
Rahasia Menuju Trading Bebas Emosi 
 
�Bagaimana bersikap konsisten sesuai dengan kepentingan utama anda dalam 
perdagangan independen yang anda lakukan!� 
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Kisah Dua Orang Trader 
 
 Trader pertama kita adalah Ned. Ned adalah seorang trader independen yang 
sehari-harinya memperdagangkan S&P 500 futures. Selama enam bulan terakhir, dia 
berusaha untuk sukses secarea konsisten. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi. 
Tetapi masalah yang muncul bukan karena metode yang ia gunakan. Tidak, alasan 
utama Ned tidak menghasilkan uang sebanyak yang ia inginkan adalah karena dia 
tidak bisa mengontrol emosinya dan terus-terusan mengikuti kepentingan pribadinya. 
 
 Dari sejak awal, Ned percaya akan kemampuan dirinya memperdagangkan 
S&P secara sukses. Di bisnis sebelumnya, ia sudah mencapai kesuksesan. Sebelum ini, 
Ned memiliki sebuah perusahaan retail percetakan dan dia telah belajar untuk 
membuat keputusan-keputusan bisnis yang baik yang membuatnya sangat sukses. Dia 
hampir tidak pernah membuat kesalahan besar yang merugikan bisnisnya. Faktanya, 
selama lebih dari 9 tahun memiliki perusahaan tersebut, dia membanggakan dirinya 
sebagai seseorang yang selalu melihat ke depan dan membuat bisnisnya semakin 
maju. Walaupun jarang terjadi, ada beberapa saat dimana semuanya tidak berjalan 
dengan baik, tetapi Ned bekerja dengan kecepatan sangat cepat untuk memperbaiki 
masalah tersebut, dan seringkali dia merubah krisis menjadi sebuah kesempatan.  
 
 Karena keputusan-keputusan pintar yang sering dibuatnya, Ned merasa yakin 
dengan karir barunya sebagai pedagang saham. Setidaknya itu yang dia pikirkan 
akan terjadi. Jadi, saat Ned menerima tawaran menguntungkan dari sebuah 
perusahaan besar untuk membeli perusahaan percetakannya, dia memutuskan bahwa 
inilah saat baginya untuk mendapat uang dan lari. 
  
 Tidak susah baginya untuk menjual. Tentu saja dia sangat menyukai memiliki 
bisnis sendiri, dan tentu saja, ia makin menyukainya karena ia sangat sukses. Tetapi 
pada dua tahun terakhir dia sangat sibuk, bekerja 65-70 jam per minggu. Yang 
menyebabkan waktunya untuk keluarga menjadi sangat sedikit. Hal tersebut membuat 
keputusan untuk menjual menjadi mudah baginya. 
 
 Hal lain yang membuat keputusan Ned untuk menjual perusahaannya menjadi 
mudah adalah dia ingin mencoba bisnis yang baru. Dia telah belajar sebanyak 
mungkin tentang perdagangan saham. Dia telah membaca buku dan majalah 
sebanyak yang ia bisa baca. Tentu saja dia berpikir dia bisa mentransfer kesuksesan 
bisnisnya yang sebelumnya kepada perdangan saham. Lebih jauh lagi, dia bisa 
berdagang dari rumah dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. 
Dia percaya bahwa dia bisa sukses dalam usahanya yang baru ini. Ternyata 
kenyataan mengejutkannya. 
 
 Trader kedua di dalam cerita kita adalah James. James juga ingin 
memperdagangkan S&P 500 Futures. Latar belakangnya sedikit berbeda dengan Ned. 
James telah menghabiskan 4 tahun terakhir bekerja di Chicago Mercantile Exchange 
dimana S&P 500 Futures diperdagangkan.tetapi James bukan merupakan seorang 
trader di CME. Dia telah bekerja keras dari level terbawah. Dulunya, ia bekerja pada 
sebuah firma retail komoditas sebagai operator telepon. Pekerjaannya adalah 
menempatkan perintah beli dan jual kepada kostumer menggunakan sinyal tangan. 
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 Dari hari pertama ia bekerja disana, James selalu ingin menjadi seorang trader. 
Dia tau dia tidak memmiliki cukup uang untuk membeli kursi di dalam bursa (yang 
berharga sekitar USD 200.000). dia berpikir bahwa kesempatan terbaiknya untuk 
menjadi seorang trader adalah dengan mempelajari apa saja yang dia bisa melalui 
berbagai macam trader dan orang lain yang berada di lantai perdagangan, dan lalu 
menjadi trader independen dimana ia tidak harus memiliki kursiny asendiri. 
 
 James menghabiskan sebanayk mungkin waktunya untuk mempelajari 
bagaimana orang-orang di dalam bisnis komoditas menghasilkan uang. Dia yakin 
bahwa ada semacam teknik spesifik yang digunakan oleh orang-prang yang benar-
benar berhasil. Dia sangat tahu, sebagaimana orang lain juga tahu, bahwa 80-90% 
trader mengalami kerugian. Dia berusaha sangat keras untuk mempelajari bagaimana 
mencapai kesuksesan pada saat dia menjalani trading secara independen. Dia ingin 
memulai trading secepat mungkin. 
 
 James berambisi untuk bertemu trader sukses sebanyak mungkin (baik yang 
independen maupun yang bukan). Ia beruntung karena bisa menemui orang-orang 
sukses tersebut di arena trading dan berbagai macam kantor di Chicago Mercantile 
Exchange. Dia berpendapat apabila ia bisa mengetahuia apa yang sebenarnya 
dilakukan trader sukses, dia bisa mencontoh cara trading mereka. Dia menghabiskan 
semuawaktu luangnya berbicara kepada berbagai macam trader yang ditemuinya dan 
berusaha mencari tahu rahasia kesuksesan mereka. 
 

Dia belajar banyak. Dia belajar segala macam metode teknik yang berbeda-
beda yang digunakan oleh trader independen maupun yang bukan. James tidak pernah 
melakukan transaksi trading di dalam hidupnya. Tapi semakin banyak ia berbicara 
kepada bermacam trader, ia semakin percaya diri. Dia yakin dengan pengalaman 
tersebut ia bisa mendapatkan apa saja yang ia perlukan untuk menjadi trader 
independen yang sukses. Tapi dia masih membutuhkan satu pelajaran yang penting. 

 
Ned mulai trading. Dia mulai dengan USD 15.000 di rekeningnya dan 

memutuskan dia hanya akan memainkan satu account pada saat itu sampai dia yakin 
dia telah bisa menguasai account tersebut. Semuanya berjalan lancar pada awalnya. 
Trading pertamanya menghasilkan 320 poin (USD 800 sebelum dipotong komisi). 
Tentu saja Ned merasa percaya diri dengan awal yang baik ini. Sayangnya, segala 
hal menjadi berbalik dari titik ini. 

 
Dalam keempat trading berikutnya, ia rugi. Masalahnya adalah Ned memiliki 

keuntungan yang baik dalam 2 dari 4 perdagangan tersebut, tetapi dia tidak mau 
mengambilnya karena dia masih ingin mencari lebih banyak dari yang ditawarkan 
pasar saat itu. Jadi, di dalam minggu pertamanya, kebalikan dari membuat 
keuntungan kecil atau keseimbangan dengan 4 perdagangan tersebut, ia malah 
mengalama kerugian dari modal awal USD 800-nya dan bahkan kerugian tersebut 
bertambah USD 1200. Hal ini membuat Ned sangat frustasi dan bingung. Tentu saja 
ia harus melakukan segalanya dengan lebih baik apabila ia ingin berhasil dalam 
bisnis ini. Tapi jangan khawatir, ini masih minggu pertama. Tentu saja ia tidak 
langsung berhasil dalam minggu pertamanya di dalam bisnis percetakan. 

 
Minggu berikutnya dimulai sama seperti minggu pertamanya. Perdagangan 

pertamanya (pada hari senin) mengalami keuntungan 280 poin (USD 700), tapi 
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setelah itu penurunan dimulai kembali. Ned memulai perdagangan berikutnya pada 
hari Selasa di minggu itu. Dia masuk ke pasar dan mendapat keuntungan sebesar 120 
poin. Ned tahu bila ia bisa mencapai 200 poin dalam perdagangan ini, dia bisa 
mencapai titik seimbang. Sehingga itulah yang berusaha ia capai dalam 
perdagangannya. Dia membuat tujuan untuk keluar dari pasar dengan keuntungan 
200 poin. Masalahnya adalah pasar hanya memberinya keuntungan 150 poin dan 
Ned tidak menggunakan stop order untuk mengunci keuntungan atau setidaknya 
menghentikan kerugiannya. Ia sangat ingin mendapatkan keuntungan 200 poin 
tersebut sehingga ia bisa menutup kerugiannya, tapi pasar bergerak kearah 
sebaliknya dan tidak hanya ia kehilangan 150 poin keuntungan yang ditawarkan, 
tetapi ia juga kehilangan modal awalnya saat pasar aakhirnya mencapai titik stop 
order-nya. Ned mengalami kerugian sebesar USD 400 pada perdagangannya kali itu. 

 
Sekarang Ned merasa sangat frustasi. Duduk dimejanya, dia hampir 

melempar gelas kopinya ke dinding. Untungnya dia tidak jadi melakukan tersebut 
karena hal tersebut tidak akan memperbaiki kerugiannya. Tetapi tetap saja, Ned 
merasa sangat frustasi dan membutuhkan solusi untuk memperbaiki keadannya. 

 
�Salah satu hal yang sangat penting adalah anda harus membuat tujuan harian, 

mingguan, dan bulanan untuk diri anda sendiri�. James mendapatkan nasihat dari 
salah satu trader independen paling berhasil yang ia tahu. Trader indepnden tersebut 
telah menghasilkan lebih dari setengah juta dolar per tahun selama empat tahun 
terakhir, jadi James tahu ia mendapatkan nasihat yang baik dari ahlinya. 

 
�Jalan menuju sukses adalah memiliki tujuan yang mungkin dilakukan diri 

anda�, lanjut sang trader, �dan anda harus terus memvisualisasikan diri anda mencapai 
tujuan tersebut.�. James mengerti tentang masalah penetapan tujuan tersebut, tetapi 
dia tidak begitu mengerti arti dari kata visualisasi tersebut. Dia tahu dia harus mencari 
tahu tentang apa sebenarnya maksud dari visualisasi tersebut. 

 
James terus berbicara sebanyak mungkin dengan trader yang sukses. Mereka 

semua menyatakan hal yang sama. Penetapan tujuan sangatlah penting. Hanya 
berusaha menghasilkan uang setiap hari (tanpa tujuan) adalah jalan menuju kegagalan. 
Tampaknya hampir semua trader yang diajak James berbicara menekankan hal yang 
sama, yaitu penetapan tujuan harian. Bahkan, sepertinya semakin sukses seorang 
trader semakin ia menekankan masalah penetapan tujuan tersebut, james menekankan 
kepada dirinya bahwa bila ia ingin sukses, ia harus memiliki tujuan-tujuan yang 
sangat spesifik mengenai berapa yang ingin dia hasilkan tiap hari, dan juga berapa 
kerugian yang sanggup ia tanggung. 

James bertemua dengan seorang floor trader yang cukup sukses bernama Bob. 
Bob juga memberikannya nasihat. �Ya, saya setuju dengan anda, anda perlu 
menetapkan tujuan yang spesifik�, kata Bob, �tetapi sama pentingnya juga, anda harus 
memvisualisasikan keberhasilan anda setiap saat. Anda muesti melihat diri anda 
sebagai trader yang sukses. Apabila anda tidak bisa membayangkan anda sendiri 
sebagai sebuah kesuksesan, anda tidak memiliki kesempatan untuk menjadi sukses.� 

 
Bob memberi tahu James tentang sebuah buku yang harus dibacanya. �Belilah 

buku Psycho-Cybernetics, buku tersebut akan memberitahu anda segala macam hal 
mengenai memvisualisasikan kesuksesan anda. Metode tersebut adalah metode yang 
sama dengan yang digunakan oleh para atlet profesional, tetapi tidak ada bedanya 

art
us

fin
an

ce
.co

m



dengan bisnis kita. Untuk menjadi trader yang sukses, anda harus melihat diri anda 
sebagai trader yang sukses, walaupun mungkin hal itu belum terjadi.� 

 
James tidak ragu untuk mengikuti nasihat Bob. Ia lalu membeli buku Psycho-

Cybernetics. Dia mulai mempelajarinya. James berbagai teknik-teknik visualisasi 
yang berbeda dan mulai menggunakannya setiap hari. Walaupun dia belum mulai 
trading, melalui visualisasinya, ia mulai melihat dirinya (dalam mata batinnya) 
sebagai seorang trader independen yang sukses. Hal ini akan menjadi salah satu hal 
yang utama dalam kesuksesan James. 

 
Ned memikirkan tentang kesulitannya. Dia perlu mendapatkan cara baru 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dia berpikir bahwa mungkin masalahnya 
terletak pada indikator-indikator dan metode-metode yang dia gunakan. Ned 
memutuskan dia harus mencari metode baru dalam trading. Dia membeli beberapa 
buku dan pelatihan tetntang bagaimana memperdagangkan S&P 500. Setiap dia 
selesai dengan buku-buku tersebut, dia yakin bahwa dia akan mendapatkan hasil 
yang lebih baik. Gagasan-gagasan dan contoh-contoh yang terdapat di dalamnya 
terasa sangat masuk akal. 

 
Ned memutuskan untuk menggunakan metode-metode baru ini dalam 

perdagangnya dan meninggalkan metode lama yang ia gunakan. Dia yakin bahwa 
teknik yang digunakannyalah yang menyebabkan kerugian yang ia alami. Sayangnya, 
bukan karena metodenya yang membuat Ned mengalami kerugian. 

 
Ned mulai menggunakan metode baru dalam perdagannya dan mulai 

mendapat hasil cukup baik dalam dua hari pertama, tetapi kemudian ia membuat 
kesalahan yang serius. Dia mengalami kerugian dan menjadi sangat marah. Dia 
keluar dari sebuah posisi yang sangat ia yakini dapat memberikan keuntungan besar 
baginya. Segera setelah ia keluar, pasar bergerak ke arah Ned sebanyak 600 poin 
dalam 15 menit. Ned memutuskan bahwa ia tidak ingin kehilangan uangnya di dalam 
pasar. Ia lalu melakukan 3 perdagangan lanjutan. Dia membiarkan emosi menguasai 
dirinya dan membuat kesalahan terbesar dari trading tanpa menggunakan stop order. 

 
Pada penghujung hari, Ned mengalami kerugian sebesar lebih dari USD 7000. 

pialangnya memaksanya keluar dari posisi yang merugikannya lebih dari 1000 poin. 
Ned ingin tetap berada di dalam posisi tersebut semalaman untuk melihat apakah ia 
bisa kembali untung. Ned memaki pialangnya sebelum ia menutup tetelpon. Kali ini 
Ned benar-benar melempar gelas kopinya. Gelas itu menabrak rak buku dan pecah. 
Istrinya lari ke kantor Ned untuk melihat apa yang salah. 

 
�Apa yang terjadi?�, istrinya bertanya, �Suara apa itu?�. Ned tidak perlu 

menjawab karena istrinya melihat pecahan gelas di lantai. Ia lalu memberi tahu Ned 
bahwa ia akan mengambil sapu. 

 
�TINGGALKAN SAJA!� bentak Ned pada istrinya. Dia tidak ingat pernah 

menggunakan nada suara seperti itu kepada seorang perempuan yang akan 
menghabiskan sisa hidupnya bersama Ned. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, 
istrinya lalu menginggalkannya. Sepuluh menit yang lalu, Ned tidak pernah 
menyangka dia pernah merasakan hal yang lebih buruk daripada yang ia rasakan 
saat itu. Sekarang ia merasa lebih buruk. 
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James mengundurkan diri dari perusahannya dan mulai mempersiapkan 

karirnya sebagai trader independen. Dia telah mendapatkan berbagai macam nasihat 
dan mulai mempersiapkan progam kerjanya. Dia telah membuka sebuah rekening 
trading dan, dalam waktu dua minggu, dia telah siap untuk mencoba keinginannya 
berkarir di dunia trading. James terus memvisualisasikan dirinya mencapai tujuan 
harian, mingguan, dan bulanannya. Di dalam mata batinnya, dia terus meilihat dirinya 
mendapatkan kesempatan dan keuntungan dalam pasar. Dia terus melihat dirinya 
menggunakan stop order untuk mengunci keuntungan dan menghindari perubahan 
keuntungan menjadi kerugian. Dia terus melihat gambaran-gambaran tersebut dalam 
kepalaanya sehingga semuanya menjadi jelas. 

 
Dia memvisualisasikan keamanan terus bangkit dalam rekeningnya. Tidak 

dalam kecepatan tinggi, tetapi dalam level yang lambat dan aman.  Dia merasa apabila 
dia bisa membuat dirinya mendapatkan USD 250 setiap hari, hal itu merupakan awal 
yang sangat baik. Dia sadar bahwa mencoba membuat ribuan dolar tiap hari bukanlah 
merupakan sesuatu yang realistis baginya. 

 
James mulai trading pada hari Senin. Dia memiliki tujuan dalam pikirannya. 

Dia telah menghabiskan banyak waktunya dalam diua bulan terakhir untuk 
memvisualisasikan apa yang harus ia lakukan dan bagaimana ia harus bereaksi di 
dalam situasi apapun. Bahkan ia sangat sering melihat hal-hal tersebut dalam 
pikirannya ia sehingga ia mulai merasakan hal tersebut seperti benar-benar terjadi. 
Hal tersebut memberikan James kepercayaan diri. Walaupun dia tidak pernah trading 
sebelumnya, dia merasa bahwa dia sudah pernah trading beribu-ribu kali. 

 
Hal tersebut mulai kelihatan hasilnya. Hari pertama James adalah sebuah 

kesuksesan. Dia hanya melakukan satu kali perdagangan dan menghasilkan USD 275. 
Ia mempertimbangkan untuk melanjutkan trading, tetapi kemudian ia ingat bahwa 
tujuannya adalah untuk mencoba membuat USD 250 per hari, dan melanjutkan 
trading bisa menghasilkan lebih banyak uang, tetapi bisa juga membuatnya 
kehilangan uang yang sudah didapatnya. Lalu diputuskannya untuk hanya melakukan 
demo pada sisa hari itu dan menetapkan pikirannya pada tujuan yang telah dibuatnya. 

 
Salah satu pelajaran terpenting yang didapat James dari para trader yang ia 

ketahui (baik yang independen maupun yang bukan) ialah alasan dari keseuksesan 
seseorang dalam bisnis ini adalah jika dia bisa bertindak sesuai dengan kepentingan 
utamanya. Dia tahu bahwa berharap dan berdoa agar pasar bisa bergerak ke arah 
tertentu tidak memiliki dampak apapun terhadap kearah mana pasar bergerak 
sebenarnya. Tidak, hal yang membuat seseorang berhasil dalam trading adalah apabila 
dia mengetahui kepentingan utamanya untuk mendapatkan perdagangan yang 
menguntungkan dan menghindari perdagangan yang merugikan (atau setidaknya 
membuat kerugian tetap berada dalam jumlah yang kecil). 

 
Misalnya, James mungkin ingin menghasilkan 250 poin di perdagangannya 

yang selanjutnya, tetapi jika yang bisa ditawarkan pasar pada saat itu hanyalah 150 
poin, jelaslah tidak peduli bagaimana anda ingin mendapatkan 250 poin tersebut, 
jumlah paling maksimal yang bisa anda dapat adalah 150 poin (dan mungkin bahkan 
tidak sebanyak itu). Anda tidak bisa memaksa pasar untuk melakukan sesuatu. Anda 
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tidak bisa mengontrol pasar untuk melakukan apa yang anda inginkan. Jadi anda 
musti bisa mengontrol diri anda untuk memenuhi kepentingan utama anda. 

 
Karena James telah menemukan banyak trader yang mengerti ide tersebut, 

tidaklah sulit baginya untuk melakukan hal yang sama. Hal itu tidak mudah, tetapi 
mungkin lebih mudah bagi James daripada bagi orang lain. Karena hal tersebut, 
perdagangan James menjadi sangat baik selama beberapa minggu selanjutnya. Dia 
secara konsisten menghasilkan USD 600-USD 800 per minggu selama bulan 
pertamanya. 

 
Tentu saja, seperti kebanyakan orang, James mengalami beberapa kerugian 

dan membuat beberapa kesalahan. Apabila ia mengalami kerugian, James mulai 
memvisualisasikan dalam pikirannya apa yang seharusnya dia lakukan untuk 
membuat perdagangannya sukses atau untuk membuat kerugiannya makin sedikit. Dia 
akan melihat dalam pikirannya apa yang seharusnya ia lakukan apabila ia menghadapi 
situasi yang sama di masa depan. Dia juga melakukan hal yang sama dengan 
perdagangannya yang menguntungkan. Dia akan memikirkan cara-cara bagaimana ia 
membuat perdagangannya lebih berhasil, dan melihat bayangan tersebut dalam 
pikirannya secara berulang-ulang. 

 
Melakukan hal-hal tersebut secara konsisten membantu James menghasilkan 

lebih dari USD 15.000 dalam enam bulan pertamanya di dunia trading. Dia 
menetapkan tujuannya secara jelas dan melakukan apa yang merupakan kepentingan 
utamanya untuk mencapai tujuan tersebut. Apakah semuanya bekerja secara 
sempurna? Tidak, tetapi hal tersebut bekerja cukup baik untuk membantunya 
menghasilkan jumlah uang yang sama dengan yang ia hasilkan di pekerjaan lamanya. 
Tapi sekarang ia melakukan apa yang selalu ia inginkan, yaitu menghasilkan uang 
melalui trading dari rumahnya sendiri. 

 
Ned tidak seberuntung James. Dia tidak bisa bertemu dengan orang-orang 

yang bisa mengajarinya pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari James. Karena itu, 
Ned memutuskan bahwa trading tidak akan berhasil baginya. Sekarang dia kembali 
ke bisnis percetakan. Dia masih memimpikan dunia trading. Dia mungkin bisa sukses 
bila dia pernah belajar untuk bertindak berdasarkan kepentingan utamanya. Tapi dia 
tidak pernah belajar. 
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KATA PENGANTAR 
 

Bertindak Berdasarkan Kepentingan utama Anda 
  

Anda akan melihat tema tersebut di seluruh buku ini. Hal tersebut adalah 
konsep terpenting yang bisa anda pelajari apabila anda ingin menjadi seorang trader 
yang sukses. Apabila anda bisa menguasai kecakapan ini, anda bisa menjadi sangat 
sukses dalam bisnis ini. Tetapi tanpa kecakapan tersebut, anda akan gagal. semuanya 
sangat mudah. Apabila anda bisa belajar untuk bertindak berdasarkan kepentingan 
utama anda, anda akan menghasilkan banyak uang dari trading. Apabila anda tidak 
bisa belajar untuk bertindak berdasarkan kepentingan utama anda, anda akan 
kehilangan banyak uang dari trading. 

 
Apabila anda lihat, pasar (di masa depan) bekerja dengan cara yang sangat 

berbeda dengan hampir semua hal dalam hidup. Ada lebih banyak kebebasan dalam 
bisnis ini dari hampir semua bisnis di dunia. Anda bisa melakukan apa saja yang anda 
inginkan, kapanpun anda menginginkannya, hampir semua hal bisa anda lakukan 
apabila pasar sedang terbuka. Hal yang akan menghalangi anda hanyalah apabila anda 
kehabisan uang. Selain itu, anda memiliki segala kebebasan untuk melakukan apa 
yang ingin anda lakukan di pasar. 

 
Trading sangatlah berbeda dengan segala hal lain yang kita lakukan dalam 

hidup. Di dalam kehidupan sehari-hari, anda bisa memiliki kontrol (setidaknya) 
dengan melakukan hal-hal yang mempengaruhi lingkungan. Contohnya, apabila anda 
ingin mendengarkan musik, anda harus menyalakan radio. Apabila anda menekan 
tombol power, musik akan terdengar dari radio. Apabila anda tidak menekannya, 
radio tersebut tidak akan menyala. 

 
Contoh yang lain adalah ketika anda menyalakan mobil anda. Apabila anda 

memasukkan kunci dan memutarnya, mobil akan menyala karena anda melakukan 
sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan. Apabila anda tidak memasukkan 
kunci, mobil tidak akan menyala. Anda musti merubah lingkungan (dengan memutar 
kunci) apabila anda ingin menyalakan mobil. 

 
Setiap hari kita melakukan hal-hal yang menyebabkan perubahan dalam 

lingkungan. Kita memasukkan kartu ke dalam ATM untuk mengambil uang. Kita 
menekan tombol di mesin pembuat kopi untuk membuat kopi di pagi hari. Ini adalah 
hal-hal yang bisa kita lakukan secara sadar. Tetapi disini perbedaannya: 

 
Di dalam trading, anda tidak bisa mengontrol apa yang akan dilakukan pasar. 

Tidak peduli betapa besar keinginan anda agar pasar bergerak ke arah tertentu, tidak 
ada yang bisa anda lakukan untuk membuat pasar bergerak ke arah tersebut. Tidak 
ada pekerjaan yang anda lakukan yang bisa membuat pasar bergerak sesuai keinginan 
anda. Kita tidak bisa menekan tombol, memutar kunci, tidak ada yang bisa kita 
lakukan untuk membuat pasar melakukan apa yang kita inginkan. Tidak ada satupun! 

 
Jadi, jika kita tidak bisa mengontrol pasar dan apa yang akan dilakukannya, 

hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesuksesan adalah mengontrol diri kita 
sendiri. Hal tersebut lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Tapi itulah 
kenyataan dari perdagangan yang sukses. Sekali lagi, anda tidak bisa mengontrol apa 
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yang akan dilakukan pasar, jadi anda musti bisa mengontrol apa yang akan anda 
lakukan. 

 
Saya telah bertemu ratusan trader dan sayangnya, kebanyakan dari mereka 

mengalami kegagalan dalam trading. Kebanyakan dari mereka tidak pernah belajar 
tentang kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki untuk menjadi sukses. Kebanyakn 
dari mereka memfokuskan diri untuk menemukan metode teknis atau sistem yang 
sempurna, dan hanya sedikit yang menyadari bahwa hal tersebut hanyalah sebuah 
elemen kecil dari keseluruhan sistem yang sesungguhnya. 

 
�Seseorang yang memiliki disiplin diri yang baik dan metode trading 

yang buruk akan mengalahkan seseorang yang memiliki disiplin diri yang buruk 
dan metode trading yang terbaik saat itu.� 

 
Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan utama jauh lebih 

penting daripada menemukan teknik trading yang sempurna. Seperti yang sering saya 
katakan, �Seseorang yang memiliki disiplin diri yang baik dan metode trading yang 
buruk akan mengalahkan seseorang yang memiliki disiplin diri yang buruk dan 
metode trading yang terbaik saat itu�. Hal tersebut akan selalu terjadi. 

 
Seringkali, saya berbicara dengan orang-orang yang mendapatkan keuntungan 

sangat besar dalam beberapa perdagangan. Sebagai contoh, saya ingat waktu dimana 
seseorang menelepon saya dan dan memberi tahu saya dia telah mendapatkan 800 
poin di dalam tiga perdagangan S&P (nilainya sekitar USD 6000). Tetapi bahkan 
dengan keuntungan besar ini, trader tersebut masih kehilangan uang dalam 
perdagangan. Ketika saya tanya kenapa ia tidak menggunakan stop order untuk 
mengunci keuntungannya, dia berkata bahwa dia masih mencari keuntungan yang 
lebih besar. Saat itu saya tahu bahwa orang ini tidak memiliki kepentingan utamanya 
dalam pikiran. 

 
Tentu saja, kita semua menginginkan keuntungan yang sangat besar. Tapi satu 

hal yang musti kita ingat adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang akan 
dilakukan psar, jadi kita musti siap menghadapi segala kemungkinan. Jadi apabila 
seseorang mendapatkan 800 poin dalam perdagangan S&P (bukan merupakan hal 
yang gampang) ia harus menetapkan kepentingan utamanya dalam pikiran dan tidak 
membiarkan keuntungan tersebut hilang begitu saja, walaupun hal tersebut berarti 
terlewatnya kesempatan mendapatkan kemenangan yang besar. 

 
Buku ini dibagi menjadi tiga bagiab. Bagian pertama berjudul �Kecakapan-

Kecakapan Yang Anda Butuhkan�, di dalamnya terdapat kecakapan-kecakapan yang 
saya percaya anda butuhkan untuk mencapai kesuksesan di dalam lingkungan trading. 
Termasuk di dalamnya hal-hal seperti menetapkan dan mencapai tujuan, menjadi 
seorang pemenang dan orang kalah yang aktif, eksekusi perdagangan yang tanpa cela, 
dsb. 

 
Bagian kedua berjudul �Kecakapan-Kecakapan Yang Tidak Anda Butuhkan�. 

Termasuk di dalamnya bab tentang meminta, berharap, dan berdoa. Juga termasuk di 
dalamnya sebuah bab berjudul �Trading Balas Dendam�. Bab lain berjudul �Emosi: 
Ketakutan, Kemarahan, dan Ketamakan.�. Bagian ini akan membantu anda 
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mengetahui hal-hal yang harus anda hindari untuk menjadi sukses dalam perdagangan 
anda. 

 
Bagian ketiga dan terakhir terdiri dari ide-ide yang awalnya disatukan 

bertahun-tahun yang lalu oleh Dr. Maxmell Maltz yang terkenal, yang menemukan 
istilah �Psycho-Cybernetics.� Bab-bab dalam bagian ini akan memberikan anda 
gambaran tentang bagaimana Psycho-Cybernetics bekerja dan bagaimana anda bisa 
menggunakannya untuk memperbaiki hasil perdagangan anda. Bagian ini berisi hal 
yang paling penting dari buku ini: langkah-langkah pelatihan untuk melatih anda 
tentang bagaimana bertindak berdasarkan kepentingan utama anda dan bagaimana 
mengatasi sisi emosi dari treading. Latihan-latihan tersebut berdasarkan teori yang 
ditemukan oleh Dr. Maxwell Maltz dan Psycho-Cybernetics. 
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BAGIAN I 
 
 
 

KECAKAPAN-KECAKAPAN 
YANG ANDA BUTUHKAN 
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Bab 1 
 

Menetapkan dan Memenuhi Tujuan-Tujuan yang Realistis 
 
Saya menyadari di awal karir trading saya bahwa salah satu karakteristik 

utama di dalam hampir semua trader yang sukses adalah mereka semua sangat 
berorientasi pada tujuan. 

 
Bahkan, saya tidak tahu apakah anda sudah menyadarinya, tujuan membuat 

seseorang melakukan hal yang terbaik yang bisa ia lakukan. Seseorang akan berada 
dalam penampilah terbaiknya apabila ia memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya. 
Beginilah caranya pikiran manusia bekerja. Apabila kita punya tujuan yang jelas 
dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita bekerja sangat keras untuk membantu kita 
mencapai tujuan tersebut. Hal itu terjadi secara otomatis, tanpa harus melawan 
kegunaan keinginan. (Ini adalah sesuatu yang anda akan pelajari lebih banyak pada 
saat anda mulai mempelajari psycho-cybernetics lebih mendalam). 

 
Tetapi itu hanyalah satu hal. Anda mungkin memiliki tujuan yang jelas dalam 

pikiran anda, tetapi tujuan tersebut harus memiliki tiga karakteristik penting, yaitu: 
1. Tujuan anda harus realistis. 
2. Tujuan anda harus dapat dicapai. 
3. Tujuan anda harus dapat diukur. 

 
Tujuan anda harus realistis. Ini berarti tujuan anda haruslah sesuatu yang 

sesuai dengan kemampuan anda. Tentu mungkin saja menghasilkan jutaan dolar 
dalam tahun pertama anda trading, tetapi mungkin hal itu tidak terlalu realistis karena 
hal tersebut belum sesuai dengan kemampuan anda. 

 
Tujuan anda harus dapat dicapai. Hal ini serupa dengan tujuan yang realistis. 

Sekali lagi, tujuan anda harus sesuai dengan kemampuan anda. Contohnya apabila 
anda ingin mendapatkan rata-rata USD 250- USD 500 per hari dari perdagangan 
independen anda. Tujuan tersebut lebih mungkin dipenuhi dibandingkan tujuan 
membuat setengah juta dolar dalam tahun tersebut. Jangan salah, apabila anda 
mencapai hasil yang baik dengan tujuan anda saat ini, tidak ada alasan anda  tidak 
bisa menaikkan tujuan tersebut. Tapi anda harus mulai dengan tujuan yang mungkin 
anda capai dan mulai membangunnya. Saya sangat menyarankan anda memulai dari 
tujuan yang kecil dan membesarkannya. 

 
Tujuan anda harus dapat diukur. Ini adalah kesalahan yang paling sering saya 

lihat dari seseorang. Semua orang ingin menjadi kaya atau mendapatkan keuntungan 
dari pasar. Hal itu menjadi tujuan setiap orang. Tetapi asal anda tahu saja, hal itu 
bukan merupakan tujuan yang sesungguhnya. Sebuah tujuan harus dapat diukur. Anda 
harus tahu apakah anda masih jauh, dekat atau apabila anda telah mencapai tujuan 
tersebut. Apabila tujuan tersebut tidak dapat diukur, anda tidak bisa tahu apakah anda 
telah mendapatkannya atau belum. Lebih parah lagi, anda tidak pernah tahu seberapa 
dekat anda dengan pencapaian tujuan anda. 

Pada saat saya pertama kali bekerja di dunia trading, saya menghabiskan 
banyak waktu berbicara kepada trader-trader lain tentang bagaimana mereka 
menghasilkan uang di pasar. Tampaknya semakin banyak saya berbicara kepada para 
trader, jawaban-jawaban mereka kedengaran semakin sama. Penetapan tujuan yang 
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realistis dan dapat diukur sangatlah penting untuk mencapai kesuksesan dalam trading. 
Bahkan hanya berusaha menghasilkan uang setiap hari (tanpa tujuan) adalah jalan 
menuju kegagalan. 

 
Semakin sukses trader yang saya ajak bicara, semakin mereka menekankan 

pentingnya penetapan tujuan dalam pencapaian kesuksesan. Tapi anda perlu 
membawanya selangkah lebih maju. Tidak hanya anda membuat tujuan yang realistis 
dan dapat diukur, anda juga harus memvisualisasikan diri anda mencapai tujuan 
tersebut setiap hari. 

 
�Sama pentingnya dengan menetapkan tujuan yang spesifik, anda harus 

memvisualisasikan diri anda mencapai tujuan tersebut dengan sukses setiap hari. 
Apabila anda tidak bisa melihat diri anda (dalam pikiran) sebagai seseorang 
yang sukses, anda tidak mungkin menjadi sukses. Hal tersebut tidak akan 
terjadi!� 

 
Saya ingat beberapa nasihat yang saya dapat dari beberapa trader independen 

yang sukses sejak dulu, �Sama pentingnya dengan menetapkan tujuan yang spesifik, 
adalah memvisualisasikan pencapaian tujuan tersebut dengan sukses dalam pikiran 
anda setiap harinya. Apabila anda tidak bisa melihat kesuksesan dalam pikiran anda, 
maka anda tidak akan mencapai kesuksesan. Kesuksesan anda tidak mungkin terjadi!� 

 
Kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang teknk visualisasi. Tetapi saya harap 

anda mengerti betapa pentingnya memiliki tujuan yang spesifik agar anda bisa melihat 
bagaimana kemajuan anda dan cepat memutuskan apabila ada hal yang harus diubah. 

