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Ebook ini adalah produk gratis dari website www.pondokperubahan dan boleh 

disebarkan pada siapa saja. Dilarang keras menjual produk gratis ini atau 

menjadikannya sebagai bonus dari produk digital yang Anda jual tanpa seijin 

dari Jimmy K. Santosa. Cht, Mest.
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SUCCESS WITH SELF CONFIDENCE

Percaya atau tidak, kepercayaan diri itu adalah salah satu kunci kesuksesan 

baik dalam bisnis, karir, maupun pergaulan. 

Contoh sederhana, seorang calon karyawan ketika diwawancara dan dia 

menjawab dengan gugup serta jawaban-jawabannya tidak meyakinkan, maka 

kecil kemungkinan dia akan diterima di perusahaan tersebut.

Contoh lain. Di sebuah perusahaan ada dua orang yang dicalonkan jadi 

manager. Yang satu pemalu, pendiam dan jarang bicara, lebih suka 

menyendiri, tapi rajin bekerja. Yang satu lagi atraktif, percaya diri, pandai 

berkomunikasi, dan prestasi kerjanya juga lumayan, maka kemungkinan besar 

yang percaya dirilah yang akan dipilih, karena bagaimanapun juga seorang 

manager harus mampu mengkoordinir anak buahnya dan mampu 

menyampaikan tugas dengan cara komunikasi yang baik.

Contoh lain lagi, seseorang yang punya potensi bagus misalnya dia seorang 

programmer handal tetapi karena pemalu dan rendah diri, dia jarang 

mendapatkan klien kalau bukan atas referensi temannya. Sedangkan teman-

temannya yang lain sering dapat klien kelas kakap dan berpenghasilan besar, 

tetapi orang yang pemalu ini jangankan berpenghasi lan besar, 

mempromosikan diri saja dia tidak berani, malu, takut ditertawakan, takut 

ditolak. Bagaimana bisa dia dapat klien?

Bukan hanya dalam soal karir dan bisnis, dalam pergaulan pun jadi orang yang 

minder dan tidak percaya diri itu tidak enak. Coba saja bayangkan jika Anda 

adalah seorang pemalu dan rendah diri, ketika orang lain bisa bergaul dengan 

nyaman, bisa kumpul-kumpul bareng, ketawa-ketiwi ngobrol ngalor ngidul, 

sedangkan Anda hanya bisa nyengir dari jauh, tapi bergabung dengan mereka 

saja tidak berani, bahkan mungkin yang ada hanya meratapi nasib, bertanya-

tanya kenapa Anda tidak bisa bergaul seperti yang lain.
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Begitu pula dalam percintaan, seseorang yang pemalu dan minder cenderung 

hanya bisa memandangi orang yang dia suka dari jauh, mengintip profilenya di 

social media, tapi tidak berani mengungkapkan perasaannya, bahkan ngajak 

kenalan saja gak berani. Bagaimana bisa orang yang dia suka itu tahu 

perasaannya jika tidak diungkapkan? Berharap keajaiban tiba-tiba orang yang 

dia suka nyamperin sendiri dan mengatakan betapa dia mencintainya tanpa 

ada angin dan hujan?

Masalah percaya diri ini seperti yang sepele tapi sebenarnya menyiksa bagi 

orang-orang yang mengalaminya. Karena dalam kasus yang parah, orang yang 

pemalu dan minder bahkan tidak berani keluar kamar ketika ada tamu datang 

ke rumahnya, menyambut saja tidak berani, dia biarkan anggota keluarga lain 

yang menyambut tamu. 

Atau seperti yang pernah saya alami waktu masih kost-kostan di jaman batu 

dulu, saya tidak berani keluar kamar ketika mendengar di luar ada suara 

langkah orang yang mau lewat, saya biarkan orang itu lewat dulu baru berani 

keluar. Bahkan kalau ada orang lagi nongkrong ngobrol depan kamar saya, 

maka walaupun saya tadinya mau pergi ke warteg untuk beli makanan, saya 

memilih untuk mengurung diri di kamar hingga mereka pergi, barulah saya 

berani keluar.

Ada yang pernah mengalami hal yang sama?

