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Modul 1 ini, saya awali dengan sebuah cerita. Silahkan 
simak.. 

Di sebuah desa di Garut Jawa Barat, tinggal dua orang 
sahabat. Sebut saja Doni dan Firman (nama samaran). 
Mereka pemuda yang bersahabat sejak kecil.  

Suatu saat, mereka memutuskan untuk melamar pekerjaan 
ke sebuah perusahaan besar di Bandung. Ceritanya 
merantau.. 

Singkat cerita, keduanya diterima oleh perusahaan besar 
tersebut. Adalah perusahaan distributor produk kecantikan 
yang mendistribusikan produk kecantikan ke seluruh 
Nusantara.  

Doni dan Firman diterima sebagai supir. Mulailah mereka 
bekerja untuk perusahaan itu. Doni dan Firman yang 
kebetulan warga Garut, senang bisa mengirim produk dan 
menjelajahi toko/gerai kecantikan di area Jawa Barat. 

Katanya, dengan begitu mereka bisa bekerja sambil jalan – 
jalan. Mereka berdua tampak semangat. Hari demi hari 
mereka lalui sebagai supir yang mengantarkan produk ke 
berbagai toko dan gerai di provinsi Jawa Barat.  



Doni dan Firman rupanya menikmati pekerjaan mereka. 
Betapa tidak, gaji yang mereka terima cukup besar. Bisa 
membantu biaya orang tua dan adik – adiknya. Hingga 
akhirnya mereka pun mampu untuk menikah. Kini mereka 
sudah menjadi seorang suami.  

2 tahun tak terasa bekerja sebagai karyawan, kini Doni 
memiliki 2 anak. Sementara Firman memiliki 1 Anak.  

Di tahun ke 2, karena kinerja mereka berdua sangat baik, 
rupanya Doni dan Firman bernasib mujur. Bagaimana 
tidak? Doni ditawari menjadi Manager Pemasaran oleh Bos 
nya! Dan Firman di tawari menjadi Manager Gudang. 
HEBAT! Ini yang mereka tunggu. 

Terang saja mereka berdua langsung terima tawaran Bos 
nya itu tanpa banyak pertimbangan. Mereka diangkat 
karena kelayakannya. Doni mempunya relasi dan 
kemampuan negosiasi yang sangat baik. Sementara 
Firman sangat andal dalam mengelola stok produk, saat 
menjadi supir.  

Dan kini mereka telah menjadi seorang Manager dengan 
gaji 7 Juta perbulan. Yah, cukup bagi mereka. Bisa 
membiayai keluarga dan cicilan rumah nya.  



6 Bulan mereka jalani jabatan itu, rupanya membuat Doni 
sangat bahagia. Namun berbeda dengan Firman. Firman 
sering terlihat melamun.  

Dalam lamunan nya itu, Firman membayangkan 
bagaimana jika dia terus menjadi karyawan di perusahaan 
itu. Mau sampai kapan? Begitu lamunan Firman.  

Dan Firman berfikir, jika nanti usia sudah semakin menua 
(usia tak produktif), dan tak sanggup lagi bekerja, 
bagaimana dia bisa tetap menafkahi Istri dan Anak – anak 
nya? Bagaimana Ia bisa terus menghasilkan uang untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Sementara nanti 
Firman sudah tak sanggup lagi bekerja karena kondisi yang 
tak memungkinkan (sudah tak muda lagi).  

Akhirnya Firman mencari ide. Bagaimana dia bisa tetap 
menghasilkan, meski Ia sudah ‘tua’ dan tak sanggup lagi 
bekerja.  

TADA! Firman cetuskan IDE! Firman mencetuskan IDE >> 
ingin berbisnis.  

Karena Ia sudah paham seluk beluk produk kecantikan, 
akhrinya Firman ingin berbisnis produk kecantikan. 
Berbagai sistem dan produk dia siapkan.  



Saat di kantor, Firman menceritakan Ide nya itu kepada 
Doni. Bermaksud ingin mengajak Doni bergabung di bisnis 
Firman. Tapi Doni menolak mentah-mentah. Menurut Doni, 
ia sudah menikmati pekerjaannya. Buat apa berbisnis. 
Katanya, gak pasti! Belum tentu berhasil.  

