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ADA APA DENGAN BUKU INI 

 

 

Ada apa dengan buku ini, bukan ada apa 

dengan cinta tetapi ada apa dengan isi buku ini 

dan wajib dibaca oleh orang yang ingin 

berinvestasi dan ingin menjadi investor genius. 

Mengapa saya menulis buku ini? Alasan saya 

menulis buku the secret investor genius adalah 

kesedihan saya melihat banyaknya korban 

investasi-investasi bodong atau terjebak 

investasi berisiko. Bagaimana kita mengetahui 

investasi tersebut beresiko atau tidak?, 

bagaimana kita mengukur tingkat resiko?. Akan 

di bahas selengkapnya dalam buku ini. 

Karena saya lulusan sarjana psikologi, 

maka penulisan buku ini dilakukan melalui 
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pendekatan psikologis. Berdasarkan 

pengalaman saya sebagai financial konsultan 

dan melihat banyak orang yang karena 

kurangnya informasi atau karena ikut-ikutan dan 

akhirnya salah memilih instrument investasi, 

karena tidak semua instrument investasi cocok 

untuk semua individu hal tersebut disesuaikan 

dengan psikologis masing-masing individu, 

karena kurangnya informasi tentang investasi 

dan kurangnya pemahaman instrument investasi 

yang dipilih yang pada  akhirnya bukannya 

keuntungan yang di dapat namun kerugian. 

Dalam buku ini Anda akan menemukan 

bagaimana berinvestasi dengan baik, 

bagaimana berinvestasi secara genius dan 

menjadi investor genius seperti yang dilakukan 

oleh para billionaire dunia, anda juga akan 

mengetahui jenis instrument yang sesuai untuk 

setiap masing-masing tingkat psikologis individu 
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dan mengetahui perbedaan kelebihan dan 

kekurangannya. 

Pernahkah anda memperhatikan Mengapa 

hanya sedikit penduduk dunia yang meraih 

hasil luar biasa sedangkan sebagian besar 

harus berjuang untuk meraih hasil pas-

pasan? Kondisi yang sama, jangka waktu 

yang sama, dan kesempatan yang sama, 

tetapi hasil yang bertolak belakang?. Karena 

mereka tahu rahasianya. Rahasia yang hanya 

dimiliki oleh para billionaire dunia. Untuk 

mengetahui rahasianya  maka kita perlu 

mengikuti jejak para billionaire kemudian 

mempraktekkannya dalam kehidupan yang 

kebetulan akan anda pelajari dalam buku ini. 

Apakah anda ingin tahu apa rahasia 

mereka?. Rahasia tersebut saya tuliskan dalam 

buku ini rahasia 1+10 billionaire dunia ditambah 

dengan resep TIM-RIK. Rahasia yang baru saja 

saya temukan dan saya berusaha untuk 
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mempelajarinya. Untuk itulah saya menulis buku 

ini untuk mengingatkan saya tentang betapa 

dasyatnya rahasia ini. Karena mengetahui dan 

menjalankan rahasia ini akan merubah 

kehidupan finansial anda dan melejitkan 

keuangan anda menjadi jutaan kali lebih baik 

dari yang pernah anda harapkan dan bayangkan 

sebelumnya? Karena rahasia ini tidak pernah 

diajarkan di sekolah, rahasia yang hanya dimiliki 

oleh para billionaire dunia.  

Jika Anda sudah siap menerima rahasia ini 

maka kehidupan finansial Anda akan berubah, 

masa depan keuangan Anda akan menjadi lebih 

baik asalkan Anda benar-benar memahami dan 

menjalankan semua rahasia ini, jika Anda 

mengingkari rahasia ini atau bahkan tidak 

menjalankannya salah satu dari rahasia ini 

tanggung sendiri akibatnya bila Anda mengalami 

kesulitan menggapai harapan dan mimpi 
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terbesar Anda dalam hal finansial dan lebih 

parah lagi bila Anda mengalami kegagalan. 

Kegagalan dalam hal finansial akan 

menghampiri  orang-orang yang tidak mengerti 

rahasia ini atau bahkan orang yang tidak 

mempraktekkan rahasia ini dalam kehidupan 

sehingga berdampak pada kerugian finansial 

yang sangat menyakitkan. Untuk itu saya akan 

tanya terakhir kali? Apakah Anda sudah siap? 

Jika Anda sudah siap silahkan dibaca, dipahami 

kemudian dipraktekkan dalam kehidupan pribadi 

Anda. 