Ada juga kasus yang unik, yaitu jika di dunia maya dia orangnya rame dan 

asyik, bahkan cenderung vokal dalam mengungkapkan pendapat di social 

media. Tetapi ketika bertemu di dunia nyata, ternyata orangnya sangat 

pendiam dan pemalu, sangat beda jauh dengan perilakunya di dunia maya. Dia 

yang dikenal super pede di dunia maya ternyata mendadak ciut dan berubah 

180 derajat ketika berhadapan dengan orang-orang di dunia nyata.
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Nah, karena soal kepercayaan diri ini unik, saya sempat berdiskusi dengan 

sahabat saya Mas Jimmy K. Santosa, seorang hipnoterapis yang spesialisasinya 

dibidang terapi percaya diri. Dia sudah beberapa kali menjadi nara sumber 

untuk TV di acara INDONESIA MORNING SHOW, TONIGHT SHOW di NET TV,  

juga METRO TV.

Mas Jimmy juga sering mengadakan pelatihan hipnoterapi, dan jika Anda ingin 

mengikuti pelatihannya, Anda bisa cek di website yang satu ini:

 

http://akademiterapis.com/pelatihan/hipnoterapi-fundamental.html  

Sekedar informasi, mas Jimmy ini termasuk salah seorang sahabat yang 

pernah membantu saya untuk mengatasi belief negatif tentang uang di jaman 

saya susah dulu. Dan yang saya suka dari mas Jimmy ini orangnya gak sok 

bijak dan gak bergaya motivator. Kalau ngobrol sama dia asik-asik aja kayak 

temen biasa, jadi gak ada dinding pemisah antara seorang terapis dan kliennya 

hehehe.

Dalam kesempatan kali ini saya mewawancarai mas Jimmy tentang masalah 

percaya diri. Karena saya rasa ini akan sangat bermanfaat baik buat saya 

sendiri maupun buat teman-teman saya.

Jadi mari kita mulai saja. Inilah wawancara dengan Mas Jimmy K. Santosa. 

Dalam wawancara ini saya menggunakan inisial “S” untuk saya sebagai 

penanya, dan inisial “J” untuk mas Jimmy.

Tanpa basa-basi, let’s start…
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S: Definisi percaya diri itu menurut mas Jimmy apa sih?

J: Menurut saya pribadi, percaya diri adalah cara kita memandang/

mengartikan diri kita sendiri dan seberapa besar kepercayaan diri kita pada diri 

kita sendiri untuk melakukan sesuatu hal.

S: Benarkah percaya diri itu ada hubungannya dengan kesuksesan? Apa 

contohnya?

J: Jelas sekali ada hubungannya. Orang yang tidak percaya diri tidak akan 

yakin dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ketika ga yakin maka hasilnya 

pasti juga akan kurang atau bahkan tidak menyakinkan. Ketika hasilnya tidak 

bagus, maka respon yang didapat juga ga bagus.

Orang yang ga percaya diri akan ga pede bertemu orang baru, maka mereka 

akan menghindar untuk bertemu orang baru. Padahal dengan bertemu oang 

baru semakin terbuka untuk mendapatkan hal yang baru dan relasi baru 

sehingga membuat kita semakin maju.

Orang yang tidak berani tampil didepan umum padahal jabatan mereka tinggi, 

akan sulit untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi. Karena jika posisi 

lebih tinggi maka pasti akan ada presentasi di depan umum apalagi jika kita 

bekerja disebuah instansi.

Percaya diri tidak berarti hanya masalah bertemu orang baru atau lingkungan 

baru atau presentasi. Orang yang tidak percaya diri dalam mengerjakan ujian 

maka kecenderungannya adalah nilainya menjadi jelek. Ketika nilainya jelek 

maka dia bisa tidak naik kelas atau lulus. 

S: Ow I see. Btw, saya ada contoh kasus begini, banyak orang yang pengen 

sukses, mereka belajar banyak metode kesuksesan, beli ebook ini itu, ikut 

pelatihan sana-sini tapi hidupnya gak berubah-berubah karena gak action-
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action, atau kalaupun action, baru sekali dua kali udah nyerah dan langsung 

cari tutorial/pelatihan lain yang lebih mudah. Apakah ini ada hubungannya 

dengan krisis kepercayaan diri? 

J: Dibilang krisis kepercayaan diri sebenarnya ga juga ya....menurut saya 

mereka hanyalah tipe orang yang ingin segera mendapatkan hasil. Hal yang 

umum terjadi sebenarnya, karena kita hidup di dunia yang serba cepat, maka 

kita ingin hasilnya juga cepet. Kalau bisa cepet ngapain pake lama?  Jadi 

mereka adalah tipe orang yang mencari jalan cepat dan termudah dan efektif 

utk dapatkan hasil. Maka begitu ada yang bilang ini bisa apalagi dikatakan 

PASTI UNTUNG mereka akan tertarik untuk belajar. Padahal ketika mereka 

belajar mereka baru tahu kulit luarnya aja dan belum sampai inti, tapi 

kemudian mereka mencap ini ga berhasil dan perlu ilmu lain.