Akhirnya, Firman putuskan berbisnis sendiri. Saat itu juga 
Ia mengundurkan diri dari kantor dan mulai merancang 
bisnisnya. Dengan penuh keyakinan, Firman merintis 
bisnisnya itu sebagai penyedia bahan-bahan dasar untuk 
produk kecantikan.  

Singkat cerita, 5 tahun kemudian, di hari minggu. Doni 
merasa sangat malas karena esok hari adalah hari senin. 
Artinya Doni harus kembali ke rutinitas dengan target yang 
membuatnya pusing. Tapi mau apa lagi, itu pilihan yang 
harus Doni tempuh.  



Rupanya, di tahun ke 5 ini Doni yang semakin kaya, tapi 
mulai merasa capek. Kesehatannya mulai menurun. 

Meskipun kondisi yang menua, Doni sadar. Dia tak 
mungkin berhenti bekerja. Jika Ia berhenti dari perusahaan 
itu, maka Gajinya akan ikut berhenti juga. Itu artinya, Doni 
akan berhenti mendapatkan uang setiap bulan. Maka 
terpaksa Ia lanjutkan dengan kondisi seperti itu demi 
bertahan hidup. Entah sampai kapan..  

Berbeda dengan hidup Firman. Setelah 5 tahun, kini bisnis 
nya sudah menjadi perusahaan bertumbuh yang memiliki 
karyawan cukup banyak. Ia memasok bahan-bahan untuk 
produk kecantikan ke berbagai perusahaan. Firman kini 
sudah menikmati masa tuanya. Setiap hari Ia menerima 
tansferan dan laporan penjualan dari teamnya.  

Beruntunglah Firman sudah punya visi kedepan. Dan tepat 
sekali! Saat Ia sudah berusia, kini hidupnya tenang. Meski 
tanpa bekerja, Firman tetap menghasilkan dan bisa 
menafkahi keluarganya dengan layak. Bahkan bisa 
bersedekah lebih banyak lagi. 

Begitulah kisah nya kira – kira. Ini hanya sepenggal kisah 
fiktif yang saya buat. 



Tapi kalau boleh jujur, Firman dan Doni ini adalah 
gambaran dikehidupan kita. Doni adalah gambaran bagi 
orang-orang yang merasa puas, merasa ‘aman’ hanya 
dengan bekerja di perusahaan besar. Ketika usianya 
menua dan kondisi fisik melemah, dia tetap harus bekerja 
untuk membiayai hidup Ia dan keluarganya. Entah sampai 
kapan.  

Berbeda dengan Firman. Adalah gambaran orang yang 
punya visi kedepan. Orang yang mau berusaha keras, dan 
punya keyakinan bahwa masa tuanya nanti tak sanggup 
lagi bekerja. Maka Firman berbisnis. Firman ingin bisnis 
nya itu membiayai Ia dan keluarganya. Bahkan bisa 
mewariskan, mewakafkan, untuk menebar manfaat yang 
banyak. 

Apa yang bisa Anda simpulkan dari cerita diatas? Yang 
jelas pastikan bisnis bukan karena ikut-ikutan, agar 
nampak keren. Atau hanya sampingan. Karena bisnis 
adalah berbicara tentang jangka panjang. Maka, harus 
diniatkan lurus dan baik sejak awal. Juga perlu diikhtiarkan 
maksimal. Kita perlu menebar kebaikan, yang Insyaa Allah 
jalannya melalui bisnis. 

Sekarang, simpan cerita Firman dan Doni. Cukup petik saja 
pesannya. Silahkan Anda simpulkan sendiri. 



MAKNA SUKSES 

Modul pertama ini, menambah ‘insight’ Anda tentang 
kesuksesan. Pola-pola dasar yang sangat menentukan 
kesuksesan. Inilah pola yang saya temukan selama 
bertahun-tahun mempelajari orang-orang sukses.  

Dan taukah Anda? Hampir rata-rata pengusaha sukses 
memiliki mindset dan mental yang sukses juga. Justru 
karena mindset yang tepatlah, mereka Allah izinkan untuk 
sukses.  

Namun sebelum lanjut, harus memahami dulu apa sih 
makna sukses menurut Anda? Jangan-jangan, sering 
mengupayakan sukses, tapi gak tau apa itu sukses. Kalau 
itu terjadi, maka pikiran Anda sulit mencerna.. Sukses itu 
seperti apa ya? Sehingga, actionnya pun asal-asalan. 

