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BONGKAR RAHASIA AGAR BISA UMRAH BERSAMA SEPASANG BIDADARI 

Tulisan ini saya ketik dalam perjalanan menuju Madinah. Kota Nabi SAW, saya selama 
perjalanan gak bisa tidur karena membayangkan perasaan terharu ketika sampai nanti.


Perasaan ini didukung dengan perjalanan umrah yang selama ini saya minta kepada Allah 
SWT. Umrah bersama pasangan. Ternyata, saya baru sadar, selama menikah, hamil dan 
punya anak, saya belum pernah bulan madu berdua. Ternyata Allah jadikan perjalanan ini 
adalah perjalanan kami berdua. Rencana Allah begitu indah...


T_T






Perasan ini juga ditambah dengan rasa haru karena bisa umrah bersama dengan mitra-
mitra bisnis. Distributor, agent & keluarga hadir juga di pesawat ini. Bersama, umrah 
dengan sepasang bidadari mereka...


Selama perjalanan, saya bertanya dan menyimak cerita mereka semua. 


Bagaimana caranya agar bisa punya tabungan umrah? Bukan hanya itu. Tapi umrah 
dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang sangat menakjubkan...

Gimana caranya?


Insya Allah saya akan bongkar rahasianya pada tulisan ini. Siapapun Anda, yang saat ini 
membaca tulisan ini, anggap saja saya berada di sebelah Anda. Bicara dengan 
kesungguhan hati. 


"Bahwa ke tanah suci bukan dimulai dengan punya uang, tapi memiliki niat yang yakin 
kepadaNya. Bahwa Allah pasti memampukan dan memudahkan kita untuk menjadi tamu 
Nya yang istimewa"


Simak sampai selesai ya…




Pertama, buka rekening khusus tabungan umrah. 

"Kak Diaz, kok gak mulai dengan niat dulu?"


Penjelasannya panjang, tapi pada intinya selama saya menjadi mentor bisnis >9 tahun 
dan mencoba membersamai mitra atas izin Allah, hingga kini sudah lebih dari 500 mitra 
yang bisa "tercapai" impian umrahnya.


Saya selalu melihat, saya sudah punya niat, harus bersegera action! Jangan tunda lagi. 
Jadi, setelah baca tulisan ini. Langsung saja buka rekening khusus umrahnya.


Rekening ini bisa jadi fungsinya menabung sampai jumlah DP aja. Setelah sudah cukup 
DP nya langsung aja nabung ke pihak travel. Pastikan travelnya terpercaya (bisa 
tanyakan/konsultasi pada orang yang mengirimkan tulisan ini kepada Anda).


Kedua, berjanjilah untuk sungguh-sungguh "mengisi" rekening umrah. 

Banyak orang gak berangkat umrah bukan karena gak punya uang. Tapi karena BELUM 
MAU aja. Saya selalu bertanya pada mitra-mitra...


"Kenapa belum umrah?"


Jawaban terbanyak adalah "belum punya uang"


Nyatanya?

1. Belum punya uang tapi kenapa bisa beli hp terbaru?

2. Belum punya uang tapi kenapa bisa beli kulkas pintu dua?

3. Belum punya yang tapi kenapa bisa beli motor?


Sekali lagi, semua bukan karena GAK MAMPU. Tapi BELUM MAU atau BELUM MINTA 
padaNya...


Jadi, berjanjilah seperti ini:

"Mulai hari ini, Saya (sebutkan nama) akan mulai menabung umrah. Saya berjanji, bahwa 
semua tabungan umrah saya tidak akan digunakan untuk kepentingan apapun selain 
umrah. Bismillah, saat ini saya mulai dengan nominal (sebutkan uang pertama, mau 
berapa?)


Uang pertama minimal Rp 100ribu

Kalau ada perhiasan senilai DP umrah, jual aja, langsung DP umrah aja ke pihak travel. 
Kalau ditanya sama travel. Mau berangkat kapan?


"Tahun depan.” 


Berani?


Kalau berani, artinya Anda sungguh-sungguh. 




Inget, jangan gunakan uang tabungan selain untuk umrah. Toh, sekarang uangnya belum 
ada kan? Belum disiapkan kan? Jadi kalau nanti ada. Itu artinya Allah sudah kasih. 
Jangan gunakan untuk keperluan yang lain lagi. Bismillah…




Ketiga, semestakung! Bilang sama sepasang bidadari kita. 

Misalnya mau umrah sama pasangan. Langsung aja bilang:

"Sayang, tahun depan, insya Allah kita umrah bareng ya. Aku udah DP impian ke Allah. I 
love you"


😀 😀 😀 


Misalnya mau umrah sama orang tua. Langsung aja bilang:

"Ayah, Ibu, tahun depan, insya Allah kita umrah bareng ya. Ayah & Ibu sehat-sehat. Aku 
udah DP. Doain dan ridhai saya ya"


Saya pernah melakukan ini berkali-kali. Bahkan dalam melakukan program 
mempersembahkan tiket Haji Furoda kepada Ibu saya.


Saat mau mengatakan, rasanya campur aduk. Takut, deg-degan, khawatir gak bisa jadi 
kenyataan. Tapi saya berusaha melawan itu dengan mengatakan pada diri saya sendiri.




"Allah yang perintahkan kita untuk bisa ke tanah suci, gak mungkin Allah gak bantu. Allah 
bersama kita"


Akhirnya saya beranikan diri untuk bilang:

"Mah, tahun ini, mamah haji ya. Uangnya sudah disiapkan. Maafkan diaz baru sekarang 
melakukan ini untuk membahagiakan mamah"


Saat itu juga, mamah saya menangis dan memeluk saya. Saya langsung berpikir:

"Alhamdulillah, saya masih bisa merasakan perasaan bahagia seperti ini. Gimana kalau 
terlambat?"