Bukan berarti ilmu yang mereka pelajari tidak bisa menghasilkan uang cepat 

atau tidak berhasil, tapi karena pemahamannya belum sampe intinya. Mereka 

yang mengajarkan sudah tahu intinya dan berhasil, namun ketika diajarkan 

setiap orang punya persepsi dan pandangan mereka sendiri sehingga apa yang  

disampaikan mentor belum tentu sampai 100% ke peserta. Dan peserta yang 

belum mencapai level pengertian 100 %, katakanlah baru 20%  langsung 

mencoba dan ketika mencoba ga berhasil bukan bertanya lebih detail pada 

mentornya supaya mendapatkan pemahaman 100%,  namun malah cenderung 

mencap GA BERHASIL. Padahal sebenarnya ada beberapa hal yang perlu 

dikoreksi karena pemahaman baru 20%. Dengan pemahaman 20% terus 

mencoba dan akhirnya gagal adalah hal yang wajar karena pemahaman belum 

100%. Mereka tidak putus asa dan mencoba lagi dan gagal lagi, maka mulai 

muncul keraguan dalam diri mereka apakah benar ilmu ini berguna. Mereka 

seringkali tidak bertanya namun dianalisa sendiri, dicoba lagi dan gagal lagi. 

Semakin dicoba semakin gagal maka mereka menjadi tidak yakin. Mereka 

merasa sudah menghabiskan waktu banyak dan merasa ga efektif, padahal 

sebenarnya sekali lagi pemahaman belum 100%.  Akhirnya mereka kemudian 

pindah ke tempat yang lain, cari lagi yang lain siapa tau ada yang lebih efektif. 
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Nah pola ini terjadi terus berulang ulang sehingga membuat hidupnya ga juga 

berubah. 

S: Wah, itu penjelasan yang mengharukan. Ada kasus lain nih mas. Ada orang 

yang bilang gini, “Saya ini ya begini apa adanya. Saya ini orangnya pendiem, 

pemalu, dan itu udah dari sananya”, dan dia ingin dunia menerima dia apa 

adanya. Apakah ini termasuk kasus yang harus disembuhkan? 

J: Dibilang kasus yang perlu dipulihkan sebenarnya tergantung dari mereka 

sendiri. Namun kecenderungan orang seperti ini adalah mereka yang merasa 

tidak bermasalah dengan dirinya sendiri. Orang tipe seperti ini susah sekali 

untuk maju. Sebenarnya yang perlu berubah adalah diri kita sendiri, dunia 

akan berubah ketika kita merubah diri kita sendiri. 

S: Oke saya paham. Nah saya juga mau tanya nih mas, saya ini orangnya 

suka gak enakan hati, jadinya gampang iyain aja kalau ada yang ngajak 

kerjasama atau minta tolong sesuatu padahal saya lagi sibuk-sibuknya dan 

akhirnya keteteran sendiri. Apakah itu termasuk kategori tidak percaya diri?

J: Ini bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak percaya diri karena ga 

berani menolak. Orang-orang yang tidak berani menolak biasanya adalah 

orang yang ingin dianggap baik oleh orang lain, ingin diterima oleh orang lain. 

Ada banyak persepsi yang ada dalam pikiran orang seperti ini. Mungkin 

pemikirannya adalah kalau saya ga tolong dia, ntar siapa yang akan bantu 

saya? Ini biasanya ada penyebabnya. Yang normal adalah kita membantu 

orang lain tanpa membuat kita jadi susah sendiri. Kita membantu tapi masih 

dalam batas toleransi kita. Kalau kita membantu orang dan kita yang jadi 

keteteran sendiri berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki

S: Oo begitu yak? Wah, ternyata saya pengen dianggap baik sodara-sodara 

wkwkwk. Ah, tapi dianggap baik juga kalo gak ada duitnya mah males 

wkwkwk.
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Lanjut nih mas. Orang yang gak percaya diri kan ada yang pemalu dan minder 

sampai susah bergaul. Pertanyaan saya, kenapa sih seseorang bisa jadi minder 

atau pemalu sehingga sulit bergaul?