Banyak yang berpendapat tentang makna sukses, itu 
dipersilahkan saja. Tapi, hati-hati.. Salah memaknai kata 
sukses, maka akan salah juga langkah yang Anda tempuh.  

Dari mempelajari pola-pola sukses, akhirnya saya 
menemukan titik temu. Apa itu sebenarnya makna sukses. 
Insyaa Allah makna sukses yang berlandaskan dari 
sumbernya, yaitu Al Qur’an.  



Beginilah makna sukses, yang saya simpulkan.. 

“Sukses adalah ketika berhasil menjadi golongan kanan 
yang selamat menuju Syurga-NYA (QS: 56), dengan ikhtiar 

maksimal di Dunia (QS: 103), melalui perannya masing-
masing sebagai TNI, Polri, Guru, Satpam, Karyawan, 

Pemimpin, dll. Termasuk sebagai Pebisnis”. 

Ini lebih adil, adem, tepat. Saya tak mau memaksa, bahwa 
hanya pebisnis saja yang berhak sukses. Semua profesi 
bisa sukses, anggap saja itu perannya yang sesuai 
passion. Dengan catatan, tujuannya adalah Syurga dan 
dengan ikhtiar yang maksimal di Dunia berdasarkan 
panduan dari Qur’an surat Al Asr (QS: 103). 



Dan kalau Anda saat ini memilih jalan sebagai pebisnis, 
maka maksimalkan ikhtiar Anda sebagai pebisnis. 

Saya bukan ustadz, silahkan Anda buka Al Qur’an. Dan 
pelajari makna Surat ke 103. Menurut yang saya pelajari, 
dari kajian yang Insyaa Allah layak dipertanggung 
jawabkan, surat tersebut maknanya kurang lebih : 

“Demi waktu, manusia itu dalam keadaan merugi (memiliki 
potensi rugi dari waktu ke waktu). Kecuali mereka yang 
beriman, mengerjakan amal sholeh, menyampaikan 
kebaikan, dan dengan kesabaran”. 

Artinya kalau gak mau rugi, kata lain kalau ingin sukses, 
maka panduannya adalah manfaat waktu ke waktu 
dengan : 

#1 Keimanan.  

Pastikan, keyakinan Anda lurus. Kalau sudah Iman, 
maka tak mungkin Anda ragu, takut, gak yakin dalam 
bisnis. Bahkan banyak yang mengatakan “Kalau bisnis 
saya bangkrut, sampai-sampai gak bisa makan gimana?”. 
Padahal, Allah lah yang menjamin kehidupan kita semua. 
Termasuk rezekinya. Tinggal mau ikhtiar saja dengan 
maksimal. Saya sangat yakin ribuan persen, bahwa rezeki 
kita telah dijamin sampai akhir hayat.  



Jadi, untuk apa ragu, takut, kebanyakan mikir? 
Maksimalkan saja ikhtiarnya. Ini salah satu contoh 
penerapan Iman. Adalah yakin kepada-NYA saja. 

#2 Amal sholeh.  

Kedua setelah beriman, manfaatkan dari waktu ke waktu 
untuk beramal sholeh. Catat action plan setiap hari. 
Kebaikan apa yang hendak Anda lakukan? Dan bisnis 
adalah salah satu kendaraan Anda untuk beramal sholeh, 
berbuat kebaikan.  

Dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan (tidak 
menipu), menyebarkan kebaikan melalui produk Anda, 
menjadi saluran rezeki bagi karyawan, reseller, 
dropshipper, dan orang-orang yang berjuang bersama 
Anda. Menjadi jalan untuk bisa bersedekah lebih banyak, 
memiliki waktu luang untuk Dhuha tepat waktu, dll. Jadi, 
rencanakan. Apa sih amal sholeh yang akan Anda toreh 
hari ini? Upayakan bertambah terus amal sholeh dari waktu 
ke waktu. 



#3 Menyebarkan kebaikan, dan dengan kesabaran 

Inilah juga yang penting. Jangan ingin sukses sendirian.. 
Ajak yang lain juga untuk sukses bersama. Karena, syurga 
tidak diciptakan untuk kita sendirian. Sebarkan pesan-
pesan kebaikan, ajak orang lain juga untuk berbuat baik, 
dan lakukan ini dengan kesabaran. Share juga ilmu dan 
pengalaman Anda. Ajak dan bantu orang lain sukses juga.. 

