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"Kenapa sih kok tarif profesional dia lebih tinggi, 
padahal saya kan lebih hebat?"

"Kenapa justru dia yang dapet promosi jabatan, 
padahal kerjaku lebih keras?"

"Kenapa sih produk/jasa yang dia tawarkan malah 
lebih laku, padahal produk/jasa punyaku kan jauh 
lebih baik?"

Mau tau jawabannya?
Yuk simak salah satu prinsip dari Rise 
Above The Crowd



Prinsip #2
NILAI ADALAH MATA UANG 
KESUKSESAN

tidak dibayar sesuai waktu kerja 
kita;
dibayar sesuai NILAI yang kita berikan 
pada waktu tersebut.

 ita
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Kita bingung saat orang lain yang dapet promosi jabatan padahal 
rasanya prestasi kita lebih baik deh daripada dia. Kita juga bingung 

kenapa produk orang lain jauh lebih laris padahal rasanya produk kita 
lebih bagus.

Kira-kira kenapa ya?

-Jim Rohn



Berdasarkan teori pasar ekonomi tentang:

Pertukaran Barang dan Jasa
"Jika kita menginginkan sesuatu, kita harus 
menukarnya dengan sesuatu yang lain 
dengan nilai yang dianggap sama."

*Transaksi terjadi apabila nilai barang atau jasa yang 
ditukarkan sepadan dengan nilai pengorbanan yang perlu 
diberikan

Jadi kalau kita ingin membeli 
kesuksesan, alat tukar yang kita 
gunakan adalah NILAI yang kita 

miliki. 
Segala sesuatu yang 
berkualitas yang terkandung 
di dalam diri kita.



Pasarlah yang akhirnya akan menentukan nilai kita.
Kita tidak bisa memaksa orang lain menukarkan sesuatu 
yang bernilai bagi mereka dengan barang atau jasa yang 

nilai nya tidak sepadan.

Lalu, bagaimana supaya pasar 
dapat menerima kita?

Menurunkan harga 
jual, sehingga 

nilainya sama dengan 
nilai yang pasar siap 

bayarkan.

Mendongkrak nilai diri, 
atau produk dan jasa kita 

sehingga nilainya sepadan 
dengan harga yang 

ditawarkan.

ATAU

Jadi, mau pilih yang mana?



Yukk mulai hari ini tingkatkan 
nilai diri kita, karena itulah mata 
uang yang dapat kita gunakan 
untuk membayar kesuksesan

Saatnya kita semua 
memantaskan diri untuk berdiri 

di puncak tertinggi.



● Nilai Diri Anda Adalah Mata Uang 
Kesuksesan, Rise Above The Crowd Chp 4 
(Dr. Indrawan Nugroho)

● https://youtu.be/ur2ibgZd0vE

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:


