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Dua puluh tahun yang lalu, saya datang sendiri ke Amerika Serikat sebagai mahasiswa. 

Saya tidak pernah menduga bahwa saya akan menjadi investor profesional,dan dapat 

berkenalan dengan investor legendaris, Mr Charles T. Munger. Pada tahun 2004, Mr. 

Munger menjadi mitra investasi saya dan sejak saat itu menjadi mentor dan teman 

seumur hidup saya—kesempatan yang tidak pernah saya impikan di masa lalu. 

Seperti jutaan fans Warren Buffett dan Charlie Munger di seluruh dunia, ajaran dari dua 

guru ini dan kinerja Berkshire Hathaway yang luar biasa telah membentuk karir investasi 

saya. Saya mendapat manfaat selama bertahun-tahun dari mempelajari kata-kata dan 

tindakan Mr. Munger sendiri dengan cermat. Karena itu, saya sangat menghargai 

pemikirannya yang mendalam. 

 

Saya selalu berharap untuk berbagi pengetahuan saya dengan orang lain yang berpikiran 

sama. Buku Peter Kaufman adalah upaya terbaik dalam hal ini. Peter adalah teman lama 

Charlie, seorang pengusaha luar biasa, dan "Profesional Bookworm." Bukunya, Poor 

Charlie's Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger, sejauh ini merupakan 

publikasi paling komprehensif yang menjelaskan esensi filosofi Charlie. 

 

Karena Peter adalah teman baik saya sekaligus mitra investasi, saya sangat 

memperhatikan penerbitan buku ini sejak awal. Ketika edisi pertama diterbitkan pada 

tahun 2005, saya memperlakukan buku itu sebagai harta karun dan membacanya  

halaman ke halaman sampai beberapa kali. Setiap kali saya membacanya, saya belajar 

sesuatu yang baru. Pada saat itu, saya ingin menerjemahkan seluruh buku dengan hati-

hati untuk pembaca China, sebuah keinginan yang membutuhkan waktu lima tahun 

untuk direalisasikan. 

 

Pada tahun 2009, Charlie berusia 85 tahun. Seorang teman menginspirasi saya untuk 

menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Cina sebagai cara terbaik untuk berterima 

kasih kepada mentor saya yang terhormat dan, pada saat yang sama, menyelesaikan 

keinginan lama saya untuk berbagi kebijaksanaan Charlie dengan sesama orang Cina. 

 

Sekarang edisi bahasa Mandarin akan segera dirilis, saya ingin menawarkan pengalaman 

pribadi saya dengan belajar, berlatih, dan memahami filosofi Charlie. Saya berharap 
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dengan berbagi perjalanan saya, akan membantu pembaca untuk lebih memahami 

kebijaksanaan yang terkandung dalam buku ini. 

 

Bagian Satu: Memulai Investasi dan Bertemu Charlie Munger 

 

Saya pertama kali diperkenalkan dengan teori value investing oleh Warren Buffett dan 

Charlie Munger 20 tahun yang lalu. Saat itu, saya baru saja tiba di Amerika Serikat. Saya 

tidak punya keluarga atau teman di sini dan tidak mengenal budaya lokal maupun bahasa 

Inggris. Beruntung, saya diterima di Universitas Columbia untuk program studi sarjana. 

Saya langsung menghadapi masalah dalam membayar uang kuliah dan biaya hidup yang 

tinggi. Sementara saya menerima beberapa beasiswa dan uang hibah, jumlah hutang saya 

tampak sangat besar bagi mahasiswa yang tidak memiliki uang sepeser pun saat itu. Saya 

khawatir tentang masa depan saya, yang dipenuhi dengan kebingungan dan kecemasan, 

dan tentang kapan saya bisa melunasi pinjaman . Banyak pelajar Cina yang belajar di luar 

negeri, di Amerika Serikat, terutama mereka yang bergantung pada pinjaman dan 

pekerjaan paruh waktu untuk membayar uang kuliah dan biaya hidup, berbagi 

pengalaman serupa. 

 

Tumbuh di tahun 1970-an dan 1980-an di Cina, saya hanya tahu sedikit tentang bisnis 

atau investasi. Saat itu, bisnis tidak terlalu penting di Cina. Suatu hari seorang teman 

sekelas di Columbia berkata kepada saya, "Jika Anda ingin tahu cara menghasilkan uang 

di Amerika, akan ada pidato di Sekolah Bisnis yang harus Anda dengar." Nama 

pembicaranya, Buffett, agak aneh dan terdengar seperti "Bufet (Lemari)." Penasaran 

dengan nama yang menarik ini, saya menghadiri pidato tersebut. Karena Warren Buffett 

saat itu belum setenar sekarang, tidak banyak mahasiswa yang hadir, namun kuliah 

tersebut merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi saya. 

 

Ceramah Buffett adalah tentang bagaimana berinvestasi di pasar saham. Sebelumnya, 

kesan saya tentang pasar saham adalah seperti yang digambarkan oleh drama Cao Yu 

“Sunrise” - penuh dengan tipu daya licik, keberuntungan, dan pertumpahan darah. Tapi 

di sini berdiri seorang yang sukses dan kaya yang menghasilkan uang dari pasar saham. 

Dia tampak sopan, ramah, dan cerdas, bahkan terpelajar. Singkatnya, dia benar-benar 

berbeda dari yang saya bayangkan. 

 

Ceramah Buffet singkat, logis, dan meyakinkan. Selama satu jam, dia dengan jelas 

menjelaskan prinsip-prinsip pasar saham. Buffett mengatakan bahwa saham, pada 

dasarnya, adalah bagian dari kepemilikan bisnis. Harga saham ditentukan oleh nilai 

intrinsik dari bisnis yang mendasarinya, yang harus dinilai dari profitabilitas bisnis dan 

aset bersih. Meskipun volatilitas harga saham mungkin tidak dapat diprediksi dalam 

jangka pendek, harga akan didasarkan pada nilai intrinsik bisnis dalam jangka panjang. 

Oleh karena itu, investor yang cerdas hanya perlu membeli saham ketika harganya jauh 

di bawah nilai intrinsik perusahaan dan menjualnya saat harganya mendekati atau 
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melebihi nilai intrinsiknya. Dengan cara ini, banyak uang dapat dihasilkan dengan risiko 

yang sangat kecil. 

