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BAB III 

GAMBARAN UMUM PROFIL MARIO TEGUH  DAN ACARA 

GOLDEN WAYS DI METRO TV 

A. PROFIL MARIO TEGUH 

1. Kelahiran dan Keluarga Mario Teguh 

Mario Teguh lahir di Makassar, 5 Maret 1956. Beliau  adalah 

seorang motivator muslim dan konsultan asal Indonesia. Nama aslinya 

adalah Sis Maryono Teguh, menurut arti nama tersebut adalah Sis itu 

Wasis, Mario itu lahir dibulan Maret, ono itu ada dan Teguh itu nama 

ayahnya, namun saat tampil di depan publik, ia menggunakan nama 

Mario Teguh1.   

Karir cemerlang seorang Mario Teguh tidak datang secara instan. 

Mario Teguh mengawali karirnya di bidang perbankan yang dimulai dari 

posisi head of sales. Mario Teguh sangat hoby membaca, beliau belajar 

banyak mengenai ilmu motivasi diri melalui buku – buku yang 

dibacanya. Selain itu, kemampuan komunikasi Mario Teguh yang telah 

terasah selama berkarir dalam bidang marketing sejak tahun 1983 – 1984 

                                                           
1 Dikatakan dalam Seminar Mario Teguh, Temukan Rahasia Sukses 3013. Dalam  Gedung 

Expo Center Yogyakarta: pukul 08.00-12.00 Tanggal 21 November 2012.  
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telah membuat dirinya mampu berkomunikasi dengan baik kepada 

audien. 

Mario teguh mempunyai ayah yang bernama Gozali Teguh, dan 

ibu yang bernama Siti Maria. Dan mempunyai istri bernama Leny dan 

putri Audrey. Kehidupan mereka tidak terlalu banyak diketahui dan 

Mario teguh juga tidak sering membincangkan mengenai kehidupan 

pribadinya.   

2. Pendidikan Mario Teguh  

a. Jurusan Arsitektur New Trier West High (setingkat SMA) di Chicago, 

Amerika Serikat, 1975. 

b. Jurusan Linguistik dan Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Malang (S-1). 

c. Jurusan International Business, Sophia University, Tokyo, Jepang. 

d. Jurusan Operations Systems, Indiana University, Amerika Serikat, 

1983 (MBA).2 

3. Pengalaman pekerjaan Mario Teguh 

a. Citibank Indonesia (1983 – 1986) assistence Head of Sales. 

b. BSB Bank (1986 – 1989) assistence Manager Business Development. 

                                                           
2
 Dedy Mizwar, Satu Jam Saja Lebih Dekat Bersama 11 Tokoh Inspiratif di Indonesia,  

(Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 119.   



 

40 

 

c. Aspac Bank (1990 – 1994) assistence Vice President Marketing & 

Organization Development.3 

d. Exnal Corp Jakarta (1994 – present) assistence CEO, Senior 

Consultant. 

e. Spesialisasi  Business Effectiveness Consultant4 

4. Buku Karangan Mario Teguh 

a. Becoming a Star (2006). 

b. One Million Second Chances (2006). 

c. Life Changer (2009). 

d. Leadership Golden Ways (2009) 

5. Prestasi Mario Teguh  

a. Meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia / MURI, 

sebagai Motivator dengan Facebook fans terbesar di dunia. 

b. Terpilih sebagai satu dari 8 Tokoh Perubahan 2009 versi Republika 

surat kabar yang terbit di Jakarta. 

c. Sebelumnya Mario Teguh membawakan acara bertajuk Business 

Art di O’Channel. Kemudian namanya semakin dikenal luas oleh 

masyarakat ketika ia membawakan acara Mario Teguh Golden 

                                                           
3 Ibid  
4 http://www.niamz.com/biodata-mario-teguh-biografi-mario-teguh-article178.html 



 

41 

 

Ways di Metro TV. Dan pada saat ini Mario Teguh dikenal sebagai 

salah satu motivator termahal di Indonesia.5 

B. Pesan-Pesan Mario Teguh Golden Ways Di Metro TV 

Golden Ways merupakan acara yang ditayangkan di Metro TV setiap 

hari Minggu malam pukul 19.05 WIB. di acara tersebut menampilkan 

seorang motivator asal Indonesia yaitu Mario Teguh. Pada acara yang 

berdurasi satu jam tersebut, biasanya akan membahas sebuah tema yang 

sebenarnya  akrab bagi diri kita sehari-hari. Sehingga tidak heran bila 

antusiasme audiens sangat bagus.  

Golden Ways adalah sajian acara yang mengandung nilai-nilai 

kebaikan kehidupan, baik diri sendiri maupun untuk peka terhadap 

lingkungan, saling tolong menolong, menasihati dan jenis ungkapan kata kata 

bijak yang hampir mirip dengan prinsip prinsip dakwah pada Islam. 

Untuk mengetahuinya maka diperlukan pemahaman dan analisa lebih 

dalam tentang materi yang disampaikan Mario Teguh. Edisi yang akan 

dianalisa lebih lanjut adalah acara Golden Ways edisi bulan April 2012 yaitu: 

menantu dan mertua (1 April 2012),  justice for the poor (8 April 2012), 

doiku lowbat (15 April 2012), Wanitaku penghebatku (22 April 2012) dan 

cinta itu praktis (29 April 2012). 

                                                           
5
 op.cit, Deddy Mizwar, hlm. 201. 
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Tema tiap episode diatas dalam satu bulan akan dibahas lebih lengkap 

dibawah ini: 

1. Menantu dan mertua (edisi 1 April 2012) 

a. Tahap pertama  

Pada tahap pertama, acara Golden Ways ini dimulai dengan 

dipandu oleh sahabat muda Mario Teguh, yaitu Hilbram Dunar dan 

disambut dengan tepuk tangan audiens. 

b. Tahap ke dua 

Pada tahap kedua, merupakan bagian sambutan untuk mengawali 

topik pembicaraan pada tiap sesinya, dan biasanya diawali dengan salam 

hangat dari Mario Teguh (sahabat sahabat saya yang baik hatinya, selamat 

malam, Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, 

dan mudah mudahan anda dalam kedamaian serta sehat). 

c. Tahap ke tiga  

Pesan yang dapat diambil pada tema Menantu dan Mertua seperti 

dibawah ini: 

Jadikan diri Anda sebagai penduga kecemerlangan masa 
depan. Anak muda yang tampilannya, pilihan kata-katanya, 
kecemerlangan wajahnya mengindikasikan kecemerlangan masa 
depan, dipercaya banyak orang,  jadi tidak mungkin berhasil kalau 
wajah seseorang seperti kebanyakan tidur. 

Yang menjadikan kedekatan itu tidak mengganggu adalah 
cinta. Berarti yang namanya terlalu dekat itu sudah melewati batas 
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nyaman bagi orang yang tidak disenangi. Jangan jadikan keburukan 
masa lalu sebagai penduga kebaikan masa depan. 

Orang-orang yang memulai kehidupan di masa depan yang 
sulit adalah orang-orang yang memulai cara-caranya di masa lalu, 
yang telah membuatnya hari ini kesulitan. Bagaimanapun kelamnya 
masa lalumu, masa depanmu masih suci. 

Kesabaran dalam menerima kesulitan itu harus untuk 
mencapai sesuatu yang lebih baik, bukan untuk menyesuaikan diri 
dengan kelemahan hidup. 

Kemiskinan bukan rendahnya derajat, orang-orang miskin 
sangat dekat dengan Tuhan. Keamanahan kepemimpinan sulit untuk 
melekat kepada hati yang tidak lengkap, yang tidak dilubangi oleh 
kesedihan dan penderitaan untuk dibesarkan supaya bisa menampung 
kesedihan sesamanya. 

Untuk setiap kekurangan, ada kelebihan. Tapi kita melihat 
kelebihan orang lebih jelas, dan kekurangan diri sendiri lebih jelas. 
Kalau belum kelihatan kelebihan kita, itu hanya masalah waktu.Jadi 
damailah. 

Ada ketidaksesuaian persepsi antara orang tua dan anak. 
Persepsi orang tua adalah anak-anak tidak pernah dewasa. Anak-anak 
menganggap orang tua kuno. Ketidaksesuain ini yang membuat 
bicara tidak nyambung. 

Kalau orang tua menasihati sesuatu yang baik, turuti. Jangan 
bantah. Kalau orang tua menasihatkan sesuatu yang tidak baik, 
memilih menantu karena utang budi misalnya, juga jangan dibantah, 
tapi lakukan yang baik menurut Anda. Lindungi perasaan mulia di 
hati orangtua, jangan ditolak. 

Cinta yang baru seharusnya mengabaikan segala sesuatu. 
Cinta itu bukan hanya gila, cinta itu juga tidak tahu malu. Kalau 
sudah diputuskan, kita akan menua bersama-sama dengan seseorang, 
berbahagialah bersamanya. 

Tuhan membuat kita melihat keindahan dari apapun, yang 
bahkan dilihat tidak baik oleh orang apabila kita mencintainya. 
Pinggirkan semua masalah dan lihat satu sama lain sebagai hadiah 
terbaik. 6 

  

                                                           
6
 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 1 April 

2012 
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Selanjutnya setelah isi pesan dipaparkan dilanjutkan dengan 

diskusi interaktif sebagaimana dibawah ini: 

d. Tanya jawab pemirsa di studio.  

Pertanyaan dari Hilbram Dunar: setiap laki laki yang meminang 

perempuan pasti sangat gerogi, bagaimana menangani menjadi seorang 

yang mudah disetujui oleh calon mertua? 

Jawaban Mario Teguh: Menjadi pribadi yang mudah disetujui itu 

adalah kelihatan masa depannya pada penampilannya hari ini.  

Pertanyaan dari Saskia Papua Barat: bagaimana trik simpel untuk 

menarik hati calon mertua yang tegas? 

Jawaban Mario Teguh: Besarkan atau lebarkan mata, hal ini 

supaya mertua yakin, sehingga orang melihat ketajaman mata bisa 

menarik perhatian banyak orang. Biasakan senyum keatas karena dengan 

senyum mengindikasikan aura positif. Tinggikan suara dan Tangan 

terbuka hal ini menunjukkan keterbukaan untuk saling menerima. 

Pertanyaan Idrus  Effendy dari Malang Jawa Timur: bagaimana 

cara menyikapi agar kita diberi kelancaran dalam menjalin hubungan 

pada mertua dan orang tua yang mengalami perceraian. 

Jawab Mario Teguh: jadilah satu orang yang menjadi sumber 

harapan banyak orang. Bagaimanapun kelamnya masa lalumu, masa 

depanmu masih suci. 
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e. Poling di studio 

Poling di studio ini adalah pertanyaan kepada audiens di studio. 

Pertanyaannya adalah, Anda baru menikah dan gaji anda kurang dari 

cukup untuk keseharian anda berdua, pilih opsi dibawah ini: 

a) Hidup bersama orang tua yang cerewet 

b) Hidup sendiri ditempat yang kumuh 

c) Minta uang tambahan bulanan dari orang tua. 

Dan jawaban dari hasil poling A. 42% B. 46 % C. 12%  lalu 

diambil 3 orang untuk masing masing perwakilan opsi poling.  

Jawaban pertama: Ibu x ini tidak menyebut namanya dan memilih 

opsi A melalui poling dengan alasan belum ada penghasilan cukup 

sehingga memilih ikut mertua walaupun cerewet. 

Jawaban Mario Teguh: kesabaran dalam menerima kesulitan 

untuk mencapai yang lebih baik bukan untuk menyesuaikan diri dengan 

kelemahan hidup, banyak orang dalam hidupnya yang lemah belajar 

melatih dirinya menerima kelemahan lalu bilang itu nasib. 

Jawaban ke dua: Eka dari Jakarta memilih B dengan alasan lebih 

baik menikmati hidup berdua walaupun ditempat yang kumuh asalkan 

bahagia. 

Jawaban Mario Teguh: yang sedang miskin itu adalah penyiapan 

bagi selengkap lengkapnya kemampuan. 
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Jawaban Ibu yang ketiga juga tidak menyebutkan namanya, dia 

memilih C dengan alasan usaha untuk mandiri namun masih minta 

tambahan dari sisa kekurangan dari kebutuhan. 

Jawaban Mario Teguh: Super sekali kita berikan tepuk tangan. 

f. Menjawab dari Video Kiriman   

Pertanyaan dari Ibu Lorenz seorang karyawan swasta: 

permasalahan baru menikah up and down suami istri terlalu sibuk, 

bagaimana dalam usia pernikahan yang masih baru untuk saling 

mensupport. 

Jawaban Mario Teguh: Cinta yang baru seharusnya mengabaikan 

segala sesuatu. Cinta itu bukan hanya gila, cinta itu juga tidak tahu malu. 

Kalau sudah diputuskan kita akan menua bersama-sama dengan 

seseorang, berbahagialah bersamanya.  

Tuhan membuat kita melihat keindahan dari apapun, yang bahkan 

dilihat tidak baik oleh orang apabila kita mencintainya. Pinggirkan semua 

masalah dan lihat satu sama lain sebagai hadiah terbaik. 

g. Tahap kesimpulan 

Kesimpulan pada episode kali ini sebagai berikut:  

Kita memiliki kecenderungan melihat masalah sebagai sesuatu 
yang harus dihindari. Masalah adalah rahmat yang belum kita ketahui 
kegunaannya. 
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Kita melihat kelemahan sebagai penderitaan. Kelemahan 
adalah kekuatan yang belum diketahui gunanya. Kalau Anda selalu 
membuat kesalahan, bergembiralah. 

Menikahlah dengan pria atau wanita yang logis. 
Banyak orang tidak melihat maksud Tuhan. Kalau maksud Tuhan 
gampang dilihat, Beliau tidak bisa disebut Tuhan. Tuhan itu yang 
memiliki keajaiban, yang gaib, yang maksudnya sangat lembut, yang 
tidak bisa dimengerti kecuali dengan hati yang ikhlas. Marilah kita 
ikhlas melihat masalah sebagai perintah untuk menguatkan diri. 

Orang sulit, ngomelan, sulit disayangi. Membutuhkan orang 
sangat penyayang untuk menyayanginya. 

Yang hebat itu yang bisa menerima kekurangan orang lain. 
Lalu tumbuh dan katakan rendahku sekarang, kurangku sekarang, 
lemahku sekarang karena aku masih muda. Sediakan sedikit waktu 
bagiku, setelah itu kalian akan bangga denganku.7 

2. Justice for The Poor (edisi 8 April 2012) 

a. Tahap pertama 

Pada tahap pertama, acara Golden Ways ini dimulai dengan 

dipandu oleh sahabat muda Mario Teguh, yaitu Hilbram Dunar dan 

disambut dengan tepuk tangan audiens. 

b. Tahap kedua 

Tahap ke dua, merupakan bagian sambutan untuk mengawali 

topik pembicaraan pada tiap sesinya, dan biasanya diawali dengan salam 

hangat dari Mario Teguh (sahabat sahabat saya yang baik hatinya, selamat 

malam, Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, 

dan mudah mudahan anda dalam kedamaian serta sehat). 

                                                           
7
 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 1 April 

2012 
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c. Tahap ketiga  

Analisis isi pesan yang dismapaikan Mario Teguh dan pada tema 

kali ini ditemani oleh O.C. Kaligis tokoh praktisi hukum. 

Pada sesi ke tiga ini disampaikan Mario Teguh sesuai dengan program 

tema keadilan untuk diterapkan konsep keadilan seperti dibawah ini: 

Tunas yang nanti tumbuh menjadi keadilan itu tumbuhnya dari 
hati yang baik. Tidak ada orang jahat bisa adil. Tetapi kalau mau 
belajar keadilan, belajarlah dari pemimpinnya penjahat. Para 
pemimpin penjahat tidak berani berlaku tidak adil karena anak 
buahnya penjahat. Yang aman itu pemimpinnya orang baik. Tidak 
amanah, berdusta, bermuslihat untuk ngakali orang banyak, masih 
dimaafkan oleh orang banyak karena yang dipimpinnya orang baik.  

Demikian itu sebabnya orang baik tidak boleh salah memilih 
pemimpin. Pilihlah yang hatinya baik, sehingga kita tidak letih-letih 
meminta orang yang tidak berbakat untuk adil untuk adil. Kalau orang 
baik tidak usah kita beritahu untuk adil. Sudah alamiahnya adil. 

Bertarunglah selama mungkin, tapi jangan lupa hidup. Kadang 
Tuhan menunjukkan cara kita melihat kehidupan yang lebih besar 
dengan menutup jalan yang lebih sempit yang selama ini kita pikir di 
situ tempat rezeki. 

Sesuatu yang benar itu tidak pernah salah, hanya belum bisa 
diterima karena yang berkuasa sedang belum baik. 

Khalifah yang sebetulnya tidak hanya hadir dan berlaku adil 
terhadap sesama, kepada binatang, tumbuhan, dan batupun berlaku 
sama, karena yang diharapkan rahmat bagi sesama.  
 
Pesan yang disampaikan selanjutnya adalah: 

Anjurannya, apabila Anda sedang benar, jangan terlalu berani, 
apabila sedang salah, jangan terlalu takut karena kita ber-Tuhan, ada 
perlindungan itu, hanya kita diajarkan mengenali tiga tingkat iman, 
kalau kita beriman kuat melihat sesuatu yang tidak adil kita bertindak, 
tapi kalau tidak kita katakan karena Tuhan pun berfirman. Setiap kata 
ada yang menyaksikan dan tenaga dari kalimat adalah tenaga Tuhan. 

Kalau Anda bisa ubah, maka ubahlah. Kalau tidak bisa ubah, 
sikap kita mengenai keadaan itu jangan menjadi seorang yang 
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bersikap sebagai korban. Kita semua pelaku dengan peran yang 
seimbang. 

Keberhasilan itu jangan dilihat dihalangi oleh orang karena 
tidak ada yang bisa dihalangi orang kalau Tuhan mau memuliakan, 
dan tidak ada yang bisa mencegah kalau Tuhan ingin menghinakan 
seseorang. 

Hukum itu buta tetapi kebutaan hukum itu harus dilaksanakan 
dulu supaya tidak ada interpretasi yang mengubah peraturan. 
Dilaksanakan dulu setelah itu baru mata hatinya pemimpin 
memutuskan. Sense of justice tidak bisa diakali karena aslinya dari 
Tuhan. 

Jangan hanya memberikan banyak untuk disukai pada 
kelompok sendiri, menghukum keras supaya ditakuti kepada lawan. 
Jadilah pribadi yang berdiri di atas semua kepentingan bagi kebaikan 
sesama. 

Pemimpin adalah cerminan masyarakatnya. Kalau Anda 
mengeluhkan ketidak amanahan pemimpin karena yang memilih 
adalah masyarakat yang tidak amanah. Tidak mungkin kita tertarik 
kepada orang yang tidak mirip dengan kita. 

Penegakan keadilan pertama yang bisa kita lakukan adalah 
tidak memilih pemimpin yang tidak adil. 

Orang yang cerdas akan dikalahkan orang yang pandai kalau 
dia tidak belajar karena kepandaian fungsi belajar. Kebijakan itu 
fungsi pengalaman. Itu sebabnya, orang yang lebih tua diharapkan 
membuat keputusan yang lebih bijak. Bijak itu tidak selalu harus 
menyenangkan semua orang tetapi baik bagi semua orang. 

Bagaimana kita bisa diperlakukan dengan adil jika kita belum 
adil kepada Tuhan?  

Tuhanku aku takut sekali memikirkan yang tidak baik, 
merasakan yang tidak baik karena Engkau Maha Tahu. 

Hati adalah tempat dimana doa Anda berangkat, janganlah 
kotori dengan akal-akal muslihat, dendam, dan curiga. 8 

                                                           
8
 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 8 April 

2012 
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Selanjutnya didalam penyampai pesan pada tahap ketiga terdapat 

Mario Teguh Interaktif yang berisi Tanya Jawab di Studio Metro TV, 

Tanya jawan tersebut sebagai berikut :   

d. Pertanyaan di studio  

Pertanyaan dari Agus Wandi Tanjung: apa tips lagkah perjuangan 

yang di diskriminasikan tuduhan pencuri listrik? 

Jawaban Mario Teguh: bertarunglah selama mungkin, tapi jangan 

lupa hidup. Biarkan waktu yang membuktikan karena sesuatu yang benar 

itu tidak pernah salah, hanya belum bisa diterima karena yang berkuasa 

belum baik. 

Penanya kedua ibu Aldilla seorang pengacara: Bagaimana menjadi 

pengacara yang berani untuk membela yang benar atau kepada yang 

miskin? 

Jawaban Mario Teguh: bertindak, katakan yang hak, cukup dibatin 

lalu berdoa supaya diberikan pencerahan, sesuai dengan kemampuan level 

ke imanan.  

e. Poling di Studio 

Pertanyaan poling di studio seperti berikut: Jika anda penguasa, 

sikap mana yang anda pilih terhadap pelanggar hukum? 

1) Menetapkan hukuman lebih berat kepada yang kaya? 

2) Memaafkan kesalahan orang miskin? 
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3) Tidak pandang bulu? 

Hasil poling menunjukkan: A. 4% B. 8% C. 88% 

Jawaban pertama: Alfadri memilih A dengan alasan orang yang 

kaya itu punya kemampuan untuk lebih mengetahui karena bisa sekolah 

yang lebih tinggi, sedang orang miskin belum tentu tahu karena tidak 

mendapatkan pendidikan yang layak sehingga wajar bila tidak tahu dan 

dimaafkan. 

Jawaban poling ke dua: Oky dari Bandung memilih B dengan 

alasan kasus orang kaya sulit diputuskan salah atau benar, tapi orang 

miskin dengan mudah menetapkan hukuman. Kenapa tidak sebaliknya 

saja, bila yang miskin itu mudah dimaafkan karena faktor kondisi? 

Jawaban O.C Kaligis: pendapat bapak Oky super dan resonible. 

Jawaban Poling ke 3: tidak menyebutkan namanya, memilih C 

dengan alasan aturan itu dibuat untuk dilanggar apalagi diakali. 

Jawaban Mario Teguh: Hukum itu buta tetapi kebutaan hukum itu 

harus dilaksanakan dulu supaya tidak ada interpretasi yang mengubah 

peraturan. Dilaksanakan dulu setelah itu baru mata hatinya pemimpin 

memutuskan. Sense of justice tidak bisa diakali karena aslinya dari Tuhan. 
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f. Kesimpulan 

Tahap akhir kesimpulan tema kali ini sebagai berikut ini: 

Jadilah orang yang setia kepada kebaikan diri saja karena 
perlindungan Tuhan itu adalah kesaksian yang paling benar. Mari kita 
kembali kepada keberserahan kita kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Adil 
tetapi melebihkan keadilan kepada orang yang melebihkan keberserahan. 

Kalau Anda bisa ubah, ubah. Kalau tidak bisa ubah, sikap kita 
mengenai keadaan itu jangan menjadi seorang yang bersikap sebagai 
korban. Kita semua pelaku dengan peran yang seimbang. 

Keberhasilan itu jangan dilihat dihalangi oleh orang karena tidak 
ada yang bisa dihalangi orang kalau Tuhan mau memuliakan, dan tidak 
ada yang bisa mencegah kalau Tuhan ingin menghinakan seseorang.Lihat 
kehidupan sebagai sesuatu yang mengalir, yang tidak harus selesai dalam 
kehidupan kita, yang dilanjutkan oleh keturunan kita. 

Lihat segala sesuatu dengan alasan di belakangnya, mudah-
mudahan dengan itu, kita memang sakit hati, marah, kecewa, dan 
mungkin agak kehilangan kesantunan dalam kemarahan kita, tapi yuk kita 
kembali kepada yang benar, supaya mudah bagi sistemnya Tuhan, untuk 
menjadikan kita pribadi-pribadi yang mulia, karena kemuliaan pantas bagi 
orang yang hati, pikiran, dan tindakannya benar.9  

 
3. Doiku lowbat (15 April 2012) 

a. Tahap pertama  

Pada tahap pertama, acara Golden Ways ini dimulai dengan 

dipandu oleh sahabat muda Mario Teguh, yaitu Hilbram Dunar dan 

disambut dengan tepuk tangan audiens. 

 

 

                                                           
9
 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 8 April 

2012. 
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b. Tahap kedua 

Tahap ke dua, merupakan bagian sambutan untuk mengawali 

topik pembicaraan pada tiap sesinya, dan biasanya diawali dengan salam 

hangat dari Mario Teguh (sahabat sahabat saya yang baik hatinya, selamat 

malam, Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, 

dan mudah mudahan anda dalam kedamaian serta sehat). 

c. Tahap ketiga 

Isi pesan dari tema kali ini adalah:  

Orang-orang yang sangat bertenaga tetapi bergaul dengan 
orang perusak hati, yang menemukan kesenangan dengan menghina 
orang. Sebetulnya tidak ada orang yang bisa bosan tentang kehidupan 
kalau dia tidak bosan tentang dirinya sendiri. 

Orang yang tertarik pada dirinya sendiri tidak bisa dibosankan 
oleh apa pun karena dia sedang asyik dengan dirinya, mimpinya, 
rencana-rencananya. 

Ada orang yang tidak bergerak dalam kekhawatirannya 
sehingga tidak kelihatan seperti hidup. Orang-orang lowbat itu 
sebetulnya tidak lowbat karena kalau kita sentuh hal tertentu 
marahnya sangat hebat. Jadi kalau begitu, orang-orang yang bisa 
marah itu, mengapa demikian lemah, karena memilih, biasanya, untuk 
mengasihani dirinya sendiri. Berapa banyak sebenarnya, orang kalau 
sedang bersedih itu sedang mengasihani dirinya sendiri? Itu sebabnya, 
orang-orang yang sedang mengurusi dirinya sendiri lebih mudah 
bersedih karena yang dilihatnya adalah kekurangannya. Oleh karena 
itu orang yang mau hebat dan kuat harus sangat sibuk memikirkan 
kebaikan untuk orang lain. 

Keletihan, kegalauan, dan kesedihan apapun dapat dikalahkan 
dengan keinginan kita untuk menjadi secemerlang-cemerlangnya jiwa. 
Orang yang masuk dalam kesulitan harus tahu apa yang 
menyebabkannya masuk ke dalam kesulitan karena dia harus keluar. 

Berapa banyak orang hari ini yang sedang mengeluh, sedang 
marah pada keadaannya, yang tahu mengapa dia lemah ekonominya, 
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mengapa dia disingkirkan, mengapa dia dihina, mengapa dia 
direndahkan, mengapa dia tidak disukai? Sebagian besar tidak tahu. 
Itu sebabnya mereka menua dengan perasaan yang sama, marah 
karena tidak ikhlas melihat diri sendiri sebagai sebab perlakuan orang 
lain. Kita selalu menyalahkan orang lain. Orang-orang yang 
tenaganya keluar harus tahu mengapa mengkhawatirkan yang bukan 
urusannya, meragukan seharusnya yang diyakini meyakini yang 
seharusnya ditinggalkan. 

Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, Mengakhirkan 
yang paling penting, itu kebiasaan banyak di antara kita. Menganggap 
yang dekat bisa disepelekan seperti anak, suami, ibu. 
Kalau Anda sedang lowbat periksalah apakah Anda sedang 
menggunakan power Anda untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. 

Nama itu alamat dalam kehidupan kita, alamat ditujukannya 
kebaikan, termasuk kemarahan orang kalau kita tidak amanah. Pribadi 
yang baik, yang penampilannya mewakili hati yang baik itu, semua 
pujian, penghormatan, kasih sayang itu ada di nama. 

Cinta itu konsep sementara yang sangat gila, dan kemudian 
harus turun menjadi sayang, kalau tidak menjadi ketidakpedulian. 
Orang yang menuntut yang terbaik, dapat yang terbaik. Jodoh 
memang dipilihkan oleh Tuhan, kalau Anda menghebatkan diri akan 
dipilihkan jodoh yang hebat. 

Jangan bawa hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan 
kebahagiaan di rumah. Kalau Tuhan berkenan, Anda tidak bekerja 
pun Anda bisa kaya. Masalahnya Tuhan tidak suka orang tidak 
bekerja. Jadi harus bekerja. Orang anggun adalah orang yang 
mengabaikan urusan kecil karena tujuannya besar. 

Betapa sia-sianya perhatian kita, menggunakan hati yang kuat 
ini untuk disedih-sedihkan untuk urusan yang tidak ada gunanya. 
Yang praktis, yang tidak penting tinggalkan. Yang kecil, tinggalkan. 
Urusan Anda besar. Kalau saya melambatkan diri mengurusi hal yang 
kecil-kecil, kapan saya tumbuh dan diberikan tugas oleh Tuhan untuk 
urusan yang besar? 

Jangan jadi orang lemah. Sebagian besar orang sebenarnya 
butuh dikagetkan dengan kalimat itu. 

Semua orang yang merasa tidak berguna karena sedang tidak 
melakukan sesuatu yang berguna. Lakukan sesuatu.10 
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d. Pertanyaan pertama di studio  

Pertanyaan di studio pertama ini tidak menyebutkan nama, 

pertanyaannya sebagai berikut ini: bagaimana strategi pak Mario untuk 

mereka yang merasakan hubungan jarak jauh pada pasangannya supaya 

tidak lowbat. 

Jawaban Mario Teguh:  

1) Kalau ada yang dekat ambil yang dekat. 

2) Yang dekat saja bisa lepas kendali apalagi yang jauh. 

3) Cinta itu selalu curiga, itu tanda sayang. 

4) Kekasih yang jauh akan tergantikan dengan yang dekat, karena 

akan ada orang yang menjadi teman curhat. 

Pertanyaan kedua dari Hilbram: apa yang harus dilakukan pertama 

kali ketika kita sudah lowbat. 

Jawaban Mario Teguh: orang yang masuk dalam kesulitan harus 

tahu apa yang menyebabkannya masuk dalam kesulitan itu, karena dia 

harus keluar. 

Pertanyaan ke tiga Syahron dari Cirebon: bagaimana memotifasi 

seorang kekasih supaya tetap semangat walau tidak berada disampingnya. 

Jawaban Mario Teguh: tujukan pada satu alamat penting pada 

hidup kita, yaitu nama yang jelas. 
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e. Poling di studio 

Pertanyaannya dalam poling studio adalah: kekasih anda 

kekurangan energi lamban gerakannya, dan filsafatnya mengalir tanpa 

perlawanan. 

1) Menghormati hak asasinya 

2) Memberinya obat kuat 

3) Mencari pengganti yang fully charged. 

Hasil poling menunjukkan yang memilih A 29%. B 43%. C 28% 

Perwakilan audien memilih A dengan alasan kekasih itu kita cintai 

berarti ada nilai positif, sebaik baiknya kita pasti kita mendapatkan sebaik 

baiknya pasangan kita. 

Jawaban Mario Teguh: kita hargai pendapat anda. 

Perwakilan kedua bernama Poppy Kalimantan Timur, memilih C 

dengan alasan setiap orang memiliki potensi jadi kita bisa mengisinya 

kembali seperti layaknya teko yang kekosongan ruangannya bisa di isi 

kembali. 

Jawaban Mario Teguh: berati ada besar sekali kekesalan sosial 

terhadap pasangan hidup yang tidak bertenaga, pacaran atau pernikahan 

itu menghadap bersama sama menuju kesejahteraan. Kalau pasangan kita 

lowbat terus menjadi galau tidak bergairah. 
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Perwakilan yang memilih C dengan alasan, kalau pasangan kita 

lowbat kenapa kita tidak cari saja yang lain, sama dirinya sendiri saja 

tidak semangat apalagi sama kita?    

Jawaban Mario Teguh: Cinta itu konsep sementara, yang sangat 

gila kemudian menjadi sayang kalau tidak menjadi ketidak pedulian. 

f. Pertanyaan dari video kiriman 

Kiriman video dari Karim karyawan swasta: bagaimana memberi 

semangat kepada istri supaya tetap semangat bekerja dan dirumah tidak 

selalu mengeluh. 

Jawaban Mario Teguh: untuk suami istri yang mengeluh, masalah 

bisnis itu bisnis, kantor biarlah kantor, jangan bawa hal hal yang tidak ada 

hubungannya dengan kebahagiaan dirumah. Pernikahan itu untuk menjadi 

penenang dan penguat. 

Pertanyaan lewat video yang kedua bernama Lely karyawan 

swasta di Jakarta: bagaimana kiat kiatnya menjalani pekerjaan yang mulai 

jenuh dengan pekerjaan dan hidup saya. 

Jawaban Mario Teguh: sukses itu bahagia, banyak uang, sesuai 

keinginan, keluarga damai, kepuasan, bermanfaat bagi sesama. 
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g. Kesimpulan  

Pada tahap kesimpulan ini berisi seperti berikut ini :  

Orang nganggur bukan tidak ada pekerjaan, orang nganggur 
itu punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang 
disukainya. Banyak orang sedang sibuk, nganggur, tidak 
melakukan apa pun. Banyak orang yang merasa lemah karena 
tidak ada yang dilakukannya. Itu salah.  

 
Keinginan adalah rahmat dari Tuhan yang tidak bisa Anda 

karang. Bukan keinginan yang menyebabkan derita, tetapi tidak 
cukupnya tindakan dalam keinginan itu. Kebahagiaan itu datang 
bukan karena Anda merencanakan kehebatan, tetapi karena Anda 
ikhlas melakukan sesuatu yang kecil, yang penting. 

 
Orang yang melakukan sesuatu, timbul kekuatannya. 

Kekuatan Anda itu dibangun melalui pekerjaan. Jadi, pekerjaan 
bukan untuk menggaji Anda. 

 
Bangun kekuatan, kemandirian melalui pekerjaan Anda. 

Kebahagiaan itu perasaan hasil dari kekuatan. Orang kuat itu 
gampang bahagia. Bangun kebahagiaan melalui kekuatan. Tidak 
ada kebahagiaan dalam kelemahan, jangan menerima kemiskinan 
sebagai nasib. 

 
Kemiskinan adalah keadaan sementara, tetapi mengeluh, 

menyalahkan kehidupan, dan menghujat para penasihat, itu yang 
menjadikan kemiskinan permanen, bukan hanya kemiskinan 
hidup, tapi kemiskinan jiwa. Jangan lagi berlama-lama dalam 
kelemahan hidup, putuskan sesuatu, lebih baik salah keras, dari 
pada betul tidak kedengaran. 11  
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4. Wanitaku Penghebatku (22 April 2012) 

a. Tahap pertama  

Pada tahap pertama, acara Golden Ways ini dimulai sepertia 

biasanya dengan dipandu oleh sahabat muda Mario Teguh, yaitu Hilbram 

Dunar dan disambut dengan tepuk tangan audiens. 

b. Tahap kedua  

Tahap kedua dilanjutkan dengan ungkapan syukur dan salam 

pembuka, tidak lupa juga dengan salam khas Mario Teguh Salam super 

yang berarti semoga kedamaian dan keselamatan selalu bersama kalian. 

c. Tahap ketiga  

Pada tahap ketiga merupakan isi pesan yang disampaikan Mario 

Teguh sesuai dengan tema yaitu Wanitaku Penghebatku dan sekaligus 

untuk memperingati hari Kartini. 

Sebagaimana kita ketahui hari Kartini, bahwa Kartini adalah 

seorang wanita hebat yang menghebatkan wanita-wanita sampai 

sekarang, sehingga momentum yang sangat baik untuk menghargai jasa 

para wanita yang hebat didunia ini. 

Pesan pertama pada tema kali ini yang disampaikan Mario Teguh 

seperti berikut ini: 

Wanita yang baik untuk laki laki yang baik dan sebaliknya, 
indikator terbaik mengenai wanita untuk kita adalah kita. Jangan 
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menuntut wanita itu hebat kalau anda sendiri tidak pantas bagi wanita 
yang hebat. Dalam menjalin sebuah hubungan, jangan menuntut 
sesuatu yang tidak Anda bangun di diri sendiri. 

Lebih penting menarik dari pada cantik karena orang menarik 
tidak perlu cantik, yang cantik belum tentu menarik. Menarik itu ada 
di hati, cantik itu standar yang ditetapkan oleh orang lain yang 
dididikkan kepada kita sejak kecil. Jadi menarik itu sangat pribadi. 
Kalau Anda membangun diri yang menarik, Anda akan menarik orang 
tertentu. 

Wanita menarik adalah wanita yang menarik pria untuk maju, 
lebih baik dari pada dirinya, tumbuh, menguat, menghebat. Itu 
sebabnya orang jatuh cinta, karena dia merasa lebih baik. 
Wanita itu harus di depan karena wanita sebagai pembuka jalan. 
Lelaki hebat di depan wanita melunak bukan karena dia lunak, dia 
menikmati perasaan menyerah kepada seseorang yang dicintainya. 
Wanita yang hebat bagi seorang pria adalah yang mengetahui semua 
kelemahan prianya tetapi tidak merendahkan prianya. Lalu 
menggunakan apapun yang ada di prianya itu sebagai alat untuk 
membuatnya bangga.  

Sebagian besar suami kurang dipuji, kurang dikagumi, sering 
dibanding-bandingkan dengan suami lain yang lebih hebat. Pria yang 
akan menjadi pembesar tidak mungkin tertarik kepada wanita yang 
tidak bisa membesarkannya. 

Seseorang yang berbakat menjadi raja tidak mungkin tertarik 
kepada wanita yang tidak berbakat menjadi permaisuri. Marilah kita 
masing-masing saling mengkelaskan diri yang pantas bagi pilihan 
kita. 

Selalu pria yang mau wanita menerima apa adanya, khawatir 
mengenai masa depannya. Demikian juga wanita. Wanita yang 
mengatakan aku mau pria yang menerima aku apa adanya, berarti 
bersedia menerima laki-laki seadanya. Berarti dia takut menuntut 
karena takut yang dituntutnya pergi sehingga dia mengumumkan aku 
mau apa adanya. 

Penghormatan kepada kelas diri, itu yang mengangkat kelas kita. 
Kelas itu sekarang dan sementara sedangkan masa depan itu dalam 
proses. Tujuan dari semua keberhasilan adalah pulang ke rumah 
dalam perasaan damai. 

Cemburu itu tanda bahwa cinta harus memiliki. Cemburu itu 
karena ada ancaman bahwa yang kita cintai mau diambil. 
Bagi wanita ketampanan itu sebentar daya tariknya, yang lebih 
penting adalah kemapanan.  
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Tidak mungkin Anda menemukan pria yang sempurna tanpa 
Anda yang menjadikannya sempurna.Wanita itu penghebat, jadi 
jangan harapkan pria yang sudah jadi. Pria yang sudah jadi sudah 
diambil orang. Wanita itu investor masa depan. Wanita itu menilai 
potensi. Wanita itu harus bisa melihat di balik penampilan, mampu 
membaca di balik yang tertulis. 

Wanita harus mencari pria yang ikhlas untuk dinasihatinya. 
Berarti wanita itu harus sangat dipercaya bahwa apapun yang 
dimintanya dari prianya, untuk kebaikan prianya. 

Laki-laki kadang-kadang ingin menjadi pribadi yang damai. 
Wanita yang cerdik tidak akan tertarik kepada pria yang kayanya 
karena orang tuanya. Kita tidak boleh jatuh cinta kepada orang yang 
cocoknya hanya sebentar. 12  

Selanjutnya pada tahap ketiga ini diisi dengan Mario Teguh 

Interaktif sebagai berikut : 

d. Pertanyaan di studio 

Pertanyaan pertama di studio Metro TV tidak menyebutkan 

namanya pertanyaannya, sampai batas mana kita berhak menuntut 

pasangan kita ? 

Jawaban Mario Teguh: banyak orang menuntut kasih sayang 

dengan cara yang membuat orang lain marah, jadi mulai hari ini jangan 

menuntut tapi meneladankan. 

Pertanyaan kedua Azhar dari Tasik Malaya: Orang orang besar 

ketika didepan wanita menjadi seorang laki laki yang lunak. 
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Jawaban Mario Teguh: wanita yang hebat bagi seorang pria 

adalah yang mengetahui semua kelemahan prianya tapi tidak 

merendahkan prianya itu. 

Pertanyaan ketiga di studio Asti Ahmadi dari Soroako: 

bagaimana jika dalam rumah tangga wanita lebih sukses dibanding 

suami tanpa membuat suami merasa minder. 

Jawaban Mario Teguh: jadikan suami berkarir dalam kedamaian 

hati dan pribadi yang baik dan membiarkan isterinya berkarir. 

Pertanyaan lewat poling di studio: Sifat sifat manakah yang 

menarik pada diri seorang wanita? 

1) Yang menerima apa adanya 

2) Yang banyak menuntut 

3) Yang berupaya menghebatkan dirinya sendiri 

Hasil jawaban dari poling menunjukkan yang memilih A 14%. B 

54%. C 32% 

Perwakilan hasil poling yang memilih A dengan alasan wanita 

yang banyak menuntut itu membuat kita down namun wanita yang mau 

menerima apa adanya kita menjadi semangat untuk memperbaiki masa 

depan bersama sama. 
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Jawaban Mario Teguh: tinggi badan pria itu ditambah dengan 

janjinya, janji karena sikapnya yang janjinya tinggi akan senang melihat 

wanita menuntut daripada menerima apa adanya. 

Perwakilan poling kedua yang memilih B dengan alasan wanita 

itu bisa menjadi motifator dari mana lagi motifator rumah tangga selain 

dari orang terdekat atau isteri. 

Jawaban Mario Teguh: semua wanita tertarik pada pria yang 

punya visi. 

Perwakilan yang memilih C dengan alasan sosok wanita hebat 

akan mendorong diri saya untuk menjadi lebih hebat. 

Jawaban Mario Teguh: kalau hal semacam adanya seorang istri 

menjadi pasangan lebih baik adalah maksudnya yang mengajak anda 

lebih hebat, tidak membuat hebat dirinya sendiri. 

e. Pertanyaan dari video kiriman 

Pertanyaan video kiriman dari seorang pekerja bernama Tony: 

tipsnya untuk mengurangi rasa cemburu isteri yang tidak bekerja kepada 

suami yang sedang bekerja untuk keluarganya. 

Jawaban Mario Teguh: tidak ada pekerjaan lebih repot dari pada 

merawat suami, karena pekerjaan isteri sangat repot sekali. Kalau 

cemburu itu bararti tanda mencintai karena ada ancaman takut 

kehilangan. 
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Pertanyaan video ke dua dari ibu Naza karyawan: bagaimana 

tipsnya mengimbangi waktu keluarga dan pekerjaan yang masih ikut 

mertua. 

Jawaban Mario Teguh: wanita yang bijak harus memilih satu juta 

dua juta dengan memikul semua beban ini atau aku abaikan itu tapi 

menjadikan suamiku penghasil empat milyard satu tahun. 

f. Tahap ke empat  

Pada tahap empat kesimpulan yang berisi :  

Wanita yang cerdik tidak akan tertarik kepada pria yang kayanya 
karena orang tuanya. Kita tidak boleh jatuh cinta kepada orang yang 
cocoknya hanya sebentar. 

Bergaullah, dekatkanlah Anda dengan wanita hebat, biar ditolak, 
diabaikan, atau diacuhkan. Lakukanlah sesuatu yang aneh supaya 
dilihat, tetapi pastikanlah Anda dalam pertumbuhan itu, streslah 
karena diabaikan, streslah karena ditolak, yang menarik bagi wanita-
wanita yang hebat. Dan ini hebatnya, wanita-wanita itu akan 
menghebatkan Anda.13 

5. Cinta itu praktis (29 April 2012) 

a. Tahap pertama  

Pada tahap pertama, acara Golden Ways ini dimulai sepertia 

biasanya dengan dipandu oleh sahabat muda Mario Teguh, yaitu Hilbram 

Dunar dan disambut dengan tepuk tangan audiens. 
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b. Tahap kedua  

Tahap kedua dilanjutkan dengan ungkapan syukur dan salam 

pembuka tidak lupa juga dengan salam khas Mario Teguh. 

c. Tahapan ketiga  

Isi pesan Merio Teguh dari Cinta Itu Praktis seperti pada pesan 

pesan dibawah ini: 

Pesan pertama pada tema Cinta Itu Praktis dan cinta itu tidak 
menginginkan yang lain kecuali anda bahagia. Cinta yang tidak 
membahagiakan itu adalah ilusi, hanya bayangan dan harapan 
mengenahi cinta. 

Bahagia itu kegembiraan dalam kedamaian yang penuh 
kesyukuran kalau dimikian cinta itu tidak akan pernah lepas dari 
agama dan keimanan karena cinta itu kualitas Tuhan yang dititipkan 
sebagai kemampuan asli jiwa kita untuk menemukan cinta dalam 
semua aspek kehidupannya.14 

Selanjutnya pada tahap ketiga dilanjutkan dengan Mario Teguh 

Interaktif seperti berikut: 

d. Pertanyaan di studio 

 Pertanyaan di studio  pertama ibu Noval dari Bekasi, 

pertanyaannya saat hati bertarung dengan logika mana yang harus 

diutamakan? 

Jawaban Mario Teguh: hati ini punya logikanya sendiri yang 

tidak dimengerti oleh logika pikiran, sehingga wanita baik baik bisa 
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jatuh cinta pada laki laki celana lubang lubang, rambut berantakan ini 

berarti cinta itu praktis jangan ditahan biarkan berjalan apa adanya 

karena tujuan jatuh cinta adalah mengenali keindahan kesejatian diri 

anda. 

e. Pertanyaan poling di studio  

Poling dari studio dengan pertanyaan sebagai berikut: Anda harus 

memutuskan antara tiga calon belahan jiwa pilihannya 

a) Sehat jasmani, olahragawan dan pegawai biasa 

b) Tubuh biasa saja, penurut, cerdas dan karyawan yang baik 

c) Kecil, kurus, banyak alergi, kagetan tapi pengusaha sukses 

 Hasil poling diatas yang A 18%. B 72%. C 10%  

Perwakilan hasil jawaban A dengan alasan pilihannya sama 

dengan suaminya dan bahagia bersamanya. 

Jawaban Mario Teguh: Cinta itu praktis, kalau dia sudah bahagia 

sudah terpenuhi. 

Perwakilan yang memilih B dengan alasan saya ingin 

mendapatkan anak yang cerdas maka saya mencari bibit unggul untuk 

masa depannya nanti. 

Jawaban Mario Teguh: saya senang sekali ibu mengambil satu 

kualitas yang menurun yaitu menurunkan bibit unggul ke anak anak. 



 

67 

 

Perwakilan poling yang memilih C dengan alasan karena pekerja 

keras pak Mario makannya dia kurus pak. 

Jawaban Mario Teguh: Orang yang kurus kering tapi sukses ini 

bisa dengan mudah di istirahatkan, refleksi dan beri vitamin pasti baik. 

f. Pertanyaan dari video kiriman   

Pertanyaan melalui video dari Mahasiswa Jakarta bernama 

Daniel Sutrodo: pacar beda agama dan beda usia orang tua tidak 

merestui, bagaimana caranya supaya sama sama tidak saling menyakiti. 

Jawaban Mario Teguh: pertanyaan diatas harap dikonsultasikan 

pada ahli agama anda. Kalau anda rela menikah beda agama, maka 

pastikan anda tidak bagi-bagi jumlah anak untuk mengikuti keyakinan 

orang tua. Jadi jalani dengan kesetiaan kepada yang benar. 

Pertanyaan di studio bernama Aditer dari Ambon: bagaimana 

sikap pak Mario menghadapi dua insan yang saling mencintai namun 

tidak disetuji orang tua gara gara status sosial. 

Jawaban Mario Teguh: kita itu tidak menikah pada orang tuanya 

namun kita menikahi pada anaknya dan anak anakku nanti akan 

meluluhkan hati mertua. 

Pertanyaan video ketiga bernama Citra dari Tanggerang: ketika 

kita sudah ketemu jodoh namun hati kita masih bimbang, bagaimana 

kalau kita hanya mencintai tau mengaguminya? 
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Jawaban Mario Teguh: tidak mungkin ibu mencintai kalau tidak 

mengaguminya, karena cinta itu rumah tumbuh yang bisa direnovasi. 

g. Kesimpulan 

Kesimpulan akhir dalam tayangan kali ini dikatakan Mario Teguh 

sebagaimana berikut ini: 

Cinta itu tidak munngkin lepas dari agama dan keimanan karena cinta 
itu kualitas Tuhan yang dititipkan sebagai kemampuan asli yang 
dititipkan, sebagai kemampuan asli jiwa kita. 

Jangan tolak cinta, jangan benci cinta, hiduplah dalam cinta, karena 
orang orang yang pantas di cintai akan menemukan cinta dalam semua 
aspek kehidupannya.15 

 
C. Kumpulan Kata-Kata Bijak  

Kumpulan kata bijak Mario Teguh sebagian didapatkan secara 

langsung waktu wawancara, sebagian lagi lewat buku, dan sebagian lagi 

adalah melalui tayangan di metro TV, pesan-pesannya adalah :  

1. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga, memilik waktu 

tidak menjadi kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber 

dari kekayaan. 

2. Waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang, tempat terbaik untuk 

berbahagia adalah disini, dan cara terbaik untuk berbahagia adalah 

membahagiakan orang lain.16 

                                                           
15

 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 29 
April 2012 
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3. Dalam memberi nasihat ada dua hal yang wajar diperhatikan, sewajarnya 

pertama apa yang akan kita nasihatkan sudahlah kita jalani. kedua, bila 

belum mengalaminya dan kita tahu caranya, tetap sampaikanlah. karena 

setelah kita menasihati, beliau akan mengaruniai kita pengalaman 

tersebut.17 

Waktu adalah sesuatu yang penting, sebagai manusia harus 

menghargai waktu, karena waktu itu tidak akan terulang lagi, jadi berusaha 

dengan sekuat tenaga adalah pilihan terbaik. Semua keberhasilan dan 

kegagalan seseorang itu berasal dari masing-masing orang tersebut, memulai 

suatu usaha apapun harus dimulai dari sikap dan cara berpikir kita dalam 

menanggapi berbagai situasi yang akan ditemui dalam mengarungi kerasnya 

kehidupan ini. 

Pilihan yang baik adalah sekarang, karena besok adalah misteri, dan 

tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Jadi pilihanya apa yang ada 

sekarang, lakukan apa yang kamu tahu dan tentunya adalah yang baik. 

Dengan demikian banyaklah pengetahuan yang didapatkan.  

Semua manusia adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dan 

kekurangan, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi kelebihan kita 

                                                                                                                                                                     
16 Regina Salma, Motivasi Anak Terhebat, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2008), hlm. 4.  
17 Charles Kingsley,1000 Kata Motivasi Ampuh, (Yogyakarta: Great Publisher,2009),hlm. 11. 
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dan meminimalkan kekurangan kita, karna keseimbangan ke semua unsur 

kita adalah kunci sukses yang akan kita raih. Kita bukan harus berhasil, 

bukan harus sukses, tapi kita harus mencoba untuk sukses tanpa kenal lelah 

dan menyerah, kegagalan adalah jenjang untuk sebuah kesuksesan bukan 

harus ditangisi dan disesali.18 

 

                                                           
18

 http://www.niamz.com/biodata-mario-teguh-biografi-mario-teguh-article178.html  


