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Mengembangbiakkan Uang Sejuta Rupiah, Mengapa Tidak!
Minggu, 28 Februari 2016 11:14 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Oleh Ryan Filbert

Banyak orang berkecil hati ketika hanya memiliki sedikit uang dan mengurungkan niat berinvestasi sehingga uang yang dimilikinya
habis untuk kegiatan konsumtif.
Lalu, ada sebuah pertanyaan serius yang ditanyakan kepada saya, "Bila saya memiliki uang sejuta rupiah, apakah saya bisa
berinvestasi?"

Tidak heran, dewasa ini dengan uang Rp 1 juta, kita masih dapat menikmati berbagai macam hal yang menyenangkan, mulai dari
nonton bioskop di tempat yang premium, makan di sebuah hotel mewah, membeli sebuah gadget, belanja baju atau fashion, dan
segala kenikmatan lain.

Tapi, semua yang dibeli itu nilainya akan mendekati 0 atau menjadi 0 ketika selesai dinikmati! Investasi tidaklah demikian, justru uang
Anda akan 'beranak' atau berpotensi 'beranak'.

Lalu bagaimana dengan sejuta rupiah? Apakah bisa uang 'beranak' dengan sejuta rupiah? Saya akan coba mengulasnya menjadi
sedikit taktis pada artikel ini.

Konsep investasi yang saya lakukan adalah menjadikan uang bekerja untuk kita, amankan investasi Anda dan carilah mesin uang
yang lebih baik. Hal ini saya bahas mendalam pada salah satu buku saya berjudul Passive Income Strategy.

Dengan Rp 1 juta, Anda bisa mengamankan uang Anda dengan membeli reksadana atau saham, membuat sebuah website, dan
membeli 1 gram emas.

Inilah pilihan pertama. emas bukan sebuah alat investasi, tapi ia bisa memastikan kekayaan Anda, karena emas memiliki nilai yang
stabil bila ditukar dengan barang. Ini adalah langkah awal dalam mengamankan kekayaan Anda.

Lalu, reksadana atau saham adalah instrumen investasi pada pasar modal. Dengan ratusan ribu rupiah Anda bisa memiliki salah satu
atau keduanya!

Reksadana bisa dimulai dengan Rp 100.000 dan saham bisa lebih murah lagi. Bukalah rekening saham dan reksadana pada
sekuritas. Untuk memilih reksadana dan saham Anda hanya perlu belajar sedikit, tidak sulit.

Anda ingin menjadi kaya raya tanpa belajar dan usaha? Rumusan tidak masuk akal bila ada orang yang mengatakan hal itu.

Terakhir, mengapa saya menambah membuat website? Zaman telah mengalami perubahan, era digital menjadi sebuah hal yang
semakin besar. Bila pada saat ini Anda tidak berencana menambah investasi Anda dengan hanya sejuta rupiah saja, maka sangatlah
sulit untuk membuat hasil investasinya tepat waktu sesuai dengan harapan di kemudian hari.

Artinya, Anda perlu menambah investasi sesering mungkin. Setiap manusia diberikan suatu keunggulan, saya yakin itu. Banyak sekali
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orang menjadi besar dan kaya karena memiliki sumber penghasilan dari online.

Misalnya, Anda tahu Psy yang terkenal dengan Gang Nam Style? Anda juga tahu banyak orang dibayar karena menjadi pengulas
sebuah barang? Atau menjadi pedagang online? Menulis blog?

Semua itu dimulai dengan aktivitas online mereka yang bisa menghasilkan uang!
Sebuah website dengan pengelolaan yang baik bisa menjadi sumber penghasilan lain dari penghasilan utama Anda, bahkan bisa saja
website Anda diakuisisi oleh perusahaan atau orang lain, katakanlah seperti komunitas terbesar di Indonesia Kaskus.

Selain bisa menjadi sumber pendapatan untuk Anda terus menambah investasi pada emas, reksa dana dan saham, website juga
merupakan diversifikasi atau pembagian resiko karena berada pada sektor riil sehingga investasi antara pada pasar modal diimbangi
dengan sektor riil.

Sekali lagi, jangan pernah lupa untuk terus menambah investasi Anda meskipun dimulai dari kecil.
Salam Investasi untuk Indonesia!

Sumber: kompas.com
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