Sampai sini, ada yang bertanya : 

“Om, kalau itu makna suksesnya, mana mungkin saya 
dapat milyaran? Target saya milyaran om”. 

Ini pertanyaan bagus! Kalau memang Anda punya target, 
jadikan itu sebagai target saja. Fokus Anda, tetap ada pada  
ikhtiarnya yang menjadi amal sholeh, sehingga 
mengantarkan kita sama-sama menuju Syurga-NYA. 
Biarkan milyaran adalah bonusnya. Bukan fokus utama 
Anda.  

Kalau hanya ‘duit’ yang dikejar, maka hanya sebatas itu 
pula yang akan didapatkan. Dan kalau sudah ‘duit’ 
fokusnya, maka kita akan menumbuhkan keinginan-
keinginan ‘dunia’ yang sulit dikontrol.  



Jangan salah, ‘duit’ juga ujian bagi kita. Jika pondasinya 
tak kuat, maka akan seperti ‘okb’ (orang kaya baru). 
Semakin banyak duit, semakin banyak keinginan dan 
meningkatlah gaya hidup. Padahal, tujuan awalnya mulia.. 
Ingin sedekah, wakaf, dll. Setelah dapat? Lupa Allah, lupa 
sedekah, ingatnya mobil mewah, sepatu mahal, tas 
bermerk, liburan ke luar negeri, dll. Hehehe by the way ini 
tulisan untuk ngingetin saya sendiri. Astagfirullah.. Ampun 
ya Allah... 

Jadi saran saya, perkuat dulu pondasinya. 

Tak salah jika Anda menargetkan milyaran rupiah. Sah-sah 
saja. Hanya pastikan pondasinya adalah seperti diatas tadi. 
Tujuannya Syurga, pastikan menjadi jalan untuk beramal 
sholeh, bukan membawa kita menuju amal salah, dan 
menjadi jalan menyebarkan kebaikan dengan kesabaran. 

Lagipula, hasil itu hak nya Allah. Tugas kita hanya 
memaksimalkan ikhtiar. Benar? 



Sebelum lanjut, silahkan simak cerita berikut ini : 

“Satu hari, seorang murid diperintahkan oleh gurunya untuk 
membeli kambing. Lalu gurunya bertanya “Apakah membeli 
kambing diberi talinya untuk mengikat Kambing?” Murid 
menjawab “Tentu saja guruku.. Tali adalah bonusnya.. 
Sudah satu paket. Beli kambing pasti dikasih talinya”.  

Lalu beberapa waktu kemudian, sang guru memerintahkan 
kembali murid tersebut “Coba kamu belikan tali ke warung”. 
Dan murid mengikuti perintah guru. Setelah dibeli, Ia 
bawakan tali kepada gurunya. Lalu sang guru bertanya 
“Lho, mana Kambingnya? Koq cuma dapat tali?” 



Murid menjawab “Kan guru hanya nyuruh saya beli tali 
saja. Gak ada kambing guru..” 

Guru menjawab “Tadikan kamu beli kambing, dapat tali. 
Sekarang kenapa beli tali, gak dapat kambing?” 

Akhirnya murid tersebut mulai paham. Rupanya ada pesan 
yang sangat dalam. Gurunya kemudian mengibaratkan.. 
Jika beli kambing dapat tali, maka beli tali saja tidak dapat 
kambing.  

Seperti itulah ketika mengejar urusan akhirat, maka dunia 
diberikan, dicukupkan, sebagai bonusnya. Namun jika 
mengejar dunia saja, maka cukup dunia yang didapat, tidak 
dengan akhirat. 

Begitulah.. Sekarang mulai sadar? Apa maknanya? 

Silahkan saja Anda targetkan milyaran, tapi ingat 
panduannya dalam surat Al Asr tadi. Maka inilah 
pentingnya memahami “MAKNA SUKSES”. 

Kalau sejak awal maknanya sudah salah, maka salah juga 
langkahnya. Clear? 



Sambil merenung, silahkan lanjutkan membaca. Setelah 
memahami makna sukses, kita teruskan membahas 
mindset dan mental sukses. 