Padahal, umrah/hajinya belum. Tapi kita jadi punya 1 hal. Yaitu: ridha sepasang bidadari 
kita.


Cara ditulisan ini bisa digunakan khususnya pada orang tua, mertua dan pasangan kita.


Inget, bakti mengundang rezeki.

Allah pastii bantu…




Keempat, beli buku panduan umrah. 

Ini hal yang mudah dan murah. Tapi banyak terlupakan...

Coba deh pas beli, buka aja doa2 saat sampai ke makam Rasulullah SAW.


"Assalaamu'alaika ya Rasuulullaah wa rahmatullaahi wa barakatuh. Assalaamu'alaika yaa 
Nabiyyallah..."


Ini adalah tulisan di dalam buku panduan yang sering saya ulang-ulang sambil 
membayangkan sedang pergi ke makam Rasulullah SAW dan berdiri pada bagian wajah 
lalu mengucapkan salam seperti ini.


Rasanya,,, tidak bisa digambarkan dengan perasaan apapun selama ini...


Ayo, yg baca tulisan ini, niatkan bisa ke tanah suci ya... 

Besarkan lagi niatnya & lanjutkan membaca sampai selesai ya…


Kelima, ikut manasik. 



Saya sering mengikuti beragam acara manasik. Buat apa?


Gini... coba deh gambar rumah di depan wajah kita pakai jari kita sekarang.


Coba gambar dulu...


Udah?


Gambar apanya dulu?

Atap atau pondasinya dulu?


Ehmmmmmmmm




Betapa banyak yang menggambarkan atapnya dulu. Barulah pondasi dibagian bawahnya. 
Seharusnya, aslinya gimana?


Siapapun yang membangun rumah "asli", mulai dari meletakkan pondasi dulu atau 
bangun atapnya dulu?


Itulah fungsi manasik. Semua untuk menguatkan pondasi kita. Agar kita bisa mencapai 
umrah yang mabrur. Aamiin


"Kak Diaz, cari manasik gimana?"


1. Tanya sama pemilik travel

2. Tanya sama yang pernah berangkat umrah

3. Cari tau manasik gratis di media sosial

4. Buat acara manasik sendiri, kita yang jadi EO nya

5. Buka youtube dengan manasik umrah

Mudah kan? Gak ada yang sulit kan?

Ini semua saya lakukan selama ini. 


Keenam, cari keluarga dan teman yang udah pernah umrah, datangin orangnya, 
minta doanya. 

Tau gak?

Keistimewaaan perjalanan umrah itu dimulai dari pertama kali akad/ikrar ke Allah. 


"Saya mau umrah"


Bayangkan, kita akan mendatangi tamuNya Allah. Pasti ada keistimewaan dari mereka. 
Datangi mereka, minta doanya.




Kita kan gak akan pernah tau, kapan dan dari doa siapa yang akan dikabulkan.


Bisa jadi, dari doa orang tua kita, keluarga kita, pasangan kita atau bahkan orang-orang 
yang menjadi tamuNya Allah.


Jadi, "kejar mereka mulai hari ini juga".


Tanyakan juga sama mereka.

"Gimana caranya agar bisa umrah?"


Kita pasti akan mendapatkan jawaban yang sama. Banyak keajaiban dari Nya bagi orang-
orang yang percaya...


Yuk, saatnya untuk membuktikan keajaiban dari Nya.


Ketujuh, cari keluarga/teman yang mau berangkat/baru saja pulang dari tanah suci, 
datangin ke bandara, minta doanya. 

Saya pernah melakukan ini pada jam 12 malam.


Saat tau ilmunya, saya mau langsung praktik. 


"Kapan umrahnya? Saya mau ikut mengantar ya?"




Ternyata jam 12 malam berkumpul di bandara. Akhirnya jam 9 malam saya perjuangkan 
untuk bisa sampai ke bandara. Apa yang saya lakukan?


Mendoakan teman yang ingin berangkat sekaligus mendoakannya. Terus lewat dan 
memandangi orang-orang yang akan berangkat ke Baitullah sambil berdoa.


"Bahagia sekali mereka ya Allah. Saya yakin, setelah ini pasti aku yang kesana. Ajak 
keluarga"


Saat saya melakukan itu, kondisi keuangan saya masih gak jelas. Belum ada tabungan 
untuk DP sedikitpun saat itu. Sepertinya Makkah Madinah terasa jauh...


Ternyata saya salah.


Makkah Madinah itu dekat, bagi orang-orang yang memang mau mendekat…


Kedelapan, sering buka youtube tentang Makkah dan Madinah. 

Pernah buka Live Makkah TV?

Coba deh luangkan waktu 30-60 menit untuk memandang kesana.


"Itu ramai banget... artinya Makkah dan Madinah itu sangat terbuka bagi siapapun 
termasuk saya dan keluarga"


Saat keuangan kita kurang ideal. Kita gak boleh negatif thinking pada Allah. Kita harus 
tetap yakin. Bahwa Allah pasti akan kasih rezeki.


Jadi, coba buka lebih sering ya keadaan di Baitullah. Kalau saya dulu, sampai bayar 
internet khusus bisa membuka Youtube.




Kesembilan, search di google hotel terbaik di Makkah dan Madinah. 

Ternyata, perasaan "menunggu" adalah perasaan yang sangat membahagiakan. Kalau itu 
adalah waktu tunggu menuju Baitullah...


Gak semua yang menunggu itu menyebalkan dan membosankan. Berada di dalam 
pesawat, gak bisa melakukan banyak aktivitas membuat saya makin rindu dengan shalat 
di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.