Di akhir pidato, saya merasa terselamatkan. Bisakah orang yang cerdas, dan 

berpendidikan, tanpa dukungan keluarga, keterampilan manajerial, membangun 

perusahaan dari awal dan menjadi sukses dan kaya di Amerika? Inilah Buffett, contoh 

hidup yang harus saya ikuti, berdiri di depan mata saya. Saat itu saya berpikir saya tidak 

cocok untuk menjadi pengusaha karena saya tidak mengerti masyarakat dan budaya 

Amerika. Tetapi bagaimana kalau ternyata mempelajari nilai sebuah perusahaan, analisa 

bisnis, dan laporan keuangan, adalah keahlian saya? Jika apa yang dikatakan Buffett itu 

benar, maka tidak bisakah seorang imigran baru seperti saya, yang tidak memiliki 

koneksi atau pengalaman apa pun, masih dapat menghasilkan banyak uang dari pasar 

saham? Itu terdengar sangat menarik. 

 

Setelah mendengarkan ceramah, saya kembali dan segera menemukan semua buku yang 

ditulis tentang Buffett, termasuk surat tahunannya kepada pemegang saham Berkshire 

dan artikel tentang dia. Saya juga mengetahui bahwa Charlie Munger adalah mitra Buffett 

selama beberapa dekade. Saya menghabiskan hampir dua tahun mempelajarinya, dan 

semua yang saya baca memperkuat kesan pertama saya pada pidato Buffett. Setelah 

menyelesaikan proses penelitian ini, saya yakin bahwa industri ini adalah pilihan yang 

layak bagi saya. 

Satu atau dua tahun kemudian, saya membeli saham pertama saya. Meskipun kekayaan 

bersih pribadi saya masih negatif pada saat itu, saya telah menabung sejumlah uang 

untuk diinvestasikan. Tahun 1990-an adalah era globalisasi dimana perusahaan-

perusahaan di AS sangat bertumbuh, sehingga ada banyak saham yang undervalued di 

pasar. Pada saat saya lulus dari Universitas Columbia pada tahun 1996, saya telah 

memperoleh pengembalian yang cukup besar dari investasi di pasar saham . 

 

Setelah lulus, saya bekerja di investment bank, sambil terus berinvestasi di saham untuk 

saya pribadi. Pada tahun pertama saya, saya berpartisipasi dalam penawaran umum 

perdana sebuah perusahaan besar dan menerima bonus besar. Namun, saya tidak 

menyukai pekerjaan ini. Selain itu, saya menyadari bahwa gaji dan bonus saya dari 

investment bank tidak lebih dari return saya di investasi saham. Saya kemudian 

menyadari bahwa berinvestasi bukan hanya penyelamat hidup atau hobi di waktu luang, 

tetapi juga bisa menjadi karier seumur hidup. Setelah satu tahun, saya berhenti dari 

pekerjaan itu dan memulai karir saya sebagai investor profesional. Saat itu, keluarga dan 

teman-teman saya sangat khawatir dengan keputusan saya yang tampaknya tiba-tiba, 

dan saya juga tidak yakin dengan masa depan saya. Terus terang, bagi saya, keberanian 

untuk memulai bisnis juga datang dari pengaruh Buffett dan Munger. 

 

Pada Januari 1998, saya memulai perusahaan saya sendiri. Saya memiliki sangat sedikit 

koneksi, tetapi dapat mengumpulkan sejumlah kecil uang dengan bantuan beberapa 

teman dekat. Saya bertindak sebagai CEO, manajer, sekretaris, dan analis, dan hanya 

menggunakan ponsel dan laptop. Ketika bertepatan dengan krisis keuangan Asia 1997 
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dan harga minyak turun di bawah $10 per barel. Saya mulai membeli banyak saham 

perusahaan di Asia yang sangat baik serta saham perusahaan minyak di AS dan Kanada, 

tetapi volatilitas pasar saham yang mengikutinya menciptakan Floating Loss (Kerugian di 

atas kertas) 19% tahun itu. Hal ini menyebabkan beberapa investor menjadi khawatir 

dengan kondisi operasi di masa depan dan mereka tidak berani berinvestasi lebih 

banyak. Salah satu investor terbesar saya memutuskan untuk menarik dana investasi 

tahun berikutnya. Ditambah dengan biaya operasional yang tinggi pada periode 

sebelumnya, perusahaan saya sedang berjuang untuk bertahan. 

Kalah dalam pertempuran pertama, menempatkan saya di bawah tekanan besar untuk 

memenuhi kepercayaan investor saya. Beban psikologis ini mempengaruhi keputusan 

investasi saya. Saya menjadi takut untuk bertindak.  

Namun periode saat itu memberikan peluang investasi terbaik. Pada saat itu, filosofi dari 

Buffett dan Munger adalah dukungan yang besar bagi saya. Saat itu resesi 1973-1974 di 

AS. Pada titik terendah saya, saya menggunakan contoh mereka untuk mendorong diri 

saya untuk selalu mengambil pandangan jangka panjang. 

 

Pada paruh kedua tahun 1998, saya bertahan dari tekanan dan memiliki keberanian 

untuk membuat beberapa keputusan penting di investasi. Investasi inilah yang memberi 

saya dan investor hasil yang luar biasa selama dua tahun ke depan. Melihat ke belakang, 

saya tahu saya beruntung, tetapi contoh, buku, dan ide Buffett dan Munger adalah 

pengaruh penting bagi saya. 

Namun, kinerja yang luar biasa tidak mendatangkan investor baru. Sejak saat itu hingga 

sekarang, sebagian besar investor, terutama investor institusi, masih mengikuti filosofi 

investasi yang didasarkan pada teori yang tidak masuk akal bagi saya. Misalnya, mereka 

percaya pada hipotesis pasar yang efisien, dan karenanya menilai kinerja dengan 

pengembalian yang disesuaikan dengan volatilitas, seolah-olah volatilitas harga 

disamakan dengan risiko nyata. Sepertinya kami berbicara bahasa yang berbeda ketika 

saya berbicara dengan mereka. 

Menurut saya, risiko terbesar dalam berinvestasi di pasar saham bukanlah volatilitas 

harga, tetapi apakah Anda mengalami kerugian modal secara permanen (Cut Loss). Tidak 

hanya penurunan harga saham saja yang bukan merupakan risiko, tetapi juga dapat 

menghadirkan peluang. Di mana lagi Anda akan menemukan saham murah? Jika restoran 

steak favorit Anda memotong harganya hingga setengahnya, Anda akan lebih menikmati 

makan di sana. Membeli saham dengan harga diskon seharusnya membuat penjual tidak 

nyaman sedangkan Anda sebagai pembeli harusnya senang. 

Saya menjelaskan kepada calon investor bahwa prinsip investasi saya mengikuti filosofi 

investasi Buffett dan Munger. Kemudian saya menyadari bahwa meskipun Buffett dan 

Munger sangat sukses, praktik sebenarnya dari investor individu dan institusional sangat 

bertentangan dengan filosofi investasi Buffett dan Munger. Di permukaan, Fund manager 

terkenal tampaknya menerima teori Buffett dan Munger dan menunjukkan rasa hormat 

yang besar atas kinerja mereka, namun dalam praktiknya mereka melakukan yang 

sebaliknya karena perilaku klien mereka juga kebalikan dari Buffett dan Munger. Mereka 
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masih menerima teori yang mengklaim, "volatilitas adalah risiko" dan "pasar selalu 

benar", tetapi bagi saya, teori-teori itu sama sekali tidak masuk akal. 

 

Untuk mempertahankan dan menarik lebih banyak investor, saya harus membuat 

kompromi untuk jangka waktu tertentu. Selama beberapa tahun, saya harus mengadopsi 

Long-Short strategi untuk mengelola volatilitas dana yang dikelola. Dibandingkan dengan 

pendekatan Jangka panjang, short selling hampir tidak dapat digunakan untuk investasi 

jangka panjang. Ada tiga alasan untuk ini. Pertama, untuk short selling, potensi kenaikan 

dibatasi 100%, tetapi potensi penurunannya tidak terbatas—kebalikan dari long term 

investing. Kedua, shorting harus dilakukan dengan cara meminjam. Jadi, meskipun 

keputusan short-sell benar, jika waktunya tidak tepat, investor bisa menghadapi kerugian 

atau bahkan kebangkrutan. Ketiga, Short Term  umumnya rentan dengan penipuan dan 

manipulasi. Namun kegiatan penipuan biasanya ditutup-tutupi dan disamarkan dengan 

sangat baik dan membutuhkan waktu yang lama untuk terungkap. Misalnya, aktivitas 

penipuan mantan manajer investasi Bernard Madoff tidak terdeteksi selama beberapa 

dekade. Karena tiga alasan ini, Short Seller harus mengawasi naik turunnya pasar dan 

terus-menerus berdagang. 

 

Pendekatan jangka panjang yang saya gunakan selama beberapa tahun, secara signifikan 

mengurangi volatilitas portofolio investasi. Selama krisis keuangan pada tahun 2001-

2002 setelah Internet Bubble, kami tidak menderita kerugian apa pun dan bahkan 

memperoleh sedikit keuntungan. Sementara itu, aset kelolaan kami meningkat signifikan. 

Seorang tokoh legendaris di industri hedge fund menjadi salah satu investor utama saya 

dan yang lain mengundang saya untuk mendirikan dana investasi bersama untuk Asia.  

 

Kesalahan terbesar sepanjang karier saya bukanlah kerugian karena keputusan yang 

buruk (tentu saja, saya juga melakukan beberapa kesalahan ini), melainkan 

ketidakmampuan untuk berinvestasi besar-besaran dalam ide-ide berkualitas terbaik 

saya. Pengembalian yang gagal saya manfaatkan masih meningkat hingga hari ini. 

Periode itu adalah titik terendah dalam karir profesional saya. Saya bahkan pernah 

berpikir untuk menutup pengelolaan dana karena saya menghabiskan sebagian besar 

waktu saya untuk kegiatan yang bukan bisnis utama saya. 

 

Tepat di persimpangan itu, sebuah kesempatan yang tak terduga, membawa saya 

bertemu dengan mentor dan teman seumur hidup saya, Mr. Charlie Munger. 

 

Charlie dan saya pertama kali bertemu di rumah teman ketika saya bekerja untuk 

investment bank di Los Angeles setelah lulus dari perguruan tinggi. Awalnya Charlie 

menurutku sebagai seseorang yang tidak ramah dan hanya fokus pada topiknya sendiri. 

Tetapi kebijaksanaan kata-katanya sangat menginspirasi dan bijaksana yang jauh di luar 

jangkauanku.  
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Setelah itu, kami bertemu dan mengobrol beberapa kali. Pada pertemuan Thanksgiving 

pada tahun 2003, tujuh tahun setelah pertemuan pertama, kami melakukan diskusi yang 

mendalam. Saya memperkenalkan setiap perusahaan yang saya investasikan, teliti, atau 

minati kepada Charlie dan dia mengomentari masing-masing perusahaan. Saya juga 

meminta sarannya tentang masalah yang saya temui. Menjelang akhir, dia memberi tahu 

saya bahwa masalah yang saya temui hampir sama dengan semua masalah yang ada di 

Wall Street. Masalahnya ada pada cara berpikir Wall Street. Meskipun Berkshire 

Hathaway sangat sukses, tidak ada perusahaan di Wall Street yang benar-benar 

menirunya. Jika saya melanjutkan jalan ini, kekhawatiran saya tidak akan pernah hilang. 

Tetapi jika saya bersedia melepaskan jalan ini saat itu juga, untuk mengambil jalan yang 

berbeda dari Wall Street, dia bersedia berinvestasi dengan saya. Ini benar-benar 

membuatku tersanjung. 

Dengan bantuan Charlie, saya sepenuhnya mengatur ulang perusahaan yang saya dirikan. 

Strukturnya diubah menjadi seperti kemitraan investasi awal Buffett dan Munger 

(catatan: Buffett dan Munger masing-masing memiliki kemitraan untuk mengelola 

portofolio investasi mereka sendiri). Para investor yang setuju  tetap menandatangani 

perjanjian penguncian jangka panjang dan kami juga berhenti menerima investor baru.  

Dengan demikian, saya memasuki era keemasan lain dalam karir investasi saya. Saya 

tidak lagi dibatasi oleh berbagai keterbatasan Wall Street, dan hasil investasi kami 

membuktikan kebenaran keputusan untuk mengubah struktur kapital. Jumlahnya masih 

berfluktuasi seperti sebelumnya, tetapi hasil akhirnya adalah pertumbuhan 

pengembalian yang substansial. Dari kuartal keempat tahun 2004 sampai akhir tahun 

2009, pencapaian pengembalian gabungan tahunan sebesar 36% (setelah dikurangi 

biaya-biaya lainnya). Sejak dimulainya Pendanaan pada Januari 1998, dana tersebut 

mencapai pengembalian gabungan tahunan lebih dari 29%. Selama periode 12 tahun, 

tumbuh lebih dari 20 kali lipat. 

Terlepas dari itu, pekerjaan menjadi lebih lancar selama bertahun-tahun, dan saya 

menikmati kehidupan yang jauh lebih baik dengan menngelola dana tersebut. Saya tidak 

lagi terganggu oleh naik turunnya pasar saham atau perdagangan yang tak henti-

hentinya. Sebaliknya, saya dapat mencurahkan seluruh waktu saya untuk meneliti dan 

memahami perusahaan. Pengalaman investasi saya dengan jelas menunjukkan bahwa 

teori investasi nilai yang diadopsi oleh Buffett dan Munger dapat menghasilkan 

kesuksesan besar dari waktu ke waktu. Namun, karena keterbatasan mereka sendiri, 

kebanyakan investor tidak menggunakan metode ini. Tapi, menciptakan keunggulan 

kompetitif yang besar bagi mereka yang melakukan (seperti yang dilakukan Buffet dan 

Munger), dan ini merupakan keuntungan yang tidak akan lekang oleh waktu. 

 

Bagian 2: Keunikan Charlie Munger 

 

Buffett mengatakan bahwa terlepas dari banyak orang yang dia temui dalam hidupnya, 

dia belum pernah bertemu orang lain seperti Charlie. Setelah bertahun-tahun 

mengenalnya, saya sangat setuju. Bahkan setelah meneliti semua biografi yang saya baca, 

yang mencakup karakter dari zaman kuno hingga modern, saya belum menemukan orang 
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yang mirip dengannya. Charlie begitu istimewa dan unik dalam pemikiran dan 

kepribadiannya. 

Misalnya, ketika Charlie berpikir, dia selalu memulai dengan membalik (Inversion). Untuk 

memahami bagaimana menjadi bahagia dalam hidup, Charlie akan mempelajari 

bagaimana membuat hidup sengsara. Untuk memeriksa bagaimana bisnis menjadi besar, 

kuat, dan sukses, Charlie pertama-tama mempelajari bagaimana bisnis menurun dan 

gagal. Sementara kebanyakan orang hanya peduli tentang bagaimana sukses di pasar 

saham, Charlie paling peduli tentang mengapa sebagian besar gagal di pasar saham. Cara 

berpikirnya berasal dari pepatah dalam filosofi Farmer’s: "Yang saya ingin tahu adalah di 

mana saya akan mati sehingga saya tidak akan pernah pergi ke sana." 

 

Sepanjang hidupnya, Charlie terus-menerus mengumpulkan dan meneliti kegagalan 

penting dalam setiap jenis orang, bisnis, pemerintah, dan penelitian akademis. Dia 

kemudian menyusun penyebab kegagalan ke dalam daftar periksa untuk membuat 

keputusan yang tepat. Karena itu, ia telah menghindari kesalahan besar dalam 

pengambilan keputusan atas hidup dan kariernya. Pentingnya hal ini pada kinerja Buffett 

dan Berkshire Hathaway selama 50 tahun terakhir tidak dapat dikesampingkan. 

Pikiran Charlie orisinal dan kreatif. Tidak pernah dibatasi oleh aturan atau doktrin yang 

kaku. Dia memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan seperti seorang anak dan 

memiliki kualitas ilmuwan terkemuka dengan metodologi ilmiah nya. Dia sangat haus 

akan pengetahuan sepanjang hidupnya dan tertarik pada hampir semua hal. Baginya, 

dengan pendekatan yang tepat, masalah apa pun dapat dipahami melalui belajar mandiri. 

Inovasi lebih lanjut dapat dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh pendahulu. 

Dalam hal ini, dia sangat mirip dengan Benjamin Franklin. 

 

Sebagian besar pakar dan akademisi dapat mempertahankan objektivitas relatif dalam 

bidang spesialisasi mereka sendiri. Tapi begitu mereka meninggalkan bidang spesialisasi 

mereka, mereka menjadi subyektif, dogmatis, atau kaku, dan bahkan mungkin kehilangan 

kapasitas mereka untuk belajar. Jadi, seperti kisah “orang buta” dan “gajah”, mereka tidak 

dapat melihat keseluruhan gambar. 

Pikiran Charlie tidak pernah dibatasi oleh doktrin yang kaku. Pemikirannya yang unik 

diterapkan di setiap sudut karier, kehidupan, dan pembelajarannya. Dalam 

pandangannya, segala sesuatu di alam semesta adalah keseluruhan yang interaktif, dan 

semua pengetahuan manusia hanyalah bagian dari keseluruhan yang komprehensif. 

Hanya dengan menggabungkan pengetahuan ini melalui kisi-kisi “Mental model” , dapat 

berguna dalam pengambilan keputusan dan dalam mengembangkan pemahaman yang 

tepat. Jadi dia menganjurkan mempelajari semua teori yang benar-benar penting dalam 

semua disiplin ilmu dan membangun di atas fondasi ini—yang disebut “kebijaksanaan”—

sebagai alat untuk mempelajari isu-isu penting dalam bisnis dan investasi. Dalam buku 

ini, Charlie memberikan deskripsi rinci tentang bagaimana memperoleh kebijaksanaan 

ini. 

Cara berpikir Charlie didasarkan pada kejujuran tentang pengetahuan. Dia percaya 

bahwa, di dunia yang kompleks dan berubah ini, akan selalu ada batasan pada kognisi 
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dan pemahaman manusia. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan semua alat yang 

tersedia dan terus-menerus mengungkap bukti untuk menyangkal dan menyesuaikan 

pengetahuan atau keyakinan Anda yang ada; maka dari itu Konfusianisme mengatakan, 

"Pengetahuan sejati adalah mengetahui sejauh mana ketidaktahuan seseorang." Faktanya, 

setiap orang memiliki blindspot dalam pemikiran mereka. Kita mungkin objektif dalam 

spesialisasi kita sendiri, dengan orang lain, atau dengan satu subjek, tetapi 

mempertahankan objektivitas dengan semua masalah dunia sangat sulit dan bahkan 

mungkin bertentangan dengan sifat manusia. Namun, Charlie dapat mempertahankan 

objektivitas tentang segala hal. Dalam buku ini, Charlie juga berbicara tentang melatih 

dan menumbuhkan semangat objektivitas. Memupuk cara berpikir ini akan 

memungkinkan Anda untuk melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain dan 

memprediksi masa depan yang tidak dapat diprediksi orang lain, sehingga mengarah 

pada kehidupan yang lebih bahagia, lebih mandiri, dan lebih sukses. 

 

Tetapi bahkan dengan objektivitas, pengetahuan nyata yang dapat diperoleh seseorang 

melalui kehidupan masih terbatas. Jadi kita juga harus tetap berada dalam lingkaran 

kompetensi kita. Sebuah “kompetensi” yang tidak memiliki batasan yang jelas tidak dapat 

disebut kompetensi yang sebenarnya. Bagaimana Anda mendefinisikan lingkaran 

kompetensi Anda sendiri? Charlie pernah berkata bahwa dia tidak berhak memiliki 

pendapat tentang suatu subjek kecuali dia bisa menyatakan argumen yang menentang 

posisinya lebih baik daripada orang-orang yang mendukung argumen yang menentang 

posisinya. Akibatnya, begitu Charlie menetapkan pendapat, pendapat itu hampir selalu 

kreatif, unik, dan jarang salah. 

 

Seorang wanita cantik pernah mengatakan bahwa Charlie menggunakan satu kata untuk 

meringkas sumber kesuksesannya. Charlie menyebutnya "Rasionalitas." Ia memiliki 

definisi rasionalitas yang lebih kuat. Ini adalah jenis "rasionalitas" yang memberinya visi 

dan wawasan yang sensitif dan unik. Bahkan di wilayah yang sama sekali asing, hanya 

dengan satu pandangan, dia dapat melihat inti dari subjeknya. Buffett menyebut 

karakteristik Charlie ini sebagai "Efek dua menit"—dia mengatakan bahwa Charlie dapat, 

dalam waktu sesingkat mungkin, mengungkap sifat bisnis yang kompleks dan 

memahaminya lebih baik daripada orang lain. Proses investasi Berkshire di BYD Auto 

(BYD adalah perusahaan otomotif China) adalah contohnya. Saya ingat ketika saya 

pertama kali membahas BYD dengan Charlie pada tahun 2003. Dia belum pernah 

bertemu Wang Chuanfu (CEO BYD), tidak pernah mengunjungi pabrik BYD, dan relatif 

tidak terbiasa dengan pasar dan budaya China. Namun pertanyaan dan komentar yang 

dia buat pada saat itu tetap menjadi pertanyaan paling relevan untuk berinvestasi di BYD 

hingga hari ini. 

Setiap orang memiliki Blindspot, dan bahkan orang yang paling cerdas pun tidak 

terkecuali. Mengutip Buffett, “Benjamin Graham mengajari saya untuk hanya membeli 

saham yang murah secara kuantitatif, dan Charlie mengubah pemikiran saya. Itulah 

dampak nyata yang dimiliki Charlie pada saya. Saya membutuhkan kekuatan yang kuat 

untuk mematahkan batasan yang mengakar kuat yang dipaksakan oleh teori Graham. 
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Pola pikir Charlie adalah sumber kekuatan itu. Dia memperluas wawasan saya.”, Charlie 

menunjukkan Blindspot dalam pemikiran saya. Jika bukan karena bantuannya, saya 

masih dalam proses evolusi dari kera menjadi manusia.  

Selama 50 tahun terakhir, Buffett telah berulang kali menekankan bahwa dampak Charlie 

pada dirinya dan Berkshire tidak tergantikan. 

 

Charlie menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari kesalahan manusia dan sangat 

menyukai kesalahan yang disebabkan oleh kecenderungan psikologis manusia. 

Kontribusi yang paling berharga adalah dia meramalkan konsekuensi bencana dari 

penyebaran keuangan derivatif dan celah dalam sistem akuntansi dan audit. Kembali di 

akhir 1990-an, dia dan Mr. Buffett telah memperingatkan tentang potensi bencana dari 

derivatif keuangan. Mereka meningkatkan peringatan mereka dengan proliferasi 

produk-produk ini, mereka menyebutnya "senjata pemusnah massal finansial," karena 

akan memiliki dampak yang menghancurkan pada ekonomi dan masyarakat jika mereka 

tidak dihentikan dan diatur tepat waktu. Tsunami finansial dan resesi ekonomi pada 

tahun 2008 dan 2009  memvalidasi visi dan wawasan Charlie yang luas. Di sisi lain, 

penelitian Charlie terhadap peristiwa bencana ini telah memberikan pengalaman dan 

pengetahuan berharga untuk membantu mencegah terjadinya bencana serupa dan 

sangat layak mendapat perhatian pemerintah, industri keuangan, bisnis, dan akademisi. 

Dibandingkan dengan Buffett, Charlie memiliki minat yang lebih beragam. Misalnya, ia 

telah mempelajari hampir semua bidang. Integrasi studi interdisipliner telah membentuk 

ideologi Munger yang asli dan unik. Doktrin Munger dibangun untuk memecahkan 

masalah praktis. Misalnya, sejauh yang saya tahu, Charlie adalah orang pertama yang 

mengusulkan dan secara sistematis mempelajari kecenderungan psikologis manusia dan 

dampaknya yang besar terhadap proses pengambilan keputusan dalam investasi dan 

bisnis. Sekarang, beberapa dekade kemudian, Perilaku keuangan telah menjadi topik 

populer dalam penelitian ekonomi, dimana seorang praktisi baru-baru ini memenangkan 

Hadiah Nobel. Kerangka teoretis yang dijelaskan Charlie dalam bab terakhir buku ini, 

"Psikologi Kesalahpahaman Manusia," akan memberikan panduan yang bermanfaat bagi 

orang-orang untuk lebih memahami peran psikologi dalam pengambilan keputusan. 

 

Ketertarikan Charlie tidak terbatas pada filosofi berpikir. Dia juga suka bekerja dengan 

tangannya dan fokus pada detail. Dia memiliki katamaran terbesar di dunia, yang dia 

rancang sendiri. Dia juga seorang arsitek yang hebat. Dia membangun rumahnya sesuai 

dengan preferensinya sendiri, berpartisipasi penuh dalam setiap detail dari desain awal 

hingga jadi, dan dia mendesain semua bangunan yang telah dia sumbangkan uangnya, 

termasuk asrama mahasiswa Universitas Stanford, Pusat Sains Munger di Harvard-

Westlake School, dan Pusat Penelitian Munger di Perpustakaan Huntington. 

 

Charlie sangat energik. Dia berusia 72 tahun ketika saya pertama kali bertemu dengannya 

pada tahun 1996. Dia berusia 86 tahun, tahun ini. Dalam satu setengah dekade saya 

mengenal Charlie, tingkat energinya tidak pernah berubah. Dia selalu energik dan bangun 

pagi. Rapat sarapan selalu dimulai pukul 07.30. Pada saat yang sama, karena acara makan 
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malam, ia menghabiskan lebih sedikit waktu untuk tidur daripada rata-rata orang, tetapi 

itu tidak mempengaruhi tingkat energinya yang bersemangat. Ingatannya juga luar biasa. 

Dia masih ingat tentang operasi BYD yang saya diskusikan dengannya bertahun-tahun 

yang lalu sementara ingatan saya sudah kabur; pria berusia 86 tahun ini memiliki ingatan 

yang lebih baik daripada pria muda ini! Ini adalah keunggulan kompetitif bawaannya, 

tetapi ia memperolehnya melalui kerja keras, kualitas yang tidak biasa yang 

berkontribusi pada kesuksesannya. 