MINDSET & MENTAL SUKSES 

Bagi saya, mindset dan mental ini sangatlah penting. 
Bahkan dalam sebuah penelitian dikatakan 20% banding 
80%. Yang intinya mengatakan bahwa kesuksesan 
dipengaruhi 20% oleh hal teknis dan strategis. Dan 80% 
dipengaruhi oleh hal-hal non teknis. Apa itu non teknis? 
Mindset dan mental. 

Makanya banyak yang pintar, tapi mindset dan mentalnya 
salah. Maka hanya akan jadi koruptor. Memang cerdas dan 
pintar. Tapi mindset dan mentalnya gak beres.. Jadilah 
korupsi. Karena mereka hanya memenuhi yang 20%, tapi 
tak memenuhi yang 80% (mindset dan mental). 
Naudzubillah..  

Do’akan mereka yang korupsi, Allah berikan hidayah untuk 
segera taubat dan kembali ke jalan Allah. Semoga kita 
tidak memiliki mental korup dalam situasi apapun. 

Lalu sebaliknya, saya sering melihat. Bahkan juga Anda. 
Banyak pebisnis sukses, yang sebenarnya mereka 
GAPTEK, tapi koq bisa sukses?  



Jawabannya adalah, mereka menguasai 80% kesuksesan. 
Mereka memiliki mindset dan mental yang sukses. Hal 
teknis biarlah team yang mengerjakannya. 

Jadi, baiknya pebisnis maksimalkan keduanya. 20% dan 
80%. Walaupun tak perlu teknis detail banget, karena nanti 
bisa Anda delegasikan ke team. Tapi setidaknya Anda 
harus paham, dan bisa.. Walaupun tidak perlu ahli. Dan 
yang perlu diasah, adalah mindset dan mentalnya. Inilah 
pebisnis. Entrepreneur sejati. 

Maka, materi pertama yang Anda dapat adalah THE 
MINDSET. Untuk membangun 80% kesuksesan Anda. 
Dengan catatan, dipraktikkan. Hal teknis sudah kami susun 
formulanya, namun pondasinya haruslah benar duluan. 



Lalu apa bedanya mindset dan mental? Sebenarnya ini tak 
perlu dibahas.. Tapi baiklah kita luruskan agar Anda 
memahaminya.  

Mudahnya, mindset itu adalah serangkaian setingan pikiran 
Anda tentang suatu hal yang sangat mempengaruhi 
keputusan, tindakan, perilaku, hingga hasilnya. 

Jadi hati-hati. Jika dalam pikiran Anda sangat di yakini 
bahwa bisnis itu sulit, dan ini dilakukan berulang-ulang, 
maka itulah yang terjadi. Bisnis bagi Anda sulit. 
Naudzubillah.. Saya yakin, Anda tidak seperti itu kan? 

Lalu apa mental? Mudahnya, mental adalah serangkaian 
kemampuan diri yang didorong dari keyakinan, 
kepercayaan, kejiwaan dalam menghadapi suatu hal di 
kehidupan ini. Intinya, kalau mindset ranahnya ada didalam 
pikiran, kalau mental sudah jadi sebuah tindakan. 

Saya mengatakan, ini adalah ILMU AKAR.  

Ya benar.. Mindset dan mental ini adalah ilmu akar.  



Coba sekarang bayangkan sebuah pohon besar. 
Mungkinkah akarnya kecil dan pendek? Rasa-rasanya tak 
mungkin. Iya kan? Sebuah pohon yang besar, sudah 
hampir dipastikan akarnya jauh lebih besar didalam sana. 
Kalau saja akarnya kecil, pohon itu akan tumbang, mudah 
goyang. Benar? 

Dan sadari ini, mungkin saja sebuah pohon bisa besar, 
namun akarnya jauh lebih besar untuk menopang pohon 
tersebut. Yang arti lainnya adalah, sesuatu yang nampak 
dipermukaan itu hanya sebagian kecil dari keyakinan di 
dalam dirinya yang justru jauh lebih besar. Begitu kan? 

Inilah maksudnya ilmu akar. 

Tentu saja, manusia ada akar-akarnya. Yang nampak 
sehari-hari dari kita, itu hanya sebagian kecil dari 
keyakinan yang ada didalam diri kita. Benar? Jadi, hati-
hatilah.. Jangan anggap remeh soal ‘akar’ ini. 



Akar manusia, muaranya ada didalam hati yang diperkuat 
dengan mindset dan mental. 

Mengapa hati? Coba baca sebuah hadist berikut ini : 

“Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal 
daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. 

Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. 
Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)” (HR. 

Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599). 

Jadi kalau hatinya rusak, rusak pula seluruhnya. 
Bagaimana mau sukses kalau hatinya mudah tersinggung, 
gampang ngambekan, sirik, riya, sombong, merasa diri 
paling hebat, mudah tersinggung, dll. 

Simak kalimat yang saya buat berikut ini : 

“Kebahagiaan tak ditentukan dari apa yang kita miliki. Tapi 
bahagia, muaranya ada di dalam tubuh kita. Yaitu ‘hati’. 

Hati yang mantap mencintai-NYA, hati yang ikhlas 
melakukan semua hal karena-NYA, hati yang merasa yakin 

dengan pertolongan-NYA, hati yang merasa cukup 
bersandar hanya kepada-NYA dan hati yang ridho dari 

semua ketetapan-NYA”. 



Jadi, muaranya akar ada di dalam hati. Yang selalu 
connect dan terpaut dengan-NYA. Perkuat akar oleh 
mindset dan mental yang terus dilatih. Siap? 



Berikut ini mindset dan mental yang bisa Anda praktikkan : 

#1 BERANI 

Kalau saya ditanya, hal pertama yang harus dimiliki oleh 
pebisnis adalah : KEBERANIAN. Karena, inilah modalnya. 
Kalau gak berani mending gausah bisnis. Karena, sangat 
banyak tantangan yang akan dihadapi.. Kalau gak punya 
keberanian, babak belur deh.. 

Bahkan keberanian ini dimulai sejak awal membangun 
bisnis hingga seterusnya.  

Memulai bisnis, modalnya keberanian. Berani aja, gausah 
banyak ketakutan. Selama yang kita lakukan Allah ridhoi, 
baik, bermanfaat, mengapa harus takut? 

Takut ditolak saat menawarkan! 

Yaah.. Gitu aja takut. Kalau ditolak beneran, coba lagi cari 
yang lain.. ! Coba pelajari lagi ilmu dan caranya. 

Takut gagal! 

Yaah.. Sama gagal aja takut. Berhasil aja belum. Lagian 
kalau gagal beneran, kan gak bikin jantung copot?  



Tinggal mulai lagi aja. Cari tau, mengapa bisa gagal? 
Pelajari ilmunya. Mulai lagi.. Jangan menyerah. 

Takut miskin! 

Nah, kaya aja belum.. Udah mikir miskin duluan. 

Takut gak laku.. ! 

Udah dicoba belom? Koq udah banyak ketakutan gitu? 
Coba aja.. Ntar kalau gak laku beneran, cari tau kenapa 
bisa gitu? Langkahkan kakinya, rendahkan hatinya, untuk 
jemput ilmu. Cari tau caranya gimana biar bisa laris. 

Coba deh, ketakutannya dibuang. 

Itu baru keberanian saat memulai. Setelah bisnisnya jalan, 
keberanian dibutuhkan lebih ekstra lagi. Ini saya alami. 
Pada saat membuat keputusan, dibutuhkan keberanian. 
Pada saat mengelola karyawan, dibutuhkan keberanian. 
Kalau gak kebayar gajinya gimana? Nah ini ranahnya 
ketakutan. Padahal, karyawan itu manusia. Dan manusia 
rezekinya sudah diatur oleh Allah Swt. Jadi, apanya yang 
mesti ditakutin? 

Kalau semisal ternyata benar uangnya ga ada buat bayar 
gaji, cari solusi. Jualan digenjot, minta bantuan,  



negosiasi untuk bayar agak telat dikit (upayain gak telat), 
pokoknya apa aja lakukan (selama baik dan halal).  

Guru saya bilang, kalau gak bisa, cari jalan lain. Lompat, 
lari, terbang, belok kanan, belok kiri, lewat gorong-gorong, 
dibor, miring kanan, miring kiri, pokoknya cari jalan lain 
agar bisa! Berani aja dulu. Karena ketakutan itu hanya 
bayangan, yang belum tentu terjadi. 

Latih keberanian Anda, salah satunya dengan melakukan 
hal-hal baru yang belum pernah Anda coba sebelumnya. 

Siap? 