J: Bisa ada banyak hal. Diantaranya adalah:

 

1. Peristiwa masa lalu/masa kecil. 

Dimasa kecilnya ada kemungkinan dia sering dimarahin oleh ortunya dan 

sering diomongin “Bodoh”, “Kamu ga bisa apa apa”, “Kamu bukan anak yang 

bisa diharapkan” dan banyak lagi lainnya.  Kata-kata ini sudah merusak cara 

pandang anak tentang dirinya sendiri. Si anak bisa menjadi percaya bahwa 

dirinya memang bodoh seperti yang dikatakan ortunya. Maka ketika dia 

percaya dirinya bodoh yang terjadi adalah tindakannya adalah tindakan yang 

tidak menyakinkan. Ketika tidak bertindak dengan yakin maka hasilnya jadi 

jelek. Dan ketika jelek dia diketawain temannya dan ketika pulang dibodoh-

bodohin pula sama ortunya. Lengkap sudah semuanya dan dia semakin 

percaya dia bodoh. Akhirnya jadi memilih untuk berdiam diri atau tidak 

bergaul.

Bisa juga di masa kecilnya dia dibully (diejek, dikucilkan) oleh teman-

temannya sehingga membuat dia merasa tidak aman untuk bergaul dengan 

teman temannya.

Bisa juga karena ada temannya atau saudaranya yang ngomong sama dia, 

hidungmu jelek banget, atau mulutmu bau, keringatmu bau dll. Walaupun 

ketika orang yang ngomong seperti ini ga ada maksud apapun, hanya 

memberitahu supaya ada perubahan, namun dia bisa menanggapinya berbeda 

dan merasa takut kalau nanti ketika bergaul ada yang ngomongin dia bau lagi. 

Sehingga sering pake tissue basah, sering pake pembersih muka atau yang 

lainnya supaya ga keluar keringat. Dan ketika keluar keringat semakin panik 

takut ada orang yg ngomongin dia. Ini menyebabkan dia juga ga berani 

berteman.
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2. Faktor Lingkungan

Tinggal dalam lingkungan yang sangat berbeda. Misal dirinya tinggal dalam 

lingkungan sosial yang sangat berbeda jauh. Bisa saja ada 2 kejadian disini. 

Anak anak di lingkungan ini membeda-bedakan dan ga mau bergaul dengan 

dirinya sehingga dia merasa lebih rendah, merasa dibedakan dan merasa tidak 

layak bertemen dengan mereka semuanya yang membuat dirnya menjadi tidak 

percaya diri. 

Bisa juga sebenarnya teman-temannya baik, tapi dia hanya merasa berbeda 

aja, sehingga pemahaman yang timbul adalah dirinya ga seperti mereka, 

mereka lebih cakep, aku lebih jelek dan sejenisnya

S: Hoo…bisa gitu ya. Terus, apakah orang yang gak pede bisa berubah jadi 

orang yang percaya diri?

J: Bisa banget, banyak sekali orang-orang yang merasa tidak percaya diri 

terbukti dengan metode yang kami lakukan mereka mendapatkan kehidupan 

yang lebih baik, mereka lebih pede. Orang yang merasa dirinya bodoh bisa 

menjadi juara kelas. Orang yang tidak bisa berkomunikasi nyaman dengan 

orang lain bisa berkomunikasi lancar dengan siapapun, orang yang ga pede 

presentasi bisa pede presentasi dan banyak hal lainnya.

S: Waah mengharukan sekali. Jadi ternyata bisa ya. Baiklah, karena menurut 

mas Jimmy tadi akar masalah dari tidak pede ini sepertinya berawal dari masa 

kecil, ada tips gak untuk membantu anak biar dia jadi pede sejak kecil?

J: Ada. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan.

• Sering-seringlah mengatakan hal yang positif pada anak. Hindari untuk 

mengatakan mereka bodoh, tolol, dan kata kata lain yang merendahkan 

kemampuan mereka. 
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• Buat anak menjadi bangga dengan dirinya sendiri dengan berhasil dalam 

kegiatan tertentu, misal juara berenang, jago ngedrum, jago main gitar, 

pinter jualan dll. Tidak harus dalam lingkup besar, dalam lingkup kecil juga 

boleh.

• Hargailah setiap kesalahan dari anak. Jangan tambah dibuat down ketika 

anak melakukan kesalahan. Baik ketika dia bersalah ketika anda suruh atau 

ketika si anak berinisiatif melakukan sesuatu dan salah. Contoh: musim 

hujan dan melihat langit mendung, anak punya inisiatif memasukkan 

pakaian yang dijemur. Namun ternyata ada pakaian yang masih basah 

dibawa juga, hindari menyalahkan namun cukup memberitahu mana yang 

perlu diambil dan ucapkan terimakasih atas inisiatifnya.

• Sering minta anak bergaul dengan teman temannya,jangan biarkan mereka 

terlalu hanyut dengan gadget mereka. Sosialisasi adalah hal yang dilatih, 

jika mereka tidak terbiasa sosialisasi maka semakin besar mereka juga 

akan semakin susah sosialisasi.

S: Wokeh mantab. Nah, itu tadi kan tips buat anak kecil. Kalau untuk orang 

dewasa ada gak tips untuk mengatasi rasa minder dan menjadi lebih percaya 

diri? 

J: Tentu saja ada, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan.

• Mulai belajar untuk hidup di masa sekarang dan bukan hidup di masa lalu. 

Dulu biarlah dulu, masa depan belum tentu seperti dulu. Jangan samakan 

masa depan akan seperti masa lalu. 

• Mulai belajar mencintai diri sendiri, jangan merendahkan diri anda sendiri 

dengan mengatakan bahwa anda jelek, anda bodoh, hidungku kurang 

mancung, kulitku ga putih dll. Kita adalah ciptaan dari Tuhan yang maha 
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sempurna, dan manusia adalah ciptaaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi 

belajar mencintai dan mempercayai bahwa anda baik apapun fisik anda. 

• Belajar bersikap cuek. Jangan pedulikan omongan mereka. Terserah mereka 

akan mengatakan apa tentang diri anda, terserah mereka akan komentar 

atau berbisik-bisik apa tentang diri anda. Selama kita tidak mengijinkan 

mereka menghina kita, kita tidak akan bisa dihina mereka. Kontrolnya ada 

pada diri kita. 

• Mulai mencari lingkungan yang kondusif dan teman-teman yang nyaman. 

Memang tidak mudah, tapi mulailah. Ketika mulai bertemu teman-teman 

yang menyenangkan dan anda merasa diterima , maka kepercayaan diri 

anda juga akan meningkat

• Hubungi terapis profesional untuk membantu anda mengatasi tidak percaya 

diri, seperti praktisi hipnoterapis, praktisi EFT, praktisi NLP dll.

S: Ooo yayaya. Jadi kalau misalnya ternyata masih juga mengalami kesulitan 

untuk mengatasi krisis pede dan butuh bantuan lebih lanjut melalui terapi, bisa 

kontak mas Jimmy ke mana?

J: Jika anda masih kesulitan mengatasi krisis percaya diri anda, kesulitan 

mengatasi pikiran negatif yang sering muncul, anda bisa hubungi kami di 

n o m o r 0 8 5 . 8 8 0 . 9 6 0 . 9 2 0 a t a u b i s a j u g a e m a i l k e 

pondokperubahanku@gmail.com 

Okeh sip, sepertinya cukup segitu dulu mas Jimmy. Terima kasih atas waktu 

yang sudah diluangkan. Semoga share kali ini bermanfaat untuk kita semua.

Nah, buat temen-temen yang pengen baca-baca lebih lanjut artikel tentang 

percaya diri, bisa kunjungi website mas Jimmy di www.pondokperubahan.com 
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Di situ juga ada produk digital yang bisa Anda beli untuk membantu mengatasi 

masalah kepercayaan diri kalau Anda tidak sempat untuk datang ke klinik mas 

Jimmy karena terhalang oleh jarak dan waktu. 

Tersedia dua produk terapi percaya diri yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan Anda.

Yang pertama jika Anda memiliki masalah percaya diri secara umum seperti 

minder, gak merasa seberuntung orang lain, merasa jelek, merasa gak bisa 

apa-apa, gak punya teman, susah bergaul, gak pede dalam karir dan 

pekerjaan, maka Anda bisa beli produk yang ini:

www.pondokperubahan.com/superconfidence 

Atau, kalau Anda adalah cowok yang punya masalah percaya diri dalam 

mendekati cewek, gampang grogi di depan cewek, susah ngobrol dengan 

cewek, cuma bisa lihat dari jauh tapi deketin gak berani, merasa gak layak 

dapat cewek cantik karena merasa jelek, maka Anda bisa beli produk yang 

satu ini:
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www.pondokperubahan.com/confidence 

Free konsultasi by email ke mas Jimmy jika Anda punya pertanyaan setelah 

mempelajari tehnik terapi dalam tutorial ini.

Karena ituh sekian dulu pertemuan kita kali inih, semoga mengharukan dan 

sampai ketemu lagi di sharing-sharing berikutnyah kakaahh boleehh ^_^

Oh, sayah lupa mengucapkan satu kata pamungkas.

Ituh!

Udah gitu ajah :D
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