 

Bagi saya, Charlie bukan hanya mitra, mentor, guru, dan teman, tetapi juga panutan untuk 

memimpin karier dan kehidupan yang sukses. Terlepas dari prinsip-prinsip investasi 

nilai, saya juga belajar darinya bagaimana menjalani hidup. Dia membuat saya mengerti 

bahwa kesuksesan seseorang bukanlah kebetulan. Waktu dan peluang itu penting, tetapi 

karakter seseorang jauh lebih penting. 

Charlie suka bertemu orang untuk sarapan, biasanya mulai pukul 07.30. Aku ingat 

pertama kali aku sarapan dengannya. Saya tiba tepat waktu dan menemukan Charlie 

duduk di sana, membaca koran hari itu. Padahal hanya beberapa menit sebelum pukul 

7:30, tetapi saya merasa tidak enak membiarkan pria yang lebih tua yang saya hormati 

menunggu saya. Untuk pertemuan kedua kami, saya tiba sekitar lima belas menit lebih 

awal dan masih menemukan Charlie duduk di sana, membaca koran. Untuk pertemuan 

ketiga kami, saya tiba tiga puluh menit lebih awal dan Charlie masih membaca koran, 

seolah-olah dia telah menunggu di sana sepanjang tahun dan tidak pernah meninggalkan 

kursi. Pada pertemuan keempat, saya tiba satu jam lebih awal dan duduk di sana 

menunggu pukul 06.30. Pukul 6:45, Charlie masuk dengan setumpuk koran dan duduk, 

bahkan tidak melihat ke atas, sama sekali tidak menyadari keberadaanku. Setelah itu, 

saya mulai mengerti bahwa Charlie selalu datang lebih awal untuk rapat. Namun, dia juga 

tidak membuang waktu, karena dia membaca koran yang dibawanya. Sekarang saya juga 

datang lebih awal, dengan sebuah koran di tangan, untuk menemaninya sampai kami 

memulai pertemuan sarapan kami pada pukul 7:30 pagi. 

Kadang-kadang, Charlie mungkin terlambat. Suatu Ketika saya memperkenalkan seorang 

pengusaha muda Cina kepadanya, dan Charlie terlambat setengah jam dari pertemuan 

makan siang lainnya. Saat dia tiba, Charlie meminta maaf sebesar-besarnya karena 

terlambat dan menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan keterlambatannya. 

Dalam perbincangan tersebut, ia bahkan mengusulkan beberapa cara untuk 

memperbaiki sistem valet parking menjadi lebih efisien agar tidak menyebabkan 

keterlambatan pelanggan dengan waktu tunggu 45 menit. Pemuda Cina ini terkejut 

sekaligus tersentuh karena dia hampir tidak bisa membayangkan siapa pun di dunia ini 

yang mapan dan (dianggap sebagai Charlie) yang akan terus meminta maaf kepada 

seorang junior karena terlambat. 

Ada peristiwa lain yang membuat dampak besar bagi saya. Suatu waktu, Charlie dan saya 

menghadiri pertemuan. Setelah acara itu, saya bergegas untuk kembali ke New York dan 

tiba-tiba bertemu dengan Charlie lagi di terminal bandara. Ketika dia melewati detektor 

keamanan, benda itu berulang kali menyala. Charlie kembali lagi dan lagi untuk 
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pemeriksaan keamanan. Dia akhirnya melewati pos pemeriksaan keamanan setelah 

upaya yang panjang dan melelahkan, tetapi pada saat itu, pesawatnya sudah berangkat. 

Charlie tidak tampak kesal. Dia mengeluarkan sebuah buku yang dibawanya dan duduk 

untuk membaca sambil menunggu penerbangan berikutnya. Kebetulan, penerbangan 

saya juga tertunda, jadi kami menunggu penerbangan kami bersama. 

 

Saya bertanya kepada Charlie, “Anda memiliki jet pribadi Anda sendiri dan begitu juga 

Berkshire. Mengapa Anda repot-repot menggunakan pesawat terbang komersial? ” 

Charlie menjawab, “Pertama, itu adalah pemborosan bahan bakar bagi saya untuk 

terbang dengan jet pribadi saya. Kedua, saya merasa lebih aman terbang dengan pesawat 

komersial.” Namun, alasan ketiga Charlie adalah yang sebenarnya: “Saya ingin menjalani 

kehidupan sosial. Saya tidak ingin terisolasi.” 

 

"Selama saya memiliki buku di tangan saya, saya tidak merasa membuang-buang waktu." 

Charlie selalu membawa buku bersamanya. Kalaupun dia duduk di kursi tengah di kelas 

ekonomi, selama dia punya buku, dia tidak akan mengeluh. Suatu kali dia pergi ke Seattle 

untuk menghadiri rapat dewan, mengambil kelas ekonomi seperti biasa. Dia duduk di 

samping seorang gadis Cina yang sedang mengerjakan PR kalkulusnya sepanjang 

penerbangan. Dia terkesan dengan gadis itu karena dia sulit membayangkan gadis-gadis 

Amerika seusianya memiliki konsentrasi yang begitu kuat untuk mengabaikan 

kebisingan dan hiruk pikuk di pesawat dan tetap berkonsentrasi pada tugasnya. Jika dia 

naik jet pribadi, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dekat 

dengan kisah-kisah seperti itu. 

 

Meskipun strick dengan dirinya sendiri, Charlie sangat murah hati dengan orang-orang 

yang dia sayangi dan cintai. Dia tidak pelit dengan uang, berharap orang lain akan 

mendapat manfaat lebih. Untuk perjalanannya sendiri, Charlie selalu menggunakan 

pesawat ekonomi, namun saat bepergian bersama istri dan keluarganya, ia akan naik jet 

pribadi. Dia menjelaskan bahwa istrinya layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik 

karena dia telah begitu berbakti dalam membesarkan anak-anak mereka dan mengurus 

keluarga. Sekarang kesehatannya tidak sebaik dulu, tapi dia menjaganya dengan baik. 

Charlie bukan lulusan Universitas Stanford, tetapi dia menyumbangkan lebih dari $60 

juta ke Stanford hanya karena istrinya adalah alumni Stanford dan juga mantan anggota 

dewan Universitas. 

 

Begitu Charlie menemukan sesuatu yang ingin dia lakukan, dia bisa mewujudkannya 

selama sisa hidupnya. Misalnya, ia telah menjadi anggota dewan Harvard-Westlake 

School dan rumah sakit amal di Los Angeles selama lebih dari 40 tahun. Charlie adalah 

sponsor amal yang sangat murah hati . Dia tidak hanya menyumbangkan uang, tetapi juga 

mencurahkan banyak waktu dan energinya untuk badan amal ini untuk memastikan 

mereka menjalankan operasi yang sukses. 

Charlie menghabiskan hidupnya mempelajari penyebab kegagalan manusia, 

menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kelemahan sifat manusia. Karena itu, 
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ia percaya bahwa manusia harus tegas dan menuntut diri sendiri, terus meningkatkan 

disiplin dalam hidup untuk mengatasi kelemahan bawaan dari sifat manusia. Bagi 

Charlie, cara hidup ini adalah persyaratan moral. Bagi orang luar, Charlie mungkin 

tampak seperti seorang biarawan; tapi untuk Charlie, proses ini rasional dan 

menyenangkan dan mengarah pada kehidupan yang sukses dan bahagia. 

Charlie adalah orang yang unik. Tetapi jika Anda memikirkannya, jika Munger dan Buffett 

tidak begitu unik, bagaimana mereka bisa membangun kinerja Berkshire selama 50 

tahun menjadi kinerja yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah investasi 

dan belum direplikasi? Selama dua dekade terakhir, minat terhadap Buffett dan Munger 

telah meningkat di seluruh dunia, dan kemungkinan akan meningkat di masa depan. Ada 

banyak sekali buku tentang mereka dalam bahasa Cina dan Inggris dan tidak ada 

kekurangan wawasan orisinal. Sejujurnya, masih terlalu dini bagi saya untuk menilai 

keseluruhan nilai Mungerisme, karena setiap kali saya berbicara dengan Charlie dan 

membaca ulang ceramahnya, saya belajar sesuatu yang baru. Di sisi lain, ini menunjukkan 

bahwa pemahaman saya tentang filosofinya masih kurang. Namun, memiliki 

keberuntungan untuk mengenal filosofi dan karakter Charlie dengan pengalaman yang 

lebih langsung dan pribadi, saya merasa terhormat untuk berbagi pengamatan dan 

pengalaman pribadi saya dengan para pembaca. Saya sangat berharap para pembaca 

akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang esensi filosofi Munger setelah 

membaca buku ini dan sangat terdorong untuk memperbaiki diri. karir dan kehidupan 

mereka sendiri. 

Saya tahu bahwa Charlie sendiri juga menyukai buku ini, yang telah mengumpulkan 

semua kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya. Di tahun-tahun terakhirnya, Charlie 

sering mengakhiri pidatonya dengan salah satu kutipan favoritnya dari Mr. Valiant-for-

Truth dalam Christian Classic, The Pilgrim's Progress, “Pedangku aku serahkan kepada 

orang yang bisa memakainya." Dengan terbitnya buku ini, saya berharap semakin banyak 

pembaca yang memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memahami kebijaksanaan 

dan karakter Munger. Saya percaya setiap pembaca dapat, melalui pembelajaran dan 

latihan, menjadi pemberani yang beruntung mengenakan pedang itu. 

 

 

Bagian 3: Charlie Munger dan Literasi Tradisional Cina 

 

Selama bertahun-tahun saya mengenal Charlie, saya sering lupa bahwa dia adalah orang 

Amerika. Dalam pikiran saya, dia lebih mirip dengan tradisional Kekaisaran Cina. Selama 

20 tahun saya tinggal di Amerika, saya sering bertanya pada diri sendiri, “Apa jiwa dan 

esensi budaya Tiongkok?” Secara obyektif, sebagai orang Tionghoa yang tumbuh setelah 

“May Fourth Movement,” saya biasanya mengambil sikap negatif terhadap tradisi 

Tionghoa. Setelah tiba di Amerika Serikat, saya beruntung dapat mempelajari secara 

sistematis semua sastra klasik yang membentuk peradaban Barat dalam studi saya di 

Universitas Columbia, yang meliputi bidang-bidang seperti sastra, filsafat, sains, agama, 

dan seni. Kajian dimulai dari peradaban Yunani, meluas ke Eropa, dan berakhir dengan 

peradaban modern. Belakangan, karena Columbia menawarkan sejumlah kursus tentang 
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filsafat Konfusianisme dan peradaban Islam, saya memperbarui pemahaman dan 

pengetahuan saya tentang filsafat Konfusianisme. Pada saat itu, sebagian besar buku 

pelajaran berbahasa Inggris, dan karena saya tidak mahir dalam prosa Cina kuno, saya 

tidak punya pilihan selain memulai perjalanan pencarian saya untuk filsafat Cina kuno 

melalui versi bahasa Inggris dari buku-buku ini. 

Semakin saya membaca dan memikirkannya, semakin saya merasa bahwa jiwa budaya 

Tionghoa terletak pada budaya Literasi Tionghoa tradisional. Sistem nilai sastrawan 

dihadirkan sebagai salah satu perbaikan diri, proses melampaui diri sendiri. Konfusius 

menulis dalam The Higher Education, “Ketika hati benar, kehidupan pribadi 

dikembangkan. Ketika kehidupan pribadi dibina, keluarga menjadi harmonis. Ketika 

keluarga rukun, pemerintahan menjadi tertib. Dan ketika pemerintahan tertib, akan ada 

perdamaian di dunia.” Kumpulan nilai ini secara luas diuraikan oleh berbagai aliran 

pemikiran di bawah Konfusianisme dan seharusnya menjadi tempat nilai inti sebenarnya 

dari budaya Tiongkok. Sistem ujian Imperial kuno adalah platform utama untuk 

mengidentifikasi Literasi China. Ini memungkinkan pengikut Konfusianisme untuk 

mengejar perjalanan kultivasi pribadi mereka dan, pada saat yang sama, menyediakan 

platform bagi mereka untuk memanfaatkan bakat mereka. Dengan lulus ujian dan 

menjadi perwira Kekaisaran, sehingga mencapai hierarki tertinggi dalam masyarakat 

mereka, mereka dapat menggunakan pengetahuan mereka dan menyadari nilai-nilai 

mereka sendiri. 

Ratusan tahun setelah sistem ujian Kekaisaran berakhir, semangat Literasi kini telah 

hilang. Khususnya di zaman modern dengan masyarakat komersial yang sangat maju ini, 

para cendekiawan Cina yang menyandang semangat Sastra Cina sering dibingungkan 

oleh nilai dan cita-cita keberadaan mereka sendiri. Di dunia modern di mana tradisi telah 

hilang, apakah semangat literasi masih bisa diterapkan atau berguna? Pada akhir Dinasti 

Ming, kapitalisme mulai tumbuh di Tiongkok, dan para pedagang mengangkat cita-cita 

“Seorang pebisnis dengan jiwa Konfusianisme.” Saat ini, pasar komersial telah menjadi 

kekuatan pendorong masyarakat modern, sehingga meningkatkan peluang cita-cita ini 

menjadi kenyataan. 

Charlie bisa dikatakan sebagai panutan terbaik “Seorang Businessman dengan Literati’s 

Soul”. Pertama-tama, Charlie sangat sukses dalam bisnis. Apa yang telah dia dan Buffett 

capai belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah direplikasi. Namun, dalam 

interaksi mendalam yang saya lakukan dengan Charlie, saya menemukan dia pada 

dasarnya adalah seorang filsuf moral dan seorang terpelajar. Dia membaca secara luas, 

berpengetahuan luas tentang berbagai topik, benar-benar peduli dengan penanaman 

moralnya sendiri, dan pada akhirnya peduli dengan masyarakat. Seperti Konfusius, 

sistem nilai Charlie, dari dalam ke luar, mendorong pengembangan diri dan 

pengembangan diri untuk menjadi salah satu “Orang hebat” yang membantu orang lain. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Charlie sangat strick dengan dirinya sendiri. 

Terlepas dari kekayaannya yang luar biasa, ia menjalani hidup seperti seorang biarawan. 

Dia masih tinggal di rumah biasa yang sama yang dia beli beberapa dekade yang lalu, 

hanya terbang ekonomis dalam perjalanan, selalu datang 45 menit lebih awal untuk 

rapat, dan akan secara khusus meminta maaf pada beberapa kesempatan ketika dia 
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terlambat. Setelah mencapai kesuksesan besar secara profesional dan finansial, ia 

kemudian mengabdikan usahanya untuk amal untuk memberi manfaat bagi orang-orang 

di dunia. 

Charlie sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaannya dalam mencapai kesuksesannya, 

dan dia tidak diragukan lagi adalah seorang panutan bagi para pelajar Cina. 

Kesuksesannya datang dari investasi, yang datang dari kultivasi diri dan pembelajaran—

benar-benar berbeda dari transaksi kekuasaan-untuk-uang dan transaksi “hukum tidak 

tertulis” yang kita lihat di China hari ini. Memiliki integritas tertinggi, Charlie 

menggunakan metode paling murni dan memanfaatkan sepenuhnya kebijaksanaannya 

sendiri untuk mencapai kesuksesannya. Hari ini, dalam ekonomi pasar, dapatkah para 

Pelajar Cina dipenuhi dengan semangat Literasi dan, dengan meningkatkan diri mereka 

melalui pembelajaran dan pengembangan diri, mencapai keberhasilan masyarakat 

sekuler sambil mewujudkan nilai cita-cita mereka sendiri? 

Saya sangat berharap bahwa pembaca China akan tertarik pada Charlie dan buku ini. 

Charlie adalah pengagum berat Konfusius, terutama semangat mengajar Konfusius. 

Seperti halnya Konfusius, Charlie juga seorang guru yang hebat, senang berbagi 

kebijaksanaannya dengan sabar dan tanpa lelah. Buku ini berisi semua pengetahuan dan 

kebijaksanaan yang dikumpulkan Charlie selama hidupnya untuk dibagikan kepada 

dunia tanpa syarat apa pun. Charlie penuh harapan untuk masa depan Tiongkok dan 

mengagumi budaya Tiongkok. Penerapan Konfusianisme yang berhasil dalam dunia 

bisnis Asia modern telah membantu membangun lebih banyak kepercayaan dalam 

kebangkitan filsafat dan budaya Cina. Hampir satu abad setelah “May Fourth Movement”, 

kita mungkin tidak perlu lagi bergumul antara penerapan pembelajaran gaya Cina versus 

Barat. Yang kita butuhkan hanyalah berpikiran liberal, menjaga diri kita terbuka untuk 

semua pengetahuan yang berguna, dan menempatkan diri kita dalam sistem nilai moral 

yang telah dihormati dan dipatuhi dengan setia oleh orang Cina selama ribuan tahun. 

Kadang-kadang saya berpikir bahwa jika Konfusius dilahirkan kembali di Amerika hari 

ini, Charlie kemungkinan akan menjadi inkarnasi yang ideal. Jika Konfusius kembali 

2.000 tahun kemudian ke China yang dikomersialkan hari ini, dia mungkin akan 

mengajarkan: “Jadilah benar dengan hati yang baik, kembangkan karakter moral 

seseorang, harmonisasi keluarga, perkaya masyarakat, dan bantu dunia.” 

 

Bagian 4: Isi dan Ucapan Terima Kasih 

 

Tiga bab pertama buku ini memperkenalkan kehidupan Charlie dan kutipan-kutipannya 

yang terkenal, dan merangkum gagasan utama pandangannya tentang kehidupan, karier, 

dan pembelajaran. Bab 4 berisi 11 pidato Charlie yang paling representatif. Banyak 

pembaca akan sangat tertarik pada empat presentasi berikut ini: Pidato pertama 

menggunakan humor untuk menjelaskan bagaimana menghindari rasa sakit dalam 

hidup. Pidato kedua dan ketiga menjelaskan bagaimana memperoleh Kebijaksanaan dan 

bagaimana menerapkan kebijaksanaan itu pada praktik investasi yang sukses. Pidato 

terakhir, merekam studi Charlie yang paling orisinal tentang sistem psikologis, 

menguraikan 23 penyebab psikologis paling penting dari Misjudgement manusia. 



Terjemahan oleh winkleinvestment.wordpress.com 

Selama setahun terakhir, banyak teman telah berkontribusi pada penerbitan versi bahasa 

Mandarin dari buku ini. Li Jihong, seorang penerjemah bahasa Mandarin, melakukan 

sebagian besar pekerjaan. Dedikasi dan gaya penulisannya yang luar biasa meninggalkan 

kesan yang mendalam pada saya. Teman lama saya, Tuan Chang Jing, melakukan banyak 

pekerjaan mengoreksi, menerjemahkan, dan membuat anotasi. Tanpa bantuannya, saya 

tidak bisa membayangkan buku ini selesai tepat waktu. Saya lebih akrab dengan ide-ide 

dan gaya bahasa Charlie, dan secara alami mengambil pekerjaan pemeriksaan terakhir. 

Tentu saja, jika terjemahan buku mengandung kesalahan, saya akan bertanggung jawab 

atas kesalahan tersebut. Keanggunan, kesabaran, kesetiaan, dan kemurahan hati Tuan 

Hung-Chun Shih dari Shanghai Century Publishing Group menjadikannya mitra 

kolaborasi yang langka. Nona Zhang Xin memainkan peran penting dalam mendorong 

penerjemahan, pengoreksian, penyuntingan, dan penerbitan buku tersebut. Rekan-rekan 

yang terhormat ini menjadikan penerjemahan dan penerbitan buku ini sebagai 

pengalaman yang bermakna dan menyenangkan. Selain itu, saya perlu berterima kasih 

kepada banyak teman di China, terutama di komunitas investasi nilai, atas dorongan dan 

dukungan mereka untuk penerbitan buku ini. 

 

 

 