#2 KEYAKINAN 

Orang sukses, keyakinannya besar. Walaupun masih 
belum tentu, tapi keyakinan dan kepercayaan dirinya tinggi. 
Sebab, mereka sudah yakin bahwa Allah maha mampu, 
maha menjamin, maha kaya, maha pengasih dan 
penyayang. Jadi buat apa ragu? Lakukan saja yang 
terbaik. 

Kalau beneran gak berhasil gimana? Jawaban saya, 
tepatnya ‘belum’. Bukan gak berhasil. Karena bagi saya, 
tidak pernah ada gagal bagi pembelajar sejati dan hamba 
yang yakin ketetapan Allah. Kalau ‘belum’ berhasil, Allah 



ingin berikan rezeki pemahaman ilmu. Makanya, kita 
belajar terus agar memahami maknanya.. apa yang perlu 
diubah, apa yang perlu dilakukan. Selalu test dan ukur. 
Lalu pasrahkan hasilnya.  

#3 BEGIN WITH THE END IN MIND 

Memulai dari akhir. Inilah yang sering dilakukan oleh orang-
orang sukses. Mereka sudah berada di akhir, saat 
melakukan sesuatu. Maksudnya? Mereka sudah 
mengetahui jelas apa tujuannya, apa goals-nya, sehingga 
mereka juga tau apa yang harus dilakukan. 

Ini perlu dilakukan juga oleh Anda. Mulai dari akhir. Apa 
tujuan akhir Anda melakukan ini semua? Setelah itu, tarik 
mundur. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk 
mencapainya? 

Misal, tujuan Anda adalah omzet 100 juta. Pastikan, bukan 
‘uangnya’ yang jadi fokus utama Anda. Tapi manfaatnya 
yang bisa ditebarkan.. Misalnya sedekah, wakaf, 
menafkahi, menggaji karyawan, dll. Sehingga inilah yang 
menjadi rem agar tak menjadi serakah. 

Target 100 juta, tarik mundur. Apa yang harus Anda 
tawarkan ke audiens? Berapa harganya?  



Berapa banyak Anda harus menjual? Setelah itu, barulah 
ketemu apa strategi yang harus dilakukan. 

Contoh : 

100 Juta, ditarik mundur. Anda harus menjual kira-kira 500 
pcs dengan harga jual 200 ribu rupiah. Kalau dibagi dalam 
1 bulan, efektifnya adalah 20 hari kerja, maka tugas Anda 
menjual 25pcs perhari selama 20 hari.  

Inilah fokus utamanya. Menjual 25 pcs perhari. Bisa 
dengan bantuan reseller, atau menjualnya sendiri. Bahkan 
ini bisa lebih mudah menentukan budget iklan di Facebook 
Ads. Karena jelas, targetnya 25 pcs. 

Namun, itu jadikan sebagai target saja. Ikhtiarkan 
maksimal.. Soal hasil, serahkan kepada-NYA. Bisa kurang, 
atau bahkan bisa lebih hasilnya. Jangan lupa, selalu test 
dan ukur hasilnya. 

Jadi? Silahkan praktek. 



#4 DISIPLIN 

Yang keempat, adalah disiplin. Inilah kunci dari segala 
kunci. Tanpa kedisiplinan, tidak pernah ada kesuksesan. 
Telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Rasulullah 
Shallallahu’alaihi Wasallam. Adalah manusia yang paling 
disiplin sepanjang masa. Selayaknya kita tiru plek plek 
plek. Setuju? 

Apa sih disiplin itu? Disiplin adalah kemampuan 
mengetahui sesuatu yang baik dan benar, lalu mau 
melakukannya secara konsisten. 

Betapa banyak orang yang tau kebaikan, namun tak mau 
melakukannya. Inilah orang tidak disiplin. Contoh, sudah 
tau sholat itu harus tepat waktu. Tapi tetap melakukannya 
akhir waktu.. Bahkan dinanti-nanti, bukan prioritas. Nah ini 
orang yang tidak disiplin. Sudah tau aturan dan 
kebaikannya, tapi gak mau melakukannya secara 
konsisiten. Gak disiplin. Biasanya orang gak disiplin, sulit 
suksesnya, sulit mendapat keberkahannya. 

Sudah tau masuk kerja jam 8 pagi. Eeeh masih saja telat. 
Ini gak disiplin. Parahnya lagi, membuat alasan dan 
pembenaran untuk menutupi kesalahannya sendiri.. 
Bahaya! Alasannya “Wah maaf pak.. Macet”.  