 
Saya ingin berbagi pengalaman, saat-saat dimana saya melakukan trading 

dengan baik dan menghasilkan banyak uang, adalah ketika saya memfokuskan diri 
secara total kepada tujuan saya yang spesifik. Dan, di sisi lain, saat-saat buruk saya 
dalam trading adalah ketika saya kehilangan arah dari tujuan saya dan saya tidak 
melihat tujuan saya sejelas yang seharusnya saya lihat. 

 
Dan anda tahu? Hal tersebut terlihat dalam hasil yang saya capai setiap saat. 

Semakin anda melatih menetapkan tujuan yang realistis, semakin mudah anda 
mencapainya secara konsisten. 

 
Sebagai tambahan, saya kenal seseorang yang mengajari orang lain untuk 

berdagang S&P Futures. Salah satu pelajaran yang dia ajarkan kepada murid-
muridnya adalah untuk membuat USD 250 per hari selama 20 hari berturut-turut. 
Anda mungkin mengatakan bahwa USD 250 bukanlah merupakan jumlah yang 
banyak untuk dihasilkan dalam sehari perdagangan S&P Futurues, tetapi inti 
utamanya adalah agar murid-muridnya belajar untuk memiliki tujuan yang realistis, 
dapat diukur, dan dapat dipenuhi. Saat mereka telah memenuhi tujuan yang dapat 
dikur tersebut, mereka bisa berusaha untuk memenuhi tujuan yang lebih besar. Seperti 
hal lain, anda harus memulai dari hal yang kecil dan secara perlahan membuat tujuan 
anda lebih besar. 

 
Sebagai tambahan, kebanyakan dari muridnya sukses mendapat USD 250 per 

hari selama 20 hari berturut-turut. Setelah mereka memenuhi tujuan tersebut, mereka 
siap untuk sedikit memperbesar tujuan mereka, tentu saja selama tujuan yang baru 
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tersebut masih dapat dikur dan realistis. Seperti hal lainnya, penetapan tujuan menjadi 
lebih mudah melalui banyak pengulangan dan latihan. 
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Bab 2 
 

Belajar Mencintai Kerugian 
 
Ini adalah sesuatu hal yang akan selalu anda dengar dari trader yang sukses. 

Apabila anda ingin menjadi trader yang sukses, baik independen maupun bukan, anda 
harus belajar mencintai keadaan rugi. 

 
Pada dasarnya, arti dari kalimat tersebut adalah bukanlah sebuah masalah 

apabila anda harus mengalami kerugian. Jangan salah, anda tidak mungkin senang 
mengalami kerugian, tapi anda harus senang keluar dari pasar apabila perdagangan 
tidak lagi mencerminkan kemungkinan untung. 

 
Kebanyakan orang mempelajari hal ini dengan cara yang sulit. Mereka 

akhirnya kehilangan semua uang mereka sebelum mereka menyadari bagaimana 
pentingnya mencintai kerugian. Daripada menghiraukan fakta bahwa mereka 
mengalami kerugian (seperti kebanyakan orang), trader yang sukses melawan 
kemungkinan melakukan kesalahan jadi, pada saat mereka harus mengalami kerugian, 
mereka akan menghadapinya tanpa ragu-ragu. 

 
�Kerugian anda dalam trading tidak menghilangkan anda sebagai 

seseorang. Anda bukanlah kerugian anda. Pada saat yang sama, diri anda 
bukanlah keuntungan anda juga. Kerugian dan keuntungan hanyalah sebuah 
produk yang dihasilkan dari bisnis yang anda lakukan.� 

 
Saya rasa alasan kenapa banyak orang memiliki kesulitan untuk keluar dari 

kerugian adalah karena mereka berpikir bahwa kerugian tersebut adalah gambaran 
dari diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kenyataan. Kerugian anda 
dalam trading tidak menghilangkan anda sebagai seseorang. Anda bukanlah kerugian 
anda. Pada saat yang sama, diri anda bukanlah keuntungan anda juga. Kerugian dan 
keuntungan hanyalah sebuah produk yang dihasilkan dari bisnis yang anda lakukan. 

 
Kerugian adalah bagian dari trading. Trader paling sukses di dunia telah 

mengalami kerugian hampir setiap hari. Mereka tidak terjebak dalam pikiran bahwa 
kerugian tersebut adalah bagian dari diri mereka. Mereka sadar bahwa hal itu 
ahnyalah satu bagian dari trading, dan semakin cepat mereka bisa keluar dari kerugian 
tersebut, semakin cepat mereka bisa mencari kesempatan keuntungan berikutnya. Hal 
ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, tapi tetap saja, itu merupakan realitas 
dari bagaimana menghasilkan uang melalui trading. 

 
Saya memiliki teman yang sudah menjadi trader S&P formal selama lebih dari 

15 tahun. Dia mungkin salah satu dari 5 trader S&P terbaik di dunia. Dia juga 
mungkin salah satu dari 25 trader formal terbaik di dunia. Rumahnya memiliki 14 
kamar dan garasi yang cukup untuk 6 mobil. Jadi tentu saja ia berhasil dalam 
pekerjaannya. 

 
Dia mengalami posisi rugi sebanyak ribuan dollar hampir setiap hari. Dia 

mungkin mengalami kerugian tiap harinya lebih banyak dari yang dihasilkan orang 
lain selama sebulan. Tentu saja, dia juga mengalami keuntungan ribuan dollar juga. 
Intinya adalah dia telah belajar menerima kerugian sebagai bagian dari permainan, 
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dan dia tahu semakin cepat dia bisa mengatasi kerugian tersebut, semakin cepat pula 
dia bisa menemukan keuntungan. Hal yang sama juga bisa terjadi pada anda, tetapi 
dalam skala yang lebih kecil. 

 
Satu hal yang perlu anda pelajari adalah pentingnya melawan kemungkinan 

mengalami kerugian. Apabila anda tidak mempelajarinya, anda akan menciptakan 
ketakutan dan berakhir di dalam situasi yang anda sangat hindari. Apabila anda bisa 
belajar untuk mengerti konsep ini, anda bisa menghindarkan kerugian anda dari 
ketidakteraturan dan menghindari habisnya seluruh rekening anda. 

 
Mark Douglas, pengarang dari The Disciplined Trader, menyatakan bahwa, 

�Hilangkan perdagangan rugi anda sesegera mungkin dari persepsi bahwa kerugian 
tersebut ada. Jika kerugian bisa diartikan kembali dan dihilangkan tanpa kerugian, 
maka tidak ada hal yang harus dipertimbangkan, dihitung, atau dinilai, sehingga tidak 
ada hal-hal yang bisa mengganggu diri anda. Tidak ada ada ancaman diri anda jatuh 
ke dalam kemungkinan bencana yang besar. Apabila anda terus mempertimbangkan, 
menghitung, dan menilai, maka anda tidak mengartikan kembali apa kerugian tersebut 
atau anda tidak menghilangkannya dari persepsi anda, walaupun dalam beberapa 
kasus anda mungkin mengalami keuntungan, anda memaksakan sikap yang tidak 
pantas yang pada akhirnya akn menyebabkan bencana. Atau, apabila anda terus 
melakukan hal negatif tersebut dan akhirnya anda mengalami kerugian, anda akan 
menciptakan lingkaran kesakitan yang negatif, yang sangat susah untuk dihentkan.� 

 
Dia lebih lanjut menyatakan, �Tetapkan dalam pikiran bahwa ketakutan adalah 

sesuatu hal yang menghalangi kita dari mempelajari hal yang baru. Anda tidak bisa 
mempelajari sesuatu yang baru tentang perilaku pasar apabila anda takut sesuatu yang 
anda lakukan atau tidak lakukan bukanlah merupakan kepentingan utama anda. 
Dengan mengartikan kembali dan meminimalisir kerugian anda, anda membuat diri 
anda bisa belajar dari kemungkinan terbaik untuk memaksimalkan keuntungan anda.� 

 
Apabila anda bisa merubah apa arti kerugian bagi anda dan menyadari 

kepentingan untuk keluar dari kerugian secepatnya setelah anda mendefinisikannya, 
anda akan bisa melepaskan diri anda dari stres yang mungkin disebabkan kerugian 
tersebut. Inilah pentingnya belajar mencintai kerugian. Mencintai kerugian bisa 
membuat anda berada dalam posisi yang lebih baik untuk mencapai keuntungan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

art
us

fin
an

ce
.co

m



Bab 3 
 

Waktu Tidak Ada Hubungannya Dengan Uang 
 
Kebanyakan dari kita berpikir bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan, 

semakin banyak pula uang yang dihasilkan. Hal ini tidak berlaku di dunia trading. 
Seorang trader bisa menghasillkan ribuan dolar dalam hitungan menit atau bahkan 
detik dengan usaha yang sangat sedikit. Hal ini sangat berlawanan dengan yang 
dipikirkan kebanyakan orang tentang apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan uang. 

 
Kebanyakan orang percaya bahwa untuk menghasilkan uang (khususnya 

dalam jumlah besar), butuh banyak waktu dan usaha. Pada saat saya mulai trading, 
teman dan keluarga saya tidak bisa mengerti bagaimana dalam hanya hitungan menit 
saya bisa mengalami ribuan dolar keuntungan atau kerugian. Orang tidak 
menghasilkan ribuan dolar dalam hitungan menit. Butuh berminggu-minggu. 
Setidaknya di kebanyakan bisnis. 

 
Bagi kebanyakan orang, kemungkinan untuk menghasilkan atau kehilangan 

uang secepat itu adalah suatu hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Tetapi bagi 
seorang trader, ini adalah sebuah hal yang harus kita alami tiap hari. Untuk menjadi 
seorang trader yang sukses, anda harus terbiasa dengan hal tersebut. 

 
Masalahnya adalah kebanyakan orang mengalami konflik mental terhadap 

situasi seperti ini. Karena cara didikan kita, kita sering bertanya apakah kita pantas 
menghasilkan begitu banyak uang secepat itu. Di banyak kasus, kita sering terkaget-
kaget dengan betapa cepatnya uang tersebut kita hasilkan sehingga hal tersebut 
menjadi tidak tampak benar (legal). Hal ini bisa menyebabkan dua masalah serius. 

 
Masalah pertama adalah masalah yang besar. Apabila anda secara tidak sadar 

merasa anda tidak pantas menghasilkan uang sebegitu cepat, anda akan mengalami 
kegagalan yang cepat, alam bawah sadar anda akan berkata, �Hey, anda tidak 
mungkin menghasilkan uang secepat itu! Kita sebaiknya mencari cara untuk 
mengembalikan uang itu!� 

 
Dan percaya atau tidak, anda akan berakhir melakukan hal itu saja. Inilah 

kekuatan dari alam bawah sadar kita. Apabila anda punya kepercayaan akan 
kemampuan diri anda, alam bawah sadar anda akan berusaha untuk membuat 
kepercayaan tersebut menjadi nyata. Singkatnya, apabila anda menghasilkan 
keuntungan besar dalam waktu yang singkat, anda akan menemukan cara untuk 
mengembalikan uang tersebut karena dalam hati anda merasakan menghasilkan uang 
dalam waktu yang cepat bukanlah hal yang benar. Mungkin terasa hebat dan senang 
menghasilkan uang dalam waktu yang sangat cepat, tetapi di jauh di dalam alam 
bawah sadar anda, hal tersebut terasa tidak benar. Dan alam bawah sadar anda yang 
sangat kuat akan mengalahkan alam sadar anda dan menemukan cara untuk 
mengembalikan uang yang anda pikir tidak pantas anda dapatkan. 

 
Di bagian 3 kita akan berbicara lebih banyak tetang latihan menjadi nyaman 

dengan keuntungan yang cepat. Anda akan belajar bagaimana menerima keuntungan 
yang cepat tersebut sehingga alam bawah sadar anda tidak berusaha dan memaksa 
anda untuk mengembalikan uang tersebut. 
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Masalah kedua dari konflik mental disini bisa menyebabkan seseorang berada 

dalam pasar terlalu lama. Ini yang akan terjadi: 
 
Seseorang masuk kedalam perdagangan dan karena beberapa alasan 

perdagangan tersebut langsung memberikan keuntungan baginya. Ia membuat ribuan 
dolar dalam hanya beberapa menit. Ini adalah hal yang baik, tapi masalah muncul 
pada saat ia merasa bahwa perdagangan ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Ia 
merasa seperti ini karena pasar bergerak ke arah yang ia inginkan dengan sangat cepat 
sehinga ia merasa pasar akan terus bergerak sesuai dengan arah yang ia inginkan.  

 
Ya, kita tahu pasar tidak melakukan apa-apa. Perintah jual dan beli yang 

menyebabkan adanya pergerakan pasar. Saya melihat situasi ini setiap kali. Salah satu 
hal yang harus anda sadari dari trading adalah pasar bisa mengambil keuntungan 
secepat ia memberikan keuntungan pada anda. Karena fakta ini, anda musti 
melindungi perdagangan anda. Tentu saja hal itu berarti anda harus menggunakan 
stop order untuk mengunci keuntungan. Tetapi hal itu juga berarti anda harus 
melindungi diri anda secara mental. 

 
�Hanya karena pasar memberikan anda keuntungan sebesar USD 1000 

dalam 2 menit, hal itu tidak ada hubungannya dengan apakah pasar akan terus 
bergerak ke arah yang sama. Tidak ada hubungannya!� 

 
Tetapi banyak orang terjebak dalam pikiran bahwa pasar akan melakukan hal 

tersebut. Ini adalah keselaha besar. Singkatnya, katakanlah persediaan S&P 500 
Futures anda tinggal sedikit. Segera setelah itu, permintaan jual yang sangat besar 
datang untuk menjual 2000 kontrak di pasar. Permintaan  seperti ini membuat pasar 
seperti kejatuhan batu. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, anda memiliki 
keuntungan sebesar USD 2500 hanya dalam hitungan menit. Anda sadar kejatuhan 
harga saham yang begitu cepat disebabkan karena pasar sebentar lagi akan mengalami 
kehancuran. Tapi al ini tidak selamanya benar. Bahkan, hal yang berlawanan terjadi, 
tanpa penjualan lebih lanjut, pasar bersiap untuk kembali keatas dan membawa serta 
keuntungan anda dengannya. 

 
Satu-satunya cara untuk menghadapi situasi ini adalah dengan siap secara 

mental akan kejadian-kejadian seperti itu, karena hal tersebut akan terjadi. Daripada 
menjadi sangat yakin bahwa pasar akan berperilaku tepat seperti apa yang anda 
inginkan (bergerak ke arah yang anda inginkan), anda harus mempersiapkan diri akan 
kemungkinan pasar melakukan hal apa saja (seperti misalnya mengambil keuntungan 
anda secepat anda mendapatkannya). 

 
Dengan siap secara mental akan situasi seperti ini, anda bisa bertindak sesuai 

dengan kepentingan utama anda dengan tidak membiarkan keuntungan anda hilang 
begitu saja. Tentu saja, dalam situasi seperti di atas pasar bisa saja bergerak ke arah 
yang anda inginkan. Tetapi hal yang paling penting yang perlu anda pikirkan adalah 
apa yang harus anda lakukan apabila pasar tidak bergerak ke arah yang anda inginkan. 
(misalnya dengan menggunakan stop order, melindungi setengah dari posisi anda 
apabila anda memperdagangkan beberapa posisi, dsb.). 
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Ingatlah, bertindak sesuai dengan kepentingan utama anda untuk melindungi 
diri jauh lebih penting dari memenangkan suatu perdagangan. Jangan terjebak dalam 
pikiran bahwa pasar akan terus bergerak apabila ia telah bergerak sejauh ini, secepat 
ini. Hal yang telah dilakukan pasar tidak ada hubungannya dengan apa yang akan 
dilakukannnya berikutnya. Siapkan diri anda akan apa yang akan dilakukan pasar 
sehingga anda akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempertahankan 
keuntungan anda. 
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Bab 4 
 

Tetap Fleksibel 
 
Beberapa tahun yang lalu, saya mendapat nasihat dari sesama trader S&P. ia 

berkata jangan pernah menikah dengan sebuah perdagangan. Michael Douglas berkata 
kepada Charlie Seen jangan pernah melibatkan emosi dalam sebuah bursa saham 
(dalam film Wall Street). Pernyataan tersebut lebih dari sekedar nasihat yang asal 
disebutkan. Apabila anda tidak bisa fleksibel dan tetap terpisah dari perdagangan anda, 
anda tidak akan menjadi sukses dalam bisnis ini. 

 
Pada dasarnya, artinya sangatlah simpel. Tidak peduli betapa kuatnya perasaan 

anda tentang sebuah perdagangan, anda harus rela melepaskannya dalam waktu yang 
singkat. Salah satu peristiwa yang sering terjadi adalah ketika seorang trader terlalu 
terfokus dalam sebuah perdagangan tertentu dan memberikan terlalu banyak perhatian 
dalam sebuah perdagangan daripada yang seharusnya. 

 
Singkatnya, saya telah berbicara dengan banyak trader yang telah mengalami 

perasaan yang sama dalam sebuah perdagangan. Kadang-kadang saya juga merasakan 
hal yang sama. Anda merasa anda pasti melakukan hal yang dalam perdagangan ini. 
Hal ini menyebabkan anda menjadi tidak fleksibel untuk keluar dari perdagangan. 
Bahkan bila pasar menunjukkan tanda-tanda tidak akan bergerak ke arah yang anda 
inginkan, banyak trader menjadi sangat terpaku pada perdagangannya sehingga 
mereka tidak bisa menjadi fleksibel untuk bertindak sesuai dengan kepentingan utama 
mereka. (Yang merupakan satu-satunya jalan menuju kesuksesan). 

 
Seringkali pada saat hal ini terjadi, seorang trader merasa bahwa inilah 

perdagangan terakhir yang akan mereka lakukan. Ketidakfleksibelan akan membunuh 
karir trading anda dengan cepat. Anda tahu, untuk menjadi seorang trader yang sukses 
anda harus bisa merubah pikiran anda secara cepat dan mudah. Anda tentu tidak ingin 
melawan diri anda terus-terusan apabila anda memiliki posisi terbuka di dalam pasar. 
Hal itu akan menjadi bencana. 

 
Di dalam dunia nyata, memiliki ego yang besar kadang-kadang bisa membantu. 

Banyak orang yang memiliki ego yang besar berpikir bahwa mereka bisa 
meyakinkanorang lain bahwa mereka benar. Hal ini bekerja dengan baik bagi 
sebagian orang. Orang-orang dengan ego yang besar tidak perlu menjadi sangat 
fleksibel di dunia nyata. Setidaknya mereka tidak perlu menjadi fleksibel terhadap 
orang-orang yang bisa mereka yakinkan bahwa mereka benar. 

 
Tetapi di dalam lingkungan trading, ketidakfleksibelan dan ketidakmauan 

untuk mengakui bahwa anda salah akan menyebabkan kegagalan. Tentu saja, tidak 
ada orang yang mau mengakui bahwa mereka salah, siapa yang mau salah? 

 

“Jika saya tidak keluar dari perdagangan yang jelek ini (yang memiliki 
potensi yang kecil), hal ini akan menghilangkan keuntungan-keuntungan yang 
saya dapat dari perdagangan yang sebelumnya. Dan tentu saja saya tidak ingin 
kehilangan keuntungan-keuntungan saya.� 
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Saya mencoba untuk memikirkannya dengan cara lain. Saya tidak melihat hal 
tersebut sebagai perbuatan salah dalam perdagangan yang rugi. Saya memutuskan 
untuk merubah pemikiran saya dan daripada memikirkan diri saya sebagai sebuah 
kesalahan dalam perdagangan yang rugi, saya berpikir bahwa, �Jika saya tidak keluar 
dari perdagangan yang jelek ini (yang memiliki potensi yang kecil), hal ini akan 
menghilangkan keuntungan-keuntungan yang saya dapat dari perdagangan yang 
sebelumnya. Dan tentu saja saya tidak ingin kehilangan keuntungan-keuntungan 
saya.� 

 
Hal ini membantu saya untuk menjadi lebih fleksibel dan tidak takut untuk 

menutupi kerugian saya atau perdagangan dimana keuntungannya sangat sedikit. Saya 
belajar untuk menjadi fleksibel di dalam situasi-situasi seperti itu karena saya ingin 
tetap mempertahankan keuntungan saya. Semakin saya kurang fleksibel dalam 
menghadapi perdagangan yang jelek, semakin perdagangan tersebut akan 
menghabiskan keuntungan yang saya dapat dari perdagangan yang baik. Saya selalu 
berusaha untuk melindungi kemenangan saya karena hal itulah yang membayar 
tagihan saya tiap bulannya. 

 
Teruslah ingat bahwa semakin fleksibel diri anda, perdagangan anda akan 

semakin sukses. Faktanya, jumlah uang yang anda hasilkan akan sama proporsinya 
dengan seberapa fleksibel anda bisa menempatkan diri anda. Apabila hal tersebut 
bukanlah merupakan alasan yang baik untuk menjadi fleksibel, saya tidak tahu alasan 
apalagi yang harus saya gunakan. 
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Bab 5 
 

Apakah Anda Pantas Untuk Menghasilkan Uang 
 
Seperti yang kita bicarakan di bab 3, kebaanyakan orang memiliki berbagai 

macam pendapat tentang berapa lama dan sebarapa banyak usaha yang dibutuhkan 
untuk menghasilkan uang.kebanyakan situasi pekerjaan menawarkan hasil yang tidak 
sebanding dengan apa yang telah dilakukan. 

 
Hal ini sangat berbeda dengan trading. Kebanyakan dari kita dibesarkan 

dengan ide-ide seperti bekerja seharian adalah cara untuk menghasilkan uang. Hanya 
sedikit dari kita yang dibesarkan dengan ide bahwa anda bisa membuat ribuan dolar 
dalam hitungan menit hanya dengan melakukan hal-hal seperti mengangkat telepon 
dan menempatkan posisi perdagangan yang tepat. Ini merupakan hal yang aneh bagi 
kebanyakan orang. Dan lebih penting lagi, hal tersebut tidak sesuai dengan gambaran 
orang-orang tentang diri mereka masing-masing. 

 
Misalnya, apabila ayah anda bekerja 11 jam per hari, 6 hari seminggu untuk 

menghasilkan uang, maka sangatlah wajar apabila pemikiran anda tentang 
menghasilkan uang akan menyangkut hal-hal seperti kerja keras dan waktu yang 
panjang. Anda mengabiskan masa kecil anda melihat hal tersebut. 

 
Karena itu, pencitraan diri anda tentang uang adalah bahwa uang tidak pantas 

anda dapat apabila anda tidak bekerja sangat keras dalam waktu yang lama. Apabila 
anda berpikir seperti itu, maka pencitraan diri anda yang berikut ini sangatlah penting. 

 
Pencitraan yang harus anda miliki tentang diri anda haruslah sesuai dengan 

dasar dari teknik psycho-cybernetics, yang akan kita bicarakan lebih jauh di Bagian 3 
dari buku ini. Tapi biarkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang bagaimana 
teknik tersebut bekerja. 

 
�Pencitraan diri mengontrol semua hal yang kita lakukan di dalam hidup. 

Pencitraan tersebut merupakan hal yang kita percayai sebagai kebenaran 
tentang diri kita. Mungkin pencitraan diri tersebut tidak sepenuhnya benar, 
tetapi pencitraan tersebut kita percayai sebagai sebuah kebenaran.� 

 
Kita semua memiliki gambaran tentang diri kita di alam bawah sadar masing-

masing. Gambaran tersebut disebut pencitraan diri. Pencitraan diri mengontrol semua 
hal yang kita lakukan di dalam hidup. Pencitraan tersebut merupakan hal yang kita 
percayai sebagai kebenaran tentang diri kita. Mungkin pencitraan diri tersebut tidak 
sepenuhnya benar, tetapi pencitraan tersebut kita percayai sebagai sebuah kebenaran. 

 
Pencitraan diri kita memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kita 

bayangkan. Misalnya, apabila kita percaya bahwa orang tidak pantas menghasilkan 
uang secepat mungkin melalui trading, maka pencitraan diri kita akan berkata,�hal ini 
tidak benar, orang tidak seharusnya menghasilkan uang secepat ini�. Dan kekuatan 
alam bawah sadar kita akan menemukan cara untuk mengembalikan uang tersebut. 
Hal ini tidak bisa terelakkan akan terjadi. Sangatlah sulit untuk konsisten melakukan 
sesuatu yang tidak sesuai dengan pencitraan diri anda. Hal tersebut telah dibuktikan 
melalui ribuan kasus ilmiah. 
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Contoh yang bagus adalah ketika seseorang berusaha mengurangi berat 

badannya. Seringkali orang melihat gambaran diri mereka sebagai seseorang yang 
kelebihan berat badan. Mereka berusaha untuk mengurangi berat badannya dengan 
keinginan yang kuat. Mereka pergi ke gym, berusaha makan makanan sehat dan 
menghindari makanan yang menggemukkan. Semua hal tersebut baik. Tapi alasan 
mengapa seseorang tidak bisa mengurangi berat badan (atau mengalami kenaikan 
kembali) adalah karena mereka memiliki pencitraan diri yang kuat sebagai seseorang 
yang memiliki berat badan tersebut. Sehingga pencitraan diri tersebut menghalangi 
keinginan mereka untuk mengurangi berat badan. 

 
Pencitraan diri lebih kuat dari keinginan apapun yang anda miliki. Jadi, sampai 

ia dapat merubah pencintraan terhadap dirinya, hampir tidak mungkin bagi orang tadi 
untuk mengurangi berat badannya. Tapi apabila ia bisa merubah gambaran dari 
dirinya sendiri, tidak akan sulig baginya untuk menurunkan berat badan. Dengan kata 
lain, apabila ia melihat dirinya sebagai seorang yang kurus, tidak sulit baginya untuk 
menjadi kurus. 

 
Hal yang sama berlaku dalam hal apakah anda pantas menghasilkan uang 

sebagai seorang trader. Apabila anda memiliki pencitraan diri yang menyatakan 
bahwa membuat uang dengan cepat adalah hal yang salah, maka anda tidak akan 
pernah menang dalam perlawanan pencitraan diri anda yang begitu kuat. Pencitraan 
diri anda akan selalu menang. 

 
Seperti orang yang ingin mengurangi berat badan tadi, anda hanya akan 

menjadi sukses apabila anda memiliki gambaran yang tepat tentang diri anda. 
Gambaran diri anda haruslah merupakan seseorang yang pantas menghasilkan uang di 
lingkungan trading. Apabila itu bukan gambaran yang anda miliki dalam pikiran anda, 
anda perlu merubahnya. Teknik Psycho-Cybernetics di Bagian 3 akan mengajarkan 
anda bagaimana merubah gambaran yang anda miliki tentang diri anda sehingga anda 
bisa merasa pantas menghasilkan uang dari perdagangan anda. 
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Bab 6 
 

Aturan-Aturan Trading 
 
Sangatlah aneh di dalam dunia tanpa aturan (seperti trading) anda perlu 

memiliki seperangkat aturan yang harus anda patuhi. Jujur saja, trading sebenarnya 
tidak memiliki aturan apapun. Anda bisa masuk dan keluar kapanpun anda mau. Anda 
bisa menambah atau mengurangi posisi anda dan anda bisa menentukan apakah anda 
ingin trading atau tidak. Satu hal yang menghalangi anda berpartisipasi dalam sebuah 
perdagangan adalah ketersediaan uang. Selain itu, anda bisa memutuskan apa yang 
anda inginkan dan kapan anda menginginkannya. 

 
Tidak banyak bisnis yang menyediakan kebebasan sebanyak itu. Karena tidak 

ada aturan yang baku, anda harus membuat aturan anda sendiri. Bila tidak, anda akan 
dibanjiri oleh banyak kemungkinan yang berbeda di dalam pasar. 

 
Apabila anda memutuskan untuk berdagang tanpa menggunakan aturan, saya 

yakin anda tidak akan sukses. Kebebasan itu bagus, tapi anda membutuhkan apa yang 
saya sebut sebagai �kebebasan yang terstruktur�. Pada dasarnya, hal itu berarti anda 
harus bisa berdagang kapanpun anda mau, tetapi perdagangan tersebut harus sesuai 
dengan aturan yang anda buat sendiri. Aturan akan membantu anda untuk lebih 
konsisten dengan perdagangan anda. Aturan akan membantu anda menghindari 
kesalahan-kesalahan yang bisa menghabiskan dana anda. 

 
Sekitar sekali dalam enam bulan saya membuat aturan trading yang baru bagi 

diri saya. Aturan-aturan ini membantu saya untuk lebih terstruktur dalam melakukan 
perdagangan. Dan biasanya saya mengalami hari yang buruk apabila saya tidak 
mengikuti aturan yang saya buat. Dan tentu saja, biasanya saya mengalami hari yang 
baik dalam trading karena saya mengikuti aturan-aturan saya. 

 
Tidak peduli tipe trading apa yang anda lakukan, anda harus memiliki 

seperangkat aturan yang membuat perdagangan anda terstruktur. Masalahnya adalah 
kebanyakan orang tidak mau membuat aturan mereka sendiri, karena apabila mereka 
membuatnya, mereka harus memikul resiko dari aturang tersebut. Dan seperti kita 
tahu, kebanyakan orang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi 
seperti kita ahu juga, satu-satunya cara untuk menjadi sukses dalam trading adalah 
dengan bertanggung jawab 100% dan bertindak sesuai dengan kepentingan utama 
anda. 

 
Bagi yang tidak tahu, saya memperdagangkan S&P 500 futures secara harian 

dan eksklusif. Saya merevisi perangkat aturan saya pada bulan Juli tahun 1998. Saya 
pikir perangkat aturan saya akan membantu anda dan saya akan memberikan 
penjelasan ke dalam tiap-tiap aturan yang saya buat. Inilah perangkat aturan yang 
selalu ada di samping komputer saya: 
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Aturan-Aturan Trading 7/6/98 
 

1. Selalu gunakan stop order. (Saya tidak pernah melakukan perdagangan 
tanpa menggunakan stop order) 

2. Setelah 3 perdagangan rugi dalam sehari, berhenti trading! (saya tidak 
ingin menggali lubang yang lebih dalam bagi diri saya sendiri) 

3. Jika saya mendapat keuntungan 100 poin di dalam sebuah peragdangan, 
saya akan menggerakkan stop order saya ke arah brek-even. (apabila saya 
mendapatkan uang yang cukup dari sebuah perdagangan, saya tidak akan 
mengizinkan uang tersebut hilang dalam perdagangan yang sama) 

4. Pertimbangkan sinyal yang anda dalam pasar. Jangan hanya mencoba-
coba. (saya biasanya mendapat masalah apabila saya mengikuti perasaan saya 
dalam pasar. Saya lebih sukses saat saya menggunakan bagan atau teknik 
teknik untuk masuk kedalam pasar) 

5. Gunakan aturan yang terdapat dalam �The Secret of Floor Traders�. Hal 
tersebut sangat berguna! (ini adalah sebuah makalah yang saya buat 
berdasarkan pengalaman saya memperdagangkan S&P. Di dalamnya terdapat 
semua teknik yang saya gunakan saat berdagang) 

6. Jangan melakukan perdagangan dalam volume tipe liburan. Terlalu 
lambat, banyak kemungkinan buruk. Pergilah keluar, nonton film, atau 
apa saja! (hampir setiap saat, pada saat saya berdagang dalam pasar jenis ini, 
keuntungan saya jauh lebih kecil dari kerugiannya. Sangat tidak sesuai.) 

7. Selalu bertindak berdasarkan kepentingan utama anda (inilah yang selalu 
saya coba dan lakukan dalam setiap perdagangan yang saya lakukan. Saya 
menyadari bahwa hanya diri saya sendiri yang bertanggungjawab atas hasil 
yang saya dapat) 

8. Berdaganganglah secara konsisten di dalam sisi panjang di atas nilai 
(long side above value) dan sisi pendek di bawah nilai (short side below 
value) (saya menggunakan Value Area agar saya tetap berada di sisi yang 
tepat dari pasar) 

9. Selalu cari tanda-tanda yang bisa membantu anda mengeksekusi 
perdagangan anda (ini adalah sebuah teknik profil pasar yang saya gunakan 
untuk menemukan area yang mendukung atau melawan saya) 

10. Bersikaplah santai terhadap perdagangan anda. Apabila perdagangan 
anda tidak menyenangkan dan tidak dapat dinikmati, maka hal itu tidak 
cukup bernilai untuk anda lakukan. (ini dapat anda jelaskan sendiri. 
Apabila anda tidak menikmatinya, anda tidak akan sukses) 

11. Anda tidak harus berdagang setiap hari (kadang-kadang saya 
meninggalkan pasar dan melupakannya barang sehari. Biasanya hal ini bisa 
menyegarkan kembali pikiran saya) 

12. Menunggu sampai pasar memperlihatkan apakah ia hanya berbuat satu 
kali (one-time framing)adalah cara yang baik untuk menunggu dengan 
sabar untuk menemukan kesempatan dalam perdagangan (teknik one 
time framing adalah teknik mengikuti tren yang secara konstan saya 
perhatikan). 

 
 

Hal-hal diatas adalah perangkat aturan yang selalu saya gunakan hampir 
secara otmatis. Setelah satu hari yang buruk dalam trading, saya akan melihat 
perangkat aturan saya dan menemukan bahwa saya tidak mengikuti perangkat tersebut 
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sebagaimana mestinya. Sebaliknya setelah hari yang baik, saya akan melihat 
perangkat saya dan menemukan bahwa saya telah mengikutinya dengan baik. 

 
Saya sangat percaya bahwa kemampuan saya mematuhi perangkat aturan 

tersebut adalah gambaran langsung dari berapa banyak uang yang akan saya hasilkan 
dari perdagangan saya. Semakin saya mengikuti aturan saya, semakin baik saya 
berdagang. 

 
Saya cukup yakin bahwa hal yang sama akan terjadi pada anda. Walupun saya 

menyatakan bahwa anda harus mempunyai aturan anda sendiri. Anda bisa 
menggunakan aturan saya sebagai tuntunan, tetapi yang penting adalah anda harus 
merasa nyaman dengan aturan yang anda ciptakan. Saya tahu saya sangat nyaman 
dengan aturan-aturan saya. Anda harus melakukan hal yang sama dengan aturan anda. 
Apabila anda tidak nyaman, akan sangat sulit bagi anda untuk mengikutinya dan 
kemungkinan untung anda akan menjadi sangat kecil. 

 
Satu hal yang umum dalam trading adalah godaan untuk tidak mengikuti 

aturan satu kali saja. Hal ini datang dari pikiran akan adanya kemungkinan 
mendapatkan hasil yang baik dari sebuah perdagangan. Ini adalah sebuah jebakan 
yang sering menjebak para trader baru (dan bahkan trader yang sudah berpengalaman 
juga). Kebanyakn orang terjebak karena mereka memiliki ketakutan kehilangan 
langkah yang besar. Contoh yang baik adalah pada saat anda melihat Dow Jones naik 
250 poin anda akan merasa anda harus menemukan cara untuk mempertahankan pasar 
S&P, walaupun hal tersebut mungkin melawan banyak aturan yang telah anda buat. 

 
�Sedapat mungkin hindari jebakan. Melakukan perdagangan karena 

anda takut kehilangan langkah yang besar bukanlah tindakan yang sesuai 
dengan kepentingan utama anda.� 

 
Sedapat mungkin hindari jebakan. Melakukan perdagangan karena anda takut 

kehilangan langkah yang besar bukanlah tindakan yang sesuai dengan kepentingan 
utama anda. Saya punya berita untuk anda, langkah yang besar ada setiap hari. 

 
Selain itu, kebanyakan orang tidak berpikir secara realistis mengenai 

kehilangan langkah yang besar tersebut. Pada saat anda kehilangan sebuah 
kesempatan, anda memiliki tendensi untuk memikirkannya secara tidak realistis. Anda 
melihat seluruh kesempatan yang besar tersebut dan berpikir apa yang bisa anda 
lakukan untuk menangkap seluruh kesempatan itu. Saya rasa kita semua tahu bahwa 
hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi pikiran kita menjebak kita dan berkata kita tidak 
boleh kehilangan kesempatan itu. 

 
Sekali lagi, pasar tidak berhenti bergerak. Apabila anda tidak bisa meraih 

kesempatan yang telah lalu, cari kesempatan yang baru. Jangan biarkan pikiran anda 
mempermainkan anda. 

Semakin anda mengikuti aturan yang anda buat, semakin anda akan 
mempercayai diri sendiri dan mendatangkan hasil yang lebih baik. Ingatlah, hanya diri 
anda yang bertanggungjawab akan hasil dari perdagangan anda, baik ataupun buruk. 
Memiliki seperangkat aturan akan membantu anda mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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Bab 7 
 

Eksekusi Tanpa Cela 
 

Banyak orang merasa bingung dan mengartikan eksekusi tanpa cela sebagai 
selalu menjual dalam jumlah besar dan membeli dalam jumlah sedikit. Eksekusi tanpa 
cela tidak berarti seperti itu. Bahkan faktanya saya pikir adalah hal yang sangat jarang 
apabila anda bisa  menjual dalam jumlah besar dan membeli dalam jumlah sedikit. 
Anda tidak perlu melakukan hal itu untuk menghasilkan uang dalam bisnis ini. 

 
Arti dari eksekusi tanpa cela adalah bertindak tanpa ragu-ragu sesuai dengan 

kesempatan (baik masuk atau keluar perdagangan), disaat anda melihat kesempatan 
tersebut. Sayangnya hal ini lebih murah untuk diucapkan daripada dilakukan. Tapi 
tidak berarti anda tidak bisa melakukannya. 

 
Ada banyak metode teknis dan sistem trading yang baik di luar sana. Tapi 

tetap saja, orang yang menggunakan metode dan sistem ini masih mengalami 
kerugian. Alasannya sangat simpel, kurangnya eksekusi tanpa cela. 

 
Sekali lagi eksekusi tanpa cela tidak berarti perdagangan yang sempurna. 

Hal ini berarti kemampuan untuk bertindak segera setelah anda menemukan 
kesempatan dalam pasar. Kebanyakan orang melihat diri mereka sebagai seorang 
pengambil resiko, tetapi sebenarnya apa yang mereka inginkan adalah hasil yang 
bergaransi. Tapi hal tersebut berlawanan. Anda tidak bisa menjadi seorang pengambil 
resiko dan mendapatkan hasil yang seperti anda inginkan.  

 
Dan inilah alasan mengapa banyak orang ragu pada saat memulai 

perdagangan atau melindungi posisi terbuka. Mereka ingin hasil yang bergaransi, 
tetapi mereka menyadari tidak adanya garansi tersebut, jadi mereka gagal untuk 
melakukan perdagangan dan bertindak sesuai dengan kepentingan utama mereka. 

 
Di dalam trading, tidak ada hasil yang bisa dijanjikan. Hal itu tidak akan 

terjadi. Dalam setiap perdagangan yang anda lakukan, anda akan menempatkan diri 
anda, juga uang anda, dalam resiko. Ini adalah hal yang harus anda hadapi setiap hari 
dalam lingkungan trading. Tidak ada pilihan lain. Anda harus merasa nyaman dalam 
mengambil resiko. 

 
Mark Douglas, pengarang dari The Disciplined Trader, membuat 

perbandingan antara berjudi dan trading, �sebagai sebuah perbandingan terhadap 
trading, lebih mudah untuk mengambil resiko dan bermain judi ketimbang mengambil 
resiko dari hasil yang acak berdasarkan kemungkinan statistik. Maksud saya adalah 
apabila anda mempertaruhkan uang anda dalam sebuah permainan judi yang anda 
tahu memiliki kemungkinan acak, maka tidak ada cara rasional yang bisa anda 
lakukan untuk memprediksi hasil dari perjudian tersebut. Karena itu, anda tidak harus 
mengemban tanggung jawabdari kegagalan perjudian anda.� 

 
Trading berbeda. Masa depan tidaklah acak. Pergerakan pasar dipengaruhi 

oleh berbagai tindakan trader berdasarkan pendapat mereka tentang masa depan, dan 
karena trader menciptakan masa depan melalui bertindak berdasarkan pemikiran 
mereka, maka masa depan tidaklah acak.  
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Douglas lebih jauh mengatakan, �Hal ini menambahkan sebuah 

tanggungjawab perdagangan yang tidak muncul dalam fenomena lain dan susah untuk 
dihindari. Semakin tinggi tanggungjawab yang anda pikul berarti semakin banyak rasa 
diri anda dipertaruhkan sehingga lebih sulit untuk berpartisipasi. Trading membuat 
anda bisa menyalahkan diri anda terhadap semua hal yang seharusnya bisa anda 
lakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.� 

 
�Menyalahkan diri sendiri� atas sesuatu yang seharusnya anda lakukan 

menyebabkan tidak tercapainya eksekusi tanpa cela dalam sistem atau metode 
tradaing anda. Mudah untuk berkata kepada diri anda apa yang seharusnya anda 
lakukan tidak peduli hasil apa yang akan anda dapat seandainya anda bertindak lain. 

 
Ini adalah pertandingan yang tidak bisa anda menangkan. Dalam trading, 

anda tidak akan menjadi sempurna. Jadi menyalahkan diri sendiri itu tidak masuk akal 
karena anda menyalahkan diri anda atas sesuatu yang tidak bisa anda ubah. 

 
Jangan salah, saya tidak berbicara tentang rasa kecewa terhadap diri karena 

membuat kesalahan trading (seperti mengejar pasar, tidak menggunakan stop order, 
terlalu banyak mengambil resiko, dsb.). Saya berbicara tentang melindungi posisi dan 
setelah itu pasar tetap bergerak ke arah anda setelah anda keluar. Tidak masuk akal 
untuk merasa kecewa terhadap hal-hal seperti itu. Anda tidak perlu menjadi sempurna 
untuk menghasilkan uang dari pasar. Ingatlah selalu hal itu. 

 
Satu hal yang bisa menyebabkan anda melakukan eksekusi tanpa cela adalah 

latihan, latihan, latihan. Seperti kecakapan lain anda harus menjadikannya kebiasaan. 
Caranya adalah dengan terus melakukannya. 

 
Artinya anda punya dua pilihan. Yang pertama, anda menyisihkan sebagian 

uang untunk pendidikan anda. Anda harus bisa mengeksekusi perdagangan tanpa 
ragu-ragu. Ingat, ini adalah latihan. Anda tidak perlu terlalu khawatir kehilangan uang. 
Anda harus mengikuti peraturan tanpa kecuali. Semakin anda melakukannya, maka 
akan semakin mudah. 

 
Karena ini latihan ilmiah, saya sarankan anda berdagang di pasar yang lebih 

kecil (misalnya mini-S&P). Sehingga modal yang anda resikokan lebih sedikit. Tentu 
semua orang ingin menghasilkan uang, tetapi jangan pikirkan itu dulu. Anda hanya 
boleh berpikir tentang mengkesekusi perdagangan segera setelah anda melihat 
kesempatan. Hanya ini yang berusaha anda capai, eksekusi tanpa cela. Tidak peduli 
perdagangannya baik atau buruk. 

 
Latihan ini tidak gampang, jadi berbaik hatilah pada diri anda sendiri. 

Semakin anda menerima kesalahan anda, maka akan semakin mudah. Jika anda 
membuat kesalahan, jangan menyalahkan diri sendiri. Beranikan diri untuk mencoba 
lagi. 

 
Saya rasa inilah salah satu masalah besar yang dihadapi trader. Mereka 

menyalahkan diri mereka habis-habisan atas kesalahan trading yang mereka buat. 
Berbaik hatilah pada diri anda sendiri. Kebanyakan orang lebih kasar terhadap dirinya 
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sendiri daripada pada musuh terburuknya. Hal ini menyebabkan hasil trading yang 
buruk. 

 
Ingat, semakin anda membenci diri anda karena kesalahan anda di masa lalu, 

semakin anda mengingat kesalahan tersebut dan hal itu akan muncul dalam hasil 
perdagangan anda. Orang tua sering berkata tentang memaafkan diri sendiri dan 
melanjutkan apa yang anda lakukan saat itu. Hal in penting sekali untuk dilakukan di 
dunia trading. 

 
Saya punya satu saran lagi untuk membuat eksekusi tanpa cela lebih mudah 

dipelajari. Hal ini akan sangat membantu bagi semua trader baru yang masih takut 
meresikokan uang mereka di dalam pasar. 

 
Pada dasarnya, cara kerjanya sama. Bukalah rekening simulasi (tanpa uang 

sebenarnya) lalu lakukan perdagangan seperti anda benar-benar menaruh uang di 
dalamnya. Miliki broker yang akan melaksanakan perintah anda, memberikan saran-
saran simulatif (berdasarkan apa yang dikatakan pasar) dan bahkan mengurus 
perdagangan anda dengan mengirimkan pernyataan-pernyataan. 

 
Sejauh ini, latihan diatas adalah cara terbaik untuk belajar dan melatih 

eksekusi tanpa cela tanpa resiko kehilangan uang. Bagi trader baru atau seseorang 
yang mengalami masalah dengan eksekusi, rekening simulasi adalah hal yang anda 
butuhkan untuk melatih eksekusi tanpa celah. 

 
Perusahaan broker simulasi yang sangat saya kenal adalah Auditrack. Saya 

sendiri menggunakannya dan sangat puas karena yang merkea lakukan sangat mirip 
kenyataan. Semua order dicap, ada catatan mengenai stop order, dan sistem komputer 
memberikan saran realistis untuk setiap order yang dilakukan. 

 
Sekali lagi, menurut saya, bagi seseorang yang tidak ingin meresikokan 

uangnya tetapi ingin belajar melakukan eksekusi tanpa cela, inilah caranya. Untuk 
USD 150-250 per bulan (tergantung apakah anda ingin laporan harian, mingguan, 
dsb.), anda bisa berdagang melalui Auditrack dan terus menerus berlatih. Karena 
latihanlah yang anda perlukan agar anda bisa sukses dengan eksekusi anda. 
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Bab 8 
 

Kegunaan Dari Stop Order 
 
Saya rasa trader manapun, bagaimanapun bagusnya disiplin mereka, harus 

menggunakan stop order. Selama saya trading, saya tidak pernah bertemu trader 
independen sukses yang tidak menggunakan stop order. Stop order akan membantu 
anda dalam bertindak sesuai dengan kepentingan utama anda. 

 
Pada saat saya mulai membuka sebuah posisi, saya selalu menggunakan stop 

order untuk melindungi diri saya. Saya sangat menyarankan seluruh trader independen 
untuk menggunakan stop order untuk melindungi diri mereka dan posisi buka mereka. 
Saya tidak bisa ingat seberapa sering saya berbicara dengan trader independen yang 
tidak menggunakan stop order dan akhirnya kehilangan 20-25% uang mereka di 
dalam sebuah perdagangan dengan hanya satu kontrak (dalam S&P Futures). 

 
Semakin banyak anda berdagang, semakinanda menyadari berapa besar 

pengaruh disiplin emosi di dalam perdagangan anda. Seperti yang telah saya 
ungkapkan, menjadi sukses lebih dipengaruh oleh kemampuan anda bertindak sesuai 
dengan kepentingan utama anda dibandingkan dengan metode atu sistem yang anda 
gunakan. Itulah kenapa kegunaan stop order sangat penting dalam perdagangan anda. 

 
Saya sangat kaget bila mendengar orang berkata, �Saya benci menggunakan 

stop order!�. Stop order adalah sahabat baik trader independen. Seperti yang telah kita 
bicarakan tadi, melindungi diri anda dan bertindak sesuai kepentingan utama anda 
adalah satu-satunya cara mendapatkan keuntungan. 

 
Menggunakan stop order untuk melindungi perdagangan anda menyebabkan 

anda tidak terlalu terlibat secara emosional dalam perdagangan anda. Dan, seperti kita 
tahu, semakin anda membiarkan emosi anda menguasai anda, semakin kecil 
kemungkinan anda menghasilkan uang. 

 
Beberapa orang tidak mau menggunakan stop order saat berdagang. Untuk 

alasan yang aneh, mereka terjebak dalam pikiran pasar akan mencapai titik henti 
mereka sendiri dan dan segera bergerak ke arah mereka setelah pasar berhenti. Dan 
anda tahu? Kadang-kadang hal ini terjadi. 

 
Untuk orang-orang yang menggunakan titik berhenti mental (dimana mereka 

lebih memilih untukmenggunakan perasaan untuk menetukan kapan harus keluar dari 
pasar daripada menggunakan stop order), masalah muncul pada saat pasar melewati 
titik henti mental mereka, lalu berbalik dan mulai bergerak balik ke arah mereka. 
Biasanya, orang-orang ini tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan hal 
yang paling menyedihkan adalah biasanya hal ini menghabiskan banyak uang mereka, 
karena mereka tidak bertindak sesuai dengan kepentingan utama mereka. Mereka 
membiarkan kerugian berubah menjadi kerugian yang sangat besar. 

 
Alasan terbesar kenapa orang tidak mau menggunakan stop order adalah 

karena mereka tidak mau mengakui kalau mereka salah tentang penentuan arah pasar. 
Ini adalah hal terburuk yang bisa anda miliki. Tidak ada yang salah dengan kerugian 
yang masih dapat dikontrol. Kesulitan datang apabila anda tidak lagi dapat 
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mengontrol kerugian anda. Hal ini bisa terjadi dengan mudah karena mengambil 
terlalu banyak resiko dalam suatu perdagangan dengan tidak menggunakan stop order 
yang protektif. 

 
Saya rasa orang-orang ini berpikir apabila mereka tidak kluar dari pasar 

(dengan tidak menggunakan stop order), mereka tidak mungkin rugi karena pasar 
selalu akan berbalik lagi. Ide ini sangat menarik karena bisa saja ide tersebut menjadi 
nyata. Pasar bisa saja  berbalik lagi, tidak peduli seberapa jauh ia bergerak melawan 
anda. Tetapi saya tekankan, anda telah masik kedalam situasi bencana. Apabila anda 
ingin bertindak sesuai dengan kepentingan utama anda, anda tidak boleh membiarkan 
diri anda masuk ke dalam situasi seperti ini. 

 
Situasi tersebut selalu terjadi. Saya berbicara kepada orang yang berencana 

menanamkan 200 poin dalam perdagangan S&P. ia tidak menggunakan stop order, 
dan karena ia tidak memiliki kepentingan utamanya dalam pikirannya, perdangannya 
mengalami kerugian sebesar 600-800 poin, dan ia selalu berharap dan berdoa pasar 
akan berbalik arah. Berharap dan berdoa bukanlah tindakan yang mencerminkan 
kepentingan utama anda. Saya yakin akan hal itu! 

 
Satu hal yang saya tahu untuk menjadi trader independen yang sukses adalah 

anda harus menggunakan stop order dan membiarkan floor broker mengeluarkan anda 
dari pasar jika anda salah. Sekali lagi, kerugian yang kecil dan dapat diatur adalah hal 
yang biasa. Hal itu adalah bagian dari hari-hari trader yang sukses. Apabila anda 
berpikir anda bisa menghindari hal tersebut, anda salah. Dan apabila anda berpikir 
anda bisa menghindari hal tersebut dengan tidak menggunakan stop order, menurut 
saya anda simpan saja uang anda dan tidak usah berdagang. Ini hanya pendapat saya, 
tetapi saya sudah cukup berpengalaman dan saya sudah melihat banyak trader yang 
mencoba berdagang tanpa menggunakan stop order. 
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Mengikuti Stop Order 
 
Cara lain untuk bertindak sesuai dengan kepentingan utama anda adalah 

dengan mengikuti stop order anda untuk mengunci keuntungan anda. Ada ribuan cara 
untuk mengikuti stop order saat pasar bergerak ke arah anda, tetapi kita tidak akan 
membhasnya. Hal utama yang saya ingin anda mengerti adalah pentingnya mengikuti 
stop order anda. 

 
Apabila anda mendapat cukup keuntungan dalam perdagangan anda, anda 

harus mengikuti stop order anda, pertama ke titik break-even, dan sebisa mungkin 
mengunci keuntungan dalam perdagangan tersebut. Ini adalah hal yang sangat penting. 
Tanpa melakukan hal ini dengan konsisten, (tidak peduli berapa lama anda trading), 
anda tidak akan sukses. 

 
Segera setelah saya mendapat cukup keuntungan dalam perdagangan, saya 

merubah titik henti saya ke break-even. Dengan kata lain, jika saya mendapat ratusan 
dolar keuntungan dalam sebuah perdagangan, saya merubah titik henti saya ke harga 
yang sama yang saya dapat di pasr. Jadi, jika pasar mulai bergerak kembali dan 
mengambil keuntungan saya, hal terburuk yang bisa terjadi adalah perdagangan saya 
terganggu sedikit dan saya kehilangan beberapa pertanda. Tetapi jika saya tidak 
merubah titik henti saya ke break-even, tidak hanya pasar akan mengambil kembali 
keuntungan kecil saya, teteapi perdagangan saya bisa berakhir dengan kerugian. 

 
Salah satu hal tersulit yang harus kita hadapi (secara emosional) di dalam 

trading adalah saat anda memiliki telah cukup keuntungan tetapi malah berakhir rugi 
dalam perdagangan tersebut. Hal ini bisa membuat trader independen sangat frustasi. 
Hal ini bisa menyebabkan anda membuat bodoh karena hal ini sangat menyita pikiran 
anda. 

 
Inilah mengapa saya menekankan pentingnya untuk tidak terjebak dalam 

situasi seperti diatas. Apabila anda bisa dengan konsisten mengikuti titik henti anda ke 
break-even segera setelah anda mendapatkan cukup keuntungan, anda akan lebih baik. 
Anda akan terhindari dari berubahnya keuntungan menjadi kerugian (yang merupakan 
alasan terbesar kenapa trader independen tidak sukses). 

 
Setiap saya memberitahu orang tentang pentingnya merubah titik henti mereka 

ke break-even, saya selalu mendapat penolakan dari beberapa orang, mereka tidak 
akan berhenti dan pasar akan bergrak ke arah mereka. Pada dasarnya, mereka berkata 
bahwa jika mereka merubah titik henti mereka ke break-even, mereka akan terlempar 
dari pasar. Tetapi jika mereka membiarkan titik henti mereka di tempat semula, 
mereka tidak akan terlempar dan pasar akan bergerak ke arah mereka. 

 
Anda tahu apa yang saya katakan kepada mereka? So What (gitu 

loh..tambahan redaksi..ehehe:P) !! Hal seperti itu kadang-kadang terjadi. Tetapi anda 
hanya akan mengalami sedikit goresan dari pasar daripada mengalami kerugian. Inilah 
caranya anda melindungi diri anda. Di dalam bisnis ini, melindungi diri anda dan 
bertinda sesuai dengan kepentingan utama anda lebih penting daripada mengambil 
kesempatan. Jauh lebih penting. Saya tidak bisa menekankannya lebih keras lagi.  
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�Di dalam bisnis ini, melindungi diri anda dan bertinda sesuai dengan 
kepentingan utama anda lebih penting daripada mengambil kesempatan. Jauh 
lebih penting. Saya tidak bisa menekankannya lebih keras lagi.� 

 
Dan ingatlah, hal yang sama dapat terjadi ketika pasar terus bergerak ke arah 

anda. Anda harus tetap mengikuti stop order anda saat pasar bergerak ke arah anda. 
Sekali lagi, orang sering takut untuk terlempar dari pasar dan kemudian mendapati 
pasar terus bergerak ke arah mereka. Hal itu kadang-kadang terjadi. Tetapi inilah 
sebabnya anda harus melindungi diri anda. Anda harus mengkonsentrasikan lebih 
banyak energi untuk melindungi diri anda dari masalah (dengan kata lain keluar dari 
kerugian yang awalnya merupakan keuntungan). Apabila anda menjauhkan diri anda 
dari perdagangan yang merugikan anda, perdagangan yang memenangkan anda akan 
datang. 
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Bab 9 
 

Bagaimana Menangani Pasar Jika Ia Tidak Pernah Berhenti Bergerak 
 
Pasar selalu bergerak. Ia tidak pernah berhenti. Pasar mungkin melambat dan 

berhenti sebentar, tetapi ia tidak pernah berhenti bergerak. Bahkan pada saat pasar 
tutup, harga-harga masih bergerak, dimana mereka bisa dibuka dengan harga yang 
berbeda pada saat mereka ditutup malam sebelumnya. (hal ini benar adanya karena 
sekarang banyak pasar yang dibuka selama hampir 24 jam). 

 
Tiga pikiran mudah tentang masuk, keluar, dan tidak berdagang menjadi lebih 

sulit karena tidak ada akhir yang sebenarnya. Andalah yang menentukan akhir 
tersebut. 

 
Dalam perdagangan yang menguntungkan, anda harus menentukan apakah 

anda telah cukup menghasilkan. Kebanyakn orang membiarkan ketamakan menguasai 
mereka. Orang-orang ini terjebak dalam pikiran bahwa keuntungan berapapun masih 
belum cukup. Apabila mereka mendapat keuntungan sebesar USD 500, mereka marah 
karena tidak bisa menghasilkan USD 1000. Jika mereka mendapat USD 5000, mereka 
ingin USD 6000. Seorang yang tamak tidak pernah bisa merasa puas. Tidak peduli 
berapa banyak yang mereka hasilkan, hal itu tidak akan pernah cukup. 

 
Di sisi lain, dengan perdagangan yang rugi, seorang yang tamak tidak ingin 

menghadapinya karena hal itu berarti kegagalan. Jadi orang ini bertindak seakan-akan 
kerugian tersebut tidak ada dengan meyakinkan diri mereka bahwa pasar akan 
berbalik dan menghasilkan keuntungan bagi mereka. Hal tersebut belum terjadi ini 
adalah karakteristik yang sangat berbahaya bila dimiliki para trader. Tanpa pertanyaan, 
sikap seperti ini akan membawa anda ke dalam kegagalan lebih cepat dari apapun. 
Seorang yang sangat tamak tidak bisa sukses di dalam lingkungan trading. 

 
Pertanyaannya �Apakah ini sudah cukup?� menyebabkan banyak orang 

menghadapi masalah yang sangat penting bagi mereka. Tetapi masalah-masalah ini 
tidak ada hubungannya dengan pergerakan pasar atu potensi pasar bergerak ke arah 
tertentu. Masalah-masalah tersebut adalah: 

1. Apa dan kenapa saya butuh uang? 
2. Apakah saya mampu kehilangan uang ini? 
3. Berapa besar percaya diri saya dalam perdagangan? 
4. Seberapa penting uang ini bagi saya? 

 
Masalah-masalah ini sulit untuk dilawan karena ia akan mempengaruhi opini 

dan obervasi anda terhadap pasar. Masalah-masalah ini adalah masalah personal yang 
sering menggangu anda dan seringkali mempengaruhi keputusan anda di dalam pasar, 
tetapi hal itu tidak seharusnya karena maslah-masalah tersebut tidak ada hubungannya 
dengan seberapa jauh pasar akan bergerak. 

 
Mari berpikir sejenak, contohnya kenyataan bahwa anda hanya memiliki sisa 

USD 4.200 di dalam rekening anda tidak ada hubungannya dengan apakah pasar akan 
bergerak ke arah tertentu? Tidak, tentu saja tidak. Apakah keinginan anda untuk 
membeli sebuah lukisan ada hubugnannya dengan apakah posisi anda sekarang 
berpeluang untuk menghasilkan uang untuk membeli lukisan tersebut? Tentu tidak! 
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Teteapi masalahnya adalah banyak orang yang terganggu faktor tersebut pada 

saat mereka berdagang. Masalah-masalah diatas menjadi faktor yang menentukan 
apakah orang tersebut harus masuk atau keluar dari pasar. Dan seperti yang anda lihat, 
ini adalah kesalahan besar. Pasar tidak tahu atau peduli apakah anda menghasilkan 
uang atau tidak. Pasar tidak tahu atau peduli alasan kenapa anda butuh uang. 

 
Inilah sebabnya mengapa anda sering mendengar banyak trader sukses berkata 

berdaganganglah sesuai dengan jumlah uang yang mampu anda hilangkan. Dengan 
kata lain, anda akan berada dalam posisi terbaik apabila anda tidak terlalu bergantung 
pada uang tersebut. Jadi masalah-masalah yang menggangu pandangan anda terhadap 
pasar akan lebih mudah diselesaikan. 

 
Tetapi disisi lain, apabila anda menggunakan uang untuk membayar cicilan 

rumah dan uang kuliah anak anda untuk trading, kekhawatiran akan terus muncul dan 
mempengaruhi penilaian anda yang menyebabkan anda tidak bisa melihat kesempatan 
yang ditawarkan pasar dengan jelas. 

 
Alasan membuka posisi dalam pasar harus lah karena anda merasakan adanya 

potensi bahwa pasar akan bergerak ke arah tertentu dan anda bisa mengambil 
keuntungan dari pergerakan tersebut. Inilah satu-satunya alasan untuk masuk atau 
keluar dari pasar. Masuk ke pasar karena anda butuh uang untuk liburan tidak akan 
pernah berhasil! Tolong camkan itu. 

 
Yang lebih sulit lagi, �permainan� hanya dimulai saat anda masuk dan 

berakhir saat anda keluar dari pasar. Ini adalah kebebasan yang sangat banyak yang 
bisa dimiliki seorang. Anda bebas berpartisipasi kapanpun anada mau. 

 
Anda bisa masuk karena alasan apapun ayang bagus bagi anda. Anda bisa 

masuk ke pasaar karena anda melihat bagan sinyal yang terpercaya, atau anda bisa 
masuk karena diluar sedang hujan. Tidak ada yang bisa melarang anda berpartisipasi 
apabila anda ingin, karena alasan apapunn. Atau seperti yang telah kita bicarakan, 
anda bisa masuk ke pasar karena anda pikir perdagangan ini akan menghasilkan 
cukup uang untuk membawa keluarga anda ke Disney World. Tidak ada yang bisa 
menghentikan anda. 

 
Hal yang sama terjadi saat anda keluar dari perdagangan. �Permainan� hanya 

berhenti saat anda memutuskan untuk berhenti. Selain dari pialang anda 
mengeluarkan anda dari posisi karena anda sudah kehabisan uang, anda harus 
menentukan jika cukup adalah cukukp dan inilah waktunya untuk keluar. Sekali lagi, 
ini adalah kebebasan yang banyak yang bisa dimiliki seseorang. Di dalam kebanyakan 
kasus, khususnya bagi trader baru, kebanayakan orang tidak pernah mengalami 
kebebasan sebesar itu dalam hidupnya. 

 
�Hal terpenting yang bisa anda pelajari disini adalah anda harus 

membuat keputusan pasar anda hanya berdasarkan apa yang dilakukan dan 
diperlihatkan pasar kepada anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi 
sukses. Apabila anda membuat keputusan karena faktor luar (seperti seberapa 
butuh anda terhadap uang tersebut, atau kenapa anda membutuhkan uang 
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tersebut), penilaian anda akan terpengaruh dan akan lebih sulit bagi anda untuk 
melihat kesempatan bagus yang menghasilkan keuntungan.� 

 
Hal terpenting yang bisa anda pelajari disini adalah anda harus membuat 

keputusan pasar anda hanya berdasarkan apa yang dilakukan dan diperlihatkan pasar 
kepada anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi sukses. Apabila anda 
membuat keputusan karena faktor luar (seperti seberapa butuh anda terhadap uang 
tersebut, atau kenapa anda membutuhkan uang tersebut), penilaian anda akan 
terpengaruh dan akan lebih sulit bagi anda untuk melihat kesempatan bagus yang 
menghasilkan keuntungan. 
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Bab 10 
 

Menjadi Objektif 
 
Percayakah anda semua hal bisa terjadi di dalam pasar kapan saja? Itulah yang 

saya maksud dengan menjadi objektif. Anda harus terus berpikir bahwa pasar bisa 
melakukan apa saja, kapanpun ia inginkan. Banyak orang mendapat masalah dengan 
berpikir bahwa pasar tidak bisa atau tidak akan melakukan hal-hal tertentu. 

 
Banyak orang menentukan batasan mental pada arah yang mereka pikir akan 

dituju pasar.  Batasan mental bisa menghasilkan hasil yang sangat buruk. Saya ingat 
beberapa tahun yang lalu pada saat saya masih di S&P, 4-5 menit lagi pasar akan 
ditutup. Seorang trader memberitahu saya dia pikir pasar akan mencapai 500 poin lagi 
di S&P Futures. Saya bilang tidak mungkin, hanya tinggal 4 menit lagi sebelum 
penutupan. Dia bilang tidak peduli waktu tinggal 1 menit, untuk S&P (atau pasar 
apapun) bergerak, yang penting pasar masih terbuka. Dan anda tahu, dia benar. Di 
dalam 4 menit itu, pasar jatuh 500 poin seperti yang diperkirakannya. Bila saya tidak 
membatasi pemikiran saya, saya bisa menghasilkan uang dari perdagangan tersebut. 
Tetapi sayangnya, saya tidak cukup objektif untuk percaya bahwa pasar bisa 
menembus angka sejauh itu dalam waktu yang sangat singkat. Pemikiran saya yang 
terbatas menghalangi saya untuk menghasilkan uang dalam perdagangan tersebut. 

 
Tetapi di masa depan, situasi tersebut membantu saya untuk menjadi lebih 

objektif. Hal tersebut merupakan batu loncatan yang membuat saya sadar bahwa 
semua hal bisa terjadi kapan saja di dalam pasar. Yang penting pasar masih terbuka. 

 
Apabila anda percaya bahwa semua hal bisa terjadi, maka anda akan 

membebaskan diri anda dari penyimpangan informasi pasar. Apabila anda 
menyalahartikan informasi pasar, jelaslah anda tidak bertindak sesuai dengan 
kepentingan utama anda. Contohnya, katakanlah anda biasanya melihat beberapa 
indikator yang membantu anda menemukan posisi menguntungkan. Katakanlaha 
indikator ini menyebabkan anda masuk ke dalam posisi pendek beberapa waktu yang 
lalu. Anda terus berada dalam posisi ini dan indikator tersebut memberitahu anda 
bahwa seperti harga pasar akan turun. Tapi masalahnya harga pasar tidak juga turun. 

 
Dan sekarang beberapa alat lain yang anda gunakan mengindikasikan bahwa 

pasar akan segera naik. Tapi indikator anda masih berkata turun. Lalu anda 
menghiraukan hal-hal yang mengatakan pasar akan naik. Sekarang anda dihadapkan 
pada sinyal-sinyal yang berlawanan. Seperti yang saya yakin anda tahu, kebanayakan 
orang tidak akan menjadi objektif. Mereka akan berharap bahwa indikatorlah yang 
benar dan hal lain tersebut salah. Bahkan mereka mungkin akan berusaha tidak 
melihat ke hal-hal yang mengatakan pasar akan naik, atau mereka akan 
menghilangkannya karenea tidak seperti indikator yang mereka gunakan, hal-hal lain 
tersebut tidak mengatakan sesuatu yang mereka harapan. 

 
Normalnya, apabila mereka tidak dalam sebuah perdagangan, mereka tidak 

akan memulai posisi dengan adanya sinyal yang bertentangan ini. Tapi karena mereka 
sudah ada dalam perdagangan, merkea menghilangkan informasi yang ada tepat di 
depan mereka dan berdoa pasar akan melakukan apa yang mereka harapkan. 
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Tapi apakah ini merupakan hal yang objektif untuk dilakukan? Tentu saja 
tidak. Hal yang objektif untuk dilakukan adalah keluar dari posisi dan mengevaluasi 
ulang. (Atau setidaknya gerakkan stop order anda lebih dekat ke arah pasar bergerak 
untuk mengurangi resiko). Melakukan hal itu berarti anda sudah bertindak sesuai 
dengan kepentingan utama anda. Tetapi sebaliknya, kebanyakan orang menghiraukan 
informasi tersebut dan berharap dan berdoa bahwa posisi mereka akan bekerja sesuai 
dengan yang mereka harapkan. 

 
Hal ini terjadi karena kebanyakan orang terjebak dalam opini mereka sendiri 

tentang pasar dan memiliki masalah terhadap fakta bahwa mereka salah. Tidak apa-
apa apabila anda salah dalam ke arah mana pasar akan bergerak. Yang tidak boleh 
anda menjadi salah tentang arah pasar dan menghiraukan tanda-tanda yang 
menunjukkan anda harus keluar dan mulai lagi. Kekurangan objektifitas ini akan 
membunuh perdagangan anda. 

 
Untuk menjadi objektif, anda tidak bisa memerintah dan berharap pada pasar. 

Karena pertama, anda akan menutup diri anda atau menghilangkan informasi penting 
yang ditawarkan pasar untuk membantu anda menentukan kemana arah pasar. Kedua, 
anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengontrol pasar dan membuatnya 
bergerak sesuai perintah dan harapan anda. Jadi, anda musti belajar untuk menjadi 
objektif di dalam pengamatan pasar anda. 

 
Ini tidak berarti anda tidak boleh memiliki opini tentang pasar. Hal ini hanya 

berarti opini anda bisa salah ataupun benar dengan mudah. Dan anda harus siap 
sepenuhnya dan nyaman apabila opini anda salah maupun benar. Anda harus 
melepaskan diri anda dari perasaan anda harus selalu benar. Semakin objektif diri 
anda, semakin anda tidak akan menyimpangkan informasi yang anda dapat. 

 
Mark Dougals, pengarang dari The Disciplined Trader menyatakan bahwa ada 

7 karakteristik dari seorang yang objektif, yaitu: 
1. Anda tidak memiliki tekanan dalam melakukan apapun 
2. Anda tidak memiliki perasaan takut 
3. Anda tidak merasa ditolak 
4. Tidak ada hal yang benar maupun salah 
5. Anda menyadari bahwa jika inilah yang dikatakan pasar, inilah yang 

saya lakukan. 
6. Anda bisa mengobservasi pasar dari prespektif bahwa anda tidak ada di 

dalam posisi, walaupun anda sebenarnya ada di dalam posisi. 
7. Anda tidak memfokuskan diri pada uang, melainkan pada struktur 

pasar. 
 