Salam 

 Investor Genius 

Cahyaning rino 
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CARA MEMBACA BUKU INI DALAM 5 
MENIT 

 

 

Ini penulis gila mana mungkin buku setebal 

lebih dari 500 halaman dapat dibaca dalam 5 

menit?. Untuk itulah saya menulis buku ini agar 

anda mengetahui bahwa bisa dilakukan. 

Sebelumnya saya tanya kepada anda inti dari 

membaca itu apa? Tentu memahami isi bukunya 

bukan? Jika anda sudah bisa memahami semua  

isi bukunya tentu dapat dikatakan anda telah 

menghabiskan bukunya. Betul tidak? 

Sebelumnya alasan saya membuat agar 

buku ini dapat dibaca dalam 5 menit karena 

saya menyadari bahwa kita terkadang malas 

untuk memperdalam ilmu dengan membaca 

buku, ada berbagai macam alasan, entah itu 

karena kesibukan atau karena memang tidak 
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suka membaca dan lebih suka menghabiskan 

menonton TV atau kegiatan yang lain 

dibandingkan dengan mengembangkan diri dan 

memperdalam ilmu dengan membaca.  

Anda perlu tahu alasan banyaknya orang 

gagal investasi karena “Tidak Memiliki Ilmunya”, 

yang nanti akan anda temui salah satu 

rahasianya dalam 1+10 rahasia billionaire dunia.  

Saya membuat buku ini dapat dibaca 

dalam 5 menit agar anda dapat memiliki ilmunya 

walau hanya membaca selama 5 menit. Tidak 

sulit bukan? Dengan membaca walau hanya 5 

menit anda memiliki pengetahuan yang cukup 

dan dapat belajar menjadi investor genius dan 

menjadi the next billionaire, bagaimana 

caranya? 

Untuk membaca buku ini selama 5 menit 

anda hanya perlu melihat daftar pustaka “HABIS 

DIBACA DALAM 5 MENIT” dimana silahkan 
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baca tulisan yang berada di dalam kotakdi 

setiap halaman buku ini, karena di situ saya 

menulis rangkuman isi dan inti buku ini. 

Saran saya jika anda memiliki banyak 

waktu baca habis isi buku ini kalimat demi 

kalimat karena tidak semua hikmah berharga 

dapat saya rangkum sehingga dapat dibaca 

dalam 5 menit. Jika anda ingin menjadi investor 

genius saran saya baca berkali-kali buku ini, 

karena buku ini adalah kunci kesuksesan anda 

menjadi investor genius sehingga mampu 

mendapatkan kebebasan finansial dan 

mendapatkan uang yang lebih dari yang pernah 

anda impikan dan bayangkan sebelumnya. 

 

SALAM GENIUS 

Cahyaning rino 

 



1 

BAB I 

APA ITU INVESTOR GENIUS? 

 

Sebuah pertanyaan klasik, apa yang paling 

Anda harapkan dalam hidup ini? Andai Anda 

boleh memilih sesuka hati, tetapi Anda hanya 

diperbolehkan memilih satu saja, apa yang akan 

Anda pilih? Cantik? Tampan? Perkasa? Bijak? 

Berkuasa? Atau, kaya raya?, Kalau kita mau 

jujur, jawaban terbanyak adalah setiap orang 

menginginkan menjadi kaya raya.  

Semua orang ingin kaya, bahkan mungkin 

hampir semua orang bercita-cita menjadi kaya 

raya, orang yang kayapun juga bercita-cita 

menjadi sangat kaya, karena semua agama 

menganjurkan manusia untuk kaya, islampun 

menganjurkan umatnya kaya agar dapat 

menjalankan kewajiban Islam dengan  
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sempurna.  Dua  dari  lima  rukun Islam (zakat 

dan haji) memerlukan peran harta. Kalau tidak 

percaya coba saja mendaftar haji di departemen 

agama tanpa membawa uang atau tabungan 

haji. Saya pastikan Anda di usir dan 

ditertawakan karena dianggap orang gila, 

kecuali Anda mendaftar lalu dibayarin oleh 

orang lain, atau mungkin anda mendapat hadiah 

undian nah itu baru lain ceritanya. Masalahnya 

hal tersebut mungkin jarang terjadi kecuali 

memang Anda orang yang amat sangat 

beruntung. 

Dalam segala hal setidaknya sebagian 

besar untuk dapat hidup di bumi yang indah ini 

dengan layak, membutuhkan uang bahkan 

untuk buang air saja butuh uang. Hidup ini 

sudah berkembang sedemikian kompleks, 

sehingga hampir tidak mungkin kita bisa hidup 

tanpa memiliki uang. Hampir semua yang ada 

harus dibeli dengan uang. Bahkan sinar 
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matahari dan udarapun harus dibeli dengan 

uang. Apa? sinar matahari harus bayar? 