Ternyata, kita boleh minta sama Allah fasilitas terbaik saat berada di sana. Minta hotel 
yang nyaman dan dekat dengan masjid. Minta makanan yang cukup. Minta kesehatan 
agar bisa beribadah dengan nyaman juga saat berada di sana.


"Kak Diaz, saya mah yang penting umrah"


Begini, kalau saja saat kita minta ke Allah A. Ternyata kita dapat B. Kita ikhlas. Tapi kan 
gak papa kalau minta. Allah kan menyukai hambaNya yang suka meminta. Itu artinya kita 
butuh Allah.


Saran saya, coba search di google:

1. Hotel terbaik di Madinah

2. Hotel terbaik di Makkah

Agar kita bisa punya "gambaran".


"Oh yang bagus itu, kalau disini..."

"Wuah, dekat sekali jaraknya ke masjid Nabawi..."

"Wuah, Kabah terlihat dari jendela kamar..."

Masya Allah...




Saya yakin, saat Anda sering-sering melihatnya. Anda akan makin yakin, bahwa impian 
yang sangat layak diperjuangkan. Juga tempat tujuan yang harus diperjuangkan adalah 
Makkah dan Madinah.

Kita boleh tidak tergerak untuk berangkat ke sebuah tempat. Tapi, jangan lakukan itu 
pada Makkah Madinah.


Bersegeralah dan berjuanglah agar benar-benar "sampai" kesana...


Kesepuluh, cari travel yang terpercaya. 

Hati-hati dalam memilih travel. Cari yang "track record" nya bagus. Cari travel yang 
memang menjadi rekomendasi orang-orang yang kita percaya. Agar minim akan "gagal 
berangkat".


Saran saya, saat mau memilih sebuah travel. Salah satu cara untuk tau, search saja 
media sosialnya. Mungkin itu bisa menjadi "jawaban" bagi kita.


Kalau saya, memilih untuk ikut travel yang dipilihkan dan direkomendasikan komunitas 
bisnis saya. Itulah salah satu fungsi dari komunitas. Memilihkan yang terbaik bagi 
anggotanya.


Sudah punya komunitas? ^_^


Kesebelas, cari sumber rezekinya 

Pepatah bijak mengatakan:

"Hal yang paling sulit dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah saat uangnya gak 
ada"


X_X


Kalau uang kita gak ada. Ini hal biasa.

Tapi kalau sumbernya yang gak ada. Ini yang bahaya.


Kalau kita kerja. Alhamdulillah.

Tapi kalau gaji kita sering habis sebelum gajian lagi. Saran saya, buka bisnis. Lakukan 
bisnis saat pulang kerja atau saat jam istirahat.


Agar kita punya sumber rezeki yang bisa kita gunakan untuk membeli tiket umrah 
nantinya.


Sekarang, usia saya 31 tahun. Saya sudah mulai serius bisnis sejak lulus SMA. Kalau saja 
saya tau, bahwa bisnis bisa menjadi wasilah saya mencapai impian dan membahagiakan 
keluarga. Mungkin, saya akan mulai bisnis lebih muda lagi.


Tapi, waktu kan gak bisa diulang ya?

Maka, saya gak mau ada orang-orang yang "menyesal" lagi kayak saya. Hehe


Mari mulai bisnis. 




Salah satu alasan kenapa saya bisnis. Karena Rasulullah SAW melakukannya. Bahkan 
sudah berdagang sejak usia 12 tahun. Bukankah ini benar-benar contoh dan teladan 
terbaik?


Kenapa kita tidak lakukan? ^_^


Kakek Nabi pedagang.

Ayah Nabi pedagang.

Paman Nabi pedagang.

Istri Nabi pedagang.

Nabi kita, Rasulullah SAW juga pedagang.

Sahabat Rasulullah? Ada banyak pedagang juga.


Lalu, bagaimana dengan kita? ^_^


Kalau hari ini Anda masih kerja. Jangan kecewa sama pekerjaan kita. Karena bisa jadi 
pekerjaan kita adalah impian bagi orang lain yang menjadi pengangguran.


Tugas kita adalah "sedekah jabatan" alias resign. Atau kita bisa bekerja lebih "panjang" 
lagi waktunya.


Misalnya:

03.00 bangun tidur & tahajud

04.00 shalat subuh

04.00-06.00 jualan online

06.00-07.00 mandi + siap-siap kerja

07.00-09.00 berangkat kerja

09.00-17.00 kerja

(Diselingi dengan waktu istirahat sambil jualan online, misalnya: penawaran via WA story)

17.00-18.00 istirahat




18.00-19.00 shalat magrib & tilawah sampai waktu isya

19.00-21.30 jualan online


Cukup kan waktunya?


Jadi, saatnya, take action!

Mulai bisnisnya! ^_^


Kedua belas, buat rumus impian. 

Anggap saja, umrah itu perlu biaya Rp 30juta. Mari kita bagi selama 10 bulan.


Artinya, per bulan hanya perlu Rp 3juta untuk umrah. Alias Rp 100ribu per hari.


Kita hanya perlu mencari bisnis yang bisa memberikan profit sejumlah itu.


Misalnya:

Profit per pcs Rp 50ribu

Terjual sehari 2 pcs, jadi total keuntungan Rp 100ribu

Terjual 60 pcs sebulan = beres✔ 


Semudah itu? Yes!


>500 mitra bisnis saya telah mencoba dan mengulang rumus ini. Ternyata? Bisa! Atas izin 
Allah...


Diantara mereka, ada yang jago banget jualannya.


Terjual 4 pcs per hari. Bisa umrah bersama pasangan. Kalau 8 per hari? Bisa ajak orang 
tua. Wowww...


