
 
 

 

 



MENJADI MANUSIA BERLIAN 
 

 

Teruntuk kamu pembaca e-book ini, sadarilah bahwa dirimu begitu berharga. Sebab jarang 

orang yang menyadari bahwa dirinya begitu berharga. Padahal setiap manusia adalah 

berharga. Berharga bagi keluarga. Berharga bagi agama. Berharga bagi semesta.  

Sebab manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Paling sempurna. Paling indah. 

Sebagaimana Allah berfirman, “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya” (QS At-Tin:4). 

Tulisan ini juga sebagai pengingat bagi diri saya, agar selalu termotivasi. Jangan diskon diri. 

Jangan batasi potensi diri. Jangan minder. Jangan rendah diri. Percaya diri, namun tetap 

rendah hati. Jangan mudah menyerah. 

Segala potensi yang telah Allah berikan pada kita adalah amanah. Tugas kita adalah menjaga 

amanah dengan menggali potensi, mengerahkan segala daya upaya kita agar menjadi pribadi 

yang berdaya dan bermanfaat bagi sesama.  

Karena itu jangan merasa cukup menjadi manusia biasa-biasa saja. Jangan jadi manusia rata-

rata seperti kebanyakan orang. Tapi jadilah manusia di atas rata-rata. Manusia yang hebat. 

Selalu termovitasi untuk menjadi hebat dan berupaya untuk bisa menghebatkan orang lain.  

Karena ciri orang sukses adalah ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia punya kesadaran 

bahwa sukses adalah kebutuhan. Tekanan yang dialaminya adalah modal untuk sukses. Bukan 

penghalang yang menjadikannya menyerah. Tekanan adalah ‘bahan bakar’ semangat yang 

mendorongnya menuju jalan kesuksesan. 

Tulisan ini mungkin tidak cukup dibaca hanya sekali. Mungkin perlu dibaca berulang kali. Di 

saat sedang up and down. Di saat patah semangat. Karena manusia adalah makhluk mood. 

Mood itu dinamis. Begitu mood atau suasana hati terganggu, semua hal akan terganggu. 

Jangan kalah dengan mood. Jangan sampai kita dijajah oleh mood. Karena ternyata mood itu 

berbanding lurus dengan rezeki. Menariknya, rezeki itu sensitif sekali. Ia datang dan berpihak 

pada orang yang selalu bahagia. Good mood, good life! Oleh karena itu, e-book ini perlu 

dibaca berulang kali, agar kita CCS. Apa itu CCS? Cepat-Cepat Sadar! 



Pada akhirnya, saya berharap e-book ini dapat memotivasi agar kita menjadi pribadi yang 

tidak cukup hanya baik, tapi menjadi pribadi yang hebat. Karena baik adalah musuhnya hebat. 

Baik saja belum cukup. Baik itu rata-rata. Baik itu yah biasa-biasa saja. Tapi hebat adalah di 

atas rata-rata! Hebat itu luar biasa! Manusia hebat adalah berlian. Ia berlian di antara para 

juara. Kehadirannya dinantikan dan dirindukan oleh semesta. Karena itu pastikan kamu 

membaca e-book ini sampai selesai. Jika dirasa e-book ini bermanfaat, silakan 

membagikannya pada orang-orang terkasihmu.  

 

Salam hebat wahai manusia hebat! 

 

Riana Trijayanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUSIA ITU HEBAT 
 

Setiap manusia adalah masterpiece, maha karya ciptaan Allah SWT. Makhluk yang paling 

sempurna dan paling mulia dari seluruh makhluk ciptaan Allah SWT.  Berbeda dengan 

makhluk ciptaan Allah lainnya, manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. 

Manusia dikaruniai akal, berbeda dengan makhluk lainnya. Malaikat dan iblis pun 

diperintahkan untuk bersujud pada manusia.  

Manusia berperan sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia itu : 

- pemimpin 

- pemakmur 

- pengentas masalah 

- pembuat kekaguman besar 

Ditinjau dari ilmu otak, kemampuan otak 

kanan memiliki kapasitas 90% dan otak kiri 

hanya 10-12%. Hasil penelitian di AS 

menyebutkan, peran logika dalam 

membuat orang menjadi sukses hanya 4-

6%, sedangkan 94-96% adalah tanggung 

jawab otak kanan yang banyak 

berhubungan dengan inovasi, kreativitas, 

naluri, intuisi, daya cipta, kejujuran, 

keuletan, tanggung jawab, kesungguhan, 

spirit, kedisiplinan, etika, empati dan lain-

lain. 

Hebat bukan berarti merasa lebih baik dan bersikap sombong. Percaya diri dan sombong 

adalah dua hal yang berbeda. Ketika sukses diraih, hati-hati jangan sombong. Sukses diraih 

bukan karena ia hebat, tapi semata-mata karena pertolongan Allah dan semua terjadi atas 

izin Allah SWT. Dalam QS An-Nasr, diingatkan apabila telah datang pertolongan Allah dan 

kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih memuji Allah SWT dan mohon ampunan. 

 



"With great power comes great responsibility". Dengan segala potensi yang dimiliki manusia, 

hendaknya dimanfaatkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jangan pernah 

mengecilkan kemampuan diri. Jangan 'diskon' diri. Potensi sudah Allah berikan. Tinggal digali, 

dikerahkan, diberdayakan dan dikembangkan agar menjadi sebaik-baiknya manusia yang 

paling bermanfaat. Hingga pada akhirnya mencapai finish dalam perlombaan kehidupan ini 

dengan husnul khotimah, happy ending.  

 

FILOSOFI BERLIAN 
 

Ubah batu jadi berlian, memang bisa? Sebuah batu biasa yang ditempa dengan tekanan luar 

biasa bisa berubah menjadi berlian. “Dimana menjadi berlian yang sangat bernilai itu 

diperlukan 50ribu X tekanan.” (Kompas.com) 

Kenapa berlian itu mahal? Berlian mahal dilihat 

dari: 

- pressure 

- carat 

- clarity 

- cut 

- colour 

- choice 

 

No pressure, no diamond. Tempaan dan tekanan memang menimbulkan 'rasa sakit' dan tidak 

nyaman. Tapi lihatlah hasilnya, ia menjadi batu berlian yang bernilai tinggi. Kilaunya 

memukau. Membuat kagum.  

Begitu juga dengan manusia. Manusia yang ditempa dengan tekanan luar biasa, akan 

menjadikan ia dari orang yang biasa-biasa saja menjadi manusia berlian.  

 

 

 

 



Saya belajar dari guru saya bahwa rumus sukses adalah : 

  

 

dimana T = Tekanan , I = Impian, P = Percaya, dan K = Konsistensi 

Tekanan adalah 'modal' bagi setiap orang sukses. Setiap orang sukses, selalu mempunyai 

tekanan yang luar biasa. Ketika berada dalam posisi under-pressure, cobalah maknai dengan 

sikap positif, "tekanan dan ketidaknyamanan ini membuatku bertumbuh."  

Sudah menjadi fitrah manusia untuk mencari kenikmatan (pleasure), dan menjauhi sengsara 

(pain).  Impian adalah bahan bakar pendorong untuk terus maju. Orang sukses memiliki 

strong why, suatu alasan yang kuat untuk meraih impian. Ia pun percaya impiannya pasti akan 

terwujud. “If you can dream it, you can do it” (Walt Disney) 

Saya pun meyakini bahwa tidak akan pernah sebuah proses itu mengkhianati hasil akhir. 

Karena sukses adalah suka proses. Sukses perlu yang namanya konsistensi. Karena cara sukses 

adalah:  

1. Do the right activity 

2. Do the right number 

3. Do it again and again 

Mengapa perlu konsistensi dan pengulangan? Karena pengulangan adalah ibu dari keahlian. 

Oleh karena itu, sebaiknya kita berusaha untuk berinvestasi waktu pada orang yang tepat. 

Karena bergaul dengan siapa, akan menentukan 'harga' kita. Menjadikan pribadi yang 

berkualitas. 

Berada dalam lingkungan yang 

positif menjadikan mindset 

positif. Berkumpul dengan 

orang sholeh, maka kitapun 

selalu diingatkan dan diajak 

sholeh dan taat pada Allah dan 

Rasul. Berkumpul dengan 

T x I x P x K 

 



orang sukses, maka suksesnya menular. Berkumpul dengan orang miliarder, maka akan jadi 

miliarder. 

Karena sepuluh orang teman terdekat kita mempengaruhi saldo dan nasib dan masa depan 

kita. Nah jangan sampai salah pergaulan. Coba sekarang cek siapakah teman-teman 

terdekatmu? Apakah mereka mendorongmu untuk meraih impian? 

 

PILIHAN YANG MEMBERDAYAKAN 
 

"You'll never change your life until you change something you do daily. The secret of your 

success is found in your daily routine." (John C. Maxwell ) 

Hidup adalah pilhan betul? Ada dua hal yang berpengaruh besar terhadap nasib yang kita 

alami yaitu kebiasaan dan pilihan hidup.  

Ya hidup adalah pilihan. Jika ingin nasib membaik, maka pilih kebiasaan yang 

memberdayakan. Contohnya tidur awal, bangun awal, action lebih awal dan melakukan 

rutinitas produktif. Insya Allah suksesnya lebih awal dan lebih berkah.  

Apapun pilihan hidup kita saat ini, akan 

menentukan bagaimana nasib kita di masa 

depan. Jangan salah pilih. Pilih yang 

memberdayakan. Perbedaan kecil dalam 

sebuah action dapat menimbulkan 

perbedaan yang sangat besar pada 

akhirnya. 

Dalam keseharian, mungkin kita temui ada orang yang ngomong di belakang kita, biarkan saja. 

Karena mungkin dia telah berada di tempatnya, yaitu di belakang kita. Kekurangan kita jadi 

'bahan diskusi' bagi dia. Bersyukurlah, karena cuma kekurangan itu yang ia tahu.  

Dalam berbisnis, mungkin juga kita bertemu ada yang mem-bully, tapi ada juga yang membeli. 

Fokuslah pada yang membeli. Yang kenal saja biasanya nggak beli.  

 



Memang berbisnis itu yah capek. Tapi hidup bokek, jauh lebih capek. Saat diri kita malas atau 

berhenti berjuang, maka si pengejek akan senang. Impian kita semakin jauh. Keluarga pun 

kecewa. Pertanyaannya, hati kita berpihak pada siapa? 

Di sisi lain, mungkin ada anggota tim yang mengeluh, tapi ada juga yang mau bertumbuh. 

Fokuslah pada yang mau bertumbuh. Ada juga anggota tim yang banyak alasan, tapi ada juga 

yang mau berjuang. Fokuslah pada yang mau berjuang. 

Kembali lagi soal pilihan, memilih untuk berjuang untuk meraih impian adalah pilihan. Mau 

bergerak atau diam adalah pilhan. Guru saya mengingatkan, selagi ada kesempatan, 

berjuanglah semaksimal mungkin. Persembahkan aksi nyata terbaikmu.  

Jika kita lunak terhadap diri sendiri, maka dunia akan keras pada kita. Sebaliknya, jika kita 

keras terhadap diri sendiri, maka dunia akan lunak pada kita. Stop beralasan! Yuk perjuangkan 

impian! 

 

MANUSIA DI ATAS RATA-RATA 
 

"Orang gagal selalu punya ribuan alasan, sementara orang sukses hanya punya satu alasan, 

yaitu TIDAK PUNYA ALASAN." (Coach Naqoy) 

Semua orang tentu ingin sukses, tapi belum tentu semua orang mau berproses dan mencintai 

prosesnya. Orang sukses melakukan banyak action dalam berproses, bukan banyak protes. 

Orang sukses memiliki kesadaran. Kesadaran bahwa sukses itu adalah kebutuhannya. Ia 

berpikir positif dan optimis. Wajah maupun sikapnya menyiratkan aura kasih (unconditional 

happiness), meski dihadang masalah berat sekalipun. Bukan aura kasihan alias tampang 

melas! Duhh! 

Orang sukses adalah manusia di atas rata-rata. Melewati proses dari 'Good to Great', karena 

musuh terbesar 'Great' ketika merasa 'Good'. 

Orang sukses adalah PEMIMPI sekaligus PEMIMPIN. Mereka itu GILA! Ya GILA adalah: 

 Giat - Inovatif - Luwes - Antusias 



Mereka mau berubah. Mau berbenah. Mendobrak kebiasaan lama, membiasakan dengan 

kebiasan baru yang positif. Terbiasa hingga membentuk karakter diri. Hingga nasibnya 

berubah. Mereka terus berbenah, terus berubah, bertransformasi. 

Guru saya mengingatkan, "Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ia beruntung. 

Barangsiapa yang hari ini sama dengan kemarin, ia merugi. Barangsiapa yang hari ini lebih 

buruk dari kemarin, ia terlaknat." (HR. Al Hakim) 

Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Jangan mau jadi orang rata-

rata. Menjadi baik saja tidak cukup, tetapi harus menjadi yang terbaik. Menjadi orang hebat! 

Yakinkan pada diri kita bahwa "Nothing is Impossible, because I’m Possible. No one can stop 

me!"  Bismillah, yakin karena Allah selalu bersama kita, dan ridho keluarga beserta kita. 

 

BECOMING FROM GOOD TO GREAT 
 

Baik (good) adalah musuhnya hebat (great). Apabila kita ingin hebat, maka kita tidak boleh 

merasa sudah cukup baik. Jika sudah baik itu bagus, tapi ingat selalu lakukan yang hebat. 

Selalu THINK BIG!!! 

Sering kita dengar kisah sukses orang-orang hebat seperti, kisah pengusaha sukses Bapak 

Chairul Tanjung, si 'anak singkong', yang saat ini berhasil menjadi salah satu orang terkaya di 

Indonesia. Begitu juga dengan kisah Bapak H. Basrizal Koto, seorang crazy rich Padang, pemilik 

hotel mewah. 

Persamaan orang-orang hebat adalah pada satu titik awareness dalam hidup mereka, dimana 

terjadi keajaiban yang mengubah mereka menjadi manusia di atas rata-rata. Apa rahasianya? 

Kembali pada rumus sukses yang tersebut di atas. Dengan memiliki TEKANAN, maka akan 

memiliki Impian. Dengan memiliki IMPIAN, maka akan memiliki rasa PERCAYA dan KONSISTEN 

terhadap impian yang ingin dicapai. 

Ingatlah bahwa kepintaran terkadang bisa kalah dengan ketekunan. Konsistensi itu penting 

dan fokus. Fokus untuk TIDAK PUNYA ALASAN. 

Transformasi 'from good to great' terkadang memang tidak mudah. Ada beberapa faktor 

penghambat becoming from good to great: 



1. Rasa nyaman yang tinggi 

Setiap akan melakukan perubahan terlena pada rasa nyaman dan menunda-nunda 

pekerjaan. Ingat, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman dan tidak ada kenyamanan 

dalam zona pertumbuhan. 

2. Ketakutan yang berlebihan 

Setiap mencoba hal-hal hebat selalu berpikir bagaimana jika gagal, jika tidak bisa, jika 

situasinya semakin memburuk, dsb. 

3. Fokus pada kesuksesan masa lalu 

Jika terlalu fokus yang berlebihan pada kesuksesan di masa lalu akan menjadi kendala 

yang hebat. Hati-hati ini penyakit ketika berada di puncak ‘merasa sudah’. Padahal di atas 

langit masih ada langit.  

4. Merasa diri kurang layak 

Merasa minder dan merasa tidak pantas serta fokus kepada kekurangan diri justru hanya 

akan menjatuhkan diri. 

Nah kalau kita ingin menaikkan kualitas 

hidup, buang jauh faktor-faktor 

penghambat tersebut. Karena baik saja 

tidak cukup, tapi jadilah yang terbaik! Goal-

nya adalah sukses dunia akhirat.  

Sebuah doa indah yang diajarkan guru saya,  

“Jadikan aku pejuang dan keluarga pejuang 

agama-Mu Ya Allah. Jika aku belum mampu, 

maka mampukan aku, Ya Allah. Jika aku belum pantas, maka pantaskan aku, Ya Allah. 

Jika aku belum yakin, maka yakinkan aku…” 

Agama memerintahkan kita untuk berjuang dengan harta dan jiwa. Untuk berjuang perlu 

harta. Oleh karena itu, minta pada Allah Yang Maha Kaya dan Mengkayakan agar kita 

diberikan harta dan kekayaan dengan anugerah-Nya. Semoga Allah ridhoi kita menjadi pribadi 

yang dimampukan, dipantaskan dan diyakinkan menjadi pejuang agama Allah. Sukses di 

dunia, sukses juga di akhirat. Aamiin. 

 

 

 



SNOWBALL OF GOODNESS 
 

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Sesiapa yang memberikan kebahagiaan dan 

kegembiraan dalam hati saudaranya yang muslim saat di dunia, maka Allah akan 

menciptakan malaikat yang akan menolak seluruh musibah darinya." 

Ketika hari kiamat tiba, maka ia akan menjadi sahabat sejatinya. Ketika terjadi sesuatu yang 

mengerikan, maka ia akan berkata, jangan takut. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Maka 

ia akan berkata lagi, aku ialah kebahagiaan dan kegembiraan yang engkau berikan pada 

saudaramu yang muslim sewaktu di dunia. 

Senada dengan hal tersebut, dalam HR Thabrani disebutkan: 

"Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi 

manusia." 

"Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, 

mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa 

laparnya." 

“Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku 

cintai daripada i'tikaf di masjid ini selama sebulan penuh."  

Masya Allah, betapa besar keutamaan mengangkat kesusahan dan membahagiakan sesama 

muslim. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka kehidupan kita akan dipermudah. 

Rezeki semakin berlimpah, dan hidup penuh berkah. Ibarat menggelindingkan bola salju, 

kebaikan tersebut akan terus menggulung, semakin besar dan tak terhentikan. 

Alhamdulillah bola salju kebaikan itu ada semua pada bisnis yang saya jalani. Wasilah bisnis 

bisa membantu banyak penafkahan keluarga lebih baik, memutus rantai kemiskinan, menjadi 

wasilah impian untuk lunas utang, umrah dan mengumrahkan dan lain-lain.  

Begitu pula bisa berkontribusi untuk memakmurkan Indonesia dan dunia dengan beragam 

program kemanusiaan : 

- Wakaf air untuk kehidupan 

- Pembangunan masjid di Indonesia dan di luar negeri 



- Pembangunan pesantren di Indonesia dan di luar negeri 

- Pembangunan sekolah tepian 

- Mobil operasional bawa pangan ke pelosok nusantara 

- Ambulance untuk Indonesia dan Palestina 

- Pengadaan ruang IGD dan ventilator untuk darurat kesehatan ketika Covid memuncak 

- Bantuan untuk guru-guru ngaji di pelosok  

 

Sesuai dengan prinsip bisnis sejatinya adalah konsumsi sekedarnya, distribusi (manfaat) 

seluas-luasnya. Karena sebaik-baiknya bisnis adalah yang meluaskan manfaat untuk orang 

banyak. Mohon doa agar bisnis kami semakin BCL - Berkah Cuan Lancar. 

 

JADILAH SI PEMBERANI 
 

Kita sama-sama ketahui, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Nabi, istri Nabi, 

ayah Nabi, paman Nabi, mertua Nabi, dan para sahabat terdekat Nabi adalah seorang 

pedagang. Imam Hanafi, Wali Songo yang pertama, pendiri Muhammadiyah, dan pendiri NU 

juga seorang pedagang. Sebuah pesan yang jelas dan terang-benderang bagi kita umat 

muslim. Kalau kita berdagang, mestinya bangga.  

Jualan itu hebat! Nggak semua profesi memungkinkan untuk bertemu dengan orang banyak. 

Bertemu dengan orang banyak membuka banyak kemungkinan, mengundang rezeki tak 

disangka-sangka, distribusi manfaat dan sunnah.  

Jangan asal bisnis. Jangan salah pilih bisnis! Pastikan pilih bisnis yang tepat sebagai kendaraan 

untuk mencapai tujuan. Karena bisnis hanya sebagai kendaraan, tujuannya adalah berkah 

berlimpah dan meraih ridho Allah SWT. 



Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh calon pengusaha adalah, “Kapan saat yang 

tepat untuk mulai bisnis?” Jawaban paling tepat adalah "SEKARANG"! 

Hindari menunda-nunda mulai bisnis, yang 

ujungnya yah nggak mulai-mulai. Beranilah 

melangkah. Beranilah memulai. Tenang, bisnis itu 

nggak sesulit dibayangkan. Saatnya untuk take 

action now! 

Jangan overthinking dan menunggu karena takut 

gagal. Ketakutan adalah penjara bernama 

kegagalan. Taklukkan rasa takut! Karena sukses 

adalah hak si pemberani. 

Kalau selalu menunda, jangan harap ada kesuksesan. Karena kesuksesan bukan hanya 

ditunggu, tapi harus diperjuangkan dengan kerja keras dan semangat tinggi. Begitu ada 

kesempatan mulai bisnis, asalkan legal, halal segerakan mulai bisnis.  

Malu bertanya sesat di jalan. Banyak tanya, banyak mikir, yah nggak mulai-mulai. Jadilah si 

pemberani! 

Guru saya, Ippho Santosa, berpesan, “Memulai, membutuhkan keberanian. Membesarkan, 

membutuhkan ilmu. Itulah kunci dalam bisnis. “ Begitu juga Jack Ma berpesan, “Penakut tidak 

pernah memulai. Pecundang tidak pernah menyelesaikan. Pemenang tidak pernah berhenti.” 

Hey kamu adalah si manusia hebat dan pemberani! Saran saya mulai bisnis mulai hari ini. 

Kalau bisa detik ini juga. Silakan hubungi WA 0855-9000-597 untuk penawaran ini atau klik 

https://muslimahmillionaire.com/riana.trijayanti untuk informasi selengkapnya. 

 

 

 

 

 

 

https://muslimahmillionaire.com/riana.trijayanti


TENTANG PENULIS 
 

Riana Trijayanti adalah seorang mantan karyawan. 

Terakhir bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi 

terbesar di Indonesia sebagai IT Solution Architect untuk 

analisa dan pengembangan sistem CRM, Sales and Partner 

Management. Sebelumnya juga pernah bekerja sebagai IT 

Consultant untuk pengembangan Sistem Informasi di 

berbagai perusahaan.  

Menempuh pendidikan S1 jurusan Teknik Informatika, 

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara, 

Jakarta.  Hobinya travelling, membaca, renang, dan belajar 

bahasa asing. 

Aktivitasnya saat ini sebagai ibu rumah tangga dan pengusaha. Selama bergabung dalam 

komunitas MM, Riana Trijayanti, telah berhasil mencetak banyak pengusaha sukses. Selain 

itu, beberapa prestasi telah berhasil diraih, diantaranya: 

- Inspiring Partner 2020 pada milad ke-7 Komunitas MM 

- Pemenang Challenge 7 Tahun Kebersamaan MM  

- Top Distributor 

- Traktiran Logam Mulia 

- Meraih tiga award sekaligus pada milad ke-8 Komunitas MM : The Best Distributor, 

The Best Project, dan The Best E-book pada tahun 2021 

- Break The Record Idul Adha 1442 H, kurban sapi pertama 

Komunitas MM sendiri merupakan komunitas penjual online dengan pimpinan utamanya 

sekaligus sebagai Grand Mentor yaitu Ippho Santosa, dan pimpinan umumnya yaitu Diaz 

Adriani. Komunitas MM sangat aktif dan peduli dalam pembinaan mitra-mitranya. Selain itu 

dalam komunitas MM juga selalu diajarkan untuk mengarahkan bisnis kita menuju amal dan 

manfaat.  

 

 



Beberapa program yang telah rutin dilakukan di Komunitas MM ini diantaranya:  

− Program Sepasang Bidadari, Bagaimana lebih mencintai keluarga.  

− Program SJM, Sedekah Jum’at Muslimah Millionaire  

− Program MaMaSe, Masakan Mama Sehat  

− Program RD, Remind Duha  

− Program MCB, MM Cinta Bumi  

− Program Go Green dan Go Istana, Sebagai sebuah cara menabung  

− Program Umroh Berjamaah, Upaya MM untuk menjadi impian team menjadi kenyataan  

− Program Parenting with Love, Tidak sekedar melahirkan namun juga mendidik dengan 

penuh cinta  

− Program Marketing with Love, Tidak sekedar menjual namun bagaimana mencintai 

sebuah produk dan bisnis dengan sepenuh hati  

− Program Riyadhoh  

− Program Pembinaan untuk Reseller, Agen dan Distributor  

− Program Kopdar Mingguan, Bulanan dan Tahunan  

− Program Seminar Online, Belajar tanpa tatap muka  

− Program MM Campus, Kelas Gratis untuk semua team MM  

− Program MM Challenges, Kompetisi sehat yang di adakan di dalam komunitas MM  

− Program Harian dan Raport, Di adakan untuk meningkatkan taraf hidup anggota 

komunitas MM  

− Program CGA, Bagaimana lebih dekat dengan Nya.  

− dan beragam program lainnya  

− Komunitas MM juga selalu aktif mengajak mitra-mitranya untuk berusaha mencapai 

impian mereka. Termasuk hal-hal yang besar, seperti:  

− Membangun dan aktif berwakaf dalam membangun Pesantren Berjamaah (Pesantren 

Sains Salman)  

− Membangun Sekolah Tepian bersama Ippho Santosa dan ACT (Flores, NTT, Sekolah 

Tepian untuk Negeri)  

− Rutin mengirimkan hewan kurban ke beberapa daerah setiap Idul Adha (2017, ada 7 

Sapi yang di berikan. 2018 ada 8 Sapi. Semua di distribusikan ke tempat team MM 

berada)  



− Memberi dan menyebarkan >3.000 Nasi kotak ke berbagai daerah. Sebagai program 

hari Jum’at.  

− Turut membantu membangun masjid dan merenovasi musholla di sekitar.  

− Turut memberikan santunan kepada >250 anak yatim dan melakukan sunatan massal.  

− Serta turut aktif memberikan dukungan materi kepada banyak team yang mengalami 

musibah dan bencana alam.  

Untuk bergabung dalam komunitasnya dan menjadi mitranya, silakan WA ke nomor 0855-

9000-597, atau klik https://muslimahmillionaire.com/riana.trijayanti untuk informasi 

selengkapnya. 

 

 

https://muslimahmillionaire.com/riana.trijayanti