Bukannya gratis?. Lihat saja sinar matahari 

yang sepertinya gratis namun membutuhkan 

uang, untuk mendapatkan kehangatan sinar 

matahari bali, para turis dari berbagai negara 

rela berbondong-bondong ke Indonesia dengan 

biaya yang tidak sedikit. 

 Udarapun yang secara gratis tersedia di 

alam sekarang harus dibeli dengan uang, tidak 

percaya? lihat saja botol-botol oksigen yang 

dijual di apotik dengan harga yang tidaklah 

murah. 

Memiliki uang dan harta merupakan suatu 

kebutuhan pada jaman yang sangat kompleks 

seperti ini. Semua orang ingin kaya dan 

berharap memiliki keamanan finansial namun di 

era informasi seperti saat ini tidak ada lagi yang 

namanya keamanan finansial. Apakah anda 



4  
 

  

masih ingat jatuhnya harga emas 2008, jatuhnya 

harga saham dow jones tahun 2010 yang 

mengakibatkan kenaikan harga emas dan 

minyak gila-gilaan hingga tahun 2012-2013 

harga emas mencapai hampir 1900/troy ones, 

kemudian harga emas dihancurkan tahun 2013 

hingga 2014 harga emas mencapai titik 

terendahnya di kisaran 1000-1100/ troy ones.  

Apakah Anda juga masih ingat pada krisis 

subprime mortgage yang terjadi beberapa tahun 

yang lalu? Ratusan perusahaan besar maupun 

kecil gulung tikar. Tujuh puluh dua bank tutup, 

diantaranya adalah bank yang sudah berumur 

400 tahun. Jutaan orang tiba-tiba kehilangan 

pekerjaan. Nah, saat ini tidak ada lagi yang 

namanya keamanan. Kita tidak tahu apa yang 

akan terjadi lagi di masa mendatang. Kalau 

begitu bagaimana cara bertahan dalam kondisi 

yang tidak menentu?.  
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Salah satu cara adalah dengan melakukan 

investasi, kenapa harus investasi? dengan 

melakukan investasi kita tidak hanya dapat 

menyimpan manfaat agar dapat dimanfaatkan 

dimasa yang akan datang dan menyelamatkan 

masa depan kehidupan finansial, tetapi juga 

bisa mendapatkan keuntungan. 

Kita tidak asing dengan kata investasi. 

Sebagai masyarakat modern, bisa jadi setiap 

hari kita mendengar kata itu, lalu apakah hakikat 

dari investasi itu sendiri?. Investasi sebenarnya 

adalah meluangkan/ memanfaatkan waktu, uang 

atau tenaga dengan harapan mendapatkan 

keuntungan/ manfaat pada masa yang akan 

datang. Tujuan investasi adalah untuk 

mendapatkan tingkat pengembalian dari uang 

yang disimpan agar dapat digunakan untuk 

pemakaian yang ditunda. Tingkat pengembalian 

yang diinginkan tersebut harus dapat 

mengompensasi waktu, ekspektasi tingkat 
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inflasi, dan ketidakpastian pengembaliannya. 

Terkadang, investasi disebut juga sebagai 

penanaman modal. Jadi pada dasarnya 

investasi adalah membeli/ menyimpan/ 

menanam sesuatu yang diharapkan bisa 

memberikan hasil yang lebih besar di masa 

yang akan datang.  

Pernahkan Anda menanam benih buah 

biji mangga dihalaman rumah, seperti itulah 

investasi Anda mengharapkan biji buah mangga 

Anda berkembang dan tumbuh menjadi buah 

mangga yang lezat sehingga dikemudian hari 

Anda dapat menikmati lezatnya buah mangga. 

Investasi memang lezat, bahkan mungkin 

lebih lezat dari rasa buah mangga itu sendiri. 

tetapi kebanyakan masyarakat menganggap 

investasi hanya untuk orang kaya, orang miskin 

tidak perlu investasi. Mengapa sih harus repot-

repot memikirkan investasi bukankah selama ini 

Anda ataupun orang tua Anda atau saudara 
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Anda lainnya bahkan hampir tidak pernah 

memikirkan hal tersebut, dan semuanya tetap 

lancar-lancar dan aman saja. Sekarang kita pikir 

kembali jika Anda bekerja apakah Anda yakin 

tidak dipecat? Atau jika Anda pengusaha 

apakah yakin bisnis Anda tidak bangrut?. 

Apakah Anda yakin hal tersebut tidak akan 

terjadi pada Anda? Jika tidak, Anda perlu 

memikirkan hidup dengan apa nanti jika hal 

tersebut terjadi. Jika Anda tidak memiliki 

tabungan/ investasi, Anda bisa membayangkan 

apa yang akan terjadi?.  

jika Anda memiliki buah hati? Sudahkah 

anda mempersiapkan kebutuhannya? Apakah 

anda sudah mempersiapkan biaya hidup anak 

anda?. Ingatlah Salah satu pengeluaran 

terbesar dalam keluarga adalah biaya hidup 

anak. Anda juga harus bersiap membayar biaya 

pendidikan anak Anda. Mulai dari Pra-sekolah, 

TK, SD, SMP, SMU, kuliah S1, bahkan mungkin 
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S2. Dan berapa buah hati Anda? Satu, dua, tiga 

atau lebih? Lalu berapa biaya yang dibutuhkan? 

Siapkah Anda menanggungnya? 

Apa yang terjadi bila kecelakaan, sakit, 

atau bahkan kematian menimpa diri Anda? Juga 

kemungkinan dari bencana alam. Maka 

bersiaplah mengeluarkan biaya besar. Di 

Indonesia, penyakit degeneratif seperti penyakit 

kanker, kardiovaskuler, diabetes dan stroke 

semakin meningkat dipacu oleh perubahan gaya 

hidup akibat modernisasi. penyakit degeneratif 

ini dijamin bisa menguras dompet Anda.? 

Apakah Anda sudah siap?. 

Bagaimana biaya hidup saat Anda 

pensiun? Dengan kemajuan di bidang 

kedokteran, harapan hidup menjadi lebih lama. 

Berarti Anda membutuhkan biaya hidup cukup 

besar setelah pensiun. Katakanlah Anda 

pensiun umur 55-60 tahun, kemudian Anda 

masih hidup sampai usia 80-100 tahun, Anda 
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masih memerlukan biaya hidup selama 25-40 

tahun lagi. Cukupkah uang pensiun Anda untuk 

hidup nyaman di hari tua Anda?. Biasanya ini 

bukan menjadi masalah dimana orang tua 

menjadi tanggungan anak di masa tuanya. 

Tetapi bayangkanlah kondisi perekonomian 

anak Anda saat dewasa. Kehidupan anak Anda 

di masa mendatang mungkin lebih sulit daripada 

masa sekarang, dan mungkin tidak lebih baik 

dari kondisi perekonomian Anda pada masa 

bekerja dulu. Tentunya Anda tidak ingin menjadi 

beban bagi mereka bukan?. Semakin lama 

Anda hidup semakin banyak uang yang Anda 

butuhkan. Selain itu Anda tentunya ingin 

pensiun dengan nyaman seperti yang 

didambakan semua orang. Bayangkan jika Anda 

pensiun nanti, seberapa nyaman Anda bisa 

menikmati sisa hidup. Kebanyakan dari kita 

ingin mewariskan sesuatu pada ahli waris (anak 

ataupun keluarga)? Apakah Anda ingin 
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mewariskan hutang pada anak cucu Anda?, 

tentu saja tidak bukan?. 

Betapa pentingnya investasi pada masa 

sekarang ini, dengan melakukan investasi Anda 

tidak hanya mengamankan masa depan 

keuangan Anda tetapi juga masa depan 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup Anda.  

Ketika kesadaran akan berinvestasi 

muncul, orang mulai berinvestasi menabung dan 

mengumpulkan uang sedikit demi sedikit 

kemudian mulai menempatkannya pada 

instrument investasi tertentu, namun bukannya 

keuntungan dan kesejahteraan yang di dapat 

malah kerugian atau bahkan terkena penipuan 

investasi yang berakibat hilangnya harta benda 

atau bahkan meninggalkan hutang. Apakah 

anda pernah mengalaminya? Ataukah tetangga 

dan saudara anda mengalaminya?. Mengapa 

hal tersebut terjadi pada anda?. Hal tersebut 
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akan di jawab pada penjelasan selanjutnya 

dalam buku ini. 

Setelah anda mengalami kegagalan 

investasi anda mungkin takut untuk berinvestasi 

kembali dan menganggap investasi itu 

berbahaya dan dapat menyebabkan kemiskinan. 

Benarkah?.  

Namun disisi lain mayoritas orang terkaya 

di dunia, kaya raya karena investasi dan bisnis. 