Jika anda bisa melihat kualitas-kualitas diatas dalam diri anda, anda berada 
pada jalan yang benar. Sekali lagi, anda harus melepaskan diri anda dari keinginan 
untuk selalu benar. Apabila anda terus-terusan ingin selalu benar, anda berada di 
bisnis yang salah. Untuk menjadi trader yang sukses, anda tidak harus selalu benar, 
tetapi anda harus selalu objektif. 
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Bab 11 
 

Menjadi Pemenang dan Orang Kalah Yang Aktif 
 
Beberapa orang percaya bahwa trading itu seperti berjudi. Tidak. Dalam 

perjudian, anda harus berpartisipasi untuk kalah dan tidak bisa melakukan apapun 
untuk menghentikan kekalahan. Jika, setelah satu taruhan, anda tidak meletakkan 
taruhan lain, anda tidak akan kalah. Juga tidak akan menang. Tetapi disitu (jika anda 
tidak menempatkan taruhan lain), tidak akan ada resiko. 

 
Tentu saja trading berbeda dengan itu. Anda harus berpartisipasi untuk masuk 

ke dalam pasar dan anda harus berpartisipasi (dengan kata lain melakukan sesuatu) 
untuk mengurangi kerugian anda. Apabila anda tidak melakukan apapun, 
kemungkinan yang ada adalah modal anda bisa habis seluruhnya. Dan bahkan hal itu 
tidak akan menghentikan kerugian anda bila anda masih tidak melakukan apapun 
(walaupun pada saat itu pialang anda biasanya akan ikut berpartisipasi dengan 
mengeluarkan anda dari pasar). 

 
Di dalam judi, anda tahu pasti apa yang anda resikokan dan satu permainan 

akan berakhir sebelum yang lain dimulai. Tetapi dalam trading, anda tidak tahu pasti 
sebelumnya berapa besar resiko anda (anda mungkin punya perkiraan, tetapi bahkan 
dengan stop order selalu ada kemungkinan meleset). Tetapi perbedaan yang sangat 
besar antara judi dan trading adalah persitiwa tidak pernah berhenti saat pasar terus 
bergerak. 

 
Contoh yang baik dari seorang pemenang dan orang kalah yang aktif adalah 

dari orang yang bermain blackjack di kasino. Anda harus membuat keputusan yang 
anda sadari untuk bermain dan mempertaruhkan uang anda. Dan ketika permainan 
berakhir, peraturan memaksa anda untuk menjadi orang kalah yang aktif. Jika anda 
ingin bermain dan mempertaruhkan uang anda lagi, anda harus meletakkan taruhan 
lagi. Tanpa taruhan selanjutnya, anda tidak mungkin kalah lagi. Anda harus 
berpartisipasi secara aktif untuk kalah dan tidak bisa melakukan apapun untuk 
menghentikan kerugian anda, kebalikan yang tepat dari trading. 

 
Inilah kenapa (di dalam trading) menjadi pemenang dan orang kalah yang aktif 

sangatlah penting. Tetapi karena peristiwa tidak pernah berhenti terjadi, sangatlah 
mudah untuk tidak menjadi pemenang dan orang kalah yang aktif. Selalu ada 
kemungkinan (walaupun mungkin sangat kecil) akan kembalinya pasar dalam 
perdagangan apapun. Anda tidak perlu berpartisipasi secara aktif untuk menutup 
kerugian anda, anda bisa saja tetap berada dalam pasar dan membiarkan pasar 
bergerak kembali ke arah anda dan mengembalikan kerugian anda. 

 
Karena kenyataan ini, selalu ada godaan untuk tidak memotong kerugian anda. 

Memotong kerugian sangat menyakitkan bagi kebanyakan trader. Banyak dari mereka 
memilih untuk menghindari keaskitan tersebut dan tidak menjadi orang kalah yang 
aktif. Mereka dengan mudahnya berpikir bahwa mereka ada dalam posisi menang 
yang belum menunjukkan keuntungan. Atau mereka akan melihat hanya kepada bukti 
yang mengatakan bahwa posisi mereka benar dan mengabaikan bukti-bukti lain yang 
melawan opini tersebut. Ini adalah tnda-tnda tadi seorang yang bukan merupakan 
seorang pemenang dan orang kalah yang aktif 
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�Tetapi menjadi orang kalah yang aktif (juga pemenang yang aktif) 

adalah satu-satunya cara untuk menjadi sukses. Sekali lagi, godaan untuk tidak 
memotong kerugian anda akan selalu anda. Tetapi hal itu tidak akan 
menghasilkan apa-apa kecuali masalah. Trader yang sukses tahu bahwa 
memotong kerugian secara aktif, sebelum menjadi terlalu besar dan tidak bisa 
diatur, adalah satu-satunya cara!� 

 
Seseorang pernah berkata kepada saya, �Untuk menghasilkan uang dari 

trading, anda tidak boleh menduduki tangan anda!�. Maksudnya adalah anda harus 
melakukan hal-hal seperti masuk dan keluar dari perdagangan yang menguntungkan 
dan merugikan untuk menjadi sukses. Dengan kata lain, cara untuk menghasilkan 
uang dari trading adalah tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan utama anda, 
tetapi dengan benar-benar melakukan hal-hal yang membantu perdagngan anda. Hal 
ini berarti saat perdagangan bergerak merugikan anda, anda tidak bsia duduk diatas 
tangan anda dan tidak melakukan apapun. Anda harus memotong kerugian anda 
daripada berharap pasar akan kembali. 

 
Dan pada saat perdagangan bergerak ke arah anda, anda harus bertindak sesuai 

kepentingan utama anda dengan menjadi pemenang yang aktif. Ikuti titik henti anda 
untuk mengunci keuntungan, lindungi posisi anda pada saat ia mencapai target 
daripada mencari hal yang lebih besar, dsb. Inilah yang dimaksud dengan menjadi 
pemenang dan orang kalah yang aktif. Jangan duduk diatas tangan anda. 
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Bab 12 
 

Paper Trading Setelah Sebuah Kerugian 
 

Temaen baik saya Alexander memberikan tips ini beberapa waktu lalu, dan 
saya rasa tips ini harus dipelajari semua trader. Alexander adalah seorang trader 
independen yang sukses. Salah satu alasan kesuksesannya (yang tidak dimiliki semua 
trader) adalah karena ia menggunakan beberapa teknik yang baik untuk membautnya 
disiplin dalam perdagangannya. Saya akan memberitahu anda salah satu dari 
tekniknya yang bisa anda lakukan dalam perdagngan anda. 

 
Inilah masalah yang sering saya lihat di diri trader independen: Ketika mereka 

ada dalam perdagangan yang rugi (baik USD 300 maupun USD 3000), mereka sering 
menginginkan uang mereka untuk segera kembali (lebih baik lagi bila hal itu terjadi di 
perdagangan yang selanjutnya). Tapi hal ini hanya menyebabkan anda terjebak dalam 
pikiran yang buruk. 

 
Pikirkan hal itu selam satu detik, saat kita kehilangan sesuatu (terutama uang), 

kita menginginkannya segara kembali. Dalam level ketidak sadaran, kita hampir 
�depresi� untuk mendapatkan kembali uang tersebut secepat mungkin. Dan saya yakin 
anda sadar, pemikiran ini akan menghalangi kesuksesan anda di perdagangan 
berikutnya. Dan anda akan membuat keputusan yang buruk di perdagangan 
berikutnya, yang berarti anda akan rugi dua kali berturut-turut, dan hal ini akan selalu 
terjadi apabila pemikiran anda masih seperti itu. 

 
Inilah mengapa saya menyarankan anda sesuatu yang baru. Mungkin akan 

membantu anda. Setelah mengalami kerugian di satu perdagangan yang harus anda 
lakukan adalah: PAPERTRADE! Ya, jadikan perdagangan berikut menjadi paper 
trade. Jangan berdagang seperti yang normalnya anda lakukan. Kesempatan 
berikutnya datang jangan benar-benar melakukan perdagangan, lakukan saja diatas 
kertas. 

 
Tapi anda harus membuatnya seperti benar-benar nyata. Tulislah seperti di 

dalam perdangan sebenarnya. Bahkan angkat telepon dan berpura-pura perintahkan 
pialang anda. Dan ikuti perdagangan sebagaimana biasanya. Jangan lupa gunakan 
stop order dan (melalui hipotesis) ikuti stop order anda jika pasar tidak bergerak ke 
arah yang anda inginkan. 

 

“Jika anda akan melakukan paper trade, lakukanlah secara serius. Jika 
anda hanya akan melihat pasar dan berkata saya akan melakukan ini atau itu, 
anda hanya membuang waktu anda.� 

 
Jika anda akan melakukan paper trade, lakukanlah secara serius. Jika anda 

hanya akan melihat pasar dan berkata saya akan melakukan ini atau itu, anda hanya 
membuang waktu anda. Ini harus dilakuakan secara nyata, walaupun hanya 
berlangsung lima menit ataupun dua jam, anda harus melakukannya secara serius agar 
paper trading ini bisa membantu anda. 

Paper trading akan membawa dua hal positif untuk perdangan anda. Pertama, 
hal itu akan membantu anda lebih disiplin karena anda akan belajar bahwa tidak perlu 
mendapatkan kembali kerugian tersebut untuk menjadi sukses. Dan kedua, yang lebih 
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penting, paper trading ini akan memberikan alam bawah sadar anda waktu untuk 
�keluar� dari kerugian tadi. Dengan kata lain anda akan merasakan kesakitan 
(emosional) setelah mengalami kerugian. Dan sekali lagi, jika anda memberikan 
waktu bagi diri anda, anda tidak akan merasa tegang untuk mengejar pasar dan merugi 
dua kali. Hal ini bekerja. Cobalah!  
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Bab 13 
 

Pengembangan Diri 
 
Apabila anda ingin menjadi seorang trader yang sukses, anda harus berusaha 

mengembangkan diri anda. Apabila anda belum melakukannya, anda harus menyadari 
bahwa pasar selalu benar dan anda bisa menghasilkan uang dari pasar selama anda 
tidak menerapkan pikiran yang kaku terhadap perilaku pasar. Dengan kata lain, jangan 
terjebak dalam satu pendapat dan menolak mengakui bahwa anda bisa saja salah 
tentang arah pergerakan pasar. Setiap trader yang sukses menyadari bahwa mereka 
bisa salah dan benar dengan mudah. 

 
Anda harus melepaskan ketakutan menjadi salah sehingga anda bisa melihat 

dan mengobservasi pasar secara objektif. Apabila anda tidak bisa melepaskan 
ketakutan itu, ketakutan tersebut akan menyebabkan anda membuat kesalahan dan 
keputusan trading yang buruk.hal ini terjadi karena apabila anda berkonsentrasi pada 
ketakutan anda, hal itu akan membuat alam bawah sadar anda untuk bertindak sesuai 
dengan ketakutan tersebut dan menyebabkan kerugian yang berusaha anda hindari. 
Hal itu akan terjadi setiap saat. Itulah caranya alam bawah sadar kita bekerja. Apa 
yang anda pikirkan itulah yang anda dapatkan (akan kita bicarakan lebih lanjut di 
bagian 3). 

 
Untuk mengembangkan diri sebagai seorang trader, anda harus menetapkan 

seperangkat aturan main untuk memandu perilaku dagang anda. Anda harus belajar 
untuk tidak lepas dari peraturan ini tidak peduli seberapa besar godaan untuk 
melawannya. Dan percayalah, akan ada banyak godaan untuk melawan aturan. Rasa 
takut tertinggal akan menyebabkan keinginan untuk melawan aturan (khususnya di 
awal). Tapi anda harus menghindari melawan aturan tidak peduli berap besar 
godaannya. Aturan anda adalah hal yang akan menjaga anda untuk selalu bertindak 
berdasarkan kepentingan utama anda. Jelas, melawan aturan bukanlah  bertindak 
berdasarkan kepentingan utama anda. 

 
Hal terpenting dari pengembangan diri adalah belajar untuk menjadi objektif 

dan menghindari perangkap ilusi. Di sisi lain, apabila anda menolak untuk mengakui 
kesalahan anda dengan cara menyalahkan pasar atu faktor lain, maka jelaslah anda 
terperangkap dalam ilusi. Apabila ini kejadiannya, pengembangan diri anda akan 
sangat sulit dan hampir tidak mungkin. 

 
Untuk mengembangkan diri anda, anda harus jujur kepada diri anda sendiri. 

Hanya anda yang bertanggung jawab terhadap hasil yang anda hasilkan. Menyalahkan 
pasar, pialang, trader lain, atau apaun hanya akan memperlambat proses 
pengembangan diri anda. Semakin sedikit ilusi yang kita percayai, semakin kita bisa 
melihat realitas dengan jelas, baik di dalam pasar maupun di dalam diri kita. Semakin 
jelas pemikiran kita, semakin kita akan belajar dan tumbuh. Dan akan lebih mudah 
membuat keputusan pasar yang baik di dalam situasi tersebut, karena anda memiliki 
kebiasaan untuk bertindak berdasarkan kepentingan utama anda. Dan seperti 
kebiasaan buruk, kebiasaan baik pun bisa menjadi sangat kuat dan berkuasa. Tetapi 
butuhh waktu dan suaha. 
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Tidak ada orang yang suka mengakui kesalahan mereka, tetapi inilah yang 
harus kita lakukan untuk mengembangkan diri kita. Apabila kita tidak melawan 
kesalahan kita, kita akan terus melakukannya dan kesalahan tersebut akan menjadi 
sebuah kebiasaan. Situasi ini harus kita hindari. 

 
Bertanggungjawab atas segala perbuatan kita adalah langkah pertama dalam 

proses pengembangan diri. Menyadari bahwa hasil apapun yang kita dapat adalah 
akibat dari keputusan yang kita buat. Orang lain tidak bertanggungjawab. 
Menyalahkan orang lain hanya akan memperlambat proses belajar. Apabila anda 
berdagang dengan buruk dan mengalami kerugian, hal itu merupakan salah anda. 
Tetapi disi lain, apabila anda berdagang dengan baik dan mendapatkan uang, itu juga 
merupakan akibat dari perbuatan anda. 

 
Anda akan banyak mengembangkan diri anda jika anda bisa mengakui bahwa 

andalah satu-satunya orang yang bertanggungjawab akan hasil yang anda dapat. Anda 
harus melawan kondisi yang ada di kehidupan nyata (bukan di dalam ilusi). Temukan 
apa yang harus anda pelajari atau ubah untuk menjadi lebih efektif, dan kemudian 
mulailah jadikan pengembangan diri sebagai tugas harian anda. Hal itu tidak sesusah 
yang anda bayangkan, dan belajar mengembangkan diri selalu berarti bertindak 
berdasarkan kepentingan utama anda. 
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Bagian  II  
 
 

Kecakapan-Kecakapan Yang Tidak 
Anda Butuhkan 
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Bab 14  
 

Kesalahan Terburuk Yang Bisa Anda Lakukan 
 

Saya sudah tidak bisa menghitung berapa banyak trader yang melakukan hal 
ini. Sejujurnya, ini mungkin terjadi ke hampir semua trader pada suatu waktu. 
Sayangnya, bagi kebanyakan orang hal ini bisa menjadi awal dari sebuah akhir. 

 
Seperti yang kita tahu, unguk menjadi trader sukses kita harus memiliki 

seperangkat aturan yang kita ikuti setiap hari. Aturan ini sangatlah penting karena 
mereka menentukan struktur perdagangan kita dan membantu kita menentukan apa 
yang harus dilakukan, dan sama pentingnya, apa yang tidak dilakukan. 

 
Apabila anda memiliki aturan yang bagus dan solid dan trus menepatinya, 

maka membuat keuntungan dan menghindari kerugian bisa menjadi tujuan yang bisa 
dipenuhi. Tetapi disisi lain, jika anda tidak mengiktui aturan anda, anda akan 
menerima banyak kerugian daripada keuntungan. Dan inilah keesalahn besar itu, saya 
sering melihat hal ini terjadi kepada banyak trader. 

 
Jika anda tidak mengikuti aturan dan ternyata menjadi pemenant, anda akan 

bernapas lega pada saat perdagangan berakhir. Tetapi sesungguhnya anda tidak boleh 
bernapas lega. Anda baru saja membuat kesalahan yang membuat anda gagal lebih 
cepat daripada kesalahan trading lain yang bisa anda buat. 

 
Anda lihat, apabila perdagangan ini (saat anda tidak mengikuti aturan)berhasil, 

maka dimasa depan anda tidak akan mengikuti aturan. Sekali lagi, ini adalah 
kesalahan terburuk yang bisa anda lakukan. Hal ini akan menyebabkan kerugian yang 
lebih besar daripada kesalahan lain yang anda buat. 

 
Dan hal terburuk adalah sangatlah menggoda untuk tidak mengikuti aturan 

sekali saja. Tapi anda harus belajar tidak ada yang namanya �sekali ini saja�. Anda 
harus mengikuti aturan setiap saat, tanpa kecuali. 

 
Seperti yang telah saya katakan, saya telah melihat banyak trader melakukan 

hal ini. Contohnya, saya ingat seorang trader yang rata-rata menghasilkan USD 500-
USD 1000 di S&P Futures. Dia berhasil memenuhi target ini setiap hari, tetapi 
kemudian dia menjadi tamak dan berkata bahwa pasti ada jalan untuk membuat 
keuntungan lebih besar (saya tidak tahu dimana salahnya menghasilkan USD 500-
USD 1000 per hari). Dia memutuskan aturannya terlalu ketat dan menyebabkannya 
kehilangan banyak kesempatan. Sehingga dia memutuskan bahwa karena dia 
menghasilkan cukup bagus, maka dia akan santai terhadap aturannya agar ia bisa ikut 
ke dalam lebih banyak perdagangan dengan harapan menghasilkan lebih banyak 
keuntungan. 

 
Lalu dia mengabaikan aturannya selama beberapa hari. Karena itu, dia 

mengambil resiko lebih besar daripada yang biasanya dia ambil. Tapi dia berpikir 
bahwa ini bukanlah hal besar karena sekarang dia rata-rata mendapat USD 2000 per 
hari selama seminggu. Tidak mengikuti aturan menghasilkan lebih banyak uang 
buatnya. Tapi saya yakin anda sadar apa yang akan terjadi. 
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Selama bulan berikutnya dia kehilangan semua yang telah ia hasilkan selama 4 
bulan terakhir (hampir USD 60.000), dan sekarang mulai kehabisan uang sebanyak 
USD 200.000 yang ia hasilkan setahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena dia tidak 
mengikuti aturannya.  

 
Saya yakin anda akan melewati masa di dalam karir trading anda dimana 

(kalau anda belum melewatinya) anda akan tergoda untuk tidak mengikuti aturan 
sekali saja. Saya tidak bisa cukup mengingatkan anda tentang betapa besarnya 
kesalahan ini, khususnya jika hal ini berhasil dan memberikan keuntungan bagi anda. 
Menghasilkan uang melalui cara �melawan aturan� ini bisa menjadi keuntungan 
paling mahal yang pernah anda buat. Hal ini bisa membuat anda tidak mematuhi 
aturan di waktu selanjutnya. 

 
Hal ini akan selalu menggoda, tetapi menghindari godaan dan menghindari 

melakukan kesalahan terburuk yang bisa anda lakukan akan membuat anda lebih 
untung. 

 
Mengikuti aturan anda secara konsisten adalah satu-satunya cara untuk 

menjadi trader yang sukses. Apabila anda memutuskan untuk tidak mengikuti aturan 
sekali ini saja, tidak akan lama lagi anda akan berada dalam barisan 80-90% trader 
yang mengalami kerugian. Jangan biarkan anda masuk dalam hitungan tersebut. 
Selalu patuhi aturan main anda. Jangan sampai ada kata-kata �sekali ini saja�. 
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Bab 15  
 

Trading Balas Dendam 
 
Trading balas dendam hanya disebabkan oleh satu hal, menyalahkan pasar 

karena kerugian anda. Tapi mari berpikir secara realistis. Siapa yang harus disalahkan 
jika anda rugi? Saya tidak berpikir bahwa menyalahkan adalah kata yang salah. 
Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian anda? 

 
Tentu saja jawabannya adalah anda. Pasar tidak menyebabkan anda rugi. Jadi 

marah kepada kasar dan berusaha membalas dendam sama sekali tidak masuk akal. 
Dan karena anda bertanggungjawab atas perbuatan anda, saat anda berusaha 
membalas dendam atas kerugian yang anda terima, anda sesungguhnya berusaha 
membalas dendam kepada diri anda sendiri. Dan hal itu sama sekali tidak masuk akal. 
Kenapa anda ingin membalas dendam kepada diri anda sendiri? 

 
Tapi inilah sebabnya kenapa anda marah kepada pasar dan berusaha membalas 

kerugian anda dengan penuh dendam. Apabila anda marah dan frustasi, anda hanya 
akan membuat kesalahan perdagangan yang semakin merugikan anda. 

 
Banyak orang bingung kenapa rasa balas dendam bisa muncul di dalam 

trading. Tapi semuanya sebenarnya sangat simpel. Pikirkan tentang judi, contohnya. 
Anda hanya bisa kalah jika anda memutuskan untuk bertaruh. Jika anda memasang 
taruhan, mudah untuk bertanggungjawab atas kerugian anda karena anda telah secara 
fisik menempatkan uang anda dalam taruhan, dan anda hanya bisa kalah sebesar apa 
yang telah anda resikokan. 

 
Tetapi tentu saja di dalam trading semuanya sangat berbeda, apabila anda 

tidak atau tidak bisa keluar dari perdagangan yang merugikan, anda bisa mengalami 
lebih banyak kerugian dari apa yang awalnya anda rencanakan. Bahkan dengan stop 
order, bisa saja ada keteledoran yang menyebabkan anda mengalami kerugian lebih 
besar dari yang anda rencanakan. Sehingga mudah untuk menyalahkan pasar karena 
kerugian tersebut. Pasar mengambil uang anda. Disinilah faktor balas dendam itu 
muncul. 

 
Mari lihat sebuah contoh. Katakanlah anda kehilangan 300 poin di 

perdagangan terakhir. Apakah keuntungan 100 poin di perdagangan berikutnya akan 
cukup? Pasar mungkin dengan jelas memberikan tanda kepada pengamat yang 
objektif bahwa yang bisa didapat dalam perdagangan ini hanyalah 100 poin. Tetapi 
kepada orang yang baru kehilangan 300 poin (khususnya jika mereka tidak 
mempersiapkannya), seringkali 100 poin tidak akan cukup karena 100 poin tidak bisa 
menutupi kerugian yang telah anda dapat. Anda harus mendapat hampir 300 poin 
untuk merasa benar lagi. 

 
Tapi mari berpikir secara realistis. Apakah satu perdagangan ada hubungannya 

dengan yang lain? Pasar tidak tahu atau peduli berapa banyak yang anda hasilkan atau 
hilangkan di perdagangan sebelumnya. Hal itu tidak ada hubungannya dengan 
perdagangan anda yang berikut atau yang kelimapuluh. Hal ini harus terus anda 
camkan dalam pikiran anda. 
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Satu perdagangan tidak ada hubungannya dengan yang selanjutnya. Mereka 
tidak tersambung sama sekali. Jadi berusaha untuk mengembalikan apa yang telah 
anda hilangkan di perdagangan sebelumnya sama sekali tidak masuk akal. Anda 
hanya bisa mengambil keuntungan dari apa yang ada di perdagangan saat itu. Dan 
sekali lagi, hal itu tidak ada hubungannya dengan perdagangan anda yang telah lalu. 

 
Pada saat anda merasa harus mendapatkan kembali apa yang telah anda 

hilangkan, anda masuk dan berusaha menguasai pasar, hampir menantang pasar untuk 
bertengkar. Ini adalah sikap yang salah. Anda harus mengikuti pasar, bukan 
bertengkar dengannya. Anda tidak bisa melawan pasar karena anda tidak akan 
menang. Anda tidak bisa merubah apa yang akan dilakukan pasar. Anda hanya bisa 
merubah diri anda. 

 
Mark Douglas menyatakannya dengan sangat jelas, �Pasar tidak bisa 

mengambil apapun dari anda apabila anda tidak mengizinkannya. Jika anda 
mengalami kerugian atau mengalami kerugian lebih besar dari yang anda rencanakan, 
anda memberikan uang anda ke trader lain. Pada akhirnya, balas dendam menciptakan 
hubungan yang negatif dengan diri anda sendiri. Jika anda dalah seseorang yang 
memberikan uang kepada asar, anda juga merupakan seseorang yang menghasilkan 
uang dari pasar. Jika anda marah kepada diri anda sendiri karena membiarkan 
perdagangan terakhir menjadi tidak terkontrol, segala kesempatan yang ditawarkan 
pasar pada saat ini tidak akan pernah cukup. Secara psikologis, anda tidak akan 
mendapat kesempatan untuk membuat keuntungan karena anda tidak bisa menerima 
kegagalan di perdagangan terakhir anda dengan lapang dada. Efeknya, anda akan 
menutup diri anda dari kesempatan yang ada saat ini atau di masa depan untuk 
menghukum diri anda atas kesalahan tadi. Faktanya, anda tidak bisa marah kepada 
pasar, dan pikiran untuk balas dendam hanya akan kembali pada diri anda sendiri.� 

 
Saya rasa sangatlah jelas bagi kebanyakan orang bahwa berusaha membalas 

dendam pada pasar adalah hal yang salah. Tapi saya harap sekarang anda menyadari 
bahwa jika anda berusaha membalas dendam pada pasar, anda hanya membalas 
dendam pada diri anda sendiri. 
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Bab 16  
 

 Meminta, Berharap dan Berdoa 
 
Sebelum ini kita berbicara tentang betapa pentingnya menjadi pemenang dan 

orang kalah yang aktif. Dengan kata lain, anda harus bertindak untuk mendapat 
keuntungan dan bertindak untuk keluar dari perdagangan yang rugi. Anda tidak bisa 
pasif terhadap pasar, dan inilah yang dimaksud dengan meminta, berharap, dan berdoa. 
Hal-hal tersebut membuat kita pasif. 

 
Secara umum, tidak ada yang salah dengan meminta, berharap, dan berdoa. 

Kita semua berdoa dan berharap beberapa hal akan terjadi di dalam hidup kita. 
 
Tapi hal itu tidak bisa dilakukan dalam trading. maslahnya adalah jika kita 

meminta, berharap, dan berdoa bahwa pasar akan melakukan apa yang kita inginkan. 
Ini menyebabkan kita berada dalam hububngan yang pasif dengan pasar. Sehingga 
kita tidak akan menjadi pemenang dan orang kalah yang aktif. Saat anda meminta, 
berharap, dan berdoa pasar akan melakukan suatu hal atau bergerak ke arah tertentu, 
anda melimpahkan tanggung jawab anda kepada pasar. 

 
Tetapi seperti anda tahu, tanggung jawab ada pada diri anda, bukan pasar. 

Dengan kata lain, hanya diri anda yang bertanggungjawab atas hasil yang anda terima. 
Meminta, berharap, dan berdoa bahwa pasar akan melakukan sesuatu yang kita 
inginkan sangatlah berbahaya. Seringkali har tersebut menghentikan dan 
menghindarkan kita dari kepentingan utama kita. Hal ini terjadi karena apa yang 
dilakukan pasar tidak ada hubungannya dengan keinginan kita. Dan sering kali 
meminta, berharap, dan berdoa menyebbkan kita terperangkap dalam opini kita 
tentang pasar.  

 
Satu hal yang harus anda ingat adalah opini kita tidak selamanya benar. Lebih 

susah dari itu, opini kita mungkin saja benar, tetapi terlalu dini. Tetapi tidak apa-apa. 
Anda tidak harus selalu benar untuk menjadi sukses. Anda hanya tidak boleh terlalu 
terpaku pada opini anda yang menyebabkan anda berharap dan berdoa pasar akan 
bergerak ke arah tertentu. Pasar hanya akan bergerak karena adanya perintah jual dan 
beli. Sayangnya harapan dan doa anda tidak ada hubungannya dengan kemana arah 
pasar akan bergerak. 

 
Jika anda menemukan diri anda meminta, berharap, dan berdoa pasar akan 

melakukan sesuatu, ini adalah indikasi bahwa anda tidak memiliki pemahaman akan 
situasi saat itu, dan itulah saatnya untuk keluar dari pasar dan mengevaluasi ulang. 

 
Sangat gampang untuk terjebak dalam kebiasaan meminta, berharap, dan 

berdoa (khususnya bagi trader baru), tetapi kebiasaan itu adalah sebuah kesalahan 
besar. Tentu saja sebisa mungkin anda harus menghindarinya karena itu berarti anda 
tidak bertindak berdasarkan kepentingan utama anda, dan akan susah untuk menjadi 
sukses dalam hubungan yang pasif itu. 

Satu hal yang membuatnya lebih membingungkan lagi adalah intuisi anda 
terus menyuruh anda untuk meminta, berharap, dan berdoa. Di dalam The Discplined 
Trader, Mark Douglas mengatakan: 
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�Tetapi ada masalah yang tidak terlalu terlihat dalam penyangkalan, 
khususnya dalam berharap dan berdoa. Suara intuisi yang sebenarnya �pengetahuan 
lebih dalam dan kebijaksanaan yang akan menentukan langkah apa yang harus 
diambil selanjutnya- akan selalu kedengaran seperti harapan dan doa. Dengan kata 
lain, sangat susah menentukan antara kedua hal tersebut, yang menyebabkan sangat 
mudah untuk tertukar, yang merupakan salah satu alasan mengapa sangat sulit bagi 
kita untuk mempercayai intuisi. Cara untuk benar-benar tahu apakah anda 
mendengarkan suara intuisi yang sebenarnya adalah dengan membersihkan 
lingkungan mental anda dari segala hal yang menyebabkan anda berharap dan berdoa 
bahwa sesuatu akan terjadi dan langsung menghadapi apa yang sedang terjadi dan 
mencari tahu apa yang harus dilakukan. Anda hanya bisa berdoa dan berharap pasar 
akan kembili, atau anda bisa memotong kerugian anda dan mempersiapkan diri anda 
mengmabil kesempatan berikutnya melaluia perubahan dalam lingkungan mental 
anda yang dapat menghindarkan anda dan konfrontasi dan harapan dan doa yang 
berlebihan. Semakin anda tidak terlalu banyak berdoa dan berharap sesuatu akan 
terjadi, semakin banyak anda mengerti bahwa jika anda memiliki perasaan seperti, hal 
itu bukanlah suara intuisi anda yang sebenarnya, sehingga anda bisa lebih percaya diri. 
Intuisi akan menuntun anda dengan cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 
anda.� 

 
�Anda bisa berdoa dan berharap pasar akan kembali, atau anda bisa 

memotong kerugian anda dan mempersiapkan diri anda untuk mengambil 
kesempatan berikutnya.� 
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Bab 17  
 

 Menggandakan: Menambahkan Posisi Rugi 
 

Sejauh yang kita bicarakan, hal terpenting yang harus anda lakukan adalah 
sebisa mungkin meminimalisir kerugian anda. Saya tidak bisa berhenti mengakatan 
itu. Meminimalisir kerugian anda 100 kali lebih penting dari menemukan 
perdagangan yang berhasil (dan menemukan perdagangan yang berhasil juga penting, 
jadi saya harap ini bisa menggambarkan betapa pentingnya meminimalisir resiko). 

 
Lalu ada kebiasaan yang bisa sangat merugikan bagi perdagangan anda. Tidak 

ada yang memperbesar resiko perdagangan anda selain menambahkan posisi rugi. 
Tetapi tetap saja, trader melakukan hal itu hampir setiap hari. Alasan utamanya adalah 
alasan yang sama kenapa masalah perdagangan muncul. Kebanyakan trader tidak mau 
mengakui bahwa ia salah. Dengan menambahkan posisi rugi, mereka memperbesar 
kesempatan mereka menjadi salah. 

 
Tapi jika kunci dari trading yang sukses adalah sebisa mungkin meminimalisir 

resiko, bagaimana bisa menambah posisi rugi bisa membantu seorang trader? 
Jawabannya tidak bisa! Hal ini sama dengan yang kita bicarakan di bab 14. maslah 
sebenarnya adalah jika menggandakan (menambahkan posisi rugi) ini menguntungkan 
bagi anda, hal ini akan melegitimasi anda untuk melakukan hal yang sama di masa 
depan. Tetaepi di masa depan hal ini bisa sangat merugikan bagi rekening anda. 

 
�Satu-satunya alasan memulai perdagangan adalah jika anda melihat 

kesempatan dan anda pikir pasar memiliki kesempatan besar untuk bergerak 
kea arah yang anda inginkan. Tapi alasan kenapa orang biasanya 
menambahkan posisi rugi mereka bukan karena mereka melihat kesempatan 
lain, tapi karena mereka tidak ingin opini mereka dipersalahkan.� 

 
Satu-satunya alasan memulai perdagangan adalah jika anda melihat 

kesempatan dan anda pikir pasar memiliki kesempatan besar untuk bergerak kea arah 
yang anda inginkan. Tapi alasan kenapa orang biasanya menambahkan posisi rugi 
mereka bukan karena mereka melihat kesempatan lain, tapi karena mereka tidak ingin 
opini mereka dipersalahkan. Mereka merasa apabila mereka bisa melampaui rata-rata 
pendapatan mereka, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik tidak menjadi salah. 
Tetapi menurut pendapat saya, itu bukan mereupakan sikap yang benar untuk menjadi 
sukses. Saya sangat merasakan bawah kebanyakan orang menambahkan posisi rugi 
mereka untuk menghindari tanggung jawab dari kesalahan yang mereka buat tentang 
pergerakan arah pasar. 

 
Saya tidak mau anda salah mengerti. Saya tidak melihat mempertimbangkan 

suatu posisi sebagai suatu hal yang salah. Apabila anda berencana untuk melakukan 
lebih dari satu kontrak dalam level harga yang berbeda, tidak apa-apa. Tetapi yang 
saya bicarakan apakah ketika seorang trader tidak memiliki rencana seperti itu. 
Mereka memutuskan menambah posisi ketika pasar tidak bergerak ke arah yang 
mereka inginkan. Ini salah! 

Dan seperti yang telah saya katakan, hal itu akan menjadi kesalahan yang lebih 
besar jika ternyata membuahkan hasil, karena anda akan melakukannya lagi di masa 
depan. Dan saya yakin hal itu memiliki kecenderungan untuk melukai daripada 
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menolong anda. Saya sering melihat hal ini. Saya telah beberapa kali melakukannya 
dan tahu hal ini tidak akan berguna di masa depan. 

 
Di sisi yang lain, saya tidak punya masalah dengan menambahkan ke posisi 

untung. Bahkan, dalam banyak kasus menambahkan kepada posisi untung adalah ide 
yang sangat bagus. Saya rasa pada dasarnya tidak apa-apa untuk menambah posisi 
anda jika pasar bergerak ke arah yang anda inginkan, yang tidak boleh andalah 
menambahnya jika anda dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini adalah peraturan 
yan gsangat baik. 

 
Sekali lagi, peraturan ini dibuat berdasarkan pemikiran bertindak sesuai 

dengan kepentingan udama anda. Dan, bila menambahkan kepada posisi rugi adalah 
cara untuk menghindari kenyataan bahwa kita salah tentang pergerakan arah pasar, 
maka hal-hal diatas telah memperlihatkan bahwa menambah kepada posisi rugi (tanpa 
rencana) bukanlah tindakan yang mencerminkan kepentingan utama anda. Karena jika 
kita bertindak sesuai dengan kepentingan utama kita, kita harus mau mengakui jika 
kita salah, daripada menghindarinya dan membuat keadaan menjadi lebih buruk. 
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Bab 18 
 

Ketamakan 
 
Dalam bisnis ini, sangat mudah untuk menjadi tamak. Mudah untuk berpikir 

berapapun yang anda dapat belumlah cukup. Jika anda mendapat keuntungan 200 
poin, anda ingin 300. Jika anda dapat 300, anda ingin 400. Kekurangan rasa puas 
adalah alasan utama mengapa orang tidak berhasil dalam perdagangannya. 

 
Mungkin cara menghandari ketamakan dalam trading adalah menemukan 

sebab mengapa sangat gampang menjadi tamak di dalam pasar. Akar ketamakan 
datang dari kepercayaan bahwa sesuatu tidak akan pernah cukup. Ketika pasar terus 
bergerak, bukankah mungkin mendapat lebih banyak? Seorang yang tamak tidak akan 
pernah puast, mereka selalu menginginkan lebih tidak peduli berapa yang mereka 
punya. Tampaknya alasan kenapa orang menjadi tamak ketika berdagang adalah 
karena mereka memasukkan faktor non-pasar (seperti misalnya kebutuhan besar 
mereka terhadap uang, kenapa mereka membutuhkannya, mereka tidak sanggup 
kehilangannya, dsb.) ke dalam pasar dan mengaplikasikannya dalam perdagangan 
mereka. 

 
Tapi hal ini tidak masuk akal karena faktor-faktor non-pasar tersebut tidak ada 

hubungannya dengan pergerakan arah pasar. Walaupun faktor-faktor tersebut 
mungkin benar adanya, tetapi sekali lagi tidak ada hubungannya dengan kemana 
tujuan pasar. Jadi membiarkan hal-hal tersebut mengontrol keputusan perdagangan 
membuat anda tamak. Hal itu membuat anda menginginkan lebih daripada yang 
mungkin ditawarkan pasar. Dan hal itu membuat anda tidak bertindak berdasarkan 
kepentingan utama anda. 

 
Sehingga, anda bisa dengan mudah tergoda untuk berpikir ada lebih banyak 

uang dalam perdagangan ini karena anda ingin lebih banyak uang yang berakibat anda 
terus berharap dan berdoa. Dan seperti yang telah kita bicarakan tadi berharap dan 
berdoa bukanlah tindakan yang sesuai dengan kepentingan utama anda. Berharap dan 
berdoa tidak akan menghasilkan uang. 

 
Mungkin anda mengingat ketika Michael Douglas dalam film Wall Street 

mengatakan, �ketamakan itu bagus!� Anda tahu apa? Dia sangat salah. Mungkin hal 
itu terdengar bagus di film, tapi tidak dalam kenyataan di dunia trading. Menurut 
pendapat saya, ketamakan akan memperpendek karir trading anda lebih cepat dari 
kesalahan apapun yang mungkin anda buat. 
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Bab 19 
 

Rasa Takut 
 
 
Sering kali kita menyabotase perdagangan kita sendiri karena rasa takut yang 

kita miliki. Dalam banyak kasus, rasa takut itu bagus dan membantu dalam hidup kita. 
Tetapi di trading, rasa takut bisa sangat merusak. 

 
Rasa takut membantu kita menghindar hal-hal yang ktia anggap menganggu 

dalam lingkungan. Penting untuk diingat bahwa apa yang kita lihat sebagai ancaman 
tidak selalu benar-benar mengacam. Kita hanya menganggapnya sebagai ancaman. 
Dan sejauh yang kita tahu, hal itu benar-benar merupakan ancaman. 

 
Contoh yang bagus terdapat dalam The Disciplined Trader. Seorang anak 

digigt oleh anjing sehingga senyara natural ia mengasosiasikan semua anjing dengan 
ancaman kesakitan, dan dia akan terus dipengaruhi rasa takut atau bahkan teror saat 
dia bertemu anjing lain di masa depan. Ketakutan anak tersebut akan semua anjing 
(tidak hanya yang menggigitnya) itu nyata. Dia tidak bisa membedakan antara anjing 
yang baik dan yang berbahaya karena pengalaman pribadinya yang menyebabkan ia 
percaya bahwa semua anjing itu berbahaya. Inilah kenyataan yang dia lihat. Tetapi 
kenyataan yang dia buat tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Tidak 
semua anjing berbahaya. Malahan hanya beberapa yang sebenarnya mengancam, 
kebanyakan tidak. 

 
Sekarang setiap ia bertemu anjing, sang anak akan menciptakan perasaan teror, 

tidak peduli anjing seperti apa yang ditemuinya. Jika anjing tersebut membuat 
pergerakan kearahnya, sang anak akan melihat pergerakan itu sebagai sebuah 
serangan padahal mungkin yang diinginkan anjing tersebut hanyalah bermain atau 
ingin dielus. Bahkan seorang anak bisa menjadi sangat takut dieserang dan akan 
menghabiskan banyak perhatiannya untuk memperhatikan apakah ada anjing di 
sekelelingnya. Pada akhirnya, perhatiannya akan terfokus kepada tnada dan suara 
yang dibuat anjing. Ketika dia merasakan tanda dan suara tersebut, dia akan 
mengingat kembali pengalaman buruknya dan memperbesar rasa takutnya. Fokus 
perhatiannya terpaku pada objek penyebab rasa takut tersebut supaya ia bisa 
menghindari ancaman tersebut. Masalahnya adalah yang dia pelajari ini salah karena 
tidak semua anjing itu berbahaya. Karena tidak tahu, ia secara natural akan percaya 
bahwa teror itu datang dari luar dan bukan dari dalam dirinya. Efeknya, rasa takut 
mempengaruhi pendapatnya sehingga menyebabkan ia tidak mau berhubungan 
dengan semua anjing di dalam lingkungannya. 

 
Apakah anda lihat bagaiman rasa takut seorang anak bisa mirip dengan rasa 

takut yang ktia alami saat trading? Jika kita berfokus pada kerugian, kesalahan, etc., 
kita akan memberikan perintah yang kuat kepada alam bawah sadar kita. Kita bisa 
dengan mudah berakhir dengan kerugian yang sangat kita hindari. Apa yang menjadi 
fokus pikiran kita biasanya akan kita dapatkan. 

 
Hal ini tidak berarti jika kita dengan mudahnya memfokuskan perhatian kita 

pada keuntungan dan teknik trading yang benar akan membuat kita sukses. Tetapi 
tidak jauh juga dari hal tersebut. Ketahuilah bahwa jika anda terus fokus (secara 
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intens) dalam kesalahan dan keputusan perdagangan yang buruk, anda akan berakhir 
pada situasi yang sama. Alam bawah sadar anda melihat gambarannya dan bertindak 
sesuai hal itu. Inilah caranya alam bawah sadar bekerja. Ia mengambil gambaran 
mental yang anda kirim (seperti ketakutan digigit anjing atau kekhawatiran tentang 
kesalahan trading yang telah anda buat di masa lalu) dan berusaha menjadikan 
gambaran tersebut nyata. 

 
Seperti yang akan ada pelajari di Bagian 3, alam bawah sadar anda tidak 

peduli apabila anda tidak bertindak sesuai kepentingan utama anda. Alam bawah 
sadar hanya berusaha mengikuti informasi yang diberikan diri anda, tidak peduli hal 
itu membantu atau tidak. Seperti contoh di atas, sang anak menginformasikan ke alam 
bawah sadarnya bahwa semua anjing itu berbahaya. Dua hal yang penting disini 
adalah pertama, informasil tersebut tidak benar karena tidak semua anjing berbahaya. 
Bahkan kebanyakan anjing sangat lucu dan mencintai anak-anak. Dan hal penting 
yang kedua dalah informasi tersebut tidak membantu bagi si anak (karena anak itu 
akan lebih bahagia bilsa dia memiliki hubungan yang baik dengan anjing, bukangnya 
ketakutan. Tetapi tetap saja, bagi si anak informasi tersebut benar dan nyata adanya. 

 
Masih ada jalan lain bagi rasa takut untuk menyebabkan masalah dalam 

perdagangan kita. Rasa takut bertindak sebagai mekanisme peringatan yang 
membantu kita menghindari hal-hal yang kita anggap mengancam. Salah satu cara 
orang melakukan ini adalah dengan menghindari informasi yang dianggap 
mengancam atau berlawanan dengan pendapat mereka. Sehingga hal tersebut dapat 
menghalangi kita melihat seluruh bagian informasi yang bisa membantu kita membuat 
keputusan dagang yang baik. Kita mengabaikan informasi penting yang kita anggap 
sebagai ancaman. Dalam trading hal ini bisa sangat sangat berbahaya dan tidak 
membantu kita bertindak sesuai kepentingan utama kita. 

 
Jika kita berdagang dipengaruhi rasa takut, kita bisa menutup diri dari banyak 

hal. Misalnya jika kita ada di dalam sebuah perdagangan dan pasar menawarkan 
informasi yang mengindikasikan kita benar atau salah, informasi mana yang akan 
lebih anda perhatikan? Pasti kita akan lebih memperhatikan informasi yang 
menyatakan kebenaran kita dan seringkali mengabaikan informasi yang berisi 
kemungkinan-kemungkinan lain. Cara berpikir ini bisa berbahaya bagi trader 
manapun karena, setelah beberapa lama, informasi yang mengancam tersebut bisa 
menjadi sangat penting sehingga anda tidak bisa terus mengabaikannya. Satu-satunya 
cara untuk menghilangkan stres dan ketegangan adalah keluar dari pasar. 

 
Perdagangan yang menguntungkan akan berubah merugikan bagi trader yang 

penuh rasa takut. Rasa takut kehilangannya akan menyebabkan ia fokus kepada apa 
yang bisa diambil pasar darinya walaupun ia sedang berada dalam posisi untung. Ingat, 
di dalam perdagangan yang rugi, trader yang penuh rasa takut akan fokus hanya 
kepada informasi yang mendukung posisinya saat itu dan mengabaikan faktor lain 
yang tidak sesuai dengan opininya. 

Tapi di dalam perdagangan yang untung, trader penakut akan melakukan hal 
yang sbealiknya. Ia akan mengabaikan semua informasi yang menyatakan pasar 
memiliki ptensi untuk bergerak ke arah keuntungan. Dia akan sangat fokus kepada 
informasi yang membenarkan rasa takutnya bahwa pasar akan mengambil seluruh 
keuntungannya, dan ia akan keluar dari perdagangan walaupun masih ada potensi 
keuntungan di dalam perdagangan. Dan hal ini menjadi lebih buruk jika pasar benar-
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benar bergerak ke arah yang ia inginkan setelah ia keluar. Ia akan sangat menderita 
karena penyeselan kenapa dia tidak berada dalam pasar lebih lama. Tentu saja ia tidak 
menyadari bahwa rasa takut ruginyalah yang menyebabkannya keluar dari pasar dan 
kehilangan kesempatan untung. 

 
Inilah alasan utama kenapa kebanyakan trader hanya mendapat sedikit 

keuntungan dan terus merugi. Di dalam perdagangan yang menguntungkan, seorang 
trader penakut akan mefokuskan perhatiannya kepada pikiran bahwa pasar akan 
mengambil kembali keuntungannya. Dana dalam perdagangan rugi, trader penakut 
akan memfokuskan pikirannya kepada semua hal kecuali informasi yang menyatakan 
ia sedang merugi. 

 
Tentu saja, rasa takut akan menyabotase perdagangan anda karena rasa takut 

menyebabkan anda tidak bertinda sesuai dengan kepentingan utama anda. Untuk 
menghindarinya, kita harus belajar berdagang tanpa rasa takut. Untuk melakukannya, 
kita harus sepenuhnya mempercaia diri kita bahwa kita akan selalu bertindak sesuai 
dengan kepentingan utama kita. 

 
Jadi untuk menjadi sukses, anda harus memfokuskan pikiran anda ke hal-hal 

lain, tidak seperti yang dilakukan kebanyakan trader. Membiarkan kerugian anda dan 
memotong keuntungan anda adalah yang dilakukan kebanyakan trader. Anda harus 
melakukan hal yang sebaliknya dan untuk melakukan hal itu, anda harus mengubah 
pemikiran anda. Di bagian 3, kita akan mempelajari bagaimana melakukannya. 
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Bagian III 
 
 
 

Bagaimana Mengembangkan Diri Anda 
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Bab 20  
 

 Apakah Yang Dimaksud Dengan Psycho-Cybernetics Dan Bagaimana Ia 
Bisa Menolong Perdagangan Dan Hidup Anda 

 
Kata Pengantar (Dari Zero Resistance Living karangan The Psycho-Cybernetics 
Foundation, Inc.) 
 

Sebuah �ilmu� bisa didefiniskan sebagai sebuah sistem pengetahuan yang 
telah dites dan terbutkti yang bisa dgunakan untuk menghasilkan hasil yang bisa 
ditebak dan akurat. Ilmu navigasi membuat kita bisa menghitung apa saja dimanapun 
kita berada dan dengan akurat memprediksikan kemana tujuan kita dan kapan kita 
akan sampai disana. Ilmu kmia memungkinkan beberapa komposisi dan produk baru 
yang mempengaruhi kesehatan, nutrisi, keselamatan � seluruh bagian dari hidup kita. 
Melalui sebuah tulang, ilmu arkeologi bisa merekonstruksi dunia dan kehidupan 
sebuah binatang yang mati jutaan tahun lalu. Ilmu aeronautika dan komputer 
memungkinkan pergerakan sebuah kapal antariksa sekauh jutaan mil dengan akurat 
tanpa ada manusia di dalamnya dan memproyeksikan catatan fotografi yang detail 
dari perjalannya. Jadi sebuah ilmu bisa dilhat sebagai sebuah sistem informasi yang 
sangat bisa dipercaya kebenranya dan bisa digunakan untuk membuat hidup lebih baik. 

 
Psycho-Cybernetics adalah ilmu pengembangan manusia yang pertama � 

sebuah sistem pengetahuan yang menyebabkan anda mampu membuat perubahan 
yang akurat dan dapat ditebak dalam pemikiran anda, perasaan anda, hal-hal yang 
anda lakukan, dan jumlah kesuksesan dan kesenangan yang anda dapat dari hidup. 
Psycho-Cybernetics mengeluarkan pengembangan manusia dari bidang berharap, 
berdoa, dan teknik yang tidak bisa dipercaya ke bidang yang bisa ditebak, dan 
memiliki hasil yang positif. 

 
Anda tidak akan menemukan harapan dan doa di Psycho-Cybernetics. 

Psycho-Cybernetics berakar dari ilmu sains tentang bagaimana otak manusia dan 
sistem saraf bekerja bersama untuk menghasilkan pemikiran, sikap, dan kelakuan. 
Pringsip-prinsip yang terdapat di dalamnya telah dites dan dibuktikan melalui 
percobaan-percobaan yang tidak terhitung di laboratorium dan institusi penelitian di 
sluruh dunia. Dan praktek Psycho-Cybernetics telah terbukti sukses melalui jutaan 
orang yang telah menggunakannya untuk merubah hidup mereka dengan cara yang 
luar biasa dalam 20 tahun terakhir ini. 

 
Psycho-Cybernetics bekerja di level fundamental dan perubahan yang 

dibawanya mempengaruhi semua aspek kehidupan. Beberapa hal berikut ini berada di 
luar bahasan yang ada dalam buku, tapi Psycho-Cybernetics berfungsi untuk 
pengembangan diri di seluruh aspek kehidupan, bukan hanya di arena trading. 
Semakin anda belajar untuk menguasai teknik Psycho-Cybernetics, semakin anda 
terlatih untuk: 

1. Membangun citra diri yang kuat dan positif yang mengekspresikan diri anda 
yang sebenarnya, diri anda yang terbaik. 

2. Membuat tujuan-tujuan yang jelas dan mampu mencapainya. 
3. Berhenti memandang kesalahan anda sebagai kegagalan dan menggunakan 

kesalahan tersebut sebagai masukan yang berharga dalam menetapkan tujuan 
anda. 
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4. Menjadi lebih produktif dan sukses secara finansial dalam karir anda. 
5. Memaafkan orang lain dan diri anda sendiri dan menghilangkan penyesalan 

yang bisa mengambil kebahagiaan dalam hidup. 
6. Belajar untuk santai dan tetap santai 
7. Belajar untuk mengatasi kemarahan, dan menggunakan kemarahan secara 

kreatif. 
8. Belajar untuk berpikir lebih jernih 
9. Merasa baik dengan diri anda dan hidup anda sepanjang waktu. 
10. Belajar memperbaiki hubungan dengan semua orang di hidup anda � seperti 

dengan keluarga, teman, teman kerja, dan terutama diri anda sendiri. 
11. Merasakan kepuasan, rasa terpenuhi, dan kedamaian yang sepenuhnya karena 

anda bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri anda setiap hari. 
 

Psycho-Cybernetics tidak akan menghasilkan perubahan tersebut dalam 
semalam. Butuh waktu untuk mempelajari cara baru dalam berpikir dan bertindak dan 
membiasakan diri dengannya. Tapi anda akan mulai merasakan hasil positifnya 
dengan dengan cepat. 

 
Psycho-Cybernetics itu mudah. Anda akan lihat bahwa teknik ini tidak 

menggunakan kekuatan atau usaha yang sulit. Latihan dan metode Psycho-
Cybernetics mempekerjakan pikiran anda dengan cara yang santai dan menyenangkan. 
Psycho-Cybernetics mudah untuk dipelajari dan menyenangkan untuk dilakukan dan, 
seperti kecakapan yang lain, kecapan untuk menjadi diri anda yang terbaik tumbuh 
lebih mudah melalui latihan. 

 
Kata �cybernetics� berasal dari kata dalam bahasa yunani yang berarti 

�pengemudi, orang yang mengemudikan kapal ke pelabuhan.� Ilmu cybernetics 
mempelajari sistem pandu otomatis seperti sistem yang mampu memandu rudal 
menemukan targetnya, komputer yang memecahkan masalah sulit, atau robot yang 
melakukan perintah sulit secara ototmatis. 

 
Ilmu cybernetics memberikan kita cara yang efektif untuk melihat ke dalam 

otak manusia dan sistem syarah. Pikiran bawah sadar kita sebenarnya terdiri dari 
susunan mekanisme syaraf yang berfungsi memenuhi tujuhan, dengan kata lain sistem 
pandu manusia yang bekerja secara otmatis. Psycho-Cybernetics adalah ilmu dari 
sistem pandu manusia ini.  

 
Mekanisme sistem syaraf memiliki akses kepada semua hal yang telah kita 

lihat atau lakukan, baui, rasakan, dan pelajari. Semuanya terekam dalam otak kita. 
Jika anda memasukkan tujuan anda ke dalam mekanisme sistem syaraf ini, secara 
otomatis ia akan memikirkan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi manusia 
adalah secara natural adalah mahluk cybernetic, atau makhluk pencari tujuan. 
Begitulah kita diciptakan. Mekanisme sistem syaraf lah yang menyebabkan anda bisa 
mengikat sepatu anda, membuat sarapan dan mengemudikan mobil anda melalui jalan 
yang berliku ke kantor, dan pada saat bersamaan memikirkan hal-hal lainnya. 

 
Mekanisme sistem syaraf ini tidak terbentuk sendiri. Ia bekerja sesuai dengan 

apa yang kita programkan ke dalamnya. Mekanisme ini adalah sebuah alat yang 
sangat kuat yang berada di bawah perintah alam sadar kita. Apabila anda menteapkan 
tujuan yang positif dan sukses, ia akan menghasilkan hasil yang positif dan sukses 
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juga. Ia akan berubah menjadi mekanisme yang sukses. Jika anda mengrimkan sinyal 
kegagalan, ia akan berfungsi sebagai mekanisme kegagalan dan menghasilkan 
kegagalan pula. 

 
Pentingnya Kesalahan 

 
Semua sistem pandu otomatis mencapai tujuannya dengan terus mengkoreksi 

kesalahan. Sebuah rudal yang berada dalam jalan menuju targetnya memiliki sensor 
yang mendeteksi pergerakan target tersebut. Mekanisme penuntun rudal tersebut 
kemudian membuat penyesuaian yang dibutuhkan dan melanjutkan tujuannya. Hal ini 
terjadi ribuan kali dalam perjalan tersebut. Rudal tersebut bergantung pada 
pengembalian negatif ini untuk memandunya kepada tujuan. Tanpa pengembalian 
negatif tersebut, sebuah rudal tidak tahu kemana tujuannya dan tidak akan pernah 
mencapai target. Hal ini sama dengan mekanisme sistem syarah manusia. Sangat 
disayangkan kebanyakan dari kita mengartikan kesalahan sebagi kegagalan dan 
merasa frustasi dan gagal saat sebenarnya kesalahan yang kita buat adalah informasi 
yang dibutuhkan mekanisme sistem syaraf kita untuk mengkoreksi kita dalam rangka 
pencapaian tujuan. Mekanisme sistem syaraf anda tidak memiliki opini yang lain 
tentang kesalahan. Mekanisme tersebut hanya menggunakan informasi yang didapat 
untuk memandunya kepada tujuan. Apa yang kita sebut �kesalahan� sebenarnya 
adalah pelajaran berharga untuk mencapai kesuksesan. Bagian penting dari Psycho-
Cybernetics adalah belajar menggunakan kesalahan secara kreatif dan menghilangkan 
perasaan negatif yang ditimbulkan kesalahan. 
 
Citra Diri 
 

Arah atau tujuan dari rudal adalah sebuah program yang terkoordinasi dengan 
komputernya. Tujuan yang memprogram mekanisme sistem syarah kita adalah citra 
mental, gambaran mental, suara dan perasaan yang kita ciptakan melalui imajinasi 
kita. Gambaran mental yang paling dasar dan penting dalam pemrograman 
mekanisme sistem syaraf kita adalah citra diri. Citra diri kita adalah bluprint mental 
atau gambaran mental dari diri kita. Kita biasanya tidak memperhatikannya secara 
sadar, tetapi hal itu ada di dalam kesadaran kita secara detail. 

 
Citra diri adalah konsep kita tentang �orang seperti apa saya ini.� Citra diri 

dibentuk melalui pemikiran kita tentang diri kita sendiri, pemikiran yang secara tidak 
sadar terbentuk melalui pengalaman masa lalu, kemenangan dan kegagalan, sukses 
dan kekcewaan yang kita raih, dan juga melalui observasi kita tetnang bagaimana 
orang bereaksi terhadap kita, khususnya di masa kecil ktia. Dari semua informasi 
mentah ini, kita membuat sebuah �diri�, �siapa diri kita�, citra diri kita. Ketika ide 
atau pemikiran tentang diri kita ini menjadi bagian dari citra diri kita, kita 
menganggapnya benar. Kita tidak pernah berpikir untuk mempertanyakannya 
sehingga kita bertindak seperti hal itu benar. Citra diri kita menentukan perasaan, 
pemikiran, tindakan, bahkan apa yan kita pikir mampu kita lakukan. Citra diri 
mengontrol jumlah kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan yang kita 
miliki. Hidup seperti apa yang kita miliki, bahkan dunia seperti apa yang kita tinggali 
menurut pemikiran kita, ditentukan melalui citra diri kita. 

 
Citra diri menjelaskan mengapa pemikiran positif sangat dibutuhkan. Citra diri 

menjelaskan mengapa tekad itu sangat tidak efektif dan susah untuk dipertahankan. 
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Karena tekad dan pikiran positif yang kita miliki tidak akan efektif apabila hal-hal 
tersebut tidak sesuai dengan citra diri kita. 

 
Citra diri kita terus memprogram mekanisme kreatif kita. Jika anda 

mencitrakan diri anda sbeagai seorang yang gagal, mekanisme sistem syaraf anda 
akan menemukan cara untuk menyampaikan hasil tersebut kepada and. Jika anda 
mencitrakan diri anda sebagai korban dari keadaan, hal itu akan tampak di hidup anda. 
Tapi disisi lain, jika anda mencitrakan diri anda sebagai seorang yang mampu dan 
sukses, mekanisme kreatif anda akan menghasilkan hasil tersebut. Ilmu Psycho-
Cybernetics mengjarkan anda untuk berubah dan membuat citra diri yang kuat, peduli, 
produktif, dan mampu. Citra diri yang realistis dan masuk akal, dan mengekspresikan 
diri anda yang terbaik, diri anda yang sebenarnya. 
 
Imajinasi � Alat Untuk Perubahan 
 

Anda membangun citra diri anda sekarang dari gambaran mental yang jelas 
dan detail dan perasaan yang telah anda alami yang berhubungan dengan kejadian-
kejadian dalam hidup anda, khususnya di masa kecil. Dan anda akan menggunakan 
alat yang sama kuatnya, imajinasi kreatif anda, untuk membangun jenis citra diri yang 
mengekspresikan diri anda yang terbaik. Anda akan menggunakan imajinasi anda 
untuk menghasilkan gambaran dan perasaan sukses, kepuasaan, keberhasilan dan 
kekuatan, dan dengan gambaran-gambaran baru yang positif ini anda akan 
memprogram ulang mekanisme sistem syaraf anda agar ia mulai menghasilkan hasil 
yang sesuai dengan citra diri anda yang baru. Anda akan belajar menggunakan 
imajinasi anda dengan cara yang santai, menyenangkan, tidak memaksa, dan tidak 
mencoba terlalu keras. 

 
Proses ini butuh waktu � anda tidak membangun cira diri anda yang sekarang 

dalam semalam. Tapi program baru ini akan cepat mempengaruhi anda. 
 
Anda akan merasakan diri anda mlai berpikir, merasakan, dan bertindak sesuai 

dengan citra diri anda yang baru, yaitu kesuksesan. Perlahan-lahan, citra diri ini akan 
menjadi natural dan spontan sepenuhnya, dan citra diri itu akan membawa kesuksesan, 
kempuasan, menghasilkan hubungan dan kebahagiaan secara otomatis dalam hidup 
anda. 
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Bab 21 
 

Beberapa Gambaran Untuk Mempersiapkan Diri Anda 
 
Saya rasa bila anda ingin mempelajari dan mengerti sekumpulan pemikiran 

atau ide-ide, penting untuk anda untuk mengetahui latar belakang datangnya ide 
tersebut. Apabila anda mengerti dari mana ide tersebut datang dan dasar dari mana 
datangnya ide tersebut, anda akan lebih mudah mengerti dan membuat pemikiran-
pemikiran tersebut lebih berguna bagi diri anda. 

 
Dr. Maxwell Maltz mengarang buku berjudul Psycho-Cybernetics yang 

pertama kali dipublikasikan tahun 1960. buku ini sangat sukses. Seringkali buku ini 
disebut sebagai salah satu buku self-help terbaik yang pernah ditulis. Dr. Maltz 
mereupakan salah satu ahli bedah plastik yang terbaik dan paling terkenal di seluruh 
dunia. Dia adalah seorang profesor bedah plastik di University of Nicaragua dan 
Univeristy of El Salvador. Bahkan saat ini, penemuan Dr. Maltz di bidang psikologi 
citra diri terus mempengaruhi ribuan orang di seluruh dunia. Psycho-Cybernetics 
masih dianggap penemuan mutakhir dalam teknologi pengembangan diri. Psycho-
Cybernetics masih dianggap sama mutakhirnya dengan penggunaan komputer. 
Bahkan, Psycho-Cybernetics sering diseibut sebagai ilmu pengetahuan yang pertama 
dan satu-satunya dalam bidang pengembangan diri, dan banyak ahli yang 
berpendepata inilah satu-satunya cara untuk merubah kepribadian anda. 

 
Sebagai seorang ahli bedah plastik, Dr. Maltz telah mengoperasi ribuan orang. 

Operasi plastik yang dia lakukan (biasanya operasi wajah) tidak hanya membawa 
perubahan dalam penampilan fisik seseorang, tetapi seringkali perubahan yang utama 
terjadi di dalam kepribadian mereka juga. Perubahan dramatis dalam kepribadian ini 
terjadi segera setelah wajah mereka telah diubah. Dr. Maltz menyadari bahwa jika 
anda merubah wajah seseorang, anda juga merubah kepribadiannya. Dr. Maltz 
menyadari ini adalah tanggung jawab yang besar, jadi dia harus belajar tentang 
kenapa fenomena ini bisa terjadi. Dia menemukan bahwa berkat pasiennyalah dia bisa 
tahu apa yang sebenarnya telah dia lakukan dan perubahan dramatis apa yang telah 
dia lakukan dalam hidup seseorang. 

 
Hal yang aneh adalah beberapa pasien tidak menunjukkan perubahan 

kepribadian apapun pasca operasi. Padahal, disisi lain, banyak pasien memperlihatkan 
perubahan besar dalam sikap dan kepribadian mereka dalam waktu kurang dari 
sebulan setelah operasi. Dr. Maltz lalu mencari tahu kenapa sebagian orang berubah 
kepribadiannya sementara sebagian orang lain bersikap seperti tidak ada perubahan 
sama sekali, seperti mereka tidak pernah menjalani operasi. 

 
Hal ini memberitahu Dr. Maltz bahwa perubahan penampilan bukanlah kunci 

dari perubahan kepribadian. Ada �hal lain� yang biasanya dipengaruhi oleh operasi 
wajah, tetapi kadang-kadnag tidak. Ketika �hal lain� ini direkonstruksi, orang itu 
akanberubah. Tetapi ketika �hal lain� ini tidak direkonstruksi, maka orang itu tidak 
akan berubah, walaupun mungkin terdapat perubahan radikal dalam penampilan 
fisiknya. 

Bayangkan jika kepribadian itu sendiri memiliki �wajah�. �Wajah 
Kepribadian� yang tidak bisa dilihat secara fisik ini sepertinya adalah kunci 
sesungguhnya dalam perubahan kepribadian. Apabila �wajah� ini tetap terluka, 
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hancur, jelek atau inferior, seseorang akan terus bersikap sama saja walaupun ada 
perubahan fisik yang mereka alam. Apabila �wajah kepribadian� ini bisa 
direkonstruksi, apabila luka emosional bisa dihilangkan, maka orang tersebut akan 
berubah, bahkan tampa operasi plastik. Jika ia bisa mengeksplorasi area ini, dia akan 
menemukan banyak fenomena yang akan membenarkan fakta bahwa �citra diri�, 
gambaran mental seseorang akan dirinya, adalah kunci sebenarnya dari kepribadian 
dan kelakuan. 

 
Gambaran yang anda miliki tentang diri anda sendiri akan menentukan apakah 

anda bisa sukses atau tidak dalam trading. dengan kata lain, apabila anda memiliki 
gambaran yang jelas tentang diri anda sendiri sebagai trader yang sukses, hal itu akan 
bekerja lebih jauh dari yang anda bayangkan dalam membantu anda untuk menjadi 
dan terus menjadi trader yang sukses dan menghasilkan keuntungan. Anda harus 
belajar bagaimana melihat gambaran tersebut secara jelas dalam pikiran anda. Hal itu 
adalah satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan. 
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Bab 22  
 

 Gambaran-Gambaran Mental 
 
Sejak zaman dahulu, orang-orang sukses menggunakan �gambaran mental� 

dan �praktek latihan� untuk meraih kesuksesan. Napoleon, contohnya, �berlatih� 
berperang dalam imajinasinya selama bertahun-tahun sebelum ia benar-benar maju 
berperang. Dia membayangkan dirinya dengan jelas sebagai pemimpin, dan 
menggambarkan peta dimana ia akan mempraktekkan pertahanan. Dia membuat 
semua perhitungan matematisnya dalam pikiran. 

 
Conrad Hilton, pemilik kerajaan bisnis Hotel Hilton yang terkenal, melihat 

dirinya memiliki dan mengoperasikan hotel di dalam pikirannya selama bertahun-
tahun sebelum ia membeli hotel pertamanya. Mr. Hilton mengatakan bahwa ia telah 
membayangkan dirinya menjadi pengusaha hotel yang sukses sebelum ia menjadi 
pengusaha sukses yang sebenarnya. 

 
Seorang pelatih basket yang terkenal berkata ,�tidak mungkin memasukkan 

bola dalam keranjang pada saat anda dalam tekanan, kecuali anda bisa melihat diri 
anda memasukkan bole ke dalam keranjang dalam pikiran anda.� 

 
Hal yang sama terjadi pada trading. Jika anda tidak bisa dengan jelas melihat 

diri anda dalam pikiran anda sebagai trader yang sukses, tidak mungkin anda bisa 
sukses. Trader yang paling sukses dan terbaik telah dengan jelas melihat kesuksesan 
mereka selama bertahun-tahun. (Dan di banyak kasus, trader-trader ini melihat diri 
mereka sebagai sebuah kesuksesan sebelum mereka benar-benar sukses). 

 
Ada sebuah mekanisme otomatis dalam diri kita. Dr. Maltz menyebutnya 

�mekanisme-servo�. Yaitu sebuah mesin pencari tujuan yang otomatis, yang 
�menyetir� jalannya ke arah target atau tujuan. Kita semua memiliki mekanisme ini 
dalam diri kita dan bisa menggunakannya untuk mencapai tujuan yang ingin kita raih. 
Mekanisme-servo bekerja seperti rudal yang di pandu. Tetapi seperti rudal yang 
dipandu, ia membutuhkan pemograman yang tepat untuk mencapai targetnya. 
Pemograman ini muncul dalam bentuk gambaran-gambaran mental yang kita berikan 
pada mekanisme-servo. 

 
Apabila kita terus memberikan mekanisme-servo gambaran yang jelas dan 

tepat tentang tujuan-tujuan yang ingin kita raih, alam bawah sadar kita akan 
melakukan hal-hal yang membantu kita mendapatny secara otomatis, di sisi lain, jika 
kita terus berpikir dan menggambarkan hal-hal yang tidak kita harapkan, mekanisme-
servo kita akan melihat gambaran tersebut sebagai tujuan kita dan berusaha untuk 
membuat gambaran jelek tersebut menjadi kenyataan. Mekanisme-servo bekerja 
secara otomatis. Ia hanya mengambil gambaran mental yang kita berikan dan 
mencoba membuatnya menjadi kenyataan. Ia tidak peduli apakah gambaran mental 
tersebut merupakan kepentingan utama kita atau bukan. Ia hanya bereaksi terhadap 
gambaran mental yang ktia berikan. 

 
Contohnya, jika kita khawatir tidak mampu berpidato di depan banyak orang. 

Jika kita dengan jelas menggambarkan dalam pikiran kita bahwa pidato akan baik-
baik saja dan penonton menerima kita dengan positif, hal ini akan membantu kita 
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memberikan pidato seperti yang kita harapkan. Tapi disisi lain, jika kita terus 
khawatir bahwa kita akan ditertawakan, kata-kata yang kita keluarkan akan salah dan 
kita akan menghasilkan pidato yang buruk. Hal ini akan selalu terjadi. Mekanisme-
servo kita akan melakukan tipe pidato seperti yang kita punya dalam pikiran kita. 
Inilah bagaimana mekanisme sukses dan gagal bekerja di dalam diri kita (hal ini akan 
kita bicarakan lebih lanjut). 

 
Tapi tujuan atau gambaran yang anda miliki dalam pikiran harus sesuai 

dengan kemampuan anda. Contohnya dalam trading, jika anda menggambarkan diri 
anda menghasilkan ratusan dolar per hari atau per minggu, maka anda mungkin akan 
mencapai tujuan tersebut apabila anda bisa melihat hal itu dengan jelas dalam 
imajinasi anda. Tapi jika anda menggambarkan diri anda menghasilkan USD 5000 
setiap hari, tidak peduli betapa jelasnya gambaran tersebut ada dalam diri anda, hal itu 
tidak mungkin karena hal itu tidak sesuai dengan kemampuan yang anda miliki. 

 
Anda bisa menggambarkan diri anda sesuai dengan hal yang anda inginkan di 

masa depan, kesuksesan atau kegagalan. Semuanya terserah anda. Tetapi seringnya 
orang-orang tidak mau berlatih mengontrol imajinasi mereka. Mereka membiarkan 
imajinasi mereka menghancurkan potensi yang mereka miliki dengan 
menggambarkan situasi di masa lalu dimana mereka telah gagal. kita semua memiliki 
kenangan, tetapi sebaliknya dari menyimpan kenangan tentang kebahagiaan dan 
keberhasilan di masa lalu, sebagian orang hanya mengingat kenangan tentang 
kegagalan dan rasa frustasi mereka. Tapi sebenarnya mudah untuk mengontrol 
imajinasi. Yang harus anda lakukan adalah mengingat bahwa otak anda memiliki 
kesulitan memisahkan pengalaman yang nyata dan imajinatif, apabila hal yang 
imajinatif tersebut anda bayangkan secara jelas. 

 
Jika kita menggambarkan diri kita berfungsi di dalam situasi spesifik tertentu 

secara jelas dan tepat, hal itu akan terjadi. Latihan mental bisa membantu anda 
menjadi lebih baik di kehidupan sebenarnya. Anda akan belajar latiahan mental 
spesifik untuk membantu anda dalam trading. latihan mental ini, jika dibayangkan 
dengan gamblang, akan sangat mirip dengan situasi sebenarnya. Hal ini akan 
memmpersiapkan anda untuk menghadapi berbagai macam situasi yang ada dalam 
trading. 

 
Seorang psikolog mendemonstrasikan kekuatan gambaran mental. Ia 

menemukan bahwa latihan mental bisa membantu orang melempar anak panah 
dengan lebih akurat (jangan salah persepsi, saya tidak menyamakan melempar anak 
panah dengan trading. saya hanya ingin menggambarkan ide dari gambaran mental 
dengan lebih jelas). Dia menempatkan subjeknya di depan target dan mengatakan 
kepada subjek tersebut untum membayangkan mereka melemparkan anak panah 
kepada target. Dia melakukan hal ini beberapa hari dan pada saat subjek benar-benar 
melemparkan anak panah, dia menemukan bahwa latihan mental telah memperbaiki 
tujuan mereka pada saat mereka benar-benar melempar anak panah. 

 
Pegolf juga menggunakan teknik ini. Jika anda menonton pertandingan golf di 

tv, perhatikan bagaimana seorang pro melatih pukulannya, membayangkan apa yang 
akan terjadi sebelum ia benar-benar memukul. Pegolf paling hebat sepanjang masa, 
Ben Hogan, pernah menggambarkan kepada majalah Time bagaimana ia melatih 
setiap pukulannya secara mental sebelum ia benar-benar memukulnya, membuat 
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gambaran sempurna dari pukulan tersebut dalam imajinasinya, mengambil ancang-
ancang, lalu benar-benar memukul dengan baik, seperti apa yang ia harapkan. 

 
Contoh lainnya adalah tinju bayangan. Petinju sering menggunakan teknik ini 

untuk memperbaiki penampilan mereka di atas ring. Anda juga bisa belajar 
mengaplikasikan teknik ini untuk mengembangkan kemampuan trading anda. Anda 
bisa berlatih bayangan di berbagai area dari trading yang bermasalah bagi anda. 

 
Anda mungkin bertanya pada diri sendiri apakah anda bisa benar-benar 

memiliki kontrol sepenuhnya dari sikap anda dan bahkan hal-hal di luar diri anda 
melalui imajinasi anda. Tentu saja hal ini tidak semudah seperti, �ok, saya akan 
membayangkan jalan saya menuju sukses.� Seperti menjadi ahli apapun juga, ada 
beberapa langkah yang harus anda pelajari dan latih secara reguler. 

 
Gambaran yang anda miliki tentang diri anda juga akan menentukan apakah 

anda bisa sukses atau tidak dalam trading. dengan kata lain, jika anda memiliki 
gambaran jela diri anda sebagai trader yang sukses, hal itu bisa bekerja lebih jauh dari 
yang anda bayangkan dalam membuat anda menjadi dan tetap menjadi seorang trader 
yang menguntungkan dan sukses. Anda harus belajar bagaimana melihat gambaran 
tersebut dengan jelas di dalam pikiran anda. Ini adalah satu-satunya jalan meraih 
kesuksesan. 
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Bab 23 
 

Mekanisme Kesuksesan dan Mekanisme Kegagalan 
 
Kita telah membicarakan tentang mekanisme-servo, sebuah mekanisme 

pencari tujuan yang kita miliki dalam diri kita. Kita tahu mekanisme-servo bekerja 
seperti komputer yang membantu kita meraih tujuan kita. Tetapi mekanisme servo 
bisa berubah menjadi sebuah mekanisme kesuksesan atau mekanisme kegagalan. 

 
Jika ia bekerja sebegai mekanisme kesuksesan, ia akan membantu kita meraih 

tujuan yang kita inginkan untun memperbaiki kehidupan kita. Seperti yang anda tahu, 
kita menggunakan imajinasi kreatif kita untuk menggambarkan tujuan ini secara 
gamblang, dan mekanisme  kesuksesan kita akan membantu kita meraih tujuan 
tersebut. 

 
Di sisi lain, jika ktia dengan gambalng menggambarkan hal-hal yang berusaha 

kita hindari, masalah yang kita hadapi, dan kehawatiran kita, hal ini akan membuat 
kepekaan kita merasakan banyak hal negatif di dalam hidup kita. Seperti yang telah 
saya paparkan, mekanisme-servo sepenuhnya imparsial. Ia mengambil apa yang kita 
gambarkan secara gamblang dalam pikiran kita dan bekerja keras menjadikannya 
nyata. 

 
Jika anda memiliki tujuan positif, mekanisme-servo akan bekerja sebagai 

mekanisme kesuksesan dan membantu anda meraih tujuan tersebut. Tapi jika anda 
memikirkan hal-hal negatif (seperti yang sering dilakukan banyak orang), mekanisme-
servo akan bekerja keran membuat gambaran negatif tersebut menjadi kenyataan. 
Disini mekanisme-servo bekerja sebagai mekanisme kegagalan. 

 
Contoh yang digunakan Dr. Maltz yang bisa membantu anda mengerti 

mekanisme kesuksesan adalah cara seekor tupai tahu ia harus mencari kacang ketika 
musim dingin akan datang. Tahukah anda jika tupai atau ihewan apapun juga 
memiliki mekanisme kesuksesan dalam diri mereka yang membantu mereka bertahan. 
Tupai tidak harus diajarkan bagaimana mencari kacang untuk musim dingin. Insting 
yang ia miliki dalam dirinyalah yang membantunya beradaptasi dengan lingkungan. 
Bahkan seekor tupai yang dilahirkan di musim panas (dan tidak pernah melihat 
musim dingin) tahu ia harus mengumpulkan kacang sebelum musim dingin agar ia 
bisa bertahan. Satu-satunya perbedaan antara manusia dan hewan adalah hewan tidak 
menentukan tujuannya. 

 
Tetapi tentu saja manusia berbeda. Ia bisa memilih dan memiliki tujuan. 

Manusia bisa menggunakan mekanisme kesuksesannya dan menggabungkannya 
dengan imajinasi kreatifnya untuk menentukan dan meraih tujuannya. 

 
Tetapi anda yang menentukan jika apakah mekanisme kesuksesan atau 

kegagalan yang anda gunakan. Di dalam trading, jika anda terus membuat kesalahan 
dan tidak bertindak sesuai dengan kepentingan utama anda, maka jelaslah bahwa 
mekanisme kegagalan anda sedang bekerja. Di sisi lain, jika anda bertindak sesuai 
dengan kepentingan utama anda dan menghindari kesalahan, maka jelaslah bahwa 
mekanisme kesuksesan anda sedang bekerja dengan keras. 
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Dalam Psycho-Cybernetics, Dr. Maltz menentukan prinsip-prinsip dasar yang 
menggerakkan mekanisme kesuksesan anda, yaitu: 

 
1. Mekanisme kesuksesan anda harus memiliki tujuan atau �target� tujuan atau 

target ini harus diperlakukan sebagai suatu hal �yang sedang berjalan� baik 
dalam bentuk sebenarnya atau dalam imajinasi. Hal ini bekerja sebagai (a) hal 
yang mengarahkan anda ke dalam sebuah tujuan yang sudah ada, atau sebagai 
(b) �penemuan� dari sesuatu yang sudah ada 

2. Mekanisme otomatis itu bekerja secara teleologi, yaitu beroperasi atau 
beorientasi kepada �hasil akhir� dari sebuah tujuan. Jangan heran jika �proses� 
tidak ada dalam komponen ini. Adalah fungsi dari mekanisme otomatis untuk 
menyediakan �proses� sementara anda menyediakan tujuannya. Pikirkan 
tentang hasil akhir dan biasanya proses akan mengikutinya. 

3. Jangan takut membuat kesalahan atau kegagalan sementara. Semua 
mekanisme-servo meraih tujuannya melalui timbal balik negatif atau dengan 
maju terus, membuat kesalahan, dan segera mempebaikinya. 

4. Kecakapan belajar apa saja diraih melalui percobaan dan kegagalan, tujuan 
membenarkan kesalahan tersebut sampai �kesuksesan�, pergerakan, atau 
penampilan yang diinginkan telah diraih. Setelah itu, pembelajaran lebih lanjut 
dan sukses yang berkelanjutan dirain dengan melupakan kesalahan di masa 
lalu dan mengingat kesuksesan yang telah anda raih supaya hal itu bisa anda 
ulangi. 

 
Anda harus belajar mempercayai mekanisme kreatif anda dalam pekerjannya 

dan tidak mengganggunya dengan menjadi terlalu khawatir atau terlalu tegang apakah 
mekanisme tersebut akan berjalan atau tidak, atau dengan berusaha memaksanya 
dengan melakukan terlalu banyak usaha yang anda sadari. Anda harus 
�membiarkannya� bekerja daripada �membuatnya� bekjerja. Kepercayaan ini tidak 
sepenuhnya karena mekanisme kreatif anda bekerja dalam alam bawah sadar anda dan 
anda tidak bisa �tahu� apa yang sedang terjadi. Lebih jauh lagi, sifatnyalah untuk 
bekerja secara spontan sesuai dengan kebutuhan yang anda saat itu. Jadi, anda tidak 
memiliki garansi sebelumnya. Ia akan bekerja saat anda bertindak dan saat anda 
memerintahkannya melalui hal-hal yang anda lakukan. Anda tidak harus menunggu 
untuk bertinda sampai anda memiliki bukti, anda harus bertindak seakan-akan ia ada, 
dan ia akan bekerja untuk anda. 
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Bab 24 
 

Memaafkan 
 
Salah satu masalah terbesar yang saya lihat dalam diri trader adalah mereka 

tidak bisa memaafkan diri mereka sendiri atas kesalahan trading yang mereka buat. 
Hal ini menyebabkan masalah yang lebih besar dari yang disadari banyak orang. Anda 
tahu, jika anda membuat kesalahan dalam trading, anda harus memaafkan diri anda 
sendiri. 

 
Tapi banyak orang yang tidak memaafkan diri mereka atas kesalahan yang 

mereka buat. Bahkan mereka melakukan hal yang sbealiknya. Mereka menyalahkan 
diri sendiri dan terus menggambarkan dengan detail apa kesalahan yang telah mereka 
lakukan. Ini adalah hal terburuk yang bisa anda lakukan setelah anda melakukan 
kesalahan, dalam trading maupun dalam hal lain. 

 
Memaafkan adalah konsep kunci dalam Psycho-Cybernetics. Kita telah 

mempelajari bagaimana alam bawah sadar bekerja, kita tahu jika kita terus 
menggambarkan sesuatu hal dalam detail yang gamblang, hal itu akan terjadi. Atau 
membuat kesempatan terjadi menjadi lebih besar. Maka masuk akal jika kita membuat 
kesalahan, kita harus melupakannya dan memaafkan diri kita sepenuhnya. Jika, di sisi 
lain, kita tidak memaafkan diri kita dan mengulangi kesalahan tersebut dalam pikiran 
kita terus-terusan, apa yang akan terjadi? 

 
Jelas kita akan mengulangi kesalahan tersebut. Ini terjadi karena alam bawah 

sadar kita tidak peduli apabila kita memberikan informasi baik atau buruk, ia hanya 
akan melihat gambaran yang kita berikan dan berusaha menjadikannya nyata. Jelas, ia 
hanya bisa bertindak berdasarkan pikiran kita jika hal tersebut masih dalam 
kemampuan kita. Dan saya rasa kita semua tahu bahwa membuat kesalahan dagang 
masih berada dalam kemampuan kita. 

 
Inilah alasan pentingnya memaafkan diri sendiri ketika kita berbuat salah. Jika 

tidak, kita akan menghidupkan kembali kesalahan tersebut dalam pikiran kita dan 
memproyeksikannya dalam perdagangan kita. Hal ini akan menyebabkan masalah 
besar. 

 
Jika anda pikir lagi, saya yakin anda akan mengingat saat-saat anda berbuat 

salah dan menyalahkan diri anda akan hal itu. Tidak memaafkan diri anda, tidak 
peduli apa kesalahannya, akan mengeluarkan emosi terburuk anda. Penyesalan yang 
dalam, keraguan, dan rasa bersalah muncul karena kita tidak bisa memaafkan diri 
sendiri. 

 
Anda telah mendengarnya. Saya yakin anda telah diberitahu untuk melupakan 

kerguian yang telah anda alami dan melanjutkan trading yang berikutnya. Emosi 
digunakan secara benar dan tepat jika ia diaplikasikan di masa sekarang. Karena kita 
tidak bisa hidup di masa lalu, kita tidak bisa dengan tepat bereaksi secara emosional 
terhadap masa lalu. 

 
Seperti yang dikatakan Dr. Maltz, �Masa lalu bisa dengan mudah dihapus, 

ditutup, diluapakan, dikesampingkan sejauh apa yang diinginkan reaksi emosi kita. 
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Kita tidak harus melihat sesuatu hal secara emosi, apalagi menyangkut hal yang telah 
membuat kita gagal di masa lalu. Hal yang penting adalah arah kita sat ini dan tujuan 
kita saat ini. Kita harus mengenali kesalahan yang kita buat sebagai sebuah kesalahan 
saja. Karena jika tidak, kita tidak bisa membenarkannya dan tuntunan yang kita 
harapkan dari kesalahan tersebut akan hilang. Tapi sangat fatal akibtanya jika kita 
membenci atau menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang kita buat. 

 
Salah satu alasan terbesar mengapa orang terus-terusan rugi dalam trading 

adalah karena mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas kerugian yang mereka 
alami. Dengan kata lain, karena kita mengalami kerugian atau terus mengalami 
kerugian, kita menyimpulkan diri kia sebagai trader yang gagal. 

 
Tapi yang penting diingat disini adalah kita bukanlah kegagalan perdagangan 

kita. Kerugian adalah bagian dari trading. Tidak ada seorang trader pun yang tidak 
pernah mengalaminya. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan tidak 
trading. anda tidak bisa menjadi trader sukses sampai anda bisa melihat kesalahan dan 
kerugian sebagai suatu hal yang sebenarnya. Mereka hanyalah produk yang terdapat 
dalam trading dan harus digunakan untuk memperoleh pelajaran dan pengertian. 
Tetapi mereka tidak mendefinisikan diri kita sebagai manusia. 

 
Tetapi disinilah sering terjadi masalah. Banyak orang membiarkan kerugian 

dan kesalahan perdagangan mereka mendefinisikan diri mereka. Jika mereka 
mengalami masalah dan mengalami beberapa kerugian, mereka mulai melihat diri 
mereka sebagai orang yang kalah. Mereka terus melihat diri mereka seperti itu. 
Seperti yang telah kita tahu, pemikiran seperti ini akan menghasilkan hal yang sama. 

 
Memaafkan diri anda sepenuhnya adalah satu-satunya cara menghindari 

masalah ini. Anda bukanlah kesalahan dan kerugian dagang anda. Anda harus 
meninggalkan masa lalu dan maju ke dapan. Memiliki kemarahan terhadap diri anda 
sendiri hanya akan melukai diri anda. Memaafkan diri anda adalah satu-satunya cara 
meraih kesuksesan. 
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Bab 25 
 

Orang-Orang Terkenal Menggunakan Psycho-Cybernetics�. 
Untuk Alasan Yang Baik 

 
Teknik visualisasi dan latihan mental telah lama bekerja dengan baik bagi atlet 

profesional. Dennis Rodman, yang terkenal sebagai rebounder terbaik di NBA, 
mengatakan bahwa ia menggunakan teknik visualisasi untuk mempersiapkan diri 
sebelum tiap pertandingan. 

 
Sebelum pertandingan dimulai, Rodman menghabiskan satu jam penuh 

sendirian. Semua orang di Chicago Bulls tahu ia tidak boleh diganggu. Ia secara 
gamblang berlatih dalam pikirannya tentang hal-hall apa yang akan dia lakukan dalam 
pertandingannya dan bagaimana ia akan bereaksi terhadap lawan berdasarkan apa 
yang telah ia lihat di pertandingan sebelumnya. Dia dengan jelas melihat pertandingan 
dalam pikirannya. Dia melihat dirinya sendiri melakukan reboundd dengan percaya 
diri dan membuat lemparan akurat kepaada teman-temannya. 

 
Dia melihat hal ini sedatil mungkin. Detail sangat penting dalam teknik 

visualisasi. Semakin jelas anda melihat gambaran dalam pkiran anda, alam bawah 
sadar anda (mekanisme kesuksesan) akan bekjerja semakin baik dalam mencapai 
tujuan anda. Tapi ingat, detail sangatlah penting. Alasan kenapa pikiran anda tidak 
bisa membedakan imajinasi dan pengalaman nyata adalah detail jelas yang terdapat 
dalam gambaran anda. 

 
Contohnya, pada saat Dennis Rodman memvisualisasikan pertanding yang 

akan dilakukannya, ia tidak hanya membayangkan dirinya melakukan rebound dan 
mengambil bola bebas di lapangan, tetapi agar menjadi efektif, dia juga harus 
merasakan tekanan yang ia rasakan setelah melakukan rebound tersebut. Dia harus 
merasakan lawan mendoronya ketika mereka bersaing untuk mendapatkan bola bebas. 
Dia harus melihat cahaya lampu yang terdapat di lapangan. Dia harus bisa merasakan 
permukaan kulit dari bola seperti ia benar-benar memegangnya. Detail-detail ini 
sangat penting bagi Dennis Rodman (atau siapa saja yang menggunakan teknik 
visualisasi), untuk dilihat dan dirasakan. 

 
Dave Stockton, pegolf terkenal, berkata bahwa kesuksesan yang ia raih 

kebanyakan disebabkan ia telah membaca dan menggunakan Psycho-Cybernetics. 
Stockton selalu merupakan pegolf yang baik, tetapi pada 1970, entah kenapa 
penempatan bolanya sangat buruk dan terus menjadi buruk di tiap turnamen yang ia 
ikuti. Dia tidak pernah menang selama dua tahun. 

 
Ayahnya memberikan buku Psycho-Cybernetics karangan Dr. Maxwell Maltz. 

Ayahnya (seorang mantan pegolf profesional dan satu-satunya guru yang pernah 
dimiliki Dave Stockton) berkata bahwa masalah yang dimilikinya bukanlah masalah 
fisik, melainkan masalah mental. 

 
Stockton tidak membaca buku itu sampai seminggu sebelum kejuaraan PGA 

tour, turnamen terbesar sepanjang tahun. Tapi pada saat ia telah membacanya, ia 
langsung mengerti. Ia belajar menggunakan kesuksesannya di masa lalu untuk 
memvisualisasikan bagaimana ia akan bermain di turnamen tersebut. Dia 
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menghabiskan minggu itu memvisualisasikan, dengan detail yang mengagumkan, 
bagaimana ia akan memasukkan tiap bola dan dia melihat dalam pikirannya semua 
bola yang telah ia masukkan di masa lalu. 

 
Dan inilah yang dilakukan Stockton di turnamen tersebut. Dari pukulan 

pertamanya, dia percaya terhadap semua teknik visualisasi dan latihan mental yang 
telah dia lakukan. Sepanjang dia tahu, dia telah memenangkan turnamen ini dalam 
pikirannya. 

 
Untuk mengujinya, pada hari terakhir turnamen ia berhadapan dengan pegolf 

terbaik sepanjang masa, Arnold Palmer. Lawan yang akan membuat setiap pegolf 
tegang dan bisa membuatnya kehilangan konsentrasi. Tetapi Stockton, berkat bantuan 
Psycho-Cybernetics terus berkonsentrasi dan akhirnya memenangkan kejuaraan PGA 
dengan hadiah USD 40.000 (jumlah yang banyak di tahun 1970). Tidak buruk untuk 
sebuah buku yang dibeli ayahnya dengan 95 sen! 

 
Ketika ditanya, �Jika semua pegolf di PGA menggunakan Psycho-Cybernetics, 

bagaimana hal itu akan mempengaruhi turnamen?� Stockton menjawab, �Permainan 
akan berubah menjadi sebuah hole in one yang besar.� 

 
Mantan pemain NFL, Jim Clack mengatakan, �Psycho-Cybernetics membawa 

banyak perubahan bagi saya. Saya bisa masuk ke Super Bowl karena Psycho-
Cybernetics. Saya masih menggunakan Psycho-Cybernetics dalam bisnis saya saat ini. 
Maxwell Maltz benar-benar mengubah hidup saya.� 
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Psycho-Cybernetics: Hal �Terkenal� Yang Baru Bagi Packers 
(Koran Ft. Lauderdale, 5 Agustus 1967) 

 
CHICAGO- Sekarang, hal besar dalam tim Green Bay Packers adalah Psycho-

Cybernetics. Hal yang sama dengan kekuatan berpikir positif, hanya sebutannya lebih 
bagus. Maxwell Maltz menulis buku tentang Psycho-Cybernetics. Tidak banyak orang 
pernah mendengar Maxwell, tetapi banyak yang mengenal pembacanya. Bart Starr 
adalah salah satunya, juga Zeke Bratkowski � keduanya adlah pemain belakang Green 
Bay. Bahkan pelatih Vince Lombardi juga membacanya. 

 
Don Chandler, penendang the Packer, membuka buku tersebut Jumat sore, 

ingin membuat pemikirannya lebih positif setelah pemikirannya menjadi beku karea 
menonton opera sabun di tv. Ia meminjam buku tersebut dari Jerry Kramer, pemain 
Packer selama 10 tahun terakhir. 

 
�Buku ini memberi tahu anda apa yang bisa anda lakukan, apa yang anda 

miliki dalam diri anda�, kata Chandler, terbungkus jubah seperti ia akan berbicara di 
senat Romawi. �buku ini telah menjadi bagian dari tim tahun ini.� 

 
Kekuatan Dillard Si Penggerak Pena 

(Koran Toronto Daily Star, 20 November 1968, oleh Jim Proudfoot) 
 
Beberapa malam yang lalu, Jim Dillard berada dalam fase terburuk karir 

football-nya dan mulai putus asa. Lalu ia diperkenalkan kepada Psycho-Cybernetics, 
sebuah filosofi dari seseorang bernama Maxwell Maltz. Dillard, tertarik kepada ide 
tersebut, segera mempelajari buku tentang Psycho-Cybernetics. Dan setelah itu, dalam 
dua pertandingan berikutnya bersama tim Argonauts, ia mencapai rata-rata lari sejauh 
7,9 yards dalam setiap  bola yang ia bawa. 

 
Perubahannya sangat dramatis, karena selama 14 game terakhir sebelum itu, 

rata-rata larinya hanyalah 4,6 yards. Lebih jauh lagi, dia pemalas dan tidak bisa 
mengikuti tempo permainan teman-teamnnya. Sekarang, ia terus menahan dan berlari 
secepat mungkin, seperti Dillard yang selama ini ia sembunyikan. 

 
Sebelumnya, ia berlari seperti berharap untuk dihentikan. Sekarang Dillard 

berlari seperti ia tidak bisa dihentikan. Revitalisasi Dillard adalah faktor penting yang 
menyebabkan Argonauts menjadi juara wilayah dan masuk ke final Grey Cup. 
Memimpin dua angka dari lawannya Ottawa Rpughriders, hasil akhir pertandingan 
akan ditentukan hari Sabtu di Landsdowne Park, Ottawa. 

 
Maltz Mendapat Pujian. 
 
Dan apabila mimpi Argonauts menjadi nyata, mereka berutang rasa terima 

kasih kepada Maxwell Maltz. Bukunya menyebabkan perubahan dalam diri Dillard, 
yang mencapai 146 yards di semi final dan 100 lagi hari minggu kemarin dan 
menyebabkan Argonauts bisa pergi ke Ottawa. Hasil dari Dillard yang konsisten 
adalah hal yang harus mereka pertahankan untuk bisa bermain di babak playoff. 

 
�Saya menyukai Psycho-Cybernetics segera setelah saya baca bab 

pertamanya� kata Dillard kemarin. 
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�Banyak sudut pandang dalam Psycho-Cybernetics, tetapi saya rasa saya bisa 

menjelaskannya dengan cara mudah. Psycho-Cybernetics menunjukkan anda 
bagaimana berkonsetrasi pada poin baik anda dan berhenti menyesali kegagaln anda. 
Ia memberikan anda rasa percaya pada diri dan kemampuan anda, dan memberitahu 
anda cara untuk mengoptimalkan aset anda dan menemukan kemampuan anda. Jadi 
semuanya tergantung cara pandang anda. Itulah yang diutamakan dari buku tersebut� 

 
�Saya rasa anda bisa menyebutnya kekuatan berpikir positif. Inilah cara 

menghipnotis diri anda, saya bisa bilang.� 
 
Hal ini bukan hal baru bagi atlet. Quarterback Bart Starr dan beberapa pemain 

Green Bay Packers juga menggunakan Psycho-Cybernetics pada saat mereka menjadi 
juara dunia musim lalu. Terry Evanshen, penerima lemparan terbaik dari Calgaray 
Stampeders, juga percaya pada Psycho-Cybernetics. Selain itu ada juga Bobby 
Rousseau, sayap kanan Montreal Canadians. 

 
Dibalik layar ada Ron Barbaro, eksekutif asuransi dari Toronto yang 

mengoperasikan Argonauts Playback Club. Dia memiliki banyak salesman yang 
belajar menggunakan Psycho-Cybernetics dan sekarang membuka kelas bagi mereka 
yang ingin menambah apa yang telah mereka pelajari dari Maltz. 

 
�Saya menjadi tidak begitu khawatir terhadap diri saya sendiri, tapi saya 

menyadari saya mengalami musim yang baik,� kata Dillard. �Beberapa hari sebelum 
playoff pertama, Ron mengajak saya makan siang dan memberikan buku ini. Dia 
menyarankan untuk melihatnya dan mungkin ada beberapa ide yang bisa saya 
gunakan.� 

 
Ada Hubungannya 
 
�Saya segera membelinya. Buku itu sangat berguna bagi saya, memberitahu 

saya bagaimana meyakinkan diri akan kemampuan kita. Saya sangat percaya ada 
hubungan langsung antara Psycho-Cybernetics dan performa baik saya dalam 
permainan terakhir.� 

 
�Saya bisa melihat hal ini akan terjadi dalam hidup orang lain di bidang 

apapun juga karena yang terpenting dalam pekerjaan adalah mempercyai diri anda 
sendiri. Sejujurnya saya tidak sabar menunggu kelas dimulai.� 

 
Dillard, tidak pernah menandatangani kontrak 1968, mempertaruhkan bahwa 

kinerjanya bisa membuatnya bernegosiasi harga yang lebih tinggi pada musim dingin. 
Sekali lagi terima kasih, Maxwell Maltz. 
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Bab 26 
 

Bagaimana Menggunakan Teknik Visualisasi Untuk Memperbaiki 
Perdagangan Anda 

 
 
Anda mungkin tergoda untuk berpikir bahwa Psycho-Cybernetics dan teknik 

visualisasi adalah semacam keajaiban voodoo atau sihir. Saat melakukan latihan untuk 
pertama kalinya, anda mungkin merasa sedikit aneh. Jangan biarkan hal tersebut 
menghalangi anda. Apapun yang baru biasanya terasa aneh pada awalnya, tapi seiring 
berjalannya waktu dan latihan, tentu hal itu akan menjadi lebih mudah. Tetapi sangan 
berbuat kesalahan. Teknik visualisasi telah digunakan oleh jutaan orang sangat sukses 
di seluruh dunia. Mereka telah menggunakan teknik-teknik seperti apa yang akan ada 
pelajari untuk mencapai kesuksesan besar dalam hidup mereka. Kunci sebenarnya 
adalah mereka melihat diri mereka sebagai sebuah kesuksesan jauh sebelum mereka 
benar-benar menjadi sukses. Kunci lainnya adalah mereka terus melihat diri mereka 
sebagai sebuah kesuksesan dalam bidang yang mereka tekuni. Tentu saja mereka 
tidak hanya duduk dan berpikir sukses adalah milik mereka selamanya. Mereka tau 
mereka harus terus memupuknya dan terus melihat diri mereka dalam mata batin 
mereka sebagai sebuah kesuksesan. 

 
Saya memiliki seorang mentor pada saat saya mulai bekerja di pasar saham. 

Dia mungkin salah satu dari 10 trader formal terbaik di Chicago. Dia secara konsisten 
menghasilkan gaji sebanyak 7 digit melalui trading. Tapi dia memiliki sebuah 
kebiasaan yang memancing keingintahuan saya. Dia akan berbaring di sofanya selama 
30 menit sebelum pasar dibuka tiap hari dan memvisualisasikan perdagangannya. Dia 
akan melihat dirinya dalam mata batinnya membeli dan menjual dari berbagai trader 
yang ada di bursa. Dia akan menggambarkan dalam pikirannya warna dari jaket yang 
dikenakan trader lain. Dia akan melihat papan quote seperti mereka benar-benar 
menginformasikan harga yang terus bergerak. Dia akan melihat dirinya memenangkan 
perdagangan dan menghasilkan keuntungan. Dia akan menghadapi perdagangan yang 
gagal dan membayangkan segera keluar dari perdgangan terseubt. Semua ini terjadi di 
dalam mata batinnya dimana ia akan mengingat kemenangan perdagangan yang dia 
dapat sebelumnya dan merasakan bagaimana perasaannya saat kemenangan tersebut 
ia raih. Setiap hari dia melakukan hal ini, dan menurut saya hal ini berperan besar 
dalam kesuksesannya. 

 
Mata batin adalah ungkapan kunci dalam teknik visualisasi. Inilah tempat 

dimana anda bervisualisasi. Seperti anda membaca buku atau seseorang menceritakan 
sesuatu kepada anda. Anda tidak hanya mendengarkannya, tetapi anda juga membuat 
gambaran dalam mata batin anda menggunakan imajinasi anda. 

 
Saat kita masih anak-anak, kita berimajinasi setiap hari. Tetapi saat kita 

sudah dewasa, kebanyakan orang semakin jarang menggunakan imajinasi kreatifnya, 
yang sayang sekali, karena inilah sebenarnya saat kita sangat membutuhkannya. Saat 
kita kecil, kita sering berpura-pura akan sesuatu. Kita akan berpura-pura bahwa truk 
pemadam kebakaran yang ada di taman adalah truk sebenarnya. Kita bisa 
menyupirinya (dalam pikiran kita) dan memadamkan api. Karena sebagai anak kecil 
kita berlatih menggunakan imajinasi kita setiap saat, hal-hal seperti truk pemadam 
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kebakaran, pepohonan, dll tampak sangat nyata bagi kita. Kita bisa melihatnya secara 
jelas dan mendetail. 

 
Tapi sebagai orang dewasa, kebanyakan dari kita telah membiarkan 

kecakapan membayangkan kita menghilang. Sehingga, butuh waktu untuk 
mempelajari kembali kecakapan ini dan mengambil keuntungan darinya. Kebanyakan 
orang, saat mereka melihat hal-hal dalam mata batin mereka. Mereka tidak melihatnya 
sejelas yang seharusnya. Ingatlah bahwa mata batin kita tidak bisa membedakan 
antara pengalaman yang dibayangkan dan yang sebenarnya jika keduanya kita 
bayangkan secara gamblang. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak melihat 
gambaran tersebut dengan cukup jelas. Melalui waktu, imajinasi mereka tidak 
digunakan secara cukup untuk membuatnya tetap tajam dan terfokus. Jadi anda harus 
memperkuat imajinasi anda sehingga anda bisa melihat gambaran mental ini secara 
sangat jelas dalam mata batin anda. 

 
Sebenarnya ada istilah lebih baik yang digunakan Dr. Maltz selain mata 

batin. Ia menyebutnya �Teater Pikiran Anda�. Istilah tersebut berhasil dengan baik 
karena hampir semua orang terbiasa dengan bioskop. Layar, proyektor, sampai tempat 
duduk bioskop telah dilhat semua orang sebelumnya dan bisa dengan mudah 
digambarkan. Ini adalah tempat yang tempat untuk melakukan visualisasi. Dr. Maltz 
menyarankan anda memilih kursi paling nyaman di �teater pikiran anda.� Idenya 
adalah dengan melihat layar lebar di depan anda (dalam imajinasi anda) dan 
menonton film-film kecil yang dibintangi anda sendiri sesuai dengan cerita yang anda 
inginkan. Hal ini bisa membantu anda dengan hal-hal seperti membuat keputusan 
tanpa ragu-ragu, keluar dari perdagangan yang rugi, dsb. Hal ini akan kita bicarakan 
lebih lanjut. 

 
Tapi kunci dari penggunaan teater pikiran anda adalah dengan merubah citra 

diri anda. Seperti yang telah kita bicarakan sebelumna, citra diri adalah gambaran 
yang anda miliki tentang diri anda sendiri. Citra diri adalah produk dari pegalaman 
masa lampau, kegagalan, kesuksesan, hal yang memalukan, dan program-program 
lain. Dari pengalaman-pengalaman tadi, anda membuat gambaran diri anda sendiri. 

 
Jadi, contohnya, jika anda memiliki beberapa pengalaman buruk dalam 

trading, dan setelah beberapa waktu anda kehilangan kepercayaan diri untuk membuat 
keputusan pada saat anda melihat sebuah kesempatan. Kemungkinan citra diri anda 
adalah orang yang tidak bisa membuat keputusan (bahkan jika anda tidak 
menyadarinya). Ingat, citra diri anda adalah hal yang terbentuk dalam alam bawah 
sadar, jadi anda mungkin adalah orang yang tidak bisa membuat keputusan, walaupun 
anda tidak menyadarinya. 

 
Tapi hal yang penting untuk diingat disini adalah teknik visualisasi yang 

digunakan tiap hari bisa merubah citra diri anda menjadi orang seperti apa yang anda 
inginkan. Tidak peduli bagaimana orang melihat anda, yang penting adalah 
bagaimana anda melihat diri anda sendiri. Jika citra diri anda adalah kegagalan, anda 
akan bersikap seperti orang yang gagal. Tetapi disisi lain, anda biasakan diri anda 
terhadap fakta bahwa gambaran diri anda bisa diubah oleh anda sendiri. 

 
Teknik visualisasi bekerja 100 kali lebih baik ketimbang penggunaan tekad 

untuk memaksa diri anda berubah. Singkatnya, berkata kepada diri anda sendiri 
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bahwa, �Saya akan berani mengambil keputusan pada saat ada kesempatan trading,� 
tidak akan berhasil jika hal itu tidak sesuai dengan citra diri anda. Inilah mengapa 
anda harus merubah gambaran tentang diri anda sendiri melalui imajinasi anda. Inilah 
satu-satunya cara untuk berubah. Tekad tidak akan bekerja. Citra diri anda lebih kuat 
dari tekad. 

 
Hanya sebagai contoh, seseorang yang kelebihan berat badan yang berusaha 

menguranginya dengan tekad tidak akan sukses karena mereka masih memiliki citra 
diri sebagai seorang yang kelebihan berat badan. Bukannya saya mengatakan mereka 
suka menjadi gemuk, tetapi mereka merasa tidak ada apa-apa dalam alam bawah 
sadarnya. Dalam kasus seperti ini, orang itu tidak akan pernah bisa bertahan dalam 
diet atau pergi ke gym secara konsisten dengan menggunakan tekad untuk memaksa 
mereka. Satu-satunya cara bagi orang ini untuk mengurangi berat badan adalah 
pertama mereka harus melihat secara jelas dalam pikiran mereka bahwa mereka 
adalah orang yang kurus. Hal ini harus dilakukan tiap hari sampai citra diri mereka 
berubah. Citra diri yang mereka miliki akan selalu lebih kuat dari tekad yang mereka 
miliki. Jika mereka bisa merubahnya, kelakuan mereka akan berubah juga. 

 
Anda mungkin akan tergoda untuk berpikir bahwa hal ini tidak akan berhasil 

atau hal ini bodoh. Dan saya hanya bisa mengatakan bahwa Michael Jordan, Dennis 
Rodman, Bart Star, Ben Hogan, dan banyak trader sukses percaya dan 
menggunakannya untuk mengembangkan kemampuan mereka. Jika orang-orang itu 
bisa sukses, anda harus mencobanya dan melihat apakah hal itu bisa sukses juga untuk 
anda. 

 
Anak seusia 8 tahun maupun para manula telah mengambil keuntungan dari 

Psycho-Cybernetics dan teknik visualisasi yang terdapat di dalamnya. Atlet 
profesional, salesman, trader, dan banyak orang di berbagai bidang telah 
menggunakan hal tersebut secara sukses untuk mengembangkan konsentrasi dan 
kemampuannya. Tidak ada alasan anda berpikir anda tidak bisa melakukan hal yang 
sama. Kita punya pilihan antara menggunakan mekanisme kesuksesan yang kita 
miliki (dengan melihat gambaran yang positif dan membantu) atau menggunakan 
mekanisme kegagalan (dengan melihat gambaran negatif dari masa lalu). Pilihannya 
ada pada kita. Jika kita mulai berdagang dengan disertai perasaan negatif, kita akan 
gagal bahkan sebelum kita sempat memulai. Di sisi lain, jika kita trading dengan 
disertai perasaan positif, hal ini akan menyebabkan kita meraih kesuksesan. 

 
Ini adalah beberapa peraturan yang harus diingat pada saat anda 

menggunakan teknik visualisasi untuk memperbaiki citra diri anda: 
 

1. Anda harus berada dalam keadaan relax pada saat memasuki teater pikiran 
anda. Michael Jordan tentu saja berada dalam keadaan relax saat ia 
melakukan �sihirnya� di lapangan basket. Tanpa keadaan pikiran yang relaks, 
tidak mungkin anda bisa sukses. Pada akhir bab, kita akan melakukan latihan 
teknik realksasi yang bisa membantu anda memvisualisasikan kesuksesan 
anda secara benar. Latihan juga membantu anda untuk lebih nyaman, seperti 
duduk di kursi favorit anda tanpai gangguan apapun (tv, musik, dsb.) 

2. Anda harus sangat memperhatikan detail dari gambaran mental anda. Ingat 
dalam alam bawah sadar kita, kita tidak bisa memedakan imajinasi dan 
pengalaman sebenaranya jika imajinasi benar-benar kita bayangkan dengan 
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jelas. Ini bukanlah mimpi. Anda harus benar-benar fokus pada detail di 
sekeliling anda. Desahan, suara, bau, dsb. adalah hal yang sangat penting 
bagi latihan ini untuk berhasil bagi anda. 

3. Anda harus bersikap seakan-akan anda telah menjadi seseorang yang anda 
inginkan. Kunci dari perubahan citra diri adalah terus berpikir bahwa anda 
telah menjadi seseorang yang anda inginkan. Jika anda terus menetapkan 
dalam pikiran anda gambaran seseorang yang anda ingin diri anda seperti itu 
(misalnya seorang trader yang konsisten dan displin) anda harus terus 
membayangkan dan bersikap seakan-akan anda sudah seperti itu. Tidak 
terlalu lama setelah itu, alam bawah sadar anda yang sangat kuat akan mulai 
beradaptasi dengan hal itu. 

4. Anda harus memasuki teater pikiran anda setidaknya sekali dalam sehari dan 
lebih baik dilakukan pada waktu yang sama setiap hari. Percobaan ilmiah 
telah membuktikan bahwa butuh 21 hari untuk merubah kebiasaan atau cara 
berpikir. Dalam bentuk yang sangat simpel, inilah yang berusaha kita lakukan. 
Kita berusaha untuk merubah kebiasaan jelek atau tdaik menolong menjadi 
kebiasaaan yang baik dan menolong. Tapi melakukannya butuh waktu. Anda 
tidak membentuk kebiasaan buruk anda dalam satu hari, jadi tidak mungkin 
untuk merubahnya dalam satu hari. Tapi anda harus secara konsisten 
melakukan hal ini selama 21 hari berturut-turut, dan anda akan terkejut 
melihat bagaimana kebiasaan anda berubah. Bahkan, anda bisa 
menggunakan Psycho-Cybernetics untuk merubah hal-hal di luar kemampuan 
trading anda. Anda bisa menggunakannya untuk merubah dan memperbaiki 
hampir semua aspe dalam hidup anda. 

 
Teknik Relaksasi Tubuh Tenang � Pikiran Tenang 
 

Sangat penting untuk relaks secara fisik dan mental sebelum melakukan 
latihan visualisasi. Ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan dalam teater 
pikiran anda untuk menciptakan rasa relaks. 
 

1. Duduk di kursi yang nyaman atau berbaring di tempat tidur. Jangan sampai 
ada gangguan. Matikan tv, radio, dan lampu. Masuki teater pikiran anda. 
Lihatlah diri anda duduk di atas kursi yang nyaman dan bersiap-siap menonton 
film tentang diri anda. 

2. sekali lagi, ingat untuk memperhatikan detail. Bagaimana bentuk teater anda? 
Bagaimana rasanya duduk diatas kersi? Layarnya besar atau kecil? Apakah 
anda duduk di tengah atau dekat lorong? Apakah ada sandaran tangan di 
kursi? Bagaimana rasanya sandaran tersebut di tangan anda? Detail sangatlah 
penting. 

3. Berbaringlah dan bayangkan seluruh tubuh anda adalah sekumpulan balon 
karet. Ada dua katup di kaki anda. Katup tersebut terbuka dan keluar udara 
dari kaki anda. Kaki anda jatuh sampai ia kosong dan terbaring lurus di atas 
kasir. Katup berikutnya terbuka di dada anda dan seluruh badan anda mulai 
jatuh tak berdaya ke atas kasur. Terus lakukan latihan ini di tangan, leher, dan 
kepala anda. Anda tidak harus melakukannya di atas tempat tidur. Jika anda di 
kantor, cobalah untuk membuat gambaran dalam mata batin anda bahwa anda 
berbaring di tempat tidur melakukan latihan. Anda akan benar-benar merasa 
relaks. Relaksasi tubuh adalah awal dari relaksasi mental. Jika dilakukan tiap 
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hari, hal itu membiasakan anda untuk bersikap relaks dan mampu mengontrol 
tindakan kita. 

 
Setiap anda mempraktekkan teknik ini, saat tubuh dan pikiran anda relaks 

sepenuhnya, pastikan untuk mengulang kata-kata �Tubuh tenang, pikiran tenang� 
dalam pikiran anda. Hal ini memperdalam proses pemograman dalam mekanisme-
servo anda. Semakin anda mempraktekkan teknik ini, semakin pendek waktu yang 
anda butuhkan untuk menjadi relaks. Pada akhirnya, anda akan mampu untuk relaks 
secara total kapanpun anda mau, dalam situasi apapun, hanya dengan berkata pada 
diri anda sendiri, �Tubuh tenang, pikiran tenang.� 
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Bab 27 
 

Latihan Menetapkan Tujuan 
 
Saya tidak bisa cukup menekankan pentingnya menetapkan tujuan untuk 

menjadi sukses dalam perdagangan anda. Jika anda tidak memiliki tujuan harian, 
mingguan, bulanan, dan tahunan dalam perdagangan anda, akan sulit bagi anda untuk 
memvisualisasikan kesuksesan. Hal ini karena anda tidak bisa memiliki sesuatu hal 
spesifik yang anda tuju. Untuk menjadi diri kita yang terbaik, kita selalu 
membutuhkan tujuan yang jelas dan dapat diukur untuk kita kejar. Ingat bahwa 
manusia ada dalam keadaan terbaiknya jika mereka memiliki tujuan yang jelas dalam 
pikirannya. 

 
Latihan berikut akan mengajarkan anda bagaimana memvisualisasikan diri 

anda meraih tujuan anda yaitu menghasilkan jumlah uang tertentu setiap harinya. Hal 
ini tidak berarti bahwa anda pasti akan meraih tujuan tersebut tiap hari. Tetapi dengan 
memiliki seperangkat tujuan yang jelas, kemungkinan anda meraihnya akan lebih 
besar. 
 
LATIHAN 
 
 Gunakan teknik relaksasi �Tubuh Tenang, Pikiran Tenang� untuk mencapai 
keadaan relaks. 
 

1. Masuki bioskop yang ada dalam pikiran anda. Ingatlah untuk membuat teater 
anda senyaman mungkin. Pastikan di dalamnya ada kursi yang bagus, lembut 
dan nyaman untuk anda duduki. Ingat, detail sangat penting. Perhatikan detail. 
Apakah layarnya besar atau kecil? Bagaimana sandaran tangannya? Detail, 
detail, detail. Pada titik ini, anda berusaha untuk memperkuat imajinasi anda 
dan melihat gambaran yang ada dalam mata batin anda dengan sangat jelas. 
Jika anda belum bisa melihat gambarannya dengan jelas, jangan khawatir, hal 
itu akan lebih mudah seiring dengan berjalannya waktu dan latihan. 

2. Melalui latihan ini, kita berusaha memvisualisasikan diri kita pada akhir hari 
perdagangan bisa mencapai tujuan kita. Ingat, sangat penting untuk membuat 
tujuan anda realistis dan dapat diukur. Memiliki tujuan yang dapat diukur itu 
mudah, karena jumlah uang selalu dapat diukur. Tapi ingat juga bahwa tujuan 
anda haruslah realistis. Jadi jika dalam sehari perdagangan kita 
memvisualisasikan diri kita menghasilkan USD 250, hal itu realistis. Tapi jika 
kita memvisualisasikan diri kita menghasilkan USD 3500 per hari, hal itu 
mungkin tidak realistis (Karena menghasilkan uang sebanyak itu dalam sehari 
kemungkinan berada di luar kemampuan banyak orang). 

3. Hal pertama yang harus kita visualisasikan (atau gambarkan dalam pikiran 
kita) adalah hari-hari sukses dalam perdagangan kita. Kita harus mengingat 
hari-hari dimana kita mampu mencapai tujuan kita (untuk latihan ini kita akan 
menggunakan USD 250 sebagai tujuan awal kita). Jika anda harus kembali ke 
belakang dan melihat pengalaman trading anda untuk menemukan hari dimana 
anda menghasilkan uang, maka lakukan. Disini yang harus anda lakukan 
adalah melihat hari- hari dimana anda berhasil dan merasakan perasaan yang 
anda rasakan saat itu. Ulang kembali hari-hari itu dalam pikiran anda. Jangan 
lupa detail. Bagaimana rasa telepon di tangan anda pada saat anda melakukan 
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order? Apakah anda bisa merasakan diri anda menggerakkan mouse pada saat 
anda mencek chart? Bisakah anda melihat diri anda menulis perintah anda 
pada selembar kertas? Bagaimana rasanya memegang pulpen pada saat anda 
melakukan hal itu? Detail, detail, detail. 

4. Untuk orang-orang yang belum pernah berhasil dalam trading, atau jika anda 
tidak bisa mengingatnya, tidak apa-apa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, 
anda bisa menciptakan pengalaman kesuksesan dalam mata batin anda. 
Lihatlah diri anda keluar dari perdagangan anda dengan sukses. Lihat diri anda 
keluar dari perdagangan yang gagal dengan cepat. Ingatlah, pikiran anda tidak 
bisa membedekan pengalaman yang diciptakan ataupun yang asli apabila ia 
benar-benar digambarkan dengan jelas dan mendetail. Pengalaman yang 
dibayangkan tidak harus dalam dunia trading. Cukup ingat dengan jelas masa 
anda mengalami kesuksesan dalam hal apapun juga dan rasakan perasaan 
kemenangan itu. Itulah langkah pertamanya. 

5. Sekarang kita beranjak ke adegan selanjutnya dalam bioskop yang ada dalam 
pikiran kita. Kita ingin melihat diri kita mencapai tujuan USD 250 per hari. 
Salah satu kunci kesuksesan teknik visualisasi adalah dengan melihat hasil 
akhir dan membiarkan mekanisme kesuksesan melakukannya untuk anda. Jadi 
lihatlah diri anda menghasilkan USD 250 (atau jumlah berapapun yang anda 
pilih) pada hari pertama di minggu itu (senin). Lihat diri anda dalam teater 
pikiran anda pada akhir hari trading. Lakukan apa yang anda lakukan saat hari 
itu berakhir. Lihat diri anda menghasilkan USD 250 pada hari senin dan 
mematikan komputer anda, mematikan lampu kantor, mendorong kursi, atau 
apapun yang biasa anda lakukan di penghujung hari. 

6. Lakukan hal yang sama pada hari selasa. Ingatlah untuk melihat hal-hal detail. 
Saya telah mengatakannya ratusan kali, jika anda tidak memperhatikan detail, 
hal ini tidak akan bekerja. Latihan untuk melihat detail akan memakan waktu 
lebih dari dua menit. Jika anda melakukannya dalam waktu kurang dari dua 
menit, anda tidak melakukannya dengan benar. Anda harus melihat saat 
pulpen menyentuh kertas saat anda menuliskan USD 250. Bagaimana rasa 
pulpen di tangan anda? Anda harus merasakan tangan anda mematikan 
komputer dan mendengar suara yang muncul saat anda mematikan tombol. 
Lihatlah ruangan menjadi gelap saat anda mematikan lampu dan pulang dari 
kantor. 

7. Setelah dalam mata batin anda melihat diri anda meraih tujuan anda setiap hari 
selama seminggu (senin sampai jumat), kembalilah dan lihat perdagangan 
yang berhasil lagi, atau setidaknya pengalaman sukses di masa lalu. Ini akan 
membangun kepercayaan diri dan membiasakan diri anda dalam proses 
visualisasi. 

8. Latihan menetapkan tujuan ini sangat penting. Pertama, tanpa memiliki tujuan 
yang jelas, tidak mungkin bagi anda untuk sukses dalam trading. Tidak ada 
seorang pun trader yang sukses yang tidak menetapkan tujuan yang jelas bagi 
dirinya. Kedua, memiliki tujuan akan membantu anda memprogram 
mekanisme kesuksesan anda untuk latihan visualisasi yang lainnya. 

9. Lakukan latihan ini setikdanya selama 30 menit dalam sehari. Akan lebih baik 
jika anda melakukannya pada waktu yang sama setiap hari. Dan akhirnya, 
anda harus merasa relaks agar latihan ini menjadi lebih efektif. 
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Bab 28 
 

Memvisualisasikan Keuntungan Besar Yang Tidak Anda Sangka-Sangka 
 

Kebanyakan orang, jika ditanya apakah mereka nyaman menghasilkan 
banyak uang, akan langsung menjawab �tentu saja, tidak usah ditanya lagi�. Tapi 
tahukah anda hanya sedikit orang yang merasa nyaman di alam bawah sadarnya. Ini 
karena ide kebanyakan orang tentang waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
uang sudah sangat terintegrasi dalam pikirannya. 

 
Percaya atau tidak kebanyakan orang secara tidak sadar mengembalikan 

kemenangan mereka karena mereka tidak nyaman menghasilkan uang secepat 
mungkin melalui trading. Ide yang terdapat dalam trading tentang waktu, usaha, dan 
keuntungan sangat berbeda dengan apa yang biasanya ada dalam �pekerjaan normal�. 
Kebanyakan orang terbiasa mendapatkan gaji sesuai jam kerja, dan hal ini tidak 
pernah berubah. 

 
Tapi tentu saja trader berbeda situasinya. Jumlah usaha dan waktu yang 

diperlukan untuk menghasilkan uang berbeda dengan bisnis lainnya. Karena 
kebanyakan orang tidak terbiasa dengan situasi ini, jika keuntungan besar didapat oleh 
seorang trader, citra dirinya harus menyetujui keuntungan tersebut. Dengan kata laibn 
citra diri seseorang haruslah sebuah citra diri yang pantas menerima keuntungan besar 
yang tidak disangka-sangka. Dan kebanyakan trader (khususnya trader baru) tidak 
memiliki citra diri yang mengatakan bahwa menghasilkan ribuan dolar dalam 
hitungan menit (bahkan dentik) itu tidak apa-apa. 

 
Menghasilkan uang secepat itu adalah suatu hal (diluar trading) yang tidak 

pernah dialami kebanyakan orang. Jadi ketika hal itu terjadi, dan orang itu tidak siap 
secara mental, seringkali orang tersebut berusaha mengembalikan uang tersebut 
dengan melakukan kesalahan trading, atau trading gila-gilaan tanpa mempedulikan 
resiko. Menurut saya, hal ini terjadi karena rasa bersalah yang dalam diri orang 
tersebut yang timbul karena menghasilkan uang sebegitu cepat tanpa usaha yang 
banyak. 

 
Dalam kasus seperti ini, kita membutuhkan latihan visualisasi untuk 

membiasakan diri terhadap keuntungan besar yang tidak disangka-sangka. Dengan 
kata lain, kita harus merubah citra diri kita menjadi seseorang yang pantas 
menghasilkan keuntungan (besar atau kecil) dari pasar dan melindungi keuntungan 
tersebut. 

 
Penting diingat bahwa kebanyakan orang tidak mempercayai perasaan ini. 

Mereka merasa mereka pantas menghasilkan uang dalam jumlah yang besar dan tidak 
ada yang salah dengan itu. Tapi dalam kenyatannya, pemrograman (hal-hal yang 
mereka pelajari selama menjadi dewasa) yang mereka terima selama hidup mereka 
sangat terintegrasi dalam diri mereka sehingga mereka tidak sadar sebenarnya mereka 
dalam masalah. 

 
Satu-satunya hal yang bisa saya ajarkan adalah hasil dari trading anda adalah 

kunci sebenarnya. Jika anda bisa bertahan kepada keuntungan besar anda tanpa 
mengembalikannya kembali ke pasar, maka anda berada dalam keaadaan yang baik. 
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Dalam kasus ini, citra diri anda setuju dengan pemikiran tentang keuntungan besar 
yang tidak disangka-sangka. 

 
Tapi disisi lain, jika anda mendapat kemenangan besar dalam trading dan 

segera setelah itu anda mengembalikannya ke pasar dengan membuat keputusan jelek, 
maka jelaslah bahwa citra diri anda tidak sesuai dengan uang yang anda hasilkan. 
Karena jika sesuai, anda akan bisa mempertahankan keuntungan anda. Sekali lagi 
kebanyakan orang tidak mengakui hal ini karena mereka merasakannya dnegan sangat 
dalam dan tidak berpikir dengan sadar tentang hal itu.  

 
Tapi anda harus yakin bahwa melalui teknik visualisasi, hal ini bisa diubah. 

Anda akan belajar untuk merubah citra diri anda agar bisa menerima dan melindungi 
keuntungan besar.  
 
LATIHAN 
 

1. Gunakan teknik relaksasi �Tubuh Tenang, Pikiran Tenang� untuk mencapai 
keadaan relaks. 

2. Masuki bioskop yang ada dalam pikiran anda. Ingatlah untuk membuat teater 
anda senyaman mungkin. Pastikan di dalamnya ada kursi yang bagus, lembut 
dan nyaman untuk anda duduki. Ingat, detail sangat penting. Perhatikan detail. 
Apakah layarnya besar atau kecil? Bagaimana sandaran tangannya? Detail, 
detail, detail. Pada titik ini, anda berusaha untuk memperkuat imajinasi anda 
dan melihat gambaran yang ada dalam mata batin anda dengan sangat jelas. 
Jika anda belum bisa melihat gambarannya dengan jelas, jangan khawatir, hal 
itu akan lebih mudah seiring dengan berjalannya waktu dan latihan. 

3. Seperti latihan sebelumnya, kita kebanyakan hanya akan melihat hasil akhir. 
Teknik visualisasi bekerja paling efektif ketika anda secara gamblang melihat 
diri anda mencapai tujuan anda. Jika anda melakukannya dengan cukup, alam 
bawah sadar anda yang sangat kuat akan muncul dengan cara-cara untuk 
mencapai tujuan anda. Tapi pertama, anda harus melihat tujuan anda dengan 
jelas dulu. 

4. Inilah yang berusaha kita lakukan. Tujuan kita adalah untuk menyimpan 
keuntungan besar dan tidak mengembalikannya ke pasar. Jadi, masuki teater 
pikiran anda dan lihatlah dengan jelas diri anda menutup perdagangan dengan 
kemenangan (misalnya menghasilkan USD 1500). Setelah itu dilakukan, 
kebanyakan orang merasa cukup baik akan dirinya. Dan tidak ada yang salah 
dengan hal itu. Tapi seringkali hal ini membuat anda terlalu percaya diri. Anda 
mungkin merasa anda lebih pintar dari pasar atau anda mungkin berpikir 
bahwa sangat gampang menghasilkan uang dari trading. 

5. Jadi gambaran jelas yang harus anda lihat selanjutnya adalah daripada merasa 
terlalu percaya diri, anda harus mengambil posisi defensif. Tentu saja, saat 
anda telah menghasilkan uang, anda harus mempertahankannya. Lihat diri 
anda mengambil resiko lebih kecil daripada biasanya dan anda harus mau 
menutup perdagngan jika ia tidak menghasilkan keuntungan dengan cepat (ini 
kebalikan dengan yang dilakukan kebanyakan trader. Setelah keuntungan 
besar, mereka mengambil reiko lebih dari biasanya dan tidak siap keluar dari 
kesempatan yang buruk karena mereka memiliki keuntungan besar untuk 
menutupi apabila mereka mendapat kerugian). Dalam latihan ini, kita harus 
belajar kebiasaan yang baru. Kita harus mempelajari kebiasaan melindungi 

art
us

fin
an

ce
.co

m



keuntungan kita dan menghilangkan kebiasaan memberikannya kembali ke 
trader lain. Ingat, anda bisa membuat film pikiran anda sesuai dengan 
keinginan anda sendiri. Dengan memvisualisasikan diri anda sesuai dengan 
apa yang ingin anda capai di masa depan, anda membiasakan pikiran anda 
terhadap kebiasaan baru ini. 

6. Dalam teater pikiran anda, lihat diri anda melakukan hal yang tidak biasa 
dilakukan orang lain. Setelah keuntungan besar, lihat diri anda mengambil 
posisi defensif dalam perdagangan selanjutnya. Lihatlah detail dari 
perdagangan berikutnya. Lihat diri anda mengangkat telepon untuk 
memberikan perintah. Bagaimana rasa telepon di tangan anda? Lihat diri anda 
memperhatikan chart, dan jika perdagangan tidak terasa benar, lihat diri anda 
menelopne broker anda dan keluar dari perdagangan untuk melindungi 
keuntungan yang baru anda raih. Lihatlah secara mendetail! Ingat, anda bisa 
membuat film seperti apapun dalam mata batin anda. Pastikan bahwa dalam 
film tersebut, anda melakukan hal yang benar untuk melindungi diri anda dan 
bertindak sesuai dengan kepentingan utama anda. 

 
Setelah menonton film dalam bioskop pikiran anda berkali-kali (setidaknya 

sekali sehari selama sebulan), pemrograman yang telah anda lakukan dalam alam 
bawah sadar anda akan merubah diri anda sejalan dengan kebiasaan baru yang anda 
pelajari, dan seperti belajar menalikan sepatu, hal itu akan menjadi otomatis. Tapi 
anda tetap butuh latihan. Tanpa latihan mental, anda tidak bisa berubah. Tekad saja 
tidak cukup untuk merubah kebiasaan anda. Anda harus melihat gambaran dalam 
mata batin anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk merubah kebiasaan anda. 
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Bab 29 
 

Meningkatnya Laporan Ekuitas 
 
Ini adalah latihan visualisasi yang telah saya gunakan selama bertahun-tahun. 

Menurut saya, latihan ini sangat efektif. Idenya adalah memvisualisasikan ekuitas 
(uang) dalam rekening anda yang terus meningkat. Ini adalah latihan yang sangat 
mudah dan harus dilakukan tiap hari. 
 
LATIHAN 
 

1. Gunakan teknik relaksasi �Tubuh Tenang, Pikiran Tenang� untuk mencapai 
keadaan relaks. 

2. Visualisasikan bagaimana laporan perdagangan anda dalam mata batin. Cara 
terbaik melakukannya adalah dengan benar-benar melihat laporan 
perdagangan anda dan visualisasikan ke dalam mata batin anda. 

3. Jika anda memiliki hard copy (berbentuk kertas) dari laporan perdagangan 
anda, rasakan bagaimana kertas tersebut ada di tangan anda. Lihat bagaimana 
nama dan nomer rekening anda ada di atas. Lihat nama perusahaan broker 
anda di atas. Perhatikan perdagangan pada hari sebelumnya. Lihat semua 
detail dari catatan anda dalam mata batin anda. Jika anda menerima laporan 
perdagangan melalui e-mail, maka bayangkan layar komputer anda. Penting 
untuk melihat laporan anda (dalam pikiran) seperti anda benar-benar 
melihatnya. 

4. Sekarang saya ingin anda memperhatikan tujuan harian anda. Katakanlah 
untuk latihan ini tujuan harian kita adalah menghasilkan USD 500 setiap hari. 
Kita harus memvisualisasikan tujuan harian kita ditambahkan kepada laporan 
harian sebelumnya. Jadi singkatnya, katakanlah kemarin dalam rekening saya 
terdapat uang sebesar USD 7200. Hari ini saya ingin memvisualisasikan 
rekening saya setelah menghasilkan USD 500, maka saya melihat rekening 
saya memiliki USD 7700 di dalamnya. 

5. Tetapi hal itu tidak cukup untuk melihat peningkatan dalam ekuitas. Anda 
harus melihat detail lebih banyak supaya hal ini terasa nyata bagi kita. Kita 
harus melihat perdagangan yang menghasilkan USD 500 tersebut. Jadi saat 
anda melihat laporan anda dalam mata batin, anda juga harus melihat 
perdagangan yang menghasilkan USD 500 atau berapapun tujuan yang anda 
miliki. 

6. Perdagangan-perdagangan ini bisa diciptakan atau benar-benar pernah anda 
alaami di masa lalu. Bahkan, latihan ini akan bekerja dengan lebih baik jika 
anda pernah mengalami hari dimana anda berhasil memenuhi tujuan anda. 
Anda harus menggunakan hari-hari tersebut dalam latihan mental anda. 
Hidupkan kembali perasaan yang anda miliki setelah hari dimana anda 
mencapai tujuan tersebut dan rasakan perasaan kemangan sekali lagi. Lihat 
diri anda melihat laporan dan merasakan perasaan puas setelah satu hari 
trading yang menguntungkan. Ingatlah untuk mencoba dan merasakan 
perasaan kemenangan yang anda miliki saat anda mengalami hari trading yang 
baik. Perasaan itu akan sangat penting jika anda ingin memprogram ulang 
mekanisme kesuksesan anda. 

7. Jika anda tidak pernah mengalami hari kemenangan, tidak apa-apa. 
Gunakanlah pengalaman hidup anda ketika anda sukses dalam suatu hal dan 
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ingatlah dengan jelas pengalaman tersebut sebelum anda mentransfernya ke 
dalam laporan perdagangan anda. Lalu ciptakan perdagangannya. Ingatlah 
bahwa alam bawah sadar tidak bisa membedakan pengalaman sebenarnya dan 
pengalaman yang dibuat dengan sangat mendetail. Jadi lebih baik jika anda 
bisa menggunakan pengalaman sebenarnya, tetapi pengalaman yang dibuat 
dengan detail juga bisa digunakan. 

 
Latihan ini paling baik dilakukan pagi hari sebelum pasar dibuka. Anda harus 

melihat diri anda meraih tujuan anda sejelas mungkin. Setelah melakukan ini 
beberapa waktu, latihan ini akan membantu kekuatan alam bawah sadar anda untuk 
mencapai tujuan. Percaya atau tidak, melakukan latihan ini akan membantu anda 
menghindari kesalahan trading karena pikiran anda akan sangat terfokus pada tujuan 
anda. Sehingga, jika anda akan membuat kesalahan trading, alam bawah sadar anda 
(jika dilatih dengan benar) akan memproses ulang cara pikir anda dan membantu anda 
menghindari kesalahan tersebut dari awal. Tapi hal ini hanya akan terjadi jika anda 
berlatih dengan cukup dan bisa melihat gambaran tersebut secara jelas dalam mata 
batin anda. Hal ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi akan terjadi melalui 
latihan setiap hari. 
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Bab 30 
 

Latihan Mengambil Keputusan 
 
Alasan kenapa orang tidak bisa mengambil keputusan saat mereka melihat 

kesempatan hanyalah satu. Mereka takut! Mereka tidak takut kepada pasar, tapi pada 
diri mereka sendiri. Ketakutan mereka datang karena mereka tidak memiliki 
kepercayaan sepenuhnya pada diri mereka sendiri untuk bertindak sesuai kepentingan 
utama mereka. 

 
Anda takut diri anda tidak mampu melakukan apa yang anda inginkan, 

kapanpun itu tanpa ragu-ragu. Menjadi takut membuat anda membeku dan membuat 
anda tidak mampu mengambil keputusan (dalam mengeksekusi perdagangan). Hal ini 
menyebabkan anda kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan adalah masalah 
yang timbul karena anda tidak mampu mengambil keputusan. 

 
Setelah kita kehilangan kesempatan (karena kita takut), kita membuat skenario 

tidak realistis dalam pikiran kita. Contohnya, katakanlah kita ingin masuk ke dalam 
pasar. Kesempatan untuk masuk dalam pasar datang, tetapi kita tidak melakukannya 
karena kita takut. Hal terburuk yang bisa terjadi datang dari pikiran kita sendiri. 

 
Pasar terus bergerak dan kita mulai menghitung jumlah uang yang tidak bisa 

kita dapat karena kita tidak mengambil keputusan. Jika pasar bergerak kearah kita 
sebanyak 500 poin, kita berpikir seharunya kita mendapat 500 poin tersebut. Kita 
melakukannya walaupun hal ini terasa tidak realistis. Ini berarti mekanisme kegagalan 
sedang bekerja. 

 
Cara berpikir seperti ini akan merusak perdagangan kita di masa depan. Kita 

secara mental menyalahkan diri sendiri karena kehilangan perdagangan itu dan kita 
merasa kehilangan uang yang seharusnya kita dapatkan dari perdagangan itu. Kita 
marah kepada diri sendiri. Kita menyebut diri kita bodoh dan idiot. Kita terus 
memikirkan perdagangan itu dalam pikiran kita berpikir tentang hal salah yang kita 
lakukan. Ini persis dengan teknik visualisasi. Perbedaannya adalah disini anda 
memvisualisasikan diri anda melakukan hal yang sama. Dengan terus berpikir bahwa 
anda adalah orang yang tidak bisa mengambil keputusan, anda memaksakan 
pemikiran tersebut dalam alam bawah sadar anda. Hal ini sangat destruktif dan 
membuat semuanya lebih buruk. 

 
Jadi kita butuh sebuah latuhan yang membantu kita mengambil keputusan saat 

kita melihat kesempatan perdagangan. Kita harus melupakan ketakutan di masala lau 
yang menyebabkan kita tidak mampu mengambil keputusan. Dan kita harus 
menghindari visualisasi atau pikiran tentang kesalahan yang kita buat dan kesempatan 
yang terlewati. Kita tidak bisa merubah masa lalu, hanya masa depan. 
 
LATIHAN 
 

1. Gunakan teknik relaksasi �Tubuh Tenang, Pikiran Tenang� untuk mencapai 
keadaan relaks. 
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2. Dalam latihan ini, kita harus memvisualisasikan diri kita mampu mengambil 
keputusan tanpa ragu-ragu saat kita melihat kesempatan atau saat kita harus 
keluar dari perdagangan. 

3. Masuki teater dalam pikiran anda dan pertama putar ulang (dengan detail) 
saat-saat anda mengambil keputusan segera setelah anda melihat kesempatan 
dalam trading. Ingatlah untuk melihat dengan mendetail. Lihat diri anda 
memeperhatikan chart dan melihat kesempatan. Anda melihat lampu hijau 
dalam pikiran anda dan anda tidak ragu. Anda mengangkat telepon, menekan 
nomor, dan membuat penawaran. (Bisakah anda meraskan telepon di tangan 
anda? Perhatikan bagaimana anda duduk di kursi memperhatikan layar). 

4. Lihatlah perdagangan bergerak ke arah anda. Rasakan perasaan yang anda 
rasakan saat anda melihat kesempatan dan mengambilnya. Rasakan apa yang 
anda rasakan ketika anda tidak ragu dan mampu membuat keputusan tanpa 
rasa ragu. 

5. Jika anda tidak pernah mengalami perdagangan dimana anda nyaman 
membuat keputusan, maka coba ini: Ingatllah saat dimana anda melakukan 
sesuatu dan merasa nyaman dengan itu walaupun hal itu tidak nyaman bagi 
orang lain. Misalnya, mungkin anda adalah seorang negosiator yang baik dan 
anda tidak takut menawar harga saat orang lain tidak percaya diri. Ingatlah 
saat itu dengan jelas dan rasakan kembali rasa percaya diri anda. Atau 
mungkin anda adalah orang yang ahli memperbaiki sesuatu dan tidak ragu 
mengambil pekerjaan perbaikan yang besar. Anda tentu saja merasa sangat 
percaya diri bahwa anda bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan benar. 
Lalu ganti adegan dalam mata batin anda ke dalam situasi trading dan lihat diri 
anda mengambil keputusan pada waktu yang benar. Tidak apa-apa untuk 
menciptakan situasi tersebut selama anda bisa merasakan rasa percaya diri dan 
anda melihat gambaran tersebut secara mendetail dan jelas. Anda musti 
merasa percaya diri dulu. 

6. Juga lihat diri anda melikuidasi perdagangan anda pada saat yang anda pikir 
tepat. Lihat detailnya dengan jelas. Lihat diri anda secara jelas keluar dari 
perdagangan. Atau jika anda berdagang melalui komputer, lihat diri anda 
menekan tombol untuk melikuidasi perdagangan. Rasakan rasa percaya diri 
yang anda dapat dari perdagangan yang sukses.  

7. Sekali lagi, penting melakukan latihan ini setiap hari. Latihan tidak akan 
berhasil dalam satu hari. Anda tidak menjadi takut dalam mengambil 
keputusan dalam sehari, jadi anda tidak bisa berharap memperbaiki masalah 
itu dalam satu hari juga. Latihan ini juga akan bekerja lebih baik jika anda 
melakukannya dalam waktu yang sama setiap harinya. 

8. Latihan mental ini akan memprogram ulang citra diri anda. Setelah beberapa 
minggu latihan, jika anda telah merasakan rasa percaya diri, ketidakmampuan 
anda mengambil keputusan akan teratasi. 

 
LATIHAN 
 

Berusaha melakukan latihan ini setelah perdagangan yang gagal atau setelah 
hari yang buruk tidak akan berhasil. Anda tidak mungkin cukup relaks untuk 
melakukan proses visualisasi jika anda masih kesal atau marah kepada diri anda 
sendiri. Saya sarankan anda melakukan latihan ini hanya jika anda sedang relaks. 
Mencoba melakukannya saat anda marah tidak akan menghasilkan apapun dan akan 
menghalangi anda berlatih di masa depan. 
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Jika anda mengalami hari yang buruk, saya sarankan anda istirahat sebentar 

sebelum anda melakukan latihan. Istilah �waktu menyembuhkan luka� dipakai disini. 
Jika anda memberikan diri anda waktu untuk menenangkan diri (sehari, sejam, 
berapapun), anda akan berada di posisi yang jauh lebih baik untuk relaks dan benar-
benar mendapatkan keuntungan dari latihan ini. 
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Bab 31 
 

Latihan Membatasi Resiko 
 
Seperti yang telah kita pelajari, membatasi resiko anda sebisa mungkin 

adalah kunci perdagangan yang sukses. Kebanyakan orang tidak menyadarinya saat 
mereka mulai trading. Mereka berpikir bahwa melakukan perdagangan yang sukses 
akan membuat mereka kaya. Tapi jika anda sudah trading pada waktu yang cukup 
lama, anda tahu hal itu tidak jauh dari kenyataan. 

 
Kunci untuk bertahan di dunia trading adalah dengan menghindari masalah 

dan menghindari kerugian besar sambil melindungi perdagangan menguntungkan 
anda agar tidak berubah menjadi perdagangan yang merugikan. Tanpa kecakapan ini, 
semua perdagangan menguntungkan di dunia tidak akan membantu anda bertahan. 

 
Saya rasa masalah sebenarnya datang karena kebanyakan orang tidak 

mempelajari ini sampai mereka telah terbiasa dengan kebiasaan buruk dan sulit untuk 
berubah. Bagi kebanyakan orang, mereka sadar mereka harus mengambil posisi 
defensif terhadap perdagangan mereka, tapi mereka tidak cepat menyadarinya. 
Bahkan, jika mereka akhirnya menyadari bahwa mereka harus melindungi diri mereka, 
mereka biasanya telah memiliki kebiasaan buruk yang berlawanan dengan ide 
melindungi diri tersebut. 

 
Saya telah bertemu ribuan trader. Sayangnya, kebanyakan dari mereka 

menghadapi masalah yang sama. Karena mereka sering merugi, mereka menjadi 
sangat tamak saat mendapat keuntungan. Bahkan mereka sangat tamak sehingga 
mereka tidak melindungi keuntungan mereka pada perdagangan selanjutnya. 
Bukannya mereka tidak tahu mereka harus melindungi diri (dengan mengikuti stop 
order untuk melindungi keuntungan atau mengunci di titik break-even). Mereka tahu 
mereka harus mengambil posisi defensif (dengan kata lain membatasi resiko mereka 
sebisa mungkin), tapi ketamakan dan kebiasaan buruk mereka membuat mereka 
melupakan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Dan tentu saja tidak heran jika 
orang-orang seperti ini membuat keuntungan besar menjadi kerugian besar.  

 
Mustahil untuk sukses jika anda masih memiliki kebiasaan buruk itu. 

Ketamakan membuat anda tidak melindungi diri anda sendiri. Ketamakan bukan 
kepentingan utama anda. Malah ketamakan anda adalah kepentingan trader lain 
karena jika anda tamak, anda akan memberikan uang anda kepada trader lain. Tidak 
mungkin lagi mempertahankannya. 

 
Jadi kita membutuhkan latihan untuk membantu kita membatasi resiko. 

Sehingga kita akan konsisten bertindak sesuai dengan kepentingan utama kita dan 
tidak tamak. Menurut saya, jika anda secara konstan merubah keuntungan anda 
menjadi kerugian, anda tidak bertindak beradasarkan kepentingan utama anda dan 
latihan ini bisa membantu anda merubahnya. 
 
LATIHAN 
 

1. Gunakan teknik relaksasi �Tubuh Tenang, Pikiran Tenang� untuk mencapai 
keadaan relaks. 
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2. Dalam latihan ini, kita secara mental harus berlatih mengikuti stop order untuk 
mengunci di titik break-even dan perdagangan menguntungkan. Penting sekali 
untuk mengambil posisi defensif ketika trading, dan latihan ini bisa membantu 
kita mempelajari kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, kita harus belajar untuk 
�menghindari masalah�. (Ini adalah istilah yang digunakan di dunia trading 
yang berarti seorang trader telah mengalami hari yang buruk, tapi masih 
bertindak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Dengan kata lain, walaupun 
ia mengalami kerugian, tetapi tidak terlalu banyak.) 

3. Seperti pada latihan sebelumnya, anda harus memvisualisasikan beberapa 
perdagangan di masa lalu dimana anda sukses. Harapannya, anda bisa 
mengingat saat-saat dimana anda berhasil mengikuti stop order untuk 
mengunci keuntungan dan saat-saat anda sukses. Ingatlah detail (sebanyak 
mungkin) dari perdagangan tersebut dan rasakan kembali perasaan 
kemenangan yang anda pernah rasakan. Putar ulang perdagangan tersebut 
dalam pikiran anda dan tekankan bahwa anda telah bertindak sesuai dengan 
kepentingan utama anda melalui melindungi diri dan perdagngan anda. 

4. Jika anda tidak bisa mengingat perdagangan dimana anda mengikuti stop order 
anda, atau jika anda tidak pernah mengalami perdagangan seperti itu, maka 
berpura-puralah. Ingat untuk memasukkan sembanyak mungkin detail dan 
untuk merasakan bagaimana perasaan anda jika anda benar-benar bertindak 
sesuai dengan kepentingan utama dan berhasil. Akan membantu jika anda bisa 
mengingat saat-saat anda merasa percaya diri (walaupun di luar dunia trading). 

5. Adegan berikutnya yang harus anda lihat dalam mata batin adalah masuk ke 
dalam perdagangan yang menawarkan kesempatan baik. Sekali lagi, lebih 
mudah jika anda pernah mengalaminya. Tapi jika belum, maka anda bisa 
menciptakan situasi seperti itu. Lihat diri anda memasuki perdagangan dan 
menggunakan stop order (yang harus selalu anda gunakan). Sekali lagi, 
lihatlah diri anda mengamati pasar dengan detail. Bagaimana bentuk 
komputernya? Bagaimana rasa mouse di di tangan anda? Apa yang ada di 
sekeliling anda? Telepon? Keyboard? Printer? Lihatlah secara mendetail. 

6. Hal yang harus dilihat selanjutnya dalam film kecil ini adalah bergeraknya 
pasar ke arah yang kita inginkan. Selanjutnya, kita memilih titik dimana pasar 
seharusnya bergerak dan lalu mengikuti titik henti kita ke break-even. 

7. Saat anda mengikuti stop order ke break-even, pastikan dalam mata batin anda 
anda melakukan apa saja untuk mengikuti titik henti anda. Lihat diri anda 
menelepon dan membatalkan penempatan stop order anda. Lihat diri anda 
membersihkan harga lama dari stop order dan memasukkan harga baru. 

8. Jika anda berdagang melalui komputer, lihat diri anda menekan tombol untuk 
merubah stop order ke break-even. Lihat diri anda menekan tombol yang 
benar untuk memasukkan perintah. Lakukan apa saja dalam pikiran anda 
seperti apa yang akan anda lakukan di kehidupan nyata. 

9. Mari kita bergerak ke adegan selanjutnya. Sekarang lihatlah pasar terus 
bergerak ke arah yang anda inginkan. Katakanlah pasar telah bergerak sejauh 
USD 800 ke arah anda. Dalam mata batin anda, lihat pasar bergerak sejauh 
USD 800 ke arah anda. Anda tentu saja tidak ingin kehilangan uang tersebut. 
Maka anda harus menggunakan stop order anda untuk mengunci keuntungan. 

10. Lihat diri anda mengikuti stop order untuk mengunci sebagian keuntungan 
anda. Lihat diri anda menelepon untuk membatalkan lalu menempatkan 
kembali titik henti anda. Lihat diri anda menghapus harga lama dan 
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memasukkan harga baru. Apakah ada order number? Bayangkan anda 
menuliskannya juga. 

11. Sekarang lihat pasar bergerak ke arah berlawanan dan sampai ke titik henti 
anda. Lihat diri anda mendapat keuntungan karena anda telah bertindak sesuai 
dengan kepentingan utama anda. Rasakan perasaan kemenangan itu, dan 
bersiaplah untuk masuk ke perdagangan selanjutnya. 

 
Salah satu hal terpenting yang bisa anda pikirkan (dan mulai jadikan 

kebiasaan) adalah perdagangan sebelumnya telah berakhir. Tidak peduli apa yang 
akan terjadi selanjutnya, perdagangan itu sudah selesai dan sekarang waktunya untuk 
melupakannya dan masuk ke perdagangan selanjutnya. Banyak orang terjebak dalam 
pemikiran bahwa mereka seharusnya melakukan hal lain. Pada akhir dari latihan 
visualisasi ini, anda harus melihat diri anda melupakan perdagangan sebelumnya 
dengan tanpa kesulitan (tidak peduli hal apa yang terjadi), dan masuklah ke 
perdagangan berikutnya. Latihan selanjutnya akan membantu anda melupakan 
perdagangan anda yang sebelumnya. 
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Bab 32 
 

Membersihkan Kalkulator 
 
Latihan ini berangkat dari apa yang kita sebut sebagai �gambaran tegangan 

tinggi�. �Gambaran Tegangan Tinggi� adalah sebuah gambaran mental, simbol, atau 
film mental pendek yang gamblang, gampang diingat dan bisa memiliki akibat yang 
substansial dalam pemikiran kita. Gambaran tegangan tinggi adalah gambaran yang 
kita lihat dalam pikiran kita yang familiar dan berhubungan dengan semua orang. Hal 
ini sedikit berbeda dengan film mental yang telah kita bicarakan. 

 
Semua orang familiar dengan sebuah kalkulator dan bagaimana rasa 

memegangnya. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan latiahn �membersihkan 
kalkulator� untuk membantu kita melupakan perrdagangan masa lalu dan dengan 
percaya diri masuk ke perdagangan selanjutnya. 

 
Tidak bisa melupakan perdagangan yang telah lewat adalah masalah yang 

dimiliki kebanyakan orang. Misalnya, jika seseorang mengalami kerugian, mereka 
mengambil hasil dari perdagangan yang rugi tersebut dan hal itu mempengaruhi 
tindakan mereka di perdagangan sleanjutnya. Tapi saya harap anda tahu, satu 
perdagangan tidak ada hubungannya dengan yang lain. Pasar tidak peduli bagaimana 
hasil perdagangan anda yang sebelumnya. 

 
Walaupun kebanyakan orang menyadari hal ini, mereka masih membiarkan 

perdagangan yang sudah lewat mempengaruhi apa yang akan mereka lakukan 
selanjutnya. Misalnya, jika anda mengalami kerugian USD 500 dalam perdagangan 
terakhir, apakah ada hubungannya dengan berapa banyak kesempatan pasar akan 
bergerak ke arah yang anda inginkan pada perdagangan berikutnya? Tentu saja tidak. 
Tapi kebanyakan orang tidak akan puas sampai mereka mendapatkan kembali USD 
500 itu. Mereka tidak memperhatikan bahwa mungkin pasar tidak menawarkan USD 
500 dalam perdagangan berikutnya, tapi karena mereka tidak bisa melupakan 
perdagangan yang telah lewat, merekae tidak puas sebelum mendapatkan USD 500. 
sikap seperti ini menghasilkan keputusan-keputusan trading yang sangat buruk. 

 
Jadi yang dibutuhkan adalah latihan yang bisa membantu kita melupakan 

perdagangan yang telah lewat (tidak peduli apapun yang terjadi) dan membantu kita 
masuk ke perdagangan berikutnya dengan percaya diri. �Latihan tegangan tinggi� ini 
akan membantu anda masuk ke perdagangan berikutnya tanpa mengizinkan 
perdagangan terakhir mempengaruhi anda secara negatif. 
 
LATIHAN 
 

1. Gunakan teknik relaksasi �Tubuh Tenang, Pikiran Tenang� untuk mencapai 
keadaan relaks. 

2. Bayangkan anda memegang kalkulator yang sangat besar dalam mata batin 
anda. Rasakan kalkulator tersebut di tangan anda. Lihat layar dan bermacam 
tombol yang ada disana. Bayangkan diri anda membeli dan menjual dalam 
trading dan bayangkan hasil dari perdagangan terakhir anda di layar kalkulator. 

3. Sekarang lupakan perdagangan itu. Tidak peduli anda rugi, untung, atau hanya 
break-even. Anda harus melupkannya dan masuk ke perdagangan berikutnya. 
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Apapun yang terjadi, kita tidak bisa merubah masa lalu. Kita hanya bisa 
membersihkan pikiran kita agar bisa produktif di masa depan. Inilah yang 
berusaha dilakukan teknik membersihkan kalkulator. 

4. Setelah anda bisa melihat perdagangan anda dalam layar kalkulator, hapus 
semuanya. Lihat dalam mata batin anda anda menekan tombol CLEAR di 
kalkulator. Tarik napas dalam saat anda menekan kalkulator. Saat anda 
mengangkat jari anda dari tombol, keluarkan napas dan keluarkan semua 
ketegangan anda saat anda menghapus layar di kalkulator. Dengan menekan 
tombol clear, anda memusnahkan perdagangan itu selamanya. Anda tidak bisa 
merubahnya, anda hanya bisa maju terus dan melupakannya. 

5. Sekarang lihatlah layar kalkulator yang kosong setelah anda menekan tombol 
clear. Perdagangan terakhir anda hilang selamanya. Ambil waktu untuk 
meraskan seberapa relaksnya diri anda. 

6. Sekarang anda telah siap secara mental untuk melihat kesempatan trading 
selanjutnya. Setelah kalkulator anda dibersihkan, perdagangan anda yang 
berikutnya berdiri sendiri. Dengan kata lain, perdagangan berikutnya tidak ada 
hubungannya dengan perdagangan yang anda lakukan sebelumnya. Dan 
karena layar kalkulator telah kosong, perdagangan yang telah lewat tidak bisa 
mempengaruhi perdagangan selanjutnya. 

7. Latihan ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi dengan tetap berlatih, 
latihan ini akan menjadi mudah. Setelah tidak berapa lama, anda akan mampu 
mempraktekkan latihan �membersihkan kalkulator� hanya dalam hitungan 
detik. 
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Bab 33 
 

Membuat Latihan Visualisasi Anda Sendiri 
 
Sekarang setelah anda melihat beberapa latihan visualisasi, anda bisa 

menggunakannya untuk memperbaiki perdagangan anda. Anda telah melihat 
bagaimana latihan tersebut bekerja dan bagaimana menggunakan pengalaman nyata 
maupun buatan bisa menghasilkan keuntungan besar bagi anda. 

 
Anda telah melihat bagaimana penggunaan detail bisa membuat teknik 

visualisasi bekerja lebih baik. Anda telah mendapat banyak cara untuk masuk dalam 
teater pikiran anda dan merubah kebiasaan buruk menjadi baik. Anda telah melihat 
bagaimana perasaan relaks sangat penting sebelum memulai latihan. 

 
Dengan latihan, anda sekarang bisa melihat gambaran mental secara jelas 

dalam mata batin anda. Sekarang inilah waktunya bagi anda untuk Membuat Latihan 
Visualisasi Anda Sendiri. Setelah anda mempelajari banyak hal penting, seharusnya 
mudah bagi anda untuk membuat latihan tersebut. 

 
Anda hanya harus menemukan bagian apa dari proses trading anda yang 

masih bermasalah. Atau dengan kata lain, apa saja kebiasaan jelek anda dalam trading. 
Setelah menemukannya, buatlah beberapa latihan visualisasi untuk menghilangkan 
kebiasaan tersebut. Ini adalah beberapa hal yang harus anda ingat saat membuat 
latihan anda sendiri: 
 

1. Anda harus relaks saat melakukannya. Latihan dengan disertai sikap yang stres 
atau tegang tidak akan berhasil. 

2. Gunakan detail sebanyak mungkin. Selalu gunakan perasaan untuk membantu 
anda bervisualisasi. Anda harus melihat, merasa, membaui, dan mendengar 
semua hal dalam visualisasi anda dengan jelas. Jika anda tidak bisa, teruslah 
berlatih sampai bisa. Ingat, sebagai orang dewasa kita tidak lagi menggunakan 
imajinasi kita seperti ketika kita kecil. Anda harus menguatkan imajinasi anda. 
Butuh latihan dan waktu untuk mencapainya. 

3. Coba untuk melakukan latihan pada waktu yang sama setiap harinya. Hal ini 
memperkuat kebiasaan. 

4. Ingatlah untuk membangun sebuah bioskop dalam pikiran anda dimana anda 
akan menonton proses visualisasi. Dr. Maltz menemukan bahwa penggunaan 
bioskop (yang familiar bagi setiap orang) bisa menghasilkan hasil yang jauh 
lebih baik dalam usaha melihat gambaran dengan jelas. 

5. Ingatlah kesuksesan yang pernah anda raih untuk memberikan anda perasaan 
kemenangan sebelum dan sesudah bervisualisasi. Hal ini akan memberikan 
anda rasa percaya diri untuk sukses di masa depan. Jadikan hal ini kebiasaan. 

6. Lihatlah diri anda melalui sudut pandang positif. Dengan kata lain, jangan 
hukum diri anda karena kesalahan yang anda buat. Sebaliknya, maafkan diri 
anda dan jalan terus. Jika anda terus mengingat kesalahan anda, anda 
sebenarnya berlatih melakukan kesalahan itu sehingga kesalahan tersebut akan 
terjadi dan terjadi lagi. Lupakan dan maafkan kesalahan anda. 

 
Teknik Psycho-Cybernetics bisa membantu anda jauh dari sekedar menjadikan 

anda trader yang lebih baik. Teknik ini bisa membantu anda dalam hal hubungan, 
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kompetisi, rasa percaya diri, aktivitas sosial, dsb. buku Psycho-Cybernetics telah 
menolong ratusan ribu orang memperbaiki hidup mereka di berbagai bidang. Tidak 
ada alasan teknik ini tidak bisa berguna bagi anda. 

 
Lebih Banyak Lagi Teknik Visualisasi 

 
Saya ingat saat saya pertama kali belajar menggunakan teknik visualisasi 

beberapa tahun lalu. Jika saya mendapat masalah dalam pedagangan, saya akan 
membuat teknik visualisasi untuk membantu saya keluar dari masalah. Berikut ini 
adalah metode visualisasi yang telah saya gunakan di masa lalu. Hal ini saya 
informasikan untuk menunjukkan betapa mudahnya membuat teknik anda sendiri 
untuk membantu anda dalam masalah trading apapun yang mungkin anda hadapi. 

 
Trading Terlalu Awal 
 
Waktu saya pertama kali trading secara independen, saya memulai 

perdagangan segera setelah pasar dibuka. Saya terlalu terbiasa trading secara formal 
dimana saya akan melakukan 150-200 perdagangan per hari (yang sebenarnya jumlah 
kecil0. karena hal ini, saya ingin berdaganga segera setelah pembukaan, walaupun hal 
itu bukan kesempatan yang terbaik. Saya hanya ingin terlibat di dalamnya karena saya 
sudah terbiasa. 

 
Masalahnya adalah hal ini menghabiskan banyak uang karena saya biasanya 

banyak mengalami kerugian di waktu pembukaan S&P 500 Futures. Hal ini juga 
menempatkan saya dalam pmikiran negatif (tentu saja jika hari anda dimulai dengan 
perdagangan yang rugi). Jadi saya membuat teknik visualisasi ini untuk menghindari 
saya berdagang sampau anda kesempatan yang jelas: 
 

1. Gunakan teknik relaksasi �Tubuh Tenang, Pikiran Tenang� untuk mencapai 
keadaan relaks. 

2. Lihat diri anda dalam teater pikiran anda. Anda harus melihat diri anda duduk 
di depan komputer segera setelah pasar dibuka. Lihatlah diri anda dengan 
mendetail. Lihat jam segera setelah pasar dibuka. Bagaimana bentuk layar 
komputernya? Bagaimana rasa mouse di tangan anda? Bagaimana rasa 
menekan keyboard? 

3. Saya akan melihat pasar selama setengah jam pertama dari hari itu. Saya akan 
melihat diri saya tergoda untuk melakukan perdagangan. Tetapi dalam 
visualisasi saya, saya akan melihat diri saya bertahan tidak melakukan 
perdagangan karena memikirkan berapa uang yang akan saya hilangkan jika 
saya tidak menunggu sinyal dagang yang jelas. 

4. Saya akan melihat diri saya menunggu sampai setidaknya 30 menit setelah 
pembukaan sebelum melakukan perdagangan pertama hari itu (saya akan 
benar-benar melihat jam dalam pikiran saya dan menghindari trading sampai 
9:00 CST) 

5. Lalu saya akan melihat diri saya menerima sinyal trading yang jelas dan, 
dalam pikiran saya, saya akan mengambil sinyal tersebut. Saya akan melihat 
sinyal tersebut berhasil karena saya sabar dan tidak asal berdagang. Saya akan 
melihat diri saya dengan mengalami keuntungan karena saya sabar menunggu 
untuk memulai dan tidak asal memulai setiap harinya. 
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6. Apakah hal ini berarti selanjutnya saya tidak mengalami kerugian lagi? Tentu 
saja tidak! Tapi hal ini membantu saya melupakan kebiasaan buruk seperti 
harus berada di dalam pasar segera setelah ia dibuka. Dan anda tahu, setelah 
menonton film pendek ini di pikiran saya, perdagangan saya semakin 
membaik. 

 
Apakah Anda Bermasalah Dalam Bervisualisasi? 
 

Inilah cara melakukan latihan visualisasi. Seorang teman memberi tahu saya 
pada saat pertama saa mempelajari teknik visualisasi. Ini diperuntukkan bagi orang 
yang tidak bisa melihat diri mereka sendiri pada saat bervisualisasi. Berikut beberapa 
hal untuk mempermudahnya: 

 
Bebereapa orang memiliki kesulitan melihat diri mereka dalam mata batin. Ini 

adalah masalah yang besar karena sangat mpenting untuk melihat diri anda 
melakukan hal yang anda inginkan dalam mata batin anda. Lalu setelah itu, perilaku 
anda akan mulai berubah. 

 
Jadi saya sarankan, daripada melihat diri anda sendiri dalam mata batin 

anda, coba untuk melihat seseorang yang anda kagumi. Lakukan latihan visualisasi, 
tapi bayangkan bagaimana orang yang anda kagumi menghadapi situasi tersebut. 

 
Alasan mengapa ini akan berhasil karena kita memiliki gambaran yang 

sangat jelek terhadap diri sendiri. Biasanya, alasan mengapa seseorang bermasalah 
dengan teknik visualisasi adalah karena ia tidak cukup percaya bahwa mereka bisa 
berubah. Jadi menggunakan orang yang anda kgumi bisa membut visualisasi menjadi 
lebih mudah. Ingatlah, setelah melihat gambaran orang yang anda kagumi menjadi 
lebih mudah, ubah gambaran tersebut menjadi gambaran tentang diri anda sendiri 
(yang seharusnya anda kagumi lebih dulu!). 
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Bab 34 
 

Lebih Banyak Lagi Latihan Relaksasi 
 
Berikut adalah latihan relaksasi yang bisa digunakan selain teknik �tubuh 

tenang, pikiran tenang� (diambil dari Psycho-Cybernetics). 
 

1. Dalam mata batin anda, lihat diri anda berbaring di atas kasur. Buatlah 
gambaran seakan kaki anda terbuat dari semen. Lihat diri anda berbaring 
dengan dua kaki semen yang berat. Lihat kaki semen yang berat ini masuk 
jauh ke dalam matras karena keberatannya. Lalu bayangkan tangan dan lengan 
anda juga dibuat dari semen. Mereka juga sangat berat dan masuk jauh ke 
dalam kasur dan memberikan tekanan yang kuat ke kasur. Dalam mata batin 
anda, lihat orang lain masuk dan berusaha mengangkat kaki semen anda yang 
berat. Dia berusaha, tetapi terlalu berat. Ia tidak bisa melakukannya. Lakukan 
hal yang sama dengan lengan, leher, dsb. 

2. Tubuh anda adalah boneka marionette. Tangan anda tersambung ke pinggang 
melalui tali. Tangan anda tersambung kepada lengan melalui tali. Lengan anda 
tersambung kepada bahu dengan tali. Kaki, betis dan paha anda juga 
tersambung oleh tali. Tali yang mengontrol rahang dan menyatukan bibir anda 
sangat longgar dan menyebabkan dagu anda jatuh ke dada anda. Semua tali 
yang menyambungkan tubuh anda longgar dan hampir putus sehingga tubuh 
anda hanya terbaring secara bebas di atas kasur. 

 
Banyak orang berpendapat hal ini paling membua relaks. Ingatlah kenangan 

yang santai dan menyenangkan. Selalu ada waktu di hidup seseorang dimana mereka 
relaks, senang, dan damai. Pilih kenangan seperti itu dari masa lalu anda dan 
gambarkan secara detail. Mungkin saja hal itu bisa berupa pemandangan danau dan 
gunung dimana anda memancing. Jika iya, perhatikan hal-hal kecil yang terdapat di 
dalamnya. Ingatlah riak airnya. Bagaimana suaranya? Apakah anda mendengar 
gesekan daun? Atau anda memiliki kenangan duduk dengan relaks di depan perapian. 
Apakah kayunya terbelah? Suara apa lagi yang ada? Mungkin anda memilih untuk 
mengenang saat anda bersantai di pantai. Bagaimana rasa pasir di tubuh anda? 
Apakah anda merasakan sinar hangat matahari menyentuh kulit anda? Apakah ada 
angin bertiup? Apakah ada burung di pantai? Semakin anda bisa mengingat detail ini 
semakin anda akan menjadi sukses. 

 
Latihan harian akan membuat gambaran mental semakin jelas. Efek yang 

ditimbulkan pun akan lebih besar. Latihan akan memperkuat ikatan antara gambaran 
mental dan sensasi fisik. Anda akan menjadi lebih ahli dalam relakasasi dan hal ini 
akan terus terulang di sesi latihan yang berikutnya. 
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Bab 35 
 

Kenapa Teknik Visualisasi Berhasil! 
 
Pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa teknik visualisasi bisa berhasil 

dan kenapa banyak orang menggunakannya. Sangat mudah. Semua orang memiliki 
citra diri atau dengan kata lain, gambaran diri yang merka inginkan. Gambaran ini 
mungkin tidak benar, tetapi tetap saja akan mempengaruhi perilaku anda secara 
ekstrem. 

 
Misalnya, katakanlah anda berpikir diri anda adalah orang yang kurang 

terkoordinasi. Hal ini akan membuat anda mudah menjatuhkan barang, mudah 
terpeleset dan jatuh, dan hal lain yang sesuai dengan gambaran orang yang kurang 
terkoordinasi. Citra diri anda selalu mengontrol perilaku anda. Jadi di sisi lain, jika 
anda melihat diri anda sebagai orang yang terkoordinasi, hal ini akan terpancar. 
Kekuatan citra diri itu sangat luar biasa. 

 
Jadi kunci pertama untuk bertindak seperti yang anda inginkan adalah 

merubah citra diri. Setelah anda merubahnya, perilaku anda akan berubah dengan 
cepat dan otomatis. 

 
Contoh yang baik yang telah kita sebutkan adalah orang yang berusaha 

mengurangi berat badannya. Seseorang tidak akan pernah bisa melakukan diet dan 
berolahraga kecuali mereka telah melihat diri mereka sebagai seseorang yang lebih 
kurus. Setelah dalam mata batin mereka melihat diri mereka sebagai orang yang 
berberda, mudah untuk berubah. 

 
Inilah mengapa tekad untuk berubah saja tidak cukup. Mungkin anda bisa 

memaksa diri anda makan makanan sehat dan berolahraga untuk beberapa hari, tetapi 
jika anda tidak merubah citra diri, anda tidak akan bisa mempertahankannya. 

 
Citra diri anda akan berkata, �apa yang kamu lakukan, anda bukanlah orang 

yang pergi berolahraga dan makan semua sayuran dan buah-buahan ini.� Lalu anda 
akan kembali ke kebiasaan lama anda. Tapi jika anda merubah citra diri melalui 
teknik visualisasi, kebiasaan sehat baru anda bisa mengalahkan kebiasaan lama anda. 
Tekad saja tidak akan berguna karena citra diri anda selalu lebih kuat.  

 
Apa Hubungannya Dengan Trading? 
 
Hal yang sama berlaku pada trading. Jika citra diri anda adalah seorang trader 

yang penakut dan tidak bisa mengambil keputusan, maka kesuksesan dan keuntungan 
tidak mungkin anda raih. Di sisi lain, jika anda memiliki citra diri sebagai seorang 
trader disiplin yang bertindak sesuai dengan kepentingan utama anda, maka hal itu 
akan membantu anda menghasilkan uang secara konsisten. 

 
Tapi hal ini tidak semudah mengatakan, OK saya akan menjadi trader disiplin 

dan percaya diri dan berharap hal itu menjadi kenyataan. Ini sama saja dengan hanya 
menggunakan tekad. Anda harus bervisualisasi setiap hari untuk merubah citra diri 
anda. 
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Kecakapan-kecakapan yang telah anda pelajari disini akan membantu anda 
merubah gambaran tersebut agar anda bisa menjadi seorang trader yang anda inginkan. 
Tapi jangan salah, jika citra diri tidak berubah, kelakuan pun tidak akan berubah! 
Semudah itu. 
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DAFTAR ISTILAH 
 
�Tubuh Tenang, Pikiran Tenang� = Perintah yang terdapat dalam Psycho-
Cybernetitcs. Jika anda ingin mencapai keadaan relaks, ungi kata-kata �Tubuh Tenang, 
Pikiran Tenang�. Dengan melakukan latihan ini secara berkala dan berulang-ulang, 
anda akan sampai pada titik dimana verbalisasi perintah ini akan membuat diri anda 
relaks secara mental dan fisik. 
 
Membersihkan Kalkulator = Adalah latihan mental kreatif dari Psycho-Cybernetics 
yang bertujuan membersihkan semua pemikiran negatif dan gangguan dan 
menyebabkan pikiran anda 100% fokus pada pikiran anda. 
 
Mekanisme Kegagalan = Mekanisme yang menghasilkan hasil negatif karena anda 
terus menggambarkan kegagalan di masa lalu. 
 
Rasa Maaf = Bagian penting dari Psycho-Cybernetics. Jika ingin sukses, anda harus 
bisa memaafkan diri anda dan orang lain sepenuhnya 
 
Film Mental = �Film� yang gamblang dan mendetail yang terdapat dalam teater 
pikiran dan. Banyak tujuannya. Saat menggunakan film mental untuk memenuhi 
sebuah tujuan, buatlah diri anda sebagai pemeran utama dari film tentang tujuan yang 
telah anda penuhi. 
 
Gambaran Mental = �Gambaran diam� yang gamblang dan jelas yang merangkum 
sebuah film mental. 
 
Citra diri = Gambaran yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Gambaran ini 
diciptakan oleh pengalaman dan kepercayaan kita, dan mengontrol perilaku ktia. 
 
Mekanisme-Servo = �Mekanisme Pelayan� yang secara otatis mengulang, 
mengumpulkan, dan menarik sumber yang dibutuhkan, dan merupakan hasil respons 
dari perintah atau tujuan tertentu. Mekanisme-servo manusia adalah bagian dari alam 
sadar. Mekanisme servo bisa berupa mekanisme kegagalan ataupun mekanisme 
kesuksesan. 
 
Mekanisme Kesuksesan = Mekanisme yang menghasilkan hasil positif ketika anda 
terus menggambarkan kesuksesan anda di masa lalu. 
 
Pengalaman Sintetis, Pengalaman Nyata = Kebanyakan teknik Psycho-Cybernetics 
berdasar kepada anggapan yang menyatakan bahwa �pengalaman sintetis� sama 
baiknya dengan �pengalaman nyata� dalam hal memprogram alam bawah sadar agar 
menghasilkan hasil yang lebih baik di masa depan. �Pengalaman Sintetis� 
diimajinasikan dalam teater pikiran anda. 
 
Teater Pikiran Anda = Sebuah �tempat� yang anda ciptakan dalam pikiran, dengan 
sangat mendetail, supaya anda bisa memasukinya kapan saja dimana saja. Teater anda 
harus berisi sebuah layar lebar dimana anda membuat dan memainkan film-film 
mental. 
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