Saya pernah bertanya pada mitra bisnis saya.


"Rumus yang sedang dijalankan benar gak kalau setahun bisa umrah?"


Diantara mereka:

"Gak bener kak Diaz. Aslinya saya hanya 10 bulan"


"Saya 6 bulan"


"Saya 4 bulan"


Allahu Akbar. Atas izin Allah, diantara mereka banyak sekali yang pemula dalam bisnis. 
Karena kesungguhan mereka yang dibungkus dengan keyakinan pada Allah. 
Alhamdulillah, mereka bisa.


Apakah ada yang gagal?

Saya yakin, diantara kisah sukses banyak orang. Pasti ada kisah gagal di dalamnya. Tapi 
jangan khawatir. Setidaknya kita telah berusaha. Allah Maha Melihat. Percaya kan?




Saya pernah mau berangkat bersama mitra bisnis hampir 100 orang. Ternyata, hadiah 
dari Allah adalah saat saya tiba di bandara, mau naik pesawat. Saya dicegat, gak bisa 
berangkat.


Lalu, bagaimana kondisi saya saat itu?

Uang memang perlu. Tapi ridha Allah yang paling perlu.


Saya bersyukur pernah mengalami kejadian "DITOLAK" di bandara. Sehingga saya 
diberikan banyak sekali cerita dan tips umrah yang bisa dibagikan kepada banyak orang 
berdasarkan pengalaman pribadi.


Ternyata, pada saat saya tertolak waktu itu. Bisa menjadi wasilah motivasi bagi banyak 
orang bahwa: saat kamu belum ke tanah suci hari ini. Mungkin Allah akan memberikan 
kamu hadiah di waktu yang tepat dengan kesempatan yang lebih indah.


Jangan sedih saat belum bisa berangkat ke tanah suci. Mungkin saja ada yang sudah 
menabung selama setahun, tapi belum bisa berangkat. Tapi, tahun depan insya Allah 
bisa. Hal yang terpenting adalah SUDAH DIPERJUANGKAN.


Jadi, coba dari sekarang... pilih bisnis yang tepat.


Bisnis yang tepat itu:

1. Terbukti menghasilkan

2. Keuntungannya jelas dan oke

3. Manfaat dan jelas dibutuhkan orang lain

4. Mutu kualitas terbaik agar terjadi pembelian ulang pada konsumen yang sama

5. Modalnya ringan

6. Barangnya gak cepat busuk dan mudah disimpan. (Expired date mungkin cari yang 2 
tahun)

7. Ada pembinaannya

8. Ada mentor yang berpengalaman untuk membimbing kita

9. Hemat ongkir (ringan, kecil, saat dikirim gak kena volume)

10. Direkomendasikan oleh para tokoh & artis sehingga mudah untuk ditawarkan 


Saran bisnis:

1. Skincare

2. Produk kesehatan


Saran modal diawal:

1. Rp 1 juta

2. Rp 2 juta

3. Rp 5 juta

4. Dibawah Rp 10 juta

5. Hindari sewa tempat dan rekrut karyawan. Jualan online aja


Saran sumber modal:

1. Jangan hutang riba

2. Hindari pinjaman online

3. Jual emas

4. Ambil tabungan

5. Gunakan gaji

6. Pinjam pasangan/orang tua




7. Jual jasa/skill misalnya jadi MC, jadi penerjemah, buka les private 


Ketiga belas, tentukan waktunya maksimal 1 tahun dari sekarang (waktu kita 
terbatas). 
 

Kenapa banyak orang malas-malasan alias "nyantai" dalam hidupnya?

"Karena mereka tidak punya target"


"Punya kak Diaz, tapi tetap gak mencapai"


"Pakai waktu gak? Alias garis finishnya pakai timer gak?"


"Gak"


X_X




Kalau saya biasanya dalam membuat target selalu menuliskan waktunya kapan. 
Tambahan, plus hukumannya apa kalau gak tercapai.


Misalnya:

1. Umrah bersama orang tua, Juni 2023, kalau gak tercapai saya siap jalan kaki 10KM.

2. Umrah bersama pasangan, Desember 2023, kalau gak tercapai saya siap teriak di Mall 
paling ramai di Jakarta. Saya akan berhenti saat pihak keamanan minta saya berhenti.

Gimana? 


Membayangkan aja pusing ya? : D


Saya pernah loh merasakan pusing dengan mata berkunang-kunang habis buat target 
seperti itu. Apa yang terjadi?


Situasi kepepet kayak gitu menjadi wasilah pertama kali saya naik omset lebih dari 10X 
lipat!


Alhamdulillah...

Mau coba kan?


Yuk praktik!


Keempat belas, miliki mentor yang siap membimbing dan mengingatkan kita. 



Saya yakin, bahwa setiap orang itu punya potensi. Tapi dia GAK SADAR. Maka, 
terkadang kita perlu orang lain yang menyadarkannya. Saya menyebutnya dengan 
sebutan mentor.


Mentor adalah orang yang sudah berpengalaman.


Alhamdulilah saya sekarang sedang menjalankan bisnis yang bagus banget.


Selain modalnya kecil untungnya gede. Saya juga diajarkan jualan setiap harinya sama 
mentor sampai menghasilkan.


Makanya saya yakin bisa punya penghasilan Rp 100 juta. Cukuplah untuk umrah bersama 
sepasang bidadari.


^_^


Kalau sudah menemukan mentor. Tugas kita adalah menjadi pembelajar yang istimewa. 
Karena ada beberapa type pembelajar nih:


1. Pembelajar yang pantas (menjaga dan memiliki loyalitas pada mentornya)


2. Pembelajar yang berkelas (punya loyalitas dan integritas) ucapan sinkron, gak pernah 
bohong. Gagal masih bisa ditoleransi. Tapi jangan sampai karakter rusak. Ucapan lebih 
banyak "to the point". Jangan banyak drama alias baperan. Biasanya type ini militan.


3. Pembelajar yang naik kelas (punya kapasitas). Siap memperbaiki proses. Siap untuk 
mengikuti strategi terkini. Gak pernah bilang gak bisa. Selalu berusaha mencoba. 
Misalnya belajar membuat reels, belajar menulis status, dll.


4. Pembelajar papan atas. Pembelajar ini memiliki loyalitas, integritas, kapasitas & 
totalitas (all out). Siap ditempa... 


Banyak pembelajar yang mau sukarela. Tapi, saat mulai "ditempa" gak mau.


Kalau mentor lagi "menempa". Pembelajar banyak yang gak kuat.

Siapa pembelajar yang akan bertahan? Mereka yang "siap ditempa". Seleksi alam.


"Ditempa" artinya siap ditegur saat salah, siap diberikan masukan saat ada proses yang 
kurang sempurna.


Coba jawab pertanyaan ini, dari hati yang terdalam...

"Profesi apa yang bisa jadi tanpa totalitas?"


"Gak ada" 


Emang iya?

Coba tanya Michael Jordan. Apakah dia berlatih dengan jam yang sebentar?

Apakah dia sering ganti-ganti bidang olahraga? Mungkin sekali-kali latihan tinju?


Maka dari itu, saya selama ini memilih belajar pada mentor bisnis yang sama sejak 2011. 
Karena mentor saya telah berpengalaman mencetak miliarder berkali-kali baik di dalam 



negeri maupun di luar negeri. Walaupun saya adalah mentor bisnis, saya juga tetap perlu 
seorang mentor.


Kamu gimana? Sudah menemukan mentor yang tepat?


Kelima belas, miliki lingkungan yang memiliki impian yang sama agar istiqomah. 

Pesan Jack Ma:

"Jangan menyerah!

Hari ini terasa berat, besok akan semakin berat. Tetapi lusa akan indah"


Sejak SMA, saya suka sekali membaca buku motivasi. Kenapa? Karena saya dikelilingi 
banyak orang yang kurang memotivasi😅 


Saat mulai membuka dan menemukan kalimat-kalimat berharga dari teman-teman. 
Akhirnya saya seperti REBORN.


Lalu, kalimat apa yang saya temukan saat itu?

"Lupakan masa lalumu, fokuslah memperbaiki masa depanmu. Mulailah dari hari ini!"


Pas sekali dengan keadaan saya selama ini.


Kalau sekali jualan, ditolak. Pas mau jualan lagi. Saya trauma. Keinget masa lalu sering 
ditolak. 


Kalau sekali punya impian, gagal. Saat mau bermimpi lagi. Trauma. Takut ketinggian. 
Takut jatuhnya sakit, dll.


Saat saya mau masuk SMP tertentu, belum bisa.




SMA? Belum juga bisa

Kuliah? Jauh banget juga dari target.


Lalu gimana?

Sering-sering baca kisah perjuangan Nabi. Langsung teringat bagaimana 
pengorbanannya.


Bandingin sama diri kita sekarang?

Jauuuh banget pengorbanannya.


Maka dari itu, awali diri dengan mengumpulkan banyak kalimat motivasi dari orang lain. 
Lama-lama kita bisa memotivasi diri sendiri dengan sendirinya.


Lama-lama bisa memotivasi orang lain. Yuk mari kita sukses sama-sama!


Kalau gak ada. Mungkin, sudah saatnya kamu "ganti lingkungan" atau mulai mencari 
lingkungan baru.


Dimana, lingkungan itu "kamu banget!"


Tips memilih lingkungan:



امْلَرُْء َعَلى ِديِن َخلِيلِِه، فَْليَنْظُْر أََحُدُكْم َمْن يَُخالُِل

“Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama temannya, maka hendaknya seseorang dari 
kalian melihat kepada siapa dia berteman.” (HR. Abu Dawud)


Kata siapa kita gak boleh pilih-pilih teman?


Justru, kita seharusnya pilih-pilih teman.




Al Hasan Al Bashri berkata, “Perbanyaklah sahabat-sahabat mukminmu, karena mereka 
memiliki syafaat pada hari kiamat.”


Saya bersyukur sekali berada di dalam komunitas yang sama-sama Mencintai 
Muhammad SAW…

Sama-sama punya impian ke Makkah dan ke Madinah.

Sama-sama ingin menuntaskan hutang, terutama hutang riba. 

Sama-sama ingin tambah penghasilan untuk membantu meningkatkan penafkahan 
keluarga.


Dimana, setiap melihat wajah mereka semua (teman-teman saya di dalam komunitas 
bisnis), saya selalu:

- Langsung semangat karena terasa perjuangan Rasulullah SAW yang harus diteruskan 
bersama mereka.

- Langsung lupa rasa capek itu apa. Karena terasa sekali energi-energi kuat mereka untuk 
mencapai impian-impian keluarga.

- Langsung ingin bersegera memperbaiki diri. Karena saya berada diantara mereka yang 
lebih baik kualitas ibadahnya dari pada saya. 


Jadi, kalau saya memilih pertemanan dengan memilih komunitas yang tepat.


Kalau kamu gimana?

Bagaimana dengan lingkungan pertemananmu sehari-hari?


Saran saya, cobalah mulai masuk ke komunitas yang sepositif komunitas saya.


Keenam belas, bawa impian ini dalam tahajud. 
 



Saya yakin sekali, bahwa orang-orang yang serius pada impiannya pasti akan membawa 
impian itu pada tahajud mereka.


Jadi, kalau sekarang ada orang yang bilang mau umrah bersama sepasang bidadari. Tapi 
gak pernah bangun malam untuk minta itu sama Allah.


Saya yakin, orang itu tidak serius akan impiannya.


Saran saya, ajak sepasang bidadari untuk tahajud bersama. Setelah itu doa bersama 
dengan doa yang sama.


Silakan praktik ya!


“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka 
berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berzikir dan berdoa) agar 
kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang 
menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah.”

(Q.S. Al-Anfal 45-46)


Kemenangan dan kesuksesan adalah buah dari sebuah kesabaran. Banyak orang yang 
memutuskan menyerah, putus asa, bahkan memutuskan “kalah sebelum berperang”.


Kalau saja semua orang tahu bahwa yang dia lakukan hari ini memberikan dampak dan 
manfaat luas bagi masa depannya. Pasti dia akan bersabar akan prosesnya.


Nabi mengajarkan kita untuk mencapai kemenangan dengan strategi dan perjuangan. 


Nabi mengajarkan kita untuk tidak menyerah walaupun pasukan “belum banyak”.




Karena Allah selalu bersama kita dan yakin ada Allah yang akan selalu menolong kita. 
Tidaklah mungkin saat kita berjuang sungguh-sungguh kita gak mendapatkannya.


Jadi, kalau saya terlalu aneh dengan pernyataan: 

- Saya gak bisa

- Saya gak bakat

- Saya gak ngerti caranya

- Saya bingung mau melakukan apa

- Saya gak jadi apa-apa padahal sudah sungguh-sungguh


Mungkinkah janji Allah itu salah? Jadi sudahlah pasti. Kemenangan dan kesuksesan yang 
terjadi datangnya dari Allah. Kegagalan yang terjadi itu datangnya dari manusia itu 
sendiri.


Saya sedang berusaha praktek “the miracle morning” selama kurang lebih 5 tahun. 
Masya Allah, hasilnya spektakuler! Tentu masih perlu lebih baik dari hari ini, maka dari itu 
saya masih terus bersabar dalam prosesnya. Tapi kalau dibandingkan dengan saya di 5 
tahun yang lalu. Ini semua sangat berbeda jauuuh lebih baik. 


Gimana? Kamu mau ikut sukses juga?


Coba praktek, Life S.A.V.E.R.S pada buku the miracle morning (Hal Elrod). Lakukan ini 
dibawah jam 8 ya...

Silence, lakukan meditasi

Affirmations, afirmasikan, katakan semua yang kita inginkan.

Visualization, visualisasikan impian-impian kita. Saya pernah berdiri didepan cermin, 
“seolah-olah saya bicara didepan 1.000 orang”. Gak lama, itu semua jadi kenyataan.

Exercise, saya berusaha melatih dan meletih diri untuk menulis dibawah jam 8. Apapun 
yang berhubungan dengan bisnis. Saya berusaha latihan setiap pagi. 

Reading, saya selalu baca buku setiap hari.

Scribing, saya juga suka menuliskan apa yang sudah saya lakukan, apa yang akan saya 
lakukan, dsb


Tentunya lakukan ini semua saat sudah membawa impian itu dalam tahajud kita bersama 
sepasang bidadari kita.


Kamu sudah siap untuk mencapai impian umrah bersama sepasang bidadari?


Kalau kamu siap untuk sukses. Mari kita siapkan diri kita menjadi “manusia pagi” dengan 
langsung "action!". 


Ketujuh belas, afirmasi: beli baju khusus umrah 

Selain kita ke travel umrah. Coba deh beli perlengkapan umrah. Salah satunya adalah beli 
baju khusus umrah. Saat itu saya memang belum mempersiapkan uang Rp 30jutanya. 
Tapi saya selalu berencana.


“Baju ini untuk umrah”


Jadi, umrahnya bisa jadi belum daftar. Tapi persiapannya sudah beres. Ini bisa kita 
lakukan. Sampai akhirnya banyak orang yang akan bertanya.




"Wuah, beli baju umrah. Mau umrah ya?"


Jawab aja, "Tentu dong, mohon doanya ya"


Kalau berani jawab, “Sedang berjuang untuk berangkat tahun depan”


Coba kasih pernyataan ini pada 10 orang terdekat kita. Pasti banyak “tagihan


"Kapan umrah?"

"Kok belum umrah?"


Sebanyak kita dapat pertanyaan, kemungkinan kita akan semakin ingin itu semua segera 
tercapai. 


Ayo lakukan!


Kedelapan belas, tulis impian umrah, minimal di 10 tempat yang bisa kita baca 
setiap saat. 

Besar dan kecilnya sebuah impian itu relatif. Tapi intinya, kita butuh, kita perlu dan kita 
perjuangkan semua yang kita inginkan. Salah satu caranya dengan menuliskan impian 
kita.


Saya pernah menuliskan di buku catatan impian beberapa tahun yang lalu. Ingin beli flash 
disk, beli helm, beli mesin cuci untuk mamah, beli AC untuk keluarga, dll.


Akhirnya? Total 100 impian yang saya tuliskan bisa terceklist semua diatas 90%.


Apa ruginya ketika menuliskannya?


Karena besar untuk kita, tentu itu menjadi kecil untuk Allah. 


Ngasih kita motor atau mobil kan gak ada bedanya sama Allah.


Apalagi tiket umrah.

Tiket umrah sendiri atau berdua bahkan berempat itu juga sama mudahnya bagi Allah.


Gak ada yang besar bagi Allah yang Maha Besar. Serba mudah, serba “kecil”.


Boleh juga mulai menuliskan impian yang paling sederhana, misalnya bisa bayar DP 
umrah & bisa ikut manasik. 


Saat ada 1-2 impian yang sudah ter-ceklist. Kita akan lebih bersemangat meraih impian 
ke 3, 4, 5 dst.


Saya berusaha untuk melakukan itu. Yuk ikutan!


Ini adalah salah satu cara untuk Makin Melesat dengan cepat!


Pesan Jack Ma: Saat usia muda, buatlah kesalahan. Jangan khawatir!




Siapa yang buat kesalahan?

Dia yang mau terus mencoba!


Kan banyak orang yang katanya gak pernah gagal. Ternyata semua terjadi karena selama 
ini dia gak pernah mencoba. Hadeh -_-


Kesembilan belas, pantaskan diri kita. 
 

"Siapa yang mau saldonya banyak?"


Coba cek dulu ya, banyak orang yang jawab "mau". Tapi kelakuannya, seperti orang yang 
"gak mau".


Mau umrah bersama sepasang bidadari. Tapi...

- Bangun siang

- Jarang belajar memperbaiki proses terutama cara jualan apalagi praktik

- Kebanyakan belajar tapi gak pernah mau praktik

- Malas posting bahkan sering mager (males gerak) padahal udah niat mau sukses jualan 
online




- Boros. Stok barang jualan aja gak punya!

- Punya uang tapi gak berusaha kikis hutang. Hobbynya hutang dibiarin. Terus dengan 
enaknya beli barang-barang lain yang terkadang gak dibutuhkan.

- HP sering diupgrade tapi action enggak.

Pernah ketemu yang kayak gitu?

Kira-kira orang itu cocok untuk sukses?


Bayangkan saja, kalau ada seseorang yang melakukan sebaliknya…

- Bangun super pagi

- Belajar gila-gilaan. Action habis-habisan

- Disiplin posting sampai masuk saldo ke rekening (jualan onlinenya serius)

- Hemat untuk dirinya sendiri. Boros dalam sedekah dan mengutamakan pengembangan 
bisnis. Stok diangka cukup. Berani iklan, dsb.

- Selalu menomor satukan hutang. Prinsip hidupnya selalu aku beli tunai. Keren!

- Sering evaluasi action!

- Memiliki rencana harian. Bahkan master plan tahunan.

Pernah ketemu yang kayak gitu? Kamu kah? Baiknya sih gitu ^_~


Kalau orang kayak gini sukses, kaya, saldonya banyak gimana? Wajar?

Pada akhirnya kita pun mengatakan:

“Pantas banget. Dia bisa mencapai kayak gitu…”


Pesan guru saya Ippho Santosa, pantaskan diri kita untuk sukses!


Saya pribadi, sering berusaha untuk memantaskannya. Yuk pantaskan diri bersama-
sama!


“Kapan waktu terbaik untuk menanam pohon?"


"25 tahun yang lalu"


"Lalu kapan lagi?"


"Hari ini!”


Yuk jangan pernah merasa terlambat untuk melakukan semua itu.


Kedua puluh, fokus pada 1 impian: umrah dulu, yang lain kemudian 

Cerita sebelum pandemi...

Sampailah saya ke rumah salah seorang mitra. Ketemu sama Ibu-nya.

“Ibu, salam kenal saya Diaz Adriani. Sahabat dari anak Ibu”.

“Iya saya sering denger suaranya kalau lagi kirim pesan suara”.


“Ibu, impiannya apa?”

“Ibu mau ke tanah suci, mau umrah dan haji”

Langsung nunjuk mitra terkait.

“Ibumu mau ke tanah suci. Jadiin kenyataan gih!”

“Siap kak Diaz”

“Siap aja gak cukup. Sini langsung DP”

(Dia kira saya becanda). Hehe




Saya tungguin sampai dia kasih uang. Habis itu saya bilang sama Ibunya. Tenang bu, 
habis ini ibu akan diberangkatkan ke tanah suci. Ibunya langsung nangis dan memeluk 
anaknya.


Pertanyaannya, Ibunya nangis udah berangkat ke Makkah? Belum.

Udah nyampe? Belum.

Udah lunas? Belum.

Itulah seorang Ibu. Mendengar niat mulia anak langsung terharu. Akhirnya pencapaian 
besar gak lagi tabu. Semua bisa mencapai lewat wasilah doa dan ridha seorang Ibu.


Hari berjalan...

Akhirnya si anak atas izin Allah bisa memberangkatkan Ibunya ke tanah suci.


Ini dongeng kak? Bukan….


Ini true story. Ini satu kisah diantara >500 mitra saya yang atas izin Allah bisa umrah dan 
mengumrahkan. 


Maka dari itu komunitas saya langsung menjadikan ini sebagai sebuah program kurikulum 
kesuksesan. Jangan sampai jualan gak jelas uangnya kemana. Mudah-mudahan yang 
bergabung bersama kami semuanya bisa ke Makkah dan Madinah. Aamiin


Kisah lain dari seorang ibu lain.

“Kak Diaz, saya itu bersyukur sekali anak saya sudah tidak punya hutang. Saat hutangnya 
lunas gak ada lagi yang kerumah marah-marah untuk menagih hutang. Sekarang Ibu 
merasa lebih sehat”.


Emmm, jadi lunas hutang itu bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga juga ya?


Alhamdulillah atas izin Allah mitra bisnis kami bisa melunaskan hutangnya wasilah jualan. 
Maka dari itu, kami langsung jadikan kurikulum kesuksesan. Lunas hutang, wafat tenang!


Kenapa impian-impian itu bisa jadi kenyataan. 


Salah satu wasilahnya karena mereka masing-masing FOKUS pada 1 impian dulu. Kalau 
nanti sudah selesai pada 1 impian, barulah memulai impian baru.


Kalau impian Anda sekarang adalah umrah bersama sepasang bidadari. Itu dulu saja 
yang diperjuangkan duluan.


Karena sebenarnya, semua orang banyak keinginannya ya?

Mau mobil, mau A, B sampai Z. Saran saya pilih aja 1 dulu. Barulah nanti dilanjutkan pada 
impian berikutnya.


Kalau sekiranya Anda mau action sekarang juga dan masih bingung mulainya bagaimana, 
Anda boleh juga gabung bersama komunitas MM. 


Insya Allah MM siap membimbing sampai tercapai impiannya salah satunya adalah umrah 
bersama sepasang bidadari.


Bismillah...




Tulisan ini tujuannya untuk membuat Anda berjuang sungguh-sungguh ke tanah suci. 
Kalau sekiranya ada manfaatnya bagi Anda. Mohon bagikan pada orang-orang terdekat 
ya. Siapa tau nanti Anda bisa menjadi wasilah mereka ke tanah suci dan dapat pahalanya 
juga.


Aaamiin






Pemandangan di Madinah, tepatnya di masjid Nabawi sangatlah indah. Saya tidak ingin 
menikmatinya sendirian…




Saya ingin, Anda juga kesini... maka dari itu berdoa dan berjuanglah dengan sepenuh 
hati.


Bicaralah, bahwa...

Mekkah Madinah itu dekat.

Sedekat mata dengan hidung kita.

Sedekat kaki kanan dan kaki kiri kita…


Saat saya mengetik ini, sambil memandang Masjid Nabawi, hati saya juga terasa 
tenang...




Sambil bershalawat, sambil membayangkan...

Saya bisa kembali lagi kesini dengan mengajak lebih banyak keluarga dan mitra bisnis. 
Semoga saja, satu diantaranya adalah Anda...

Aamiin


Jika tulisan ini "belum mampu mengetuk" hati Anda untuk berangkat ke tanah suci. Coba 
minta sama Allah, "hati yang baru", hati yang mencintai Rasulullah SAW...


Sehingga, kita akan berniat untuk datang berkunjung kesini. Menghibur Rasulullah SAW...


Mari berdoa sama-sama...

Agar kita diberikan cinta seperti cinta Abu Bakar kepada Nabi...


Semoga kita bisa diberikan perasaan cinta seperti cinta Umar kepada Nabi...


Semoga kita bisa menjadi asbab tersenyumnya Rasulullah SAW. Semoga air mata 
perjuangan yang keluar dari kedua mata kita, yang membahasi pipi kita karena ingin 
sekali sampai ke tanah suci bisa menjadi sebuah kisah yang membuat Rasulullah SAW 
tersenyum.


Aamiin




TENTANG PENULIS 

Diaz Adriani adalah seorang mantan SPG dari salah satu perusahaan besar di Indonesia. 
Ia menjadi inspirasi bagi para wanita yang mengenalnya. Hingga menjadi The Best SPG 
of the year dan menjadi The Best di beberapa program yang di adakan ketika menjadi 
SPG. Semua orang menjadi lebih semangat, ketika ia tampil untuk memberikan motivasi. 
Bahkan, semenjak memprakarsai sebuah komunitas penjual online pertama yang 
menggunakan konsep marketing with love, ia kemudian berhasil merangkul 1000-an 
anggota komunitas yang tersebar di seluruh indonesia, Hongkong, Singapura, Taiwan, 
dsb (berdasarkan data pada November 2017). 




	 Komunitas Muslimah Millionaire mulai dikenalkan pada 16 Agustus 2014, dimana 
telah mengadakan beragam program training kepada seluruh teamnya. Baik online 
maupun offline.


Materi yang biasa di bawakan:


- BLUE Classroom: Menjual dengan konsep BLUE


- HEART Training: Menjual dengan hati menggunakan teknik HEART


- AFTRUK concept: Bagaimana membina team dalam 40 hari


- Beragam konsep meeting dan kopdar


- Situational classroom: Membahas kendala dan permasalahan team 


Ia pun turut aktif membuat e-book untuk kebutuhan team. Judul e-book karya-nya 
adalah:


- Panduan Membina Reseller MM (Daily input selama 40 hari)


- So_lmate Needs U, Panduan Reseller MM “Jago Closing” (Daily Input selama 40 hari)


- Persembahan komunitas MM kepada team tercinta. The power of ngelapak




- Beragam tulisan-nya di News Letter MM 


	 Aktivitas menjadi praktisi dalam bidang marketing, juga dibuktikan dalam 
keseriusannya 6 tahun mempelajari marketing. Hingga akhirnya lulus S2 program 
Magister Management, dengan konsentrasi pada Marketing dari Universitas Mercu 
Buana, Jakarta. 


	 Tidak hanya terkait Selling, ia pun memprakarsai beragam program dalam 
komunitas-nya. Program tersebut adalah: 


• 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 Umrah 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 dan beragam program lainnya. Sebagai founder komunitas 
Muslimah Millionaire, ia turut aktif membina dan mengajak seluruh anggota 
komunitas MM untuk mencapai impian mereka. Termasuk hal- hal yang besar, 
seperti: 


• Membangun dan aktif ber-wakaf dalam membangun Pesantren Berjamaah 
(Pesantren Sains Salman dan Ponpes Darurrohmah Weru Cirebon) 


• Rutin mengirimkan hewan kurban ke beberapa daerah setiap Idul Adha (2017, ada 
7 Sapi yang di berikan. Sapi di distribusikan ke tempat team MM berada. 2019, 23 
Sapi).


• 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 bertanya lebih lanjut dengan-nya ataupun memberikan saran dan masukan, 
Silahkan email ke muslimahmillionaire@gmail.com dengan subyek komunitasmm. 