Bahkan dengan berinvestasi banyak orang 

bertambah kaya dan mampu melipat gandakan 

kekayaannya. Investasi dan bisnis merupakan 

salah satu rahasia orang kaya di dunia 

sehingga mampu melipat gandakan 

kekayaannya menjadi berkembang dan 

bertumbuh semakin besar. Jika investasi itu 

berbahaya dan dapat menyebabkan miskin 

mengapa banyak orang kaya dari investasi?, 
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dan mengapa banyak juga orang kehilangan 

uang karena investasi?.  

Berdasarkan penelitian 7 dari 10 investor 

kehilangan uang. Mengapa hal tersebut terjadi?. 

Hal tersebut akan di jelaskan pada pembahasan 

selanjutnya dalam rahasia 9 “mengaplikasikan 

TIM-TIK”.  Apa rahasianya mengapa sebagian 

besar orang kaya dari investasi, sedangkan 

disisi lain banyak juga yang kehilangan harta 

bendanya dari investasi?  

Rahasia ini akan terungkap pada bab 

selanjutnya. Sebelum mengungkap rahasia ini, 

siapa sajakah orang-orang di dunia ini yang 

mampu melipat gandakan kekayaannya 

sehingga bertumbuh menjadi semakin besar 

sehingga menempati urutan orang terkaya di 

dunia?. Berdasarkan daftar dari Bloomberg dan 

Forbes yang dikutip dari situs finance.detik.com 

dan citizenjurnalism.com pada tahun 2013 

berikut daftar terbarunya: 



ANDA PERLU MEMBACA BUKU 
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Jika anda pernah mengalami hal berikut 

ini: 

 Apakah Anda, pernah gagal investasi? 

 Apakah Anda pernah mengalami penipuan 

investasi? 

 Jika Anda belum pernah mengalaminya, 

pernahkah Anda melihat atau mendengar ,saudara 

Anda, teman, kenalan terjebak penipuan investasi, 

tentu Anda tidak menginginkan mengalami nasib 

yang sama bukan?. 

 Apakah Anda ingin meminimalisasi resiko 

investasi? 

 Apakah anda ingin mengetahui Bagaimana 

memilih jenis investasi yang cocok sesuai dengan 

karakteristik psikologis dan tingkat resiko. 

 Apakah Anda ingin mengetahui dan membedakan 

resiko investasi dengan penipuan investasi? 

 Apakah Anda ingin melejitkan keuangan Anda 

seperti yang dilakukan oleh para billionaire dunia? 



 Apakah Anda ingin mengetahui bagaimana 

membuat pohon uang tanpa modal?  

 Bagaimana agar uang menjadi budak Anda bukan 

Anda sebagai budak uang?  

 Apakah anda ingin mengetahui rahasia bagaimana 

membeli mobil hanya dengan Rp. 10.000,- cash, 

tanpa pinjam dan tanpa kredit? 

Jika Anda menjawab YA, anda akan menemukan 

rahasia dan jawabannya dalam buku ini.  

 

Atau apakah Anda ingin mengetahui? 

Mengapa hanya sedikit penduduk dunia yang meraih 

hasil luar biasa sedangkan sebagian besar harus 

berjuang untuk meraih hasil pas-pasan? 

Kondisi yang sama, jangka waktu yang sama, dan 

kesempatan yang sama, tetapi hasil yang bertolak 

belakang.  

Saya akan beberkan rahasianya,  bagaimana para 

billionaire dunia melejitkan, melipatgandakan dan 

mengembangkan asetnya. Rahasia ini baru saja saya 

temukan, dan rahasia ini tidak diajarkan di sekolah karena 



rahasia ini hanya disimpan dan dimiliki oleh para 

billionaire dunia. 

Apakah Anda ingin mengetahui rahasianya? Terlebih 

dahulu Anda harus berjanji untuk menjaga rahasia ini 

rapat-rapat, Karena mengetahui dan  menjalankan 

rahasia ini akan merubah kehidupan finansial Anda  

menjadi  jutaan kali lebih baik dari yang pernah Anda 

harapkan dan bayangkan sebelumnya....SETUJU?  

 

DAN MASIH BANYAK RAHASIA LAGI  

YANG AKAN DI UNGKAP DAN DI KUPAS TUNTAS 

DALAM BUKU INI! 

 

SEGERA DAPATKAN BUKU INI 

 

100% hasil royalty dari   NULISBUKU.COM akan di

sumbangkan  demi dunia pendidikan 

 

Maka bantu penulis agar niat baik ini dapat 

terlaksana!  

Semakin banyak anda membeli buku ini semakin 

banyak juga uang yang akan penulis sumbangkan. 



 

 

 