Memang benar macet, tapi ada alasan sebenarnya yang 
ditutupi. Adalah bangun kesiangan, mandinya lama. Plus 
dijalan macet. Yasudah yang dikedepankan adalah 
macetnya. Kalau ini dibiarkan bahaya. Melatih mental telat, 
santai, menutup kesalahan dengan pembenaran. Padahal 
kan kalau bangun dan berangkat lebih awal, meski macet 
masih bisa tepat waktu. Iya kan? 

Baiklah.. Maafkan kalau tulisan ini sedikit blak-blakan. Saya 
ingin Anda benar-benar memiliki pondasi yang kuat 
sebagai pebisnis sukses. 

Untuk sukses, kedisiplinan sendiri dibagi dalam 4 pilar. Dan 
4 hal ini yang mampu mengantarkan Anda sukses. Tentu 
saja atas izin Allah..  

Pilar pertama, Disiplin dalam ibadah. Yang wajib dan 
sunnah, ditunaikan tepat waktu. Yang wajib biasakan 
berjama’ah di masjid (bagi laki-laki). Yang sunnah 
dirutinkan setiap hari tanpa terputus. Misalnya, sedekah 
setiap hari (walaupun jumlahnya gak besar, lama-lama 
akan berani juga keluar sedekah dalam jumlah besar), 
kedua sholat Dhuha setiap hari, dst. 



Pilar kedua, disiplin dalam menjemput ilmu. Ilmu 
mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Rasulullah, 
juga ilmu-ilmu yang sesuai dengan perjuangan Anda. Misal 
ilmu bisnis, ilmu leadership, dll. 

Pointnya adalah, ringankan kaki untuk melangkah dalam 
rangka silaturahmi dan menjemput ilmu. Targetkan Anda 
terus mendapatkan ilmu-ilmu baru yang dibutuhkan. 

Orang sukses yang saya kenal, mereka memiliki 
kesamaan. Adalah : PEMBELAJAR SEJATI. Bahkan, 
tidak hanya belajar, mereka juga sangat cepat untuk action. 
Setelah belajar, membuat action plan (rencana aksi) yang 
kemudian dipraktikkan dan diukur hasilnya. Maka tak heran 
jika mereka sukses. 

Pilar ketiga, disiplin dalam berjuang mempraktikkan 
ilmu yang telah didapat. Yang ketiga ini sangat penting. 
Hanya alasan dan penundaan yang menjadi musuh 
terbesar kesuksesan Anda. Jadi setelah dapat ilmunya, 
praktikkan! Buang alasan, kemalasan dan penundaan. 
Take action! 



Pilar keempat, disiplin dalam menyampaikan ilmu dan 
kebaikan-kebaikan lainnya. Istilahnya, jangan ingin 
sukses sendirian. Ajak orang lain untuk sukses bersama. 
Berbagi, berbagi, berbagi. Insyaa Allah ini memperkuat kita 
semua. 

#5 SABAR DALAM BERPROSES 

Rata-rata pebisnis sukses yang saya kenal, mereka sangat 
menikmati proses, dan sabar dalam perjalanannya. Banyak 
yang tidak sabar, baru jalan beberapa bulan saja karena 
tak kunjung berhasil, sudah langsung tutup dan menyerah. 

Maka tak heran, hanya sedikit bisnis yang bertahan dalam 
jangka panjang.  

#6 ATTITUDE (SIKAP) 

Ini bagian dari akhlak. Pebisnis suskes, memiliki attitude 
yang baik. Ramah, santun, enak diajak ngobrol, ringan kaki 
dalam silaturahmi, ringan tangan dalam berbuat baik. 
Sehingga energinya positif. Dan sebab inilah, bisnisnya 
cepat bertumbuh. 



#7 POSITIVE DAN SOLUTIF 

Point keenam, selalu positive memandang kejadian demi 
kejadian. Meski terasanya buruk, itu pasti yang terbaik 
menurut Allah. Dan sudah pasti Allah yang mengizinkan 
terjadi, dengan ke Maha Sucian-NYA. Kalau Allah 
menghendaki sesuatu terjadi, pasti ada hikmah positive 
dibalik itu semua. Jadi, rileks dan nikmati saja. Keep 
positive thinking. Sembari mencari solusi yang tepat untuk 
hal-hal yang sedang dihadapi. 

#8 BERTANGGUