 2001, Danone menguasai 74% 

saham Aqua. 

Berdasarkan survey Zenith International, sebuah badan survey Inggris, 

Aqua dinobatkan sebagai merk air minum dalam kemasan terbesar di Asia 

Pasifik, dan air minum dalam kemasan nomor dua terbesar di dunia. 
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Kisah Sukses Bisnis Rental Mobil Tanpa 

Modal  

5 comments  

 

 

 

Bangun Inspirasi ~ Apa betul bisnis harus punya modal besar dulu? Jika 

saya sebut usaha rental mobil, berapa modal yang anda pikirkan untuk 

membangun usaha tersebut? Mungkin anda akan berpikir biaya milyaran 

atau ratusan juta. Tapi faktanya ada orang yang berhasil membangun 

bisnis rental mobil tanpa modal. Loh kok bisa? mobil aja harganya 

ratusan juta, belum tempat, belum promosi, pasti itu yang anda pikirkan. 

 

 

 

Ya, berikut ini kisah sukses seorang mahasiswa yang membangun 

bisnis rental mobil tanpa modal. Mahasiswa itu bernama Eko Sulityo 

Febrianto. 

 

Eko telah mengembangkan usaha rental mobil dan memiliki belasan 

armada mobil melalui usaha yang bernama Rizky Rent Car. Dan usahanya 

itu dibangun tanpa modal. Bagaimana caranya? 

 

Cara yang dilakukan Eko memang terbilang unik dan agak nekat. Ia sama 

sekali tak memilik mobil untuk disewakan. Jangankan mobil, motor pun ia 

tak punya. Tapi ia memiliki tekad yang kuat dan keberanian untuk 

mendirikan usaha rental mobil. Dan itu ia lakukan nyaris tanpa modal. 
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Satu-satunya modal yang ia keluarkan hanya untuk membuat kartu nama. 

Ya, kartu nama. Eko membuat kartu nama dan dikartu nama itu ia sebagai 

pemilik rental mobil yang bernama Rizki Rent Car. 

 

Eko mengunjungi pusat perbelanjaan dan tempat keramaian lainnya. Ia 

berpura-pura mencari temannya dari Rizky Rent Car. Ia pergi ke 

reseptionist kemudian menyebarluaskan informasi bahwa ia sedang mencari 

temannya dari Rizky Rent Car. Lalu ia pun menyebarkan kartu namanya. 

 

Usahanya itu ternyata cukup efektif. Setelah menyebarkan kartu nama, 

mulai ada beberapa orang yang menelepon untuk menyewa kendaraan. Lalu 

dari mana kendaraan itu? Ia mencari teman-temannya yang memiliki mobil 

untuk diajak kerjasama. Bahkan ia juga melobi dosen-dosennya yang 

memiliki kendaraan tapi sedang tidak dipakai untuk disewakan dan membagi 

hasil keuntungan dengan mereka. Jika stok mobil masih kurang, ia pun 

melobi orang tua temannya untuk meminjamkan mobilnya dengan 

perjanjian kerjasama. 

 

Itulah cara yang dilakukan Eko untuk menjalankan usaha rental mobil 

tanpa modal, hingga ia pun bisa membeli 16 mobil baru dengan cara 

kredit. Dan kini armadanya telah bertambah. Ia pun telah menjadi 

pengusaha rental mobil yang cukup sukses walau tanpa mengeluarkan 

modal. 
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Kisah Sukses Perry Tristianto, Si Raja FO  

No comments  

 

 

 

Jika anda pernah berkunjung ke Bandung, mungkin anda pernah belanjad di 

FO seperti di Rumah Mode di stiabudhi, atau The Secret, atau di The big 

Price cut di jl. Aceh. Atau anda pernah menikmati kuliner di Bali Heaven di 

pasteur, atau di Kampung Baso, atau di Rumah Sosis. Atau mungkin 

pernah berkunjung ke tempat wisata berkuda The Ranch di Lembang. Nah, 

ternyata semua yang saya sebutkan di atas pemiliknya adalah orang yang 

sama. Ia adalah Perry Tristianto yang sering disebut sebagai Raja FO. Ya, 

wajar saja, memang cukup banyak FO yang dimilikinya. Selain itu juga ada 

beberapa rertoran yang dimilikinya. Lalu bagaimanakah kisah suksesnya 

dimunlai? 

 

 

Perry Tristianto lahir di Bandung tahun 1960 ini memulai usaha sejak 

masih duduk di bangku kuliah jurusan Administrasi Niaga Universitas 

Parahyangan Bandung (Unpar) dengan membuka peternakan ayam di 

rumah orang tuanya, jalan Garuda Bandung. Jumlah ayam dipeternakannya 

mencapai 1500 ekor. ”Omsetnya sekitar 600 ribu perbulan, ” kenang Perry. 

Usaha yang lancar itu kemudian ditinggalkan Perry ketika ia berangkat ke 

Singapura untuk melanjutkan studi di Jurusan Administrasi Bisnis, Stanford 

College. 

 

Sekembalinya dari Singapura, tahun 1984, anak sulung dari tiga bersaudara 

ini bekerja sebagai direktur di Alpine Record, sebuah perusahaan rekaman 

kaset. Gajinya waktu itu sudah Rp. 500 ribu per bulan. Namun itu pun hanya 
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berlangsung 4 tahun. Perusahaan rekaman tersebut akhirnya gulung tikar 

karna tak mampu lagi membayar royalti kepada para artis. 

 

Kemudian Ia banting setir menjadi pengusaha kaos bergambar penyanyi 

kelas dunia seperti Shakatak, Al Jarreau, dan Michael Frank. Modalnya di 

dapat dari tabungan gaji selama bekerja di Alpine Record. Usaha kaos itu 

lumayan berkembang. Perry kemudian membuka sebuah outlet kaos kecil-

kecilan di rumah orang tuanya di Jalan Cihampelas – kawasan Jeans 

terbesar di Bandung kala itu. Ia juga memproduksi busana jeans dengan 

merk Blue Notes. Penjualan waktu itu bisa mencapai 20-30 ribu potong 

perbulan. 

 

Belakangan Blue Notes berhasil masuk ke department store terkenal untuk 

ikut dipasarkan. Tapi Perry kemudian kecewa dan memutuskan kerja sama 

itu. Usaha jeansnya waktu itu pun sempat goyang. Pasalnya, toko yang 

mengambil barang Perry baru bisa melunasi 4 bulan setelah barang laku.  

 

kemudian ia membuka bisnis busana secara retail di 14 perumahan di 

Jakarta dan Bandung. Tujuannya agar bisa secepatnya memperoleh fresh 

money dari penjualan. Bisnis retail berbentuk warung pakaian yang diberi 

nama Gudang Stock ini ternyata mendapat sambutan luar biasa.   

 

Tahun 1995, Perry menoleh peluang baru yaitu busana sisa ekspor. Dengan 

modal nekat dan pinjaman Rp. 250 juta dari Bank Danamon, ia banting stir 

membuka Outlet besar khusus busana sisa ekspor, seluas 200 m2 di Graha 

Manggala Siliwangi atau persis di sebelah Stadion Siliwangi Bandung. Outlet 

itu diberi nama ”The Big Price Cut” dengan motto ”We cut the price but not 

the quality”. 

Setahun kemudian, ia menutup semua usaha retailnya agar bisa 

berkonsentrasi ke outlet di Graha Manggala Siliwangi. Dari Bandung, Perry 

memperluas usahanya ke Surabaya, Makassar Bali dan Jakarta. Namun 

karena susahnya melakukan pengawasan, setahun kemudian cabang di 

Surabaya, Makassar dan Bali ditutupnya.   

Tahun 1999, Perry Tristianto membuka lagi sebuah cabang di Jalan Otten 

Bandung dengan nama FOS (Factory Outlet Store). Lalu tahun 2000, 
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Perry Tristianto membuka cabang FO bernuansa butik di Dago yang diberi 

nama Rich & Famous. 

Untuk membuat para pengunjung dari luar kota Bandung tidak bosan datang 

ke kota Bandung maka Perry berusaha selalu menciptakan ide-ide 

kreatifnya seperti membuka Rumah Sosis, awalnya ia mengajak kawannya 

untuk berjualan sosis di depan outlet-outletnya, ternyata sosis itu cukup 

disenangi masyarakat, maka ia menciptakan sebuah resto keluarga yang 

diberi nama Rumah Sosis. Di mana menunya dirancang sangat sesuai cita 

rasa sosis yang memang enak, lezat dan gurih. Ia juga membuka usaha 

kuliner lainnya seperti Kampung Baso yang juga berlokasi di jalan 

Setiabudhi. 

 

Lalu ia membuka usaha kuliner yang dipadukan dengan Factory outlet 

dengan nuansa bali di daerah Pasteur-Bandung. Usaha itu diberi nama Bali 

Heaven. 

 

Selain FO dan kuliner, Perry juga memiliki usaha wisata berkuda di wilayah 

Lembang.  

 

Itulah tentang Kisah Sukses Perry Tristianto si Raja FO yang selalu 

mengembangkan usahanya terutama di wilayah Bandung.    
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Kisah Hidup Ustad Maulana  

No comments  

 

 

 

"Jamaaahh oi jamaahh, Alhamdu. . lillah" Ucapan itulah yang seringkali 

dilontarkan Ustad Maulana ketika memulai ceramahnya. Ustad yang satu 

ini memang selalu tampil dengan gaya yang nyentrik dan khas. Biasanya ia 

selalu berada di tengah jamaahnya dan bergerak dengan lincah sambil 

memberikan materi ceramahnya. 

Namun siapakah dia, bagaimanakah biografi ustad Maulana? bagaimana 

profil ustad Maulana? dan bagaimana kisah hidup Ustad Maulana? 

Bangun Inspirasi akan mengulas sedikit mengenai kisah hidupnya. 

 

 

Bernama lengkap Muhammad Nur Maulana, Ustad Maulana lahir di 

Makassar 20 September 1974. Ia memiliki istri bernama Nur Aliah dan 

seorang anak bernama Munawar. Ia adalah lulusan dari Pondok Pesantren 

An-Nahdah Makassar tahun 1994. Sebelum jadi ustad, Ustad Maulana 

merupakan seorang guru Agama di SD Mangkura. Dia memang bukanlah 

berasal dari keluarga yang kaya dan berada. 

 

Setelah muncul di televisi, Ustad Maulana menjadi populer dengan gaya 

ceramahnya yang khas. Melalui acara Islam itu Indah, ia menjadi ustad 

yang cukup disenangi masyarakat. Walaupun mungkin ada beberapa yang 

beranggapan gaya ceramahnya terlalu berlebihan dan norak. Tapi gayanya 

mampu membuat acara ceramahnya menarik penonton untuk menyimak. 
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Kisah Sukses Richard Branson, Pemilik 

Virgin Group  

No comments  

 

 

Bangun Inspirasi ~ Kali ini kita akan belajar dari kisah sukses Richard 

Branson. Richard Branson merupakan seorang pria asal Inggris yang 

telah mendirikan 360 perusahaan di bawah bendera Virgin Group. 

 

 

Richard Branson lahir di London, 18 Juli 1950. Bisnis pertamanya ia mulai 

saat masih berusia 16 tahun. Saat itu ia keluar dari sekolahnya ketika ia 

masih SMA dan membuat majalah student Walaupun harus keluar dari 

sekolahnya, siapa sangka ternyata disitulah kisah sukses Richard 

Branson dimulai. Empat tahun kemudian Branson mendirikan Virgin 

Group yang menjual perlengkapan surat menyurat. 

 

Setelah itu ia mendirikan toko rekaman pertamanya, kemudian ia 

mendirikan studio rekaman. Setelah studio rekamannya berdiri, ia berani 

mensponsori sebuah group musik besar yaitu Sex Pistol. 

 

Kemudian ia mensponsori Rolling Stones dan Culture Club. Kemudian 

Branson mengembangkan Virgin Atlantic dan kemudian Virgin Group 

berkembang begitu pesat. Hingga saat ini Virgin Group memiliki 360 

perusahaan yang bergerak di berbagai unit bisnis seperti layanan panyedia 
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jasa seluler, broadband, TV, radio, keuangan, kesehatan, wisata, dan 

perjalanan. Bahkan salah satu perusahaannya menyediakan jasa 

penerbangan ke luar angkasa.  

 

Wowww, ternyata Richard Branson sukses mengembangkan Virgin Group 

walaupun ia tak tamat SMA. 
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Kisah Sukses Bill Gates, Pendiri Microsoft  

No comments  

 

 

 

Bangun Inspirasi ~ Saat ini baik di sekolah, atau di rumah masing–masing 

hampir pasti ada satu perangkat yang namanya komputer. Saat ia muda, 

Bill gates mempunyai mimpi agar setiap rumah terdapat komputer. Dan 

mungkin mimpi itu sudah terwujud di masa kini. Berikut Kisah Sukses Bill 

Gates. 

 

 

Bill gates pernah menjadi orang terkaya di dunia. Kekayaannya ini 

diperoleh dari perusahaan software yang ia dirikan yang bernama 

Microsoft. Tentu semua tau Microsoft. Hampir semua orang yang 

menggunakan komputer menggunakan program–program dari Microsoft 

seperti microsoft word, ada juga microsoft excel, power piont, dan banyak 

lagi. Namun ternyata Bill Gates yang sesukses itu adalah mahasiswa yang 

drop out dari kampusnya.  

 

Bill Gates yang bernama asli William Henry Gates III, lahir pada tanggal 

28 Oktober 1955, di Seattle, Washington. Bill seorang anak yang cerdas, 

tetapi dia terlalu penuh semangat dan sering mengalami kesulitan di 

sekolah. Ketika dia berumur sebelas tahun, orang tuanya memutuskan 

untuk membuat perubahan pada dirinya dan mengirimnya ke Lakeside 

School, sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Di 

Lakeside itulah pada tahun 1968 Bill Gates untuk pertama kalinya 

diperkenalkan dengan dunia komputer, dalam bentuk mesin teletype yang 
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dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu.Dia 

mengahabiskan waktu berjam–jam membuat program, melakukan 

permainan, dan mempelajari tentang komputer. 

 

Bill gates kuliah di Harvard University mulai tahun 1975. Disana ia bertemu 

dengan Paul Allen sewaktu sekolah bersama–sama. Bersama Paul Allen 

dia mengembangkan talentanya dalam membuat program komputer. Namun 

ia memutuskan untuk keluar (drop out) dari kampusnya untuk meluangkan 

waktunya ke Microsoft. Disitulah Kisah Sukses Bill Gates dimulai, melalui 

perusahaannya yang bernama Microsoft Corporation.  

 

Di tahun 1990, Bill Gates sukses merilis sistem operasi yang sangat sukses 

di pasaran dunia. Pada awal tahun 2008, Bill Gates memutuskan untuk 

mengundurkan diri dari manajemen Microsoft dan mengkonsentrasikan diri 

pada kerja kedermawanan melalui yayasan sosial yang didirikannya, yaitu 

Bill & Melinda Gates Foundation. Melalui yayasannya ia banyak menyumbang 

dana yang tidak sedikit untuk kegiatan sosial. Itulah Bill Gates, orang 

terkaya yang sempat memutuskan drop out dari kampusnya. 

Penghasilannya sekitar US$7,8 milyar setahun artinya ia akan mendapatkan 

US$250 setiap detiknya.  

 

Pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah sukses Bill Gates adalah, 

ia berani mengambil keputusan untuk fokus pada apa yang ia impikan. 

Selain itu, walaupun telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk amal, 

ternyata kekayaannya malah meningkat dan kini kembali berada di urutan 

teratas orang terkaya di dunia. 
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Kisah Sukses Steve Jobs, Pendiri Apple  

1 comment  

 

 

 

I pod, I phone, I pad, merupakan produk–produk dari Apple. Apple 

meluncurkan produk–produk berteknologi canggih yang tak terbayangkan 

sebelumnya. Perusahaan ini didirikan oleh seorang yang bernama Steve 

Jobs. 

 

 

Bernama lengkap Steven Paul Jobs, ia lahir di San Francisco, California, 

Amerika Serikat, 24 Februaru 1955. Ia mengembangkan perusahaan Apple 

Computer bersama Steve Wozniak. Ia mempopulerkan konsep komputer di 

rumah tangga dengan produknya Apple II. 

 

Ia dilahirkan di San Fransisco oleh ibunya Joanne Simpson dan ayahnya 

Abdulfattah Jandali mahasiswa tamu dari Syria yang kemudian menjadi 

profesor ilmu politik. Sejak bayi beliau diadopsi Paul dan Clara Jobs dari 

Mountain View,Santa Clara County California. Orang tua angkat inilah yang 

memberikan nama Steven Jobs.  

 

Pada saat kuliah di Reed College, ia menghabiskan harta orang tua 

angkatnya, karena biaya kuliah yang cukup mahal sementara orang tua 

angkatnya bukanlah orang yang kaya. Di sisi lain ia merasa pendidikan di 

kampus tak ada manfaatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti 
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kuliah. Tapi ia tak sepenuhnya meninggalkan kampus itu. Ia hanya 

mengikuti pelajaran yang sesuai minatnya, sementara saat itu ia tinggal 

menebeng di kamar kos temannya. Saat itu pula ia sempat belajar 

mengenai tipografi. Ia sangat menyukai pelajaran itu, walaupun saat itu tak 

tau apa manfaatnya.  

 

Kisah sukses Steve Jobs dimulai ketika berumur 20 tahun, ia memulai 

usahanya bersama Steve Wozniak. Mereka mulai mengembangkan Apple 

dari garasi. Dalam waktu 10 tahun, Apple berkembang menjadi perusahaan 

dengan aset 2 milyar dollar dan 4000 karyawan. Saat itu Apple 

mengeluarkan komputer Macintosh. Mac merupakan komputer pertama 

yang menggunakan tipografi yang beraneka ragam. Dan saat itulah ia baru 

menyadari manfaat belajar tipografi 10 tahun yang lalu.  

 

Pada usia 30 tahun, ia dipecat. Memang sangat menyakitkan dipecat dari 

perusaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Saat itu terjadi perbedaan 

pendapat di Apple dan komisaris pun tidak berpihak padanya, sehingga ia 

dipecat dari perusahaannya sendiri.  

 

Awalnya ia sempat merasa gagal, namun lima tahun kemudian ia berhasil 

mendirikan dua perusahaan besar, yaitu Next dan Pixar. Pixar merupakan 

perusahaan yang pertama meluncurkan film animasi komputer yaitu Toys 

Story. Dan saat itulah ia merasa dipecat dari Apple adalah takdir yang 

baik.  

 

Kemudian Apple membeli Next dan Steve Jobs pun kembali ke Apple. 

Setelah Steve Jobs kembali ke Apple, perusahaan itu pun menunjukkan 

peningkatan yang luar biasa dengan inovasi yang terus muncul. Hingga saat 

ini, Apple menjadi perusahaan yang terus berinovasi mulai dari I pod, I 

phone, hingga I pad yang merupakan komputer tablet pertama. Kisah 

sukses yang telah dicapai Steve Jobs bersama Apple adalah karena ia 

mencintai pekerjaannya.  
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Hendi Setiono, Sukses dengan Kebab 

Turki  

No comments  

 

 

 

Banyak pengusaha yang sukses walau kuliahnya tidak lulus, sebut saja 

seperti Mark Zuckenberg, Bill gates, Steve Jobs, dll. Di Indonesia pun 

banyak pengusaha yang sukses walaupun tak lulus kuliah. Salah satunya 

adalah Hendi Setiono. Hendi Setiono merupakan brand owner dari Kebab 

Turki Baba Rafi. Kini, omsetnya mencapai 1 milyar per bulan dan Kebab 

Turki Baba Rafi telah tersebar ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. 

 

Ia memulai usaha ketika masih kuliah. Saat itu ia mengunjungi ayahnya 

yang bertugas di perusahaan minyak di Qatar. Selama di negeri yang baru 

sukses melaksanakan Asian Games itu, dia banyak menemui kedai kebab 

yang dijubeli warga setempat. Lantaran penasaran, Hendy yang mengaku 

hobi makan itu lantas mencoba makanan yang lezat bila dimakan dalam 

kondisi masih panas tersebut. 

Saat itu di benak Hendy langsung terbersit pikiran untuk membuka usaha 

kebab di Indonesia. Alasannya, selain belum banyak usaha semacam itu, di 

Indonesia terdapat warga keturunan Timteng yang menyebar di berbagai 

kota. Ia memilih Kebab Turki karena menurutnya kebab dari negara 

http://www.banguninspirasi.com/2013/07/hendi-setiono-sukses-dengan-kebab-turki.html
http://www.banguninspirasi.com/2013/07/hendi-setiono-sukses-dengan-kebab-turki.html
http://www.banguninspirasi.com/2013/07/hendi-setiono-sukses-dengan-kebab-turki.html#comment-form
http://www.banguninspirasi.com/2013/07/pengusaha-sukses-dan-kaya-yang-drop-out.html


Untuk menuju sumber artikel silakan tekan tombol ctrl + klik judulnya 

Kumpulan Kisah sukses ~ Banguninspirasi.com, Like Fanpage Banguninspirasi  69 

tersebutlah yang paling enak. Namun setelah melakukan eksperimen, ia 

memodifikasi kebab tersebut agar sesuai dengan selera orang Indonesia, 

baik dari segi ukurannya yang diperkecil dan juga rasa cengkehnya yang 

dihilangkan. 

 

Niatnya yang begitu kuat membuatnya memutuskan untuk berhenti kuliah. 

Niat tersebut tak sejalan dengan keinginan orang tuanya. Namun ia tetap 

memberikan pengertian dan keyakinan bahwa keputusannya tidaklah salah. 

 

Ia pun memulai usahanya dengan modal pinjaman dari adiknya sebesar 4 

juta. Ia berjualan kebab Turki Baba Rafi dengan gerobak. Rafi diambil dari 

nama anaknya, Rafi Darmawan. Dengan demikian, Kebab Turki Baba Rafi 

berarti Kebab Turki ayahnya Rafi. Saat mulai usaha itu ia sudah 

berkeluarga walaupun masih di usia yang sangat muda. Hal itulah yang 

membuatnya termotivasi untuk semaksimal mungkin meraih apa yang 

menjadi tujuannya. 

Pahit dan manisnya berjualan pun ia rasakan. Dari mulai kehujanan, jatuh 

hingga rotinya berserakan, dan lain sebagainya. Namun ia tak menyerah, 

Karena di balik kesulitan pasti ada kemudahaan.  

Dan kini, kerja kerasnya pun telah membuahkan hasil. Kebab Turki Baba 

Rafi telah tersebar ke berbagai kota di Indonesia, bahkan merambah ke luar 

negeri. Ia kini menjabat Presiden Direktur PT Baba Rafi Indonesia (kebab 

Turki Baba Rafi, Roti Maryam Aba-Abi, Nasi Goreng Kebab Baba Rafi, dan 

Chicken Kebab Baba Rafi), PT Piramida Zahira (Piramizza), dan PT 

Panen Raya Indonesia (ayam bakar Mas Mono). Bahkan, pria yang 

tidak menyelesaikan pendidikan strata satunya ini sampai bisa mendirikan 

perusahaan di Malaysia (Baba Rafi Malaysia Sdn Bhd). 

Berbagai penghargaan pun telah ia raih seperti pemenang dalam Global 

Leadership Awards 2011 untuk sektor makanan dan minuman ringan di 

Malaysia, juara pertama untuk "Entreprenur Business Plan" dari Universitas 

Petra, Surabaya, Asia Pasific Entrepreneurship Awards 2008 dari Enterprise 

Asia from Malaysia tahun 2008, serta penghargaan-penghargaan lainnya 

yang jumlahnya mencapai puluhan.  
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Kini, Hendy mempunyai lebih dari 750 outlet, baik di Indonesia maupun di 

Malaysia, 50 outlet Roti Maryam Aba-Abi, dan 75 outlet Piramizza di 

seluruh Indonesia. Restoran Ayam Bakar Mas Mono-nya pun sudah 20 

buah di Jabodetabek.  
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Mantan Pengamen yang Menjadi 

Milyarder  

1 comment  

 

 

 

 

 

Bangun Inspirasi ~ Tidak ada yang tak mungkin jika kita mau berusaha. 

Hal inilah yang nampaknya terjadi pada seorang pengamen yang menjadi 

milyarder. Siswadi, adalah mantan pengamen yang menjadi milyarder 

melalui usaha bimbelnya yang ia berinama Bintang Solusi Mandiri. 

 

Siswadi pernah mengamen di terminal Pulogadung di Jakarta. Kisah 

suksesnya berawal ketika ia menjadi tenaga pemasar di sebuah bimbingan 

belajar (bimbel). Timbullah keinginan dalam benaknya untuk membuat 

usaha bimbel. Bersama kelima temannya, ia membuat usaha bimbel yang 

diberinama Bintang Solusi Mandiri. Bimbingan belajarnya mengarah ke 

kalangan menengah ke bawah dengan biaya yang relatif murah. 

 

Usahanya memang tidaklah berjalan mulus. Awalnya sulit sekali mencari 

kontrakan yang akan ia jadikan tempat usaha bimbingan belajarnya, 

mengingat modalnya yang tidaklah banyak.  Tapi ia tak menyerah begitu 

saja. Ia pun mengontrak rumah milik temannya di dalam gang di daerah 

Matraman, Jakarta.  

 

Dimulai dari 98 murid SD, ia mengembangkan usahanaya ke segmen SMP. 

Dengan modal dan pengalaman yang minim, Siswadi dan temannya 
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terkadang harus begadang mencari soal-soal dan membuatnya mudah untuk 

diselesaikan.  

 

Dengan strategi yang tepat, jumlah siswanya meningkat 100% setiap 

tahunnya. Pada 2009, Sis meraih penghargaan bimbel terbaik nasional versi 

majalah bisnis. 

 

Untuk mengembangkan bisnisnya, ia mewaralabakan bisnisnya dan 

berkembang menjadi 45 cabang dengan total sekitar 7 ribu siswa, dan 470 

karyawan, dengan omset lebih dari 400 juta. 

 

Setelah sukses dengan usaha bimbelnya, Siswadi merambah ke bidang 

kuliner. Dengan kelima temannya yang juga mendirikan bimbel bersamanya, 

ia pun membangun usaha kuliner. Siswadi membuat restoran dengan 

modal 50 juta. Segemen pasarnya mahasiswa, lokasi usahanya tak jauh dari 

UIN Syarif Hidayatullah.  

 

Dengan konsep warteg yang murah tapi dikemas ala restoran dengan 

fasilitas AC, TV, dan lain sebagainya, hanya dalam waktu setahun usahanya 

berkembang menjadi 7 cabang. Omset usaha kulinernya mencapai 420 juta 

per bulan. Saat pencapaian ini ia peroleh, ia masih berusia 27 tahun.  

 

Setelah sukses bisnis, Siswadi telah menyelesaikan kuliahnya dan ia kabar 

baiknya ia bertemu kembali dengan ayahnya yang meninggalkannya sejak 

berusia 5 tahun. Walaupun ayahnya pernah meninggalkannya pada usia 5 

tahun, namun ia tak pernah membenci ayahnya. Walaupun telah meraih 

kesuksesan, ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati. 
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Ridwan Kamil, Profil Kreatif dan Inovatif  

No comments   

 

 

 

 

 

Bangun Inspirasi ~ Kali ini kita akan belajar dari sosok yang kreatif dan 

inofatif yang telah terpilih sebagai walikota Bandung. Ridwan Kamil, 

seorang arsitek yang karya-karyanya begitu indah. Sebut saja masjid Al 

Irsyad di Kota Baru Parahyangan, Museum Tsunami, dan lain sebagainya. 

Berikut adalah profilnya, 

 

Ridwan Kamil lahir pada tanggal 4 Oktober 1971. Ia terbilang cukup 

cerdas, dengan masuk ke SMA 3 Bandung yang merupakan SMA favorit di 

kota Bandung. Setelah lulus kemudian ia menempuh pendidikan di Institut 

Teknologi Bandung (ITB), mengambil jurusan Arsitektur. 

 

Jurusan inilah yang nampaknya menjadi passionnya. Setelah lulus dari ITB, 

ia sempat bekerja di Amerika, tetapi hanya sekitar empat bulan saja. 

Setelah itu, ia meneruskan pendidikan di University of California, Berkeley. 
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Ia menempuh pendidikan S2-nya sembari bekerja paruh waktu di 

departemen perencanaan kota Berkeley. 

 

Pada Tahun 2002, Ridwan Kamil pulang kembali ke Indonesia. Dua tahun 

kemudian, bersama temannya, ia mendirikan perusahaan jasa konsultan 

perencanaan arsitektur dan desain yang diberinama PT. Urbane 

Indonesia. Perusahaan ini dipercaya untuk proyek-proyek besar di luar 

negeri seperti Syiria Al-noor Ecopolis di Syria, Suzhou Finansial District di 

China, dan lain sebagainya. 

 

Tim Urbane terdiri dari para profesioanal yang berjiwa muda dan kreatif. 

Urbane telah banyak dianugerahi penghargaan internasioanal karena desain-

desainnya yang mengagumkan. Selain itu, Ridwan Kamil bersama Urbane 

lebih memprioritaskan bangunan yang ramah terhadap lingkungan. 

 

Dengan prestasinya di bidang arsitektur, Ridwan Kamil ditunjuk sebagai 

penasehat arsitektur kota Jakarta, Penasehat pembangunan kota Surabaua, 

selain itu ia juga ditunjuk sebagai penasehat ekonomi kreatif Taiwan dan 

diangkat sebagai ketua pelaksana pengembangan ekonomi kreatif di Jawa 

Barat. 

 

Selain dari aktivitasnya di Urbane dan di bidang arsitektur, Ridwan Kamil 

juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama yang berkaitan dengan 

komunitas di Bandung. Ia adalah ketua Bandung Creatif City Forum (BCCF) 

yang merupakan wadah bagi berbagai komunitas di Bandung. Ia juga 

penggagas Indonesia berkebun, Indonesia bersepeda, dan lain sebagainya. 

 

Dengan pengalamannya di berbagai negara, Ridwan Kamil ingin memberikan 

kontribusinya untuk Bandung yang merupakan tanah kelahirannya. Dengan 

berbagai program yang ia canangkan, ia ingin membuat kota Bandung 

menjadi kota yang JUARA.   
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Susi Pudjiastuti, penjual ikan yang 

menjadi pemilik SUSI AIR  

No comments  

 

 

 

 

 

Bangun Inspirasi ~ Jika kita membayangkan penjual ikan, tentu pikiran 

kita akan membayangkan seorang yang menjual di tepi pantai, atau di 

pasar-pasar. Tapi siapa sangka, ada pengusaha ikan yang sukses hinga 

memiliki perusahaan penerbangan. 

 

Susi Pudjiastuti, wanita kelahiran Pangandaran tahun 1965 adalah contoh 

sukses dari pengusaha ikan yang kini memiliki perusahaan penerbangan 

Susi Air. 

 

Susi hanyalah perempuan yang gagal menamatkan SMA di Cilacap. Ia 

kembali ke Pangandaran dan berjualan baju, bedcover, dan lain sebagainya. 

 

Di pangandaran, dengan potensi pantainya ia melihat peluang untuk 

berjualan ikan. Dengan modal 750 ribu, ia mulai berjualan ikan dengan 

membeli di tempat pelelangan ikan, lalu menjualnya di restoran-restoran. 

 

Setahun kemudian, dengan keuletannya, ia berhasil menguasai pasar 

Pangandaran setahun kemudian. Lalu ia mencoba menjual ikan-ikan 

tersebut ke Jakarta dengan menyewa truk.  
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Dari semula menyewa truk, kemudian Susi bisa membeli truk untuk 

mengangkut ikan-ikan yang ia jual ke Jakarta. Dan dengan keuletannya ia 

pun bisa mengekspor udang ke Jepang. 

 

Karena melalui jalur darat membutuhkan waktu yang lama, Susi berniat 

ingin mengangkut ikan-ikannya dengan menggunakan pesawat. Hal itu 

terpikir setelah ia menikah dengan seorang pilot. Susi pun mengajukan 

pinjaman ke Bank untuk membeli pesawat terbang. Namun pihak bank 

justru malah menertawakan niatnya itu dan menolak pengajuan kredirnya. 

Baru tahun 2004 ia mendapatkan pinjaman 47 milyar yang ia gunakan 

untuk membuat landasan di Pangandaran dan membeli dua pesawat Cessna. 

 

Dengan pesawatnya, ia sempat memberikan bantuan saat terjadi tsunami di 

Aceh di akhir tahun 2004. Rencananya ia hanya memberi bantuan sarana 

angkutan gratis selama 2 minggu, namun banyak LSM dalam dan luar negeri 

memintanya tetap disana dan mereka bersedia menyewa pewawat Susi. Dari 

sanalah lahir nama Susi Air sebagai usaha penyewaan pesawat. 

 

Kini Susi Air sudah memiliki 50-an pesawat dan nama Susi Air pun dikenal 

sebagai maskapai penerbangan carteran yang populer di Indonesia saat ini. 

Sungguh suatu pendakian nasib yang menakjubkan dari seorang ibu yang 

tak tamat SMA. Keuletan dan keberaniannya mengantarkannya ke puncak 

sukses. Sungguh kisah yang inspiratif. 
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Fauzi Saleh, Pengusaha yang dermawan  

1 comment  

 

 

 

 

Jika kita beranggapan bahwa pengusaha banyak yang mementingkan 

keuntungan pribadi, ternyata tidak juga. Fauzi Saleh aalah salah satu 

pengusaha yang memiliki sifat dermawan, terutama kepada karyawan-

karyawannya. 

 

Fauzi Saleh adalah pengusaha perumahan mewah Pesona Depok dan 

Pesona khayangan. Ia hanya lulusan SMP yang dibesarkan di Jakarta. Pada 

hari ulang taunnya yang ke 45 ia memberikan 50 unit mobil kepada sekitar 

100 karyawan tetapnya. Selain itu para karyawan dan sekitar 2.000 buruh 

mendapat bonus sebulan gaji. Total dalam setahun, karyawan dan buruhnya 

mendapat 22 kali gaji sebagai tambahan. 3 bulan gaji saat idul fitri, 2 bulan 

gaji saat bulan ramadhan dan Idul Adha, dan 1 bulan gaji saat 17 agustus, 

taun baru, dan hari ulang taunnya. Jarang-jarang ada pengusaha dermawan 

sama karyawannya. Yang ada kebanyakan bosnya ganti-ganti mobil mewah, 

jalan-jalan keluar negeri, sementara karyawan lembur sampe pagi dengan 

penghasilan pas-pasan. 

Setamat SMP, ia sempat bekerja sebagai pencuci mobil di sebuah bengkel 

dengan gaji 700 per minggu. Bahkan ia sempat bekerja sebagai penjaga 
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gudang di sebuah perusahaan. Lalu apa yang membuat roda kehidupannya 

berputar 180 derajat? 

Prinsip "Bismillah" selalu ia pegang sejak ketika memulai usahanya pada 

tahun 1989. Berbekal uang simpanan dari hasil ngobyek sebagai tukang 

taman, sebesar 30 juta, ia lalu membeli tanah 6x15 meter sekaligus 

membangun rumah di Jakarta selatan. 

Untuk membangun rumah itu, ternyata ia butuh uang tambahan 10 juta. 

Setiap malam jumat, Fauzi dan pekerjanya selalu melakukan wirid Yasin, 

dzikir, dan memanjatkan doa agar usahanya berhasil. Hingga singkat cerita, 

rumah yang beliau bangun laku 51 juta. 

Uang hasil penjualan itu lalu dibelikan tanah lagi, ia membangun rumah lagi 

dan menjualnya kembali. Begitu seterusnya hingga pada tahun 1992 

usahanya membesar. Ia mendirikan PT. Pedoman Tata Bangun dan mulai 

membangun 470 unit rumah mewah pesona Depok 1 dan 360 unit rumah 

pesona Depok 2. Lalu ia memnagun Pesina Khayangan. Kini ia telah 

membangun pesona Khayangan 1 sebanyak 500 unit dan Pesona Khayangan 

2 sebanyak 1100 unit. 

Harga rumah group pesona milik Fauzi tersebut antara Rp200 juta hingga 

Rp600 juta per unit. Yang menarik tradisi pengajian setiap malam jumat 

yang dilakukannya sejak awal, tidak ditinggalkan. Sekali dalam sebulan, dia 

menggelar pengajian akbar yang disebut dengan pesona dzikir yang dihadiri 

seluruh buruh, keluarga dan kerabat di komplek pesona khayangan pada 

beberapa waktu lalu, ada sekitar 4.000 orang yang hadir. 

Fauzi tidak menginginkan hasil usaha untuk dirinya sendiri. “Saya hanya 

mengambil, sekedarnya, selebihnya digunakan untuk kesejahteraan 

karyawan dan sosial,” ucapnya. Sekitar 60 % keuntungan digunakan untuk 

kegiatan sosial, sedangkan selebihnya dipakai sebagai modal usaha. Sejak 

empat tahun lalu, ada Rp70 milyar yang digunakan untuk kegiatan sosial. 
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Johnny Anrean, sukses dari mulai salon, 

Breadtalk, hingga J.CO  

No comments  

 

 

 

 

 

Jika anda berjalan-jalan di mall mungkin anda pernah melihat atau bahkan 

pernah mencoba donut bermerek J.CO. Mungkin anda pun sama seperti 

saya yang menyangka itu produk waralaba dari luar negeri seperti Dunkin 

Donut. Tapi rupanya J.CO merupakan produk lokal asli Indonesia. Siapakah 

pemiliknya? 

 

Rupanya pemiliknya adalah penata rambut ternama, Johnny Andrean. 

Lantas apa hubungannya antara rambut dengan donut? 
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Johnny Andrean merupakan penata rambut ternama yang telah memiliki 

150 salon yang tersebar di seluruh Indonesia. Rupanya ia bukan cuma 

penata rambut, tapi ia pun pebisnis yang memiliki naluri yang tajam. 

Terbukti ia mampu mengembangkan bisnis salonnya ke seluruh tanah air. 

 

Hobinya travelling sering memberinya inspirasi dan ide-ide kreatif untuk 

mengembangkan bisnisnya. Setelah berhasil mengembangkan bisnis 

salonnya, lantas ia membawa brand BreadTalk ke Indonesia. Bran ini pun 

saya yakin anda pun mengenalnya. Gerai roti yang memiliki konsep open 

kitchen. BredTalk merupakan produk franchise asal Singapura. Secara 

berani, Johnny menawarkan gerai roti yang lain dari biasanya. Gerai bread 

talk didesain terbuka dan transparan, sehingga konsumen bisa melihat 

proses produksinya. Akibatnya pengunjung pun tertarik berkunjung ke 

gerainya dan membeli roti yang diproduksinya, walaupun harganya tak bisa 

disebut murah. 

 

 

 

Setelah sukses dengan BreadTalk, barulah  pada tahun 2005, Johnny 

memulai bisnis donut dan kopi dengan brand J.CO Donuts & coffee. J.CO 

merupakan hasil risetnya ke berbagai negara seperti Australia, Amerika 

Serikat, Jepang, dan berbagai negara Eropa. 

 

Setelah diluncurkan, J.CO mendapat sambutan yang sangat baik bagi para 

pengunjung. Dua tahun sejak gerai pertama dibuka di Supermall Karawaci, 

J.CO telah memiliki 24 gerai dan 2 gerai di luar negeri, yaitu di Malaysia dan 

Singapura. Kini kalau kita liat, hampir di setiap mall di kota-kota besar ada 

gerai J.CO. Awalnya, bahkan mungkin hingga saat ini, banyak yang mengira 

J.CO adalah produk dari luar negeri. Wajar saja karena dari namanya dan 

konsepnya belum ada waralaba Indonesia yang seperti itu. 

 

Dari mulai salon, sampai roti, hingga donut mungkin tak ada kaitannya. 
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Namun jika bisnis dimulai dari hati dan dikerjakan dengan kreatif akan 

berkembang pesat seperti sekarang.  
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Sukses dengan "The Power of Kepepet" 

ala Jaya Setiabudi  

1 comment  

 

 

 

 

 

Mungkin anda pernah mendengar atau bahkan pernah membaca buku yang 

berjudul The Power of Kepepet. Ini adalah buku dari seorang pengusaha 

yang memiliki teori bahwa "jika kita ingin segera membuka usaha, maka 

ciptakan kondisi kepepet." Dia adalah Jaya Setiabudi, seorang pengusaha 

yang telah 15 taun merintis bisnisnya hingga bisa sukses seperti sekarang. 

 

Jaya Setiabudi atau yang biasa dipanggil Mas J sempat menjadi karyawan 

di salah satu perusahaan di Batam. Tapi tak lama, hanya 1 tahun 4 bulan 

sebelum akhirnya ia memutuskan untuk mulai berbisnis. Di batam ia 

memulai berbisnis supply spare part dengan sisa uang tabungan 4,5 juta 

dan pinjaman dari dua orang pemodal. Namun ternyata bisnis itu tidak 

berjalan lama dan harus bangkrut di usia baru 3 bulan.  

 

Sempat terlintas di benaknya untuk kembali bekerja demi mengumpulkan 

modal. Saat itu ia berencana bekerja di Singapura selama dua tahun untuk 

mengumpulkan modal sebelum balik lagi ke Indonesia. Namun rencana itu ia 

batalkan karena ia pikir kerja 1 tahun 4 bulan di Batam saja sudah tidak 

betah apalagi kerja 2 tahun di negeri orang. Lalu ia pun bertekad untuk 

memulai usaha lagi dan mencari investor untuk usahanya.  
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Di awal-awal merintis usaha memang tak mudah. Dari mulai naik ojek, door 

to door, merangkap semua bagian ia jalani, bahkan rugi dan ditipu pun ia 

alami sampai akhirnya ia berhasil mengembangkan bisnisnya di Batam. 

 

Saat ini di bawah Momentum Group ia telah mengembangkan usahanya 

menjadi tak kurang dari 7 perusahaan yang bergerak di beberapa bidang.  

 

Saat ini ia tinggal di Bandung dan nyaris tak terlibat lagi secara oprasional 

dalam menjalankan perusahaan-perusahaan tersebut. Waktunya lebih 

banyak dihabiskan untuk mencetak pengusaha-pengusaha muda dengan 

mendirikan Young Entrepreuneur Accademy dan menjadi pembicara di 

berbagai seminar. 

 

Ia pun telah menulis buku best seller yang berjudul The Power of Kepepet 

dan buku keduanya Kitab Anti Bangkrut. 

 

Di buku The Power of Kepepet dijelaskan bahwa untuk menjadi 

pengusaha harus menciptakan kondisi kepepet. Sebagai contoh jika 

seseorang disuruh menyebrangi dari atap gedung ke gedung lainnya dengan 

papan selebar 20 cm misalnya, tentu tak ada yang mau. Tapi jika di gedung 

tempat ia berdiri diberi macan yang siap menerkamnya tentu tanpa berpikir 

panjang orang itu akan mau menyebrangi gedung tersebut. Apalagi 

ditambah dengan The Power of Iming-iming dengan memberikan uang 1 

milyar di gedung sebelahnya. 

 

Semoga kita bisa menggali Inspirasi dari Pengusaha yang satu ini.  
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Kisah sukses Merry Riana mencapai 

Mimpi Sejuta Dollar  

No comments  

 

 

 

 

 

Halo sobat Bangun Inspirasi. Kali ini kita akan menggali inspirasi dari 

seorang motivator wanita no. 1 di Indonesia. Pasti semua udah tau kan? 

Merry Riana. 

 

Merry Riana sukses meraih mimpi satu juta dollarnya pada usia ke 26. 

Menariknya, kesuksesannya diraihnya bukan di Indonesia, melainkan di 

negeri Singapura. 

 

Awal cerita suksenya dimulai ketika ia kuliah di NTU Singapura karena di 

Jakarta sedang terjadi kerusuhan dan banyak warga tionghoa yang menjadi 

korban. Dengan keberanian, walaupun bahasa Inggris saja tidak lancar, ia 

memberanikan diri kuliah di negeri orang. Ia mengambil jurusan teknik 

Elektro. 

 

Masa-masa kuliahnya dilaluinya dengan penuh perjuangan. Dengan uang 

yang pas-pasan ia berusaha bertahan hidup di Singapura. Ia pun merasa tak 

enak jika harus meminta uang dari orang tua. Di masa-masa itu ia sering 

makan mie instan untuk bertahan hidup di sana.  
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Saat kerja praktek di sebuah perusahaan di Singapura, ia mulai berpikir 

bagaimana masa depannya jika seumur hidup hanya menjadi karyawan. Ia 

juga berpikir bagaimana caranya agar ia bisa membahagiakan orang tuanya. 

Ia pun mulai mencari-cari peluang usaha. Sempat tersiar kabar salah satu 

perusahaan MLM yang cukup besar di Indonesia ingin meluaskan sayapnya 

ke Singapura. Ia pun menangkap peluang tersebut dengan mencoba 

mempromosikannya di negeri Singapura. Namun sayang, perusahaan MLM 

tersebut tidak jadi melusakan sayapnya di Singapura, karena di Indonesia 

pun masih banyak pasar yang masih bisa diperluas. Sebelumnya untuk 

bertahan memenuhi kebutuhan hidup disana, Merry sempat bekerja sebagai 

penyebar brosur. Dengan menahan rasa lelah, ia berdiri berjam-jam 

membagikan brosur pada orang yang lewat. Ia juga pernah bekerja di toko 

bunga. 

 

Ketika lulus dari kuliahnya, teman-teman lainnya bekerja di perusahaan 

sesuai dengan bidang pendidikan mereka masing-masing. Namun tidak 

begitu dengan Merry. Ia tak ingin hanya menjadi karyawan. Ia punya tekad 

meraih kebebasan finansial sebelum umurnya mencapai 30 tahun.  

 

Akhirnya ia mengambil langkah nekat dengan menjadi sales produk 

asuransi. Dengan ditemani kekasihnya Alva, yang saat ini menjadi 

suaminya, Ia berdiri di stasiun MRT 14 jam sehari untuk menawarkan 

produk asuransi. Dengan tekadnya itu ia tak akan pulang sebelum targetnya 

tercapai melaksanakan 20 presentasi dalam sehari. 

 

Akhirnya dengan kerja kerasnya ia mampu meraih satu juta dollarnya di usia 

ke 26. Berbagai penghargaan pun diraihnya. 

 

Saat ini ia banyak menjadi pembicara dan motivator untuk memotivasi 

semua orang agar punya semangat meraih impiannya. Ia juga menulis buku 

Mimpi Sejuta dollar yang merupakan kisah perjuangannya menuju sukses 

di Singapura. Sudah ada beberapa buku selain Mimpi sejuta dollar yang 

ditulisnya, ada juga Gift from A Friend, dan yang terbaru Follow Merry Riana. 

 

Ia juga menjadi pembicara di talkshownya The Merry Riana Show yang 

disiarkan di radio Sonora. Ia punya impian ingin memberi dampak positif 

bagi satu juta orang di Indonesia. Semoga kita salah satunya. 
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Kisah Sukses Saptuari Sugiharto  

No comments  

 

 

 

Saptuari Sugiharto adalah pengusaha yang berasal dari Jogjakarta. Ia 

merupakan lulusan UGM yang sukses dalam berbisnis. Beberapa bisnisnya 

antara lain Kedai Digital, Kaos Jogist, Bakso Granat, dll. Pria yang satu ini 

sempat menjadi juara kedua kontes Wirausaha Muda Mandiri. 

 

Berikut kisahnya : 

 

Saat masih duduk di bangku kuliah ia bersama ibu dan anaknya berasal dari 

keluarga yang pas-pasan. Dan hal itulah yang membuatnya semangat untuk 

menjalankan usaha.  

 

Saat masih kuliah, ia sempat berjualan celana gunung di kampusnya. Ia 

membeli celana itu di Bandung dan dijualnya kembali di kampusnya. Ia juga 

sempat bekerja menjadi penjaga tas untuk mencari uang. Ia juga pernah 

memelihara ayam dan menjual ayam-ayam tersebut.    

 

Namun usaha yang paling membuahkan hasil, yang menjadi titik awalnya 

adalah usaha cetak digital. Ia mencetak mug, kaos, dan barang-barang 

lainnya dengan gambar-gambar unik. Ide itu diawali ketika Saptu bekerja 

sebagai event organizer disebuah perusahaan di Yogyakarta. Ia terheran-

heran melihat salah insiden dalam konser Dewa di mana para penggemar 

ribut sampai memicu tawuran hanya karena berebut merchandise sang artis. 
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Dalam benak Saptu, merchandise berlogo atau bergambar selebriti seperti t-

shirt, pin, topi dan lain sebagainya itu, sebetulnya dapat dibuat dan 

diperbanyak sendiri. 

 

Bermula dari rasa ide itu, pada 2005 ia mendirikan Kedai Digital, sebuah 

perusahaan yang memproduksi barang-barang cinderamata (seperti mug, t-

shirt, pin, gantungan kunci, mouse pad, foto dan poster keramik, serta 

banner) dengan hiasan hasil print digital. Untuk modal awal, ia rela menjual 

motor dan meminta orangtua menggadaikan rumah keluarga, akhirnya 

terkumpul modal sebanyak Rp 28 juta. 

 

Ia menyewa sebuah tempat bekas pangkalan becak dan memulai usahanya 

disana. Saat gempa melanda Jogja, usahanya sempat luluh lantah, namun 

tak membuatnya patah arang. 

 

Pada tahun pertama, Kedai Digital telah berhasil meraih penjualan sebesar 

Rp 400 juta. Tahun berikutnya, perolehan bisnis melesat menjadi Rp 900 

juta. Seiring dengan pertambahan outlet, revenue pada 2007 menembus 

angka Rp 1,5 miliar. Bermula dari sebuah kios kecil di daerah Gejayan, 

Yogyakarta, kini Kedai Digital memiliki outlet di 21 kota di tanah air. Di 

antaranya di Jogyakarta, Solo, Semarang, , Magelang, Kudus, Klaten, 

Purwokerto, Sukoharjo, Wonol Madiun, Malang, Surabaya, Jember, 

Balikpapan, Sukabumi, Denpasar, Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, dan 

Banda Aceh.  

 

Setelah sukses dengan Kedai Digital, ia mulai merintis usaha lain, 

diantaranya Jogist yang merupakan singkatan dari Jogja Istimewa. Jogist 

merupakan kaos dengan design-design bertemakan Jogja. Selain itu dia juga 

memiliki usaha Bakso dan usaha-usaha lainnya. 

 

Saat ini ia pun menjadi Sosialpreuneur dengan membuat gerakan Sedekah 

Rombongan atau yang disingkat SR. Melalui Sedekah Rombongan, ia 

membantu orang-orang yang membutuhkan. 

 

Semoga kisah sukses ini menginspirasi kita semua.  
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Pengusaha Tambal Ban Beromset 1 

Milyar  

No comments  

 

 

 

 

Apa yang ada di benak kita jika mendengar usaha tambal ban? 

Pasti yang ada di benak kita adalah usaha kecil di pinggir jalan dengan 

pendapatan pas-pasan ia kan? Tapi jangan salah, yang satu ini beda. Pria 

yang satu ini adalah pengusaha tambal ban yang beromset 1 MILYAR. 

Wowwwww ga percaya???? 

 

Andri Firmansyah, pria lulusan Universitas Airlangga tahun 2008 mulai bisnis 

tambal ban sejak 1,5 tahun lalu. Terus apa yang membuat omset usaha 

tambal ban miliknya ini bisa sampe 1 MILYAR yah? Ternyata bisnis 

tambal ban yang dijalaninya berbeda dengan bisnis tambal ban yang ada di 

pinggir-pinggir jalan. 

 

Dengan berbekal kemampuan yang didapatkannya semasa di bangku kuliah 

dan ketekunannya mengikuti seminar-seminar tentang peluang usaha, 

ahirnya Andri menciptakan bisnis Tambal Ban Otomatis. Tambal ban 

otomatis ini menggunakan cairan yang diisikan ke dalam ban motor 

ataupun ban mobil. 

 

Cara kerjanya, roda itu saat jalan berputar, cairan ini nantinya secara 
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otomatis akan menutup pori-pori dari karet ban tersebut, termasuk jika saat 

itu ada lubang akibat terkena paku atau semacamnya tambah Andri. Cairan 

ini bukan cairan biasa, melainkan berbentuk cairan kimia yang di 

dapatkannya dari kerjasama dengan salah satu Pabrik Kimia di wilayah Jawa 

Tengah. 

 

Cairan tambal ban otomatis ini jika sudah di masukkan ke dalam roda, 

akan mampu bertahan untuk mencegah kebocoran ban hingga 1,5 tahun 

lamanya. 

 

Untuk pemakaian pada motor, cairan itu cukup di masukkan ke dalam ban 

sebanyak 150-200 mililiter (ml) , sedangkan untuk mobil sebanyak 500 ml. 

Terlebih dahulu ban itu dikempesin, kemudian cairan dimasukkan melalui 

lubang pentil, selanjutnya dipompa kembali, dan sudah siap digunakan. 

 

Mengenai pemasarannya, saat ini produk yang dinamakan Vionseal ini sudah 

dijual di 30 dealer yang tersebar di kota-kota besar di Pulau Jawa. 

 

Saat ini produk sudah ada di 30 dealer yang sudah kerjasama dengannya, 

yang tersebar di kota-kota besar di pulau jawa, cairan itu dijual 70 ribu per 

kemasan. 

 

Ardi mengungkapkan bisnis ini terinspirasi saat dia makan di sebuah rumah 

makan di salah satu Mal di Surabaya, dan dia melihat sebuah parkiran motor 

yang penuh dengan motor. 

 

"Awalnya saya itu makan di sebuah mal di sini (Surabaya), lalu saya melihat 

di tepi jalan itu parkiran motor penuh banget dsripada parkiran mobilnya, di 

situ saya mulai berpikir bisnis apa yang berhubungan dengan motor dan 

tidak membutuhkan waktu lama dalam memperoleh untungnya," ujar Andri. 

 

"Kalau bisnis jual helm, helm itu rata-rata baru bener-bener rusak setelah 

tiga tahun, jadi lama, lalu saya terus berpikir, akhirnya sampe rumah saya 

browshing internet, akhirnya ketemu lah tambal otomatis ini. Jadi tambal 

ban otomatis ini sebenarnya sudah ada di luar negeri," ucap Andri. 

 

Mengenai pesaing bisnisnya untuk di Indonesia sendiri, saat ini sudah ada 3 
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hingga 4 merek yang menjual pruduk dengan tipe yang sama, namun Andri 

menilai semua itu masih kurang dalam segi pemasarannya. 

 

Andri memululai bisnis ini dengan modal yang cukup besar, yaitu Rp 500 

juta yang diperolehnya jadi usaha penjualan Ikan nya. Dan hingga saat ini 

yang masih menjadikannya kendala adalah pola pikir masyarakat indonesia 

itu sendiri. 

 

Untuk menguji ketahanan dari produknya ini, pada akhir tahun 2011 lalu 

Andri telah melakukan uji coba 125 motor jalan di atas paku, dan acara ini 

telah masuk dalam rekor MURI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Untuk menuju sumber artikel silakan tekan tombol ctrl + klik judulnya 

Kumpulan Kisah sukses ~ Banguninspirasi.com, Like Fanpage Banguninspirasi  91 

Kisah Sukses Erick Thohir (Pemilik DC 

United & Inter Milan)  

1 comment  

 

 

 

 

Kali ini Bangun Inspirasi membahas mengenai kisah sukses pengusaha yang 

bernama Erick Thohir. Ia adalah pemilik klub MLS DC.Uniter dan juga 

salah satu pemilik club Basket NBA Philladelphia 76ers. Dan ia juga telah 

membeli saham klub Serie A Inter Milan. 

 

Erick Thohir adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang merupakan 

salah satu pendiri Mahaka Media. Ayahnya adalah Teddy Thohir, co-pemilik 

dari grup otomotif Astra International dengan William Soeryadjaya, 

Saudaranya, Boy Thohir, adalah seorang bankir investasi, ia juga memiliki 

saudara perempuan, Rika Thohir yang turut  membantu mengurusi bisnis 

keluarga. 

 

Erick Thohir menerima gelar master pada tahun 1993 di Amerika Serikat. 

Setelah kembali ke Indonesia bersama dengan Muhammad Lutfi, Wisnu 

Wardhana dan R. Harry Zulnardy ia membentuk Grup Mahaka. 

 

Erick lahir dari keluarga yang berapresiasi tinggi akan media islami. Ia 

pernah menjabat sebagai Direktur Utama Harian Republika dan 
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perusahaannya sendiri, Mahaka Media. Selain itu, ia pernah menjabat 

sebagai Presiden Direktur VIVA, Beyond Media perusahaan  Anindya Bakrie 

pemilik Stasiun televisi tvOne and Antv  Selain fokus di dunia media, Erick 

Thohir juga berfokus pada olahraga yang digemarinya, yaitu bola basket. Ia 

pernah menjabat sebagai Ketua Umum PERBASI periode 2006-2010 dan 

menjabat sebagai Presiden SEABA selama dua kali, yaitu periode 2006-2010 

dan 2010-2014. 

 

Tak hanya dunia media dan bola basket yang ditekuninya, ia juga menjadi 

penulis buku yang berjudul Pers Indonesia di Mata Saya yang diluncurkan 

tahun 2011. 

 

Pada tahun 2001, kelompok Mahaka membeli koran Republika, yang lagi 

menghadapi kebangkrutan. oleh  Karena latar belakang Erick Thohir dalam 

komunikasi, maka ia dipilih untuk memimpin media surat kabar tersebut, 

berpengalaman dengan dunia surat kabar, Erick Thohir mendapat 

dukungan dari ayahnya, serta pendiri Kompas Jakob Oetama dan pendiri 

Jawa  Pos Dahlan Iskan, Kelompok Mahaka kemudian mengakuisisi surat 

kabar yang khusus mengulas tentang china, yaitu surat kabar harian Sin 

Chew Indonesia, yang merupakan asosiasi dari harian surat kabar Sin Chew 

china. 

 

Sebuah laporan pada tahun 2009 di Jakarta Globe mencatat bahwa 

kepemilikan perusahaan Thorir mencakup semua lini mulai dari life style 

,majalah olahraga, Orang tua Indonesia, dan Golf Digest, koran Harian Sin 

Chew Indonesia dan Republika, stasiun televisi JakTV , stasiun radio GEN 

98.7 FM, Prambors FM , Delta FM , dan Radio Female, tidak hanya dalam 

media surat kabar tapi merambah media iklan, tiket, hiburan dan situs Web. 

Ia juga merupakan pendiri dari dua badan amal yaitu  Darma Bakti Mahaka 

Foundation dan Dompet Dhuafa Republika. 

 

Dia juga orang asia pertama yang membeli klub Bola Basket NBA di Amerika 

bersama Jason Leiven pada tahun 2011, Setelah beberapa bulan 

perundingan  yang alot beberapa hari setelah Liga Basket  All-Star NBA 

2011– dia bersama mantan agen Basket Jason Levien,  Joshua Harris, Thohir 

menjadi bagian dari konsorsium yang membeli Philadelphia 76ers, sebuah 

Tim Bola Basket  NBA, diantara para konsorsium juga termasuk aktor Will 
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Smith , istrinya Jada Pinkett Smit.. itulah  makanyaThohir adalah orang Asia 

pertama yang memiliki Club Bola Basket NBA di Amerika. 

 

Thohir juga pernah menjadi presiden dari Asia Tenggara Basketball 

Association sampai dengan tahun 2006, presiden Indonesia Basketball 

Association (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia). Dia juga pemilik tim 

basket Satria Muda Britama Jakarta dan Indonesia Warriors. 

 

Yang paling membanggakan lagi Pada tahun 2012 ini, Thohir dan Levien 

menjadi pemilik saham mayoritas atas Major League Soccer klub (MLS Liga) 

DC United dan dia juga menjadi orang pertama asia yang membeli sebuah 

club di Amerika. Menurut kabar terbaru dia juga siap membangun Stadion 

untuk DC United, Penantian sepanjang satu dekade akan selesai dalam 

mendapatkan stadiun baru,  selama ini DC united belum mempunyai 

Stadiun Sendiri mereka hanya Menyewa RFK Stadium yang telah berusia 51 

tahun milik pemerintah kota. Padahal peserta MLS liga sebanyak 19 Tim 

sudah memiliki Stadiun Sendiri. 

 

Dan akhirnnya Erick Thohir membeli saham klub Inter Milan. Ia adalah 

orang Indonesia pertama yang memiliki tim di Liga Italia Serie A. Dan itu 

bisa membuka jalan bagi para pemain Indonesia yang ingin berkiprah di tim 

yang dimilikinya. Seperti saat ini Syamsyir Alam yang bermain di DC 

united. Kita tunggu saja apa yang akan diperbuat Erick Thohir dalam 

dalam kapasitasnya sebagai pemilik Inter Milan.  
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Pecel Lele pun bisa kaya KFC  

No comments  

 

 

 

 

 

Jika kita mendengar menu makanan pecel lele mungkin yang terbayang oleh 

kita adalah tempat makan yang letaknya di pinggir - pinggir jalan yang 

menggelar lapak dagangannya. Tapi mungkin belakangan ini kita mendengar 

nama brand Pecel Lele Lela. Yah itu adalah tempat makan yang 

menyuguhkan menu pecel lele tapi sudah sangat berkelas dan cabangnya 

ada di mana - mana. 

 

Rangga Umara, seorang pria berbadan tegap inilah yang memiliki brand 

itu. Ia berhasil mewujudkan mimpinya menjadikan Pecel Lele Lela sebagai 

tempat makan yang selevel dengan KFC. Bahkan katanya beberapapa 

manajer di Pecel lele Lela adalah mantan manajer di KFC yang sudah 

bekerja bertahun - tahun. 

 

Pada saat ia masih bekerja sebagai karyawan, ia sempat membuka usaha 

Pecel lele tersebut. Namun tak begitu ramai. Kemudian ia mencari tempat 

yang agak ramai dan akhirnya setelah mencari - cari ia menemukan tempat 

yang cukup ramai. Tempat itu milik bu haji dan pa haji. Di tempat itu 

usahanya cukup berkembang hingga menghasilkan keuntungan 3 juta 

perbulan atau melebihi gajinya di kantor. Saat itulah akhirnya ia putuskan 

untuk resign dari tempatnya bekerja dan fokus mengurusi bisnisnya. 

 

 Tapi ternyata semua tak seperti apa yang ia bayangkan. Uang sewa tempat 
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tersebut semakin lama semakin naik hingga membuat keuntungan semakin 

lama semakin menipis dan akhirnya ia bekerja hanya untuk si pemilik 

tempat. Bahkan ia dan keluarganya sampai diusir dari kontrakannya gara - 

gara tak mampu membayar kontrakan. Di situlah ia merasakan titik 

terendahnya. Tapi disitulah ia punya tekad kalau hal itu tak akan terulang 

lagi. 

 

Usahanya mulai maju lagi setelah ia bertemu dengan salah seorang teman 

yang bekerja di KFC. Temannya itu yang membantunya membuatkan sistem 

untuk usaha kulinernya itu. Dan dengan perjuangan yang tidak kenal lelah 

Pecel Lele Lela menjadi usaha kuliner yang tersebar dimana - mana dan 

membuatnya dan keluarga menjadi kaya secara ekonomi. 

 

Yang unik dari pecel lele Lela (lebih laku) ini adalah setiap orang yang 

datang selalu disapa dengan sapaan selamat pagi entah itu siang, sore, 

ataupun malam hari. Selain itu siapa saja yang sedang ulang taun bisa 

makan gratis dan yang paling enak sih yang namanya Lela, karena yang 

namanya Lela bisa makan gratis seumur hidup di pecel lele Lela. 

 

Satu rahasia kenapa ia bisa sesukses itu adalah karena ia memiliki 

dreambook, atau buku impian. Ia mencatat impian yang ingin ia capai dan 

konsisten pada keinginannya itu. 
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Siapa sih Pendiri Kaskus ?  

2 comments  

 

 

 

 

Setiap orang pasti mengenal sebuah situs yang namanya KASKUS. Situs ini 

menjadi situs komunitas online terbesar di Indonesia. Awalnya saya berpikir 

kalau situs ini didirikan oleh orang luar negeri mungkin Amerika soalnya dari 

namanya aja kaskus.us. Nah, tapi ternyata situs ini didirikan oleh orang 

Indonesia. Siapa dia?? 

_____________________________________________________________ 

 

 

Andrew Darwis lahir 20 Juli 1979 di jakarta merupakan pendiri (founder) 

Kaskus  yang sekarang ini mempunyai lebih dari 3 juta member . Andrew 

sekarang menjabat sebagai Chief Technology Officer (CTO) PT Darta Media 

Indonesia (Kaskus) sekaligus pemilik (owner) Kaskus Network lewat PT 

Darta Media Indonesia. Andrew memulai pendidikannya di SD Tarakanita 
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Pluit Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Tarakanita Pluit 

Jakarta, setelah lulus SMP kemudian andrew memilih melanjutkan SMA 

Gandhi National School, Ancol '98 Jakarta, setelah lulus kemudian 

Andrew melajutkan studinya di Universitas Bina Nusantara, 1998 jurusan 

Sistem Informasi, 

 

Setelah berkuliah di Binus, Andrew mencari universitas lain yang 

„mendukung‟ hobi barunya. Ia kesulitan menemukan universitas yang cocok 

di Indonesia, karena kala itu multimedia belum menjadi lahan mata 

pencaharian umum di Indonesia. Namun akhirnya ia menemukannya melalui 

informasi seorang teman yang baru pulang dari Amerika. Sebuah universitas 

bernama Seattle University dinilainya dapat memfasilitasi hasratnya 

mendalami dunia web programming. Pada awalnya, kedua orang tua Andrew 

tidak setuju dengan keinginan anaknya. Mereka menganggap kuliahnya 

kelak akan terlalu menghamburkan uang, belum lagi biaya hidup disana. 

Namun setelah didesak oleh Andrew, akhirnya mereka luluh juga, dengan 

syarat biaya hidup selama kuliah di Amerika harus ditanggungnya sendiri. 

Andrew menyanggupinya. 

 

Lalu ia memilih melanjutkan studinya di luar negeri di Art Institute of 

Seattle, 1999 - 2003 jurusan Multimedia & Web Design, setelah itu ia 

melanjutkan masternya di universitas yang sama jurusan Master of 

Computer Science, Seattle University, tahun 2004 - 2006. Andrew 

mendirikan Kaskus pada 6 November 1999. Bermula dari pengalamannya 

saat menimba ilmu di salah satu universitas terkemuka di Negeri Paman 

Sam, Seattle University, Program Studi Multimedia & Web Design, Art 

Institute of Seattle Computer Science di tahun 1999, pria yang disapa 

Andrew ini terinspirasi membuat website forum komunitas yang bisa di 

bilang menjadi yang terbesar di Indonesia. "Saat itu saya ditugaskan oleh 

dosen untuk membuat program dari free software, dari situlah mulai muncul 

ide membuat website dengan nama Kaskus." Ujar Andrew yang bekerja di 

perusahaan lyrics.com saat kuliah di Amerika. 

 

Kaskus berasal dari kata Kasak-Kusuk atau bermakna bergosip. Dengan 

modal awal sebesar US$ 3 (Rp 30.000,-) untuk membeli server, Andrew dan 

dua rekannya, Ronald dan Budi, memilih untuk membuat portal yang berisi 

mengenai berita maupun informasi tentang Indonesia. Portal tersebut 
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sengaja di buat menjadi suatu media untuk memuaskan kerinduan bagi 

masyarakat Indonesia yang berada di Luar negeri. Manfaatnya adalah 

semakin membaiknya geliat bisnis online, serta banyaknya orang yang 

memulai bisnis online dilihat Andrew sebagai potensi besar yang mendukung 

perkembangan Kaskus. Berdasarkan survey, terdapat lebih dari 40 juta 

pengguna Internet di Indonesia. Dengan jumlah yang luar biasa tersebut, ia 

mengasumsikan bahwa masing-masing pengguna Internet adalah target 

pasar yang potensial. 

 

Kendalanya Andrew mengaku bahwa kendala terberat dialaminya saat awal 

pembentukan Kaskus. Ia harus turun tangan langsung dan memperbaiki 

apabila ada server yang down, karena saat itu Andrew belum memiliki 

karyawan. Selain itu kendala terberat juga dialaminya ketika pindah ke 

Jakarta, karenai ia harus meyakinkan customer dan advertiser mengenai 

citra Kaskus. 

 

Pemasarannya Andrew dan timnya di awal usaha harus bergeriliya door to 

door ke klien untuk memperkenalkan positioning Kaskus dan tidak sampai 1 

tahun, Kaskus sudah banyak dipercaya oleh client-client besar yang sudah 

mendukung Kaskus sejak pertama kali Kaskus launching pada Desember 

2008. Berselang 2 bulan kemudian Kaskus resmi menjadi perusahaan 

professional di bawah bendera PT. Darta Media Indonesia. Saat ini tercatat 

Kaskus memiliki 3.730.031 member(update pertanggal 3 Desember 2011 

pada pukul 11.55) dan terus bertambah tiap detiknya. Kaskus memiliki 

target pasar dari usia 15-40 tahun baik kalangan pelajar, mahasiswa, 

karyawan, professional dan entrepreneur. 

 

Berbagai penghargaan juga diterima oleh Andrew di antaranya The Best 

Indonesian Communities for 2005 and 2006 versi Alexa.com dan Wikipedia, 

dari Microsoft dengan nominasi Kaskus Indonesia Innovative Top Web Site di 

tahun 2008, dan dari Indosat dengan nominasi Kaskus The Online Inspiring 

Award di tahun 2009 Saat ini untuk me-manage Kaskus, Andrew dibantu 30 

orang karyawan yang terbagi dalam tim pemasaran (marketing), sales, IT 

dan kreatif (creative). 

 

Kini Andrew dibantu oleh sekitar 30 orang karyawan dalam mengatur 

kaskus.us, yang terbagi menjadi beberapa tim antara lain marketing, sales, 
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IT dan creative. Pada tahun 2009, penghasilan Andrew dari kaskus adalah 

sekitar 600 juta rupiah per bulan. Andrew mengaku akan terus 

mengembangkan situsnya tersebut, dan mulai mengincar pengguna internet 

luar negeri dalam marketing content (isi) kaskus.  

 

Dari sekian banyak konten dalam Kaskus.us, konten Jual Beli (FJB) dan 

Lounge sebagai terfavorit dikunjungi kaskuser. Para kaskuser yang berasal 

dari seluruh pelosok Indonesia itu bisa memanfaatkan konten ini untuk 

transaksi bisnis online. Dalam sehari saja, 80 ribu daftar barang, diikutkan 

dalam Forum Jual Beli (FJB). 
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Orang Paling Jenius  

No comments  

 

 

 

Ini adalah sebuah inspirasi dari orang paling cerdas di dunia walaupun 

lehir dengan keterbelakangan mental. 

 

 

Kim Peek merupakan manusia super jenius yang lahir dengan 

keterbelakangan mental dilahirkan pada tahun 1951 dengan ukuran kepala 3 

kali lebih besar dibandingkan ukuran kepala bayi normal. Selain itu, Kim 

juga divonis menderita encephalocele, yaitu semacam luka di belakang 

kepala yang memperlihatkan sebagian otaknya yang menonjol keluar. Di 

usia tiga tahun, luka itu semakin meluas dan merusak sebagian otak Kim. 

Tahun 1983, Kim menjalani pemeriksaan X-ray yang berhasil menyibak 

keanehan yang terjadi di otak Kim, yaitu otak Kim hanya memiliki satu 

bagian! Dengan kata lain, otak Kim tidak terbagi menjadi otak kanan dan 

otak kiri layaknya orang normal.Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan 

lanjutan, kemballi diperlihatkan bahwa setengah dari bagian otak Kim telah 

terpecah menjadi tiga bagian. 

 

Menurut ayahnya, Peek sudah memiliki ingatan yang kuat sejak usia 16-20 

bulan. Ia membaca buku, mengingat isinya lalu mengembalikan buku-buku 

tersebut dengan posisi terbalik ke rak untuk menunjukkan kalau ia sudah 

selesai membacanya. Ia membaca satu buku dalam waktu satu jam, 
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dan mengingat nyaris semua yang ia baca, mengingat informasi 

yang sangat luas dalam hal sejarah, literatur, geografi, angka, 

olahraga, musik dan tanggal. Teknik membacanya yaitu dengan 

membaca halaman kiri dengan mata kirinya dan halaman kanan dengan 

mata kanannya, dengan cara ini ia bisa membaca dua halaman sekaligus 

dengan rate 8-10 detik per halaman. ia bisa mengingat isi 12000 buku. 

 

Berbagai pemeriksaan itu tak juga memberikan keterangan mengenai 

penyebab kejeniusan Kim, hanya penyebab ketidakmampuannya. Kim 

memiliki kelemahan dalam hal motorik, bahkan untuk mandi dan 

menggosok gigi pun tak dapat dilakukan seorang diri. Ketika Kim lahir, 

dokter memvonisnya sebagai „anak terbelakang‟ atau „cacat mental‟ dan ia 

menyarankan kedua orang tua Kim untuk membawanya ke rumah 

perawatan. Namun pada saat itu Fran dan istrinya membawa pulang Kim 

dan memperkenalkan Kim pada buku. Pada usia tiga tahun, Kim bertanya 

pada Fran arti kata “rahasia”. Sambil bercanda, Fran menyuruh putranya itu 

untuk mencarinya di kamus. “Saat itu ia belum bisa berjalan”, kenangnya, 

“jadi ia merangkak ke arah meja, mengangkat tubuhnya ke atas meja dan 

sekitar 30 detik. 

 

Kemudian ia berseru „ketemu!‟” Saat berumur 4,5 tahun Kim sudah hafal 8 

volume awal dari satu set ensiklopedia yang ada di rumahnya. Bahkan, 

baru-baru ini telah terungkap bahwa Kim dapat membaca 2 halaman 

buku secara bersamaan dan meyerap isinya hanya dalam waktu 10 

detik! Hebatnya lagi informasi yang ia peroleh tadi tak akan dia lupakan. 

Menakjubkan! 

 

Selain kemampuan menghafal dan aritmatika yang jauh d iatas rata-rata, 

Kim juga mencintai musik dan belajar memainkan piano pada Dr. April 

Greenan dari Universitas Utah. “Dia mempunyai kemampuan bermusik yang 

fenomenal dan lebih dari sekedar menghafal”, Ujar Dr.Greenan. “Bila Kim 

mendengar sebuah simfoni saat dia kecil, dan kemudian mendengarnya lagi 

pada usia 53 tahun, ia langsung dapat mengetahui bila terdapat kesalahan 

kecil pada permainan musik itu.” 

 

Sesungguhnya apa yang dikatakan dokter yang membantu kelahiran Kim 

ialah benar, bahwa Kim bukanlah merupakan seorang autis jenius, tapi lebih 
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tepat disebut pria dengan keterbelakangan mental yang superjenius. Karena 

seorang yang jenius biasanya memiliki kemampuan luar biasa dalam 3 

bidang. Tetapi Kim, sang superjenius, memiliki kemampuan yang sangat 

hebat setidaknya di 15 bidang yang berbeda! Hal ini disebabkan karena 

kemampuan menghafal 12000 buku, memprediksi cuaca dan memiliki 

kemampuan bermusik layaknya Mozart! 

 

Tak ada orang lain di dunia ini yang memiliki kapasitas otak seperti Kim 

Peek. Badan Antariksa Amerika (NASA) pun tertarik menggunakan berbagai 

peralatan canggih, seperti brain imaging dan data fusion techniques, untuk 

menemukan rahasia di balik kemampuan otak Kim yang mengagumkan. 

Ketika Kim ditanya mengenai pendapatnya mengenai langkah yang akan 

diambil NASA, ia pun menjawab, “Itu yang terbaik.” Mengapa dia bisa tahu 

segalanya? “Karena saya punya rasa cinta yang besar pada semua yang 

saya lihat,”ujar Kim. Sulit untuk berbincang-bincang dengan Kim. Pikirannya 

mampu berpindah-pindah dengan kecepatan tinggi. Namun dengan bantuan 

Fran, Kim selalu dibimbing untuk kembali pada topik pembicaraan semula. 

Dalam sebuah pembicaraan umum, seorang bercerita bahwa ia dibesarkan 

di kota Cirencester. “Itu adalah nama kamp orang Romawi, Corin,” sahut 

Kim. “Corinium,” ujar orang tersebut seraya membetulkan pernyataan Kim. 

Tetapi belakangan, setelah dicek ulang, Kimlah yang benar. Karena orang-

orang Romawi mengambil nama Corinium dari bahasa Keltik, Corin. 

 

=========================================== 

Setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Dan orang ini walaupun punya kekurangan 

ternyata ia punya kecerdasan otak yang luar biasa. jadi jangan kecil hati dengan 

kekurangan yang kita miliki tapi percayalah dengan kelebihan yang kita miliki  

 

Semoga menginspirasi 
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Berkembangnya Cipaganti Group  

No comments  

 

 

 

 

 

 

Mendengar nama Cipaganti saat ini tentu pikiran kita mengarah pada satu 

perusahaan travel yang cukup berkembang. Namun siapakah orang di balik 

suksesnya bisnis ini? 

 

Andianto merupakan pria asli Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia adalah 

anak bungsu dari empat bersaudara, pasangan Rahmat Setiabudi dan Sri 

Mamuri Setiabudi. Andi lahir dan dibesarkan di kota Banjarmasin. Kedua 

orang tuanya memiliki bisnis kecil-kecilan untuk menghidupi keempat 

anaknya. Kedua orang tuanya mendidik Andi dan ketiga kakaknya dengan 

memberikan kebebasan. Selain orang tua Andi, ternyata di Banjarmasin juga 

terdapat banyak bisnis makanan ringan yang saling bersaing untuk 

mendapatkan keuntungan. Akibatnya, keuntungan yang diraih kedua orang 

tuanya tersebut mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Alhasil, mereka 

pun mempertimbangkan untuk pindah ke kota yang berpotensi dalam 

membuka bisnis makanan ringan. 

 

Kota Bandung kemudian dipilih sebagai tempat tumpuan terakhir bagi 

keluarga Andi dalam mencari penghidupan. Ketika Andi duduk di bangku 

kelas 6 SD, ia beserta dengan anggota keluarga lainnya kemudian pindah ke 

kota Kembang dan mulai merangkai kembali kehidupan setelah mengalami 

kejatuhan di Banjarmasin. Dengan bermodalkan kemampuan memproduksi 

makanan ringan, kedua orang tua Andi lantas memulai usahanya. Di 

Bandung, Andi kembali melanjutkan pendidikan dasarnya di SD Agustinus. 

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, Andi kemudian melanjutkan 

pendidikan di SMP Alosius dan SMA Alosius. Ia lulus dari SMA pada tahun 

1981. 
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Andi tak selalu menghabiskan masa remajanya dengan kebahagiaan. 

Sebaliknya, ia justru harus membantu orang tua untuk menjual berbagai 

makanan ringan yang dibuat sendiri oleh kedua orang tuanya. “Setiap 

berangkat sekolah, saya selalu membawa banyak makanan ringan untuk 

dijual,” tutur Andi sembari mengenang masa remajanya tersebut. 

Terkadang, makanan yang dibawa untuk dijualnya menjadi basi dan tidak 

dapat dijual. Pada saat itulah ia bersama kedua orang tuanya mengalami 

kerugian. Kala itu, kondisi keuangan keluarga memang sedang tidak bagus. 

Akibatnya, Andi terkadang harus menanggalkan keinginannya untuk 

menikmati masa remaja hanya karena ketiadaan uang. Akan tetapi, hal 

tersebut tak membuat hati Andi menciut dan menunduk malu terhadap 

nasib yang mendera hidupnya. Ia justru semakin mengibarkan bendera 

semangatnya untuk membantu usaha kedua orang tua agar kehidupan terus 

berjalan seiring berputarnya jarum jam. 

 

Dengan melihat aksi dari sang ayah ketika menggulirkan roda bisnis 

makanan ringannya, lambat laun Andi mengambil pelajaran berharga 

tentang strategi dalam memegang suatu usaha meskipun kala itu usahanya 

masih terbilang cukup kecil. Harapan keluarga Andi saat kali pertama 

menjejakkan kaki di kota yang berjuluk Paris Van Java itu ternyata tidak 

langsung terwujud setelah membuka usaha. Pasalnya, cukup banyak para 

pesaing yang kemudian menjual berbagai makanan ringan yang diproduksi 

dengan menggunakan teknologi canggih. “Waktu itu, kita susah bersaing 

dengan makanan ringan yang dibuat dengan peralatan canggih,” aku Andi. 

“Apalagi waktu Khong Guan masuk tuh,” lanjutnya singkat. 

 

Akibatnya kehidupan Andi sekeluarga mengalami pasang surut. 

Keterbatasan dalam ekonomi membuat roda kehidupan Andi dan keluarga 

tertatih-tatih menatap masa depan. Kendati demikian, bisnis makanan 

ringan tersebut mampu berjalan demi untuk menghidupi keluarga dan 

mengalami perkembangan meskipun perlahan-lahan. Beberapa mobil tua 

akhirnya mampu dibeli dari sisa keuntungan kecil yang diperoleh dari usaha 

makanan ringan tersebut. “Mobil tua itu digunakan untuk mengirim 

makanan ke pasar-pasar,” aku Andi yang sempat mendapatkan 

penghargaan sebagai wirausahawan terbaik dari beberapa instansi ini. Saat 

memegang kendali bisnis makanan ringan yang diturunkan dari kedua orang 
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tua, tak diduga Andi melihat sebuah peluang baru yang mampu memberikan 

keuntungan. Kala itu, berkat kerja kerasnya untuk menabung dari sisa 

keuntungan bisnis makanan ringan, Andi berhasil membeli beberapa unit 

mobil baru. Sedangkan mobil tua yang biasa dipakai, diputuskan untuk 

dijual kepada orang yang memang berminat untuk membelinya. “Jadi, dulu 

itu saya mulai jual beli mobil, walaupun mobilnya mobil boks yang sudah 

tua,” tutur Andi sembari tertawa lebar. 

 

Berawal dari ketidaksengajaan itulah, Andi mulai berpikir untuk beralih 

usaha ke jual beli mobil. “Waktu itu lumayan juga keuntungannya, lebih 

besar daripada jualan makanan ringan,” aku Andi sambil tersenyum. 

Menekuni bisnis jual beli mobil sembari berjualan makanan ringan bermerek 

Cap Panda dan Dua Udang itu terjadi pada tahun 1984. Dua tahun 

kemudian, Andi pun memutuskan untuk beralih total ke bisnis jual beli mobil 

dan meninggalkan bisnis makanan ringan warisan kedua orang tuanya. 

Awalnya, Andi hanya menjual sekitar 5 atau 6 unit mobil bekas saja. “Itu 

pun mobil tua seperti Mitsubishi Colt, Jeep, dan teman-temannya,” aku Andi. 

Ia mengambil nama jalan tempat showroom sederhana miliknya sebagai 

nama usahanya tersebut, yakni Cipaganti Motor. 

 

Saat memutuskan untuk beralih usaha ke jual beli mobil bekas, Andi 

memang mengaku bahwa telah diberikan petunjuk dari Tuhan meski tidak 

secara gamblang petunjuk tersebut dapat terlihat. Petunjuk itu diakuinya 

dalam bentuk peluang yang harus segera diambil agar mampu meraup 

untung dan kesuksesan. Baginya, peluang itulah yang merupakan jalan 

petunjuk Tuhan. Terbukti, ketika Andi kembali berada di titik nadir pada 

tahun 1991, dimana muncul sebuah kebijakan pemerintah yang 

menimbulkan suku bunga menjadi tinggi. Akibatnya, harga mobil bekas 

menjadi lebih cepat turun. Alhasil, showroom-nya hampir tak pernah 

dikunjungi oleh konsumen. Bahkan tingkat penjualan pun semakin turun 

drastis. Pada saat itulah, Andi merasakan ada bimbingan Tuhan dalam 

dirinya yang membuat ia melihat peluang untuk menyewakan puluhan unit 

mobil yang dimilikinya. Bahkan beberapa bangunan showroom-nya yang 

belum selesai didirikan, justru diubah menjadi bangunan hotel yang kala itu 

dianggapnya memiliki peluang bisnis yang cukup baik. Alhasil, Andi pun 

terjun di dunia bisnis perhotelan. 
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Kesuksesannya kemudian berlanjut pada tahun 1994, ketika Andi kemudian 

bekerjasama dengan salah satu rekannya untuk mendirikan perumahan. 

“Perumahan sederhana yang harganya terjangkau,” ujar Andi singkat. 

Berkat pertolongan Tuhan pula, perumahan tahap pertama di daerah 

Ciwastra, Bandung tersebut pun meraup untung dan sukses. Alhasil, ia 

kembali mendirikan perumahan serupa di sekitar daerah Buah Batu, 

Bandung. Sejak saat itu, Andi secara resmi mendirikan perusahaan bernama 

PT Cipaganti Citra Graha. Tak puas dengan bisnis rental mobilnya, Andi 

kembali melihat peluang dengan menyewakan alat-alat berat bagi 

perusahaan-perusahaan besar di Bandung. 

 

Cobaan kembali mendera kehidupan Andi tatkala krisis moneter melanda 

tanah air. Bisnis Andi hampir bangkrut karena krisis ekonomi yang 

berkepanjangan. Puluhan unit mobil yang dimilikinya menyusut sekitar 30-

40 %. Hal itu berakibat dengan kondisi perusahaan yang masih labil. Tak 

pelak, beberapa cabang miliknya harus ditutup dan puluhan karyawannya 

terpaksa dirumahkan. Kala itu, Andi merasakan cobaan yang cukup dahsyat. 

Ia merasa seakan-akan dunia ini mulai runtuh karena kehidupannya 

tergoncang hebat gara-gara krisis ekonomi yang berkepanjangan. Terlebih 

lagi pada waktu krisis itu timbul sentimen negatif terhadap kaum Tionghoa. 

Andi pun merasakan ketakutan yang sangat besar. Tak berbeda jauh dengan 

kondisi kerusuhan di Jakarta pada tahun 1998, di Bandung suasana juga 

cukup mencekam. “Sangat mencekam saat saya melewati jalan tol di 

Bandung, semua lampu dimatikan,” ujarnya sembari mengenang. 

 

Kini bisnisnya berkembang pesat. Cipaganti saat ini memiliki empat divisi 

yakni transportasi, alat berat, perumahan, dan pertambangan batubara, 

serta 40 cabang yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. 

 

Itulah sebuah kisah kesuksesan sang pendiri Cipaganti Group yang terus 

berkembang hingga saat ini. 
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Bong Chandra, Sang motivator termuda  

1 comment  

 

 

 

Nah ini salah satu contoh sukses di usia muda. Bong Chandra, seorang 

motivator termuda se-asia yang sukses di usia muda. Umurnya ampir sama 

banget dengan saya. Tapi nasibnya jauh sekali berbeda. Nah, di bawah ini 

profil sukses seorang Bong Chandra. 

 

 

Bong Chandra adalah anak ke dua dari tiga bersaudara, dilahirkan di Jakarta 

25 Oktober 1987. Bong Chandra dilahirkan di keluarga yang sederhana dan 

segala sesuatunya selalu tercukupi. Dari kecil sampai SMA tidak ada yang 

prestasi yang menonjol yang telah dicapai Bong chandra. Beliau dulunya 

adalah seorang yang minder dan tidak mempunyai banyak teman, tubuhnya 

yang kecil, dan penyakit Asma yang did...eritanya semakin membuatnya 

merasa kecil. Beliau juga tidak pernah mendapatkan 1 piala sekalipun, dan 

tidak pernah memenangkan lomba dan kompetisi manapun. 

 

Hal ini makin diperparah ketika krisis ekonomi menerjang Indonesia tahun 

1998. Saat itu keluarga dari Bong Chandra mengalami kebangkrutan. 

Awalnya Bong Chandra tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, 

namun Beliau mulai sadar ketika melihat rumahnya sendiri dipasang sebuah 

pengumuman bahwa rumah ini "DIJUAL". Keadaan semakin parah ketika 

keluarga harus berhutang puluhan juta rupiah untuk membiayai kuliah Bong 
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Chandra. 

 

Keadaan yang begitu sulit justru membentuk Bong Chandra menjadi seorang 

anak muda yang lebih tangguh dibandingkan dengan anak seusianya. Di 

usia 18 tahun, Bong Chandra mulai merintis bisnis bersama teman - 

temannya. Dalam merintis bisnisnya saat itu, Bong Chandra banyak 

mendapatkan hinaan dan comooh dari orang disekitarnya. Dengan sebuah 

motor butut, Beliau terus merintis bisnisnya siang dan malam. Pergi keluar 

kota sendirian, kos di tempat yang sangat sederhana dengan jatah makan 

siang hanya Rp 1.200. Kehujanan dan kepanasan adalah hal yang biasa 

dialami oleh Bong Chandra. 

 

Penolakan - penolakan yang dihadapi oleh Bong Chandra membuatnya 

bertumbuh menjadi seorang yang lebih kuat. Orang yang meremehkan dan 

menolaknya dulu sebenarnya telah melemparkan kayu ke dalam bara api 

yang menyala. Alih - alih down, Bong Chandra justru merasa tertantang 

untuk membuktikan kepada mereka yang meragukannya. Kini Bong Chandra 

telah berhasil membuktikan prestasi yang luar biasa kepada orang - orang 

yang dulu telah meragukannya. 

 

Saat ini Bong Chandra telah memimpin 3 perusahaan dan membawahi 150 

staff karyawan, antara lain; PT. Perintis Triniti Property, PT. Bong Chandra 

Success System, dan PT. Free Car Wash Indonesia. Bong Chandra juga 

merupakan seorang Developer yang saat ini sedang membangun Perumahan 

bernama Ubud Village di Selatan Jakarta seluas 5,1 hektar dengan nilai 

investasi Rp 180 Milyar. 

 

Bong Chandra juga merupakan pengarang buku Best Seller Unlimited Wealth 

dan The Science of Luck yang saat ini hampir terjual 100.000 copy. 100% 

royati dari penjualan buku akan dsumbangkan ke Yayasan Vincentius 

Jakarta Pusat. 

 

Beliau juga memberikan motivasi ke lebih dari 2 juta orang di TV ONE. 

Seminarnya selalu dihadiri ribuan orang, terhitung sejak awal 2010, Bong 

Chandra telah mengadakan 7x Seminar yang masing2 dihadiri 3000 orang. 

 

Tahun 2009 Bong Chandra diundang untuk memberikan motivasi di 
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Perusahaan Terbesar Dunia (versi Fortune 500). Bong Chandra juga telah 

diundang oleh beberapa perusahaan seperti, Shell, Bank BRI, Bank Mandiri, 

Panin, Commonwealth, Yamaha, Ciputra Group, PLN, Gramedia, Prudential, 

Sunlife, CNI, TVS Motor, TVI, Real Estate Indonesia, dan masih banyak lagi. 

 

Semua pencapaian di atas dimulai dari NOL bahkan hutang. ini 

membuktikan bahwa yang terpenting bukan siapa Anda sekarang, tetapi 

ingin seperti apa Anda besok. 
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Sukses keripik Maicih  

No comments   

 

 

 

Bandung emang kotanya orang – orang kreatif. Salah satunya tentu dari 

bidang kuliner. Nah kripik merupakan cemilan yang cukup digemari. Salah 

satu kripik yang sangat populer adalah kripik Maicih. Saya pikir kripik Maicih 

yang membuatnya adalah orang yang bernama Maicih. Tapi ternyata 

pendirinya Reza Nurhaliman. Lalu dari manakah nama Maicih yang menjadi 

merek dagang kripik yang mulai populer itu. 

 

 

Bagi orang bandung nama keripik Maicih yang mempunyai rasa super pedas 

pasti sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin saja sampai luar kota pun 

mengetahui tentang kripik pedas maicih tersebut. Pernahkan anda melihat 

atau memperhatikan kemasan bungkus keripik maicih? Didalam bungkusnya 

terlihat ada sosok wanita berkonde yang misterius, memang siapa sih maicih 

itu? 

 

Menurut pendirinya, Reza Nurhilman, usaha keripik Maicih masih seumur 

jagung. Genap setahun pertengahan Juni 2011. Namun, keripik pedasnya 

mampu menghasilkan omzet miliaran rupiah. Reza yang akrab disapa Axl 

buka suara mengenai misteri dibalik keripik Maicih. 

 

Mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Maranatha 

Bandung ini menuturkan, Maicih adalah bagian dari ingatan masa kecilnya. 
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“Bagi saya, Maicih adalah hasil kerinduan dan kenangan saat masih kecil,” 

ujar Axl kepada wartawan. 

 

Tumbuh besar sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara, lekat di 

ingatannya, wanita paruh baya yang tinggal di pedesaan. Dandanan dengan 

kain kebaya ala kadarnya, berkonde siput serta sering menenteng dompet 

kecil beresliting tempat menyimpan uang receh.  

 

“Saat meminta uang, Ibu sering menyuruh sama langsung mengambilnya 

dari dompet Maicih,” ia menjelaskan. 

 

Lulus SMA dan bekerja serabutan, Reza akhirnya menemukan peluang 

bisnis. Ia bertemu wanita paruh baya yang mirip sosok Maicih yang 

mempunyai resep keripik pedas. “Kami bekerjasama sampai akhirnya saya 

mendirikan usaha sendiri dan memasarkannya dengan merek dagang 

Maicih,” ungkap pria 23 tahun tersebut. 

 

Suka duka membangun usaha ia rasakan. Mulai memasarkan produk di 

kalangan teman-teman, mengantarkan pesanan sendiri, kini Axl telah 

menjadi seorang „presiden‟. Ia membawahi 80 jenderal-sebutan untuk agen 

penjualan- yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

Bisnis makanan ringan yang ekslusif, beroleh sambutan hangat. Antrean 

panjang selalu terlihat di setiap lokasi penjualan para Jenderalnya. Tak 

jarang, banyak calon konsumen yang tak kebagian keripik pedas dan gurih 

ini. 

 

“Ternyata brand Maicih yang nyeleneh dan berbeda serta rasanya yang 

disukai lidah Indonesia membuat orang suka,” ujarnya. 

 

Ya itulah misteri dalam bungkus kerpik Maicih yang terkenal dengan rasa 

super pedasnya. Sekarang anda menjadi tahu, siapa maicih tersebut dan 

apa maksud dibalik gambar seorang wanita pada bungkus kripik pedas 

maicih itu. 
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Terimakasih telah membaca Ebook Kumpulan Kisah Sukses. Ebook ini 

merupakan kumpulan kisah sukses yang diposting di 

http://www.banguninspirasi.com dari tahun 2011 sampai 2013. Mohon maaf 

apabila ada kesalahan atau artikel yang kurang update. 

Anda boleh menyebarkan ebook ini kepada siapapun tanpa mengubah 

isinya. 

 

Kunjungi dan ikuti Bangun Inspirasi untuk mendapatkan inspirasi 

lainnya di : 

http://www.banguninspirasi.com 

Like Fanpage kami di https://www.facebook.com/banguninspirasi 

Dan Follow twitter kami di https://twitter.com/BangunInspirasi 

 

INFO PENTING 
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Jika anda punya naskah dan ingin 

menerbitkannya menjadi buku, anda bisa 

menerbitkannya di Rasibook.com 

 

 

 

 

 

 

 

<<<<<<< 

Beberapa 

buku yang 

diterbitkan 

di Rasibook 

 

 

http://www.rasibook.com/
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99,99% Naskah anda akan diterbitkan  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Untuk Mengirimkan Naskah Silakan : 

Aktifkan internet anda >>> Tekan Ctrl + 

KLIK DISINI 

 

 

Pilih Paket & 

Kirim Naskah 

Buku Terbit  

Dapatkan Royalty dari 

penjualan (Rp_Rp) 

http://www.rasibook.com/p/paket-penerbitan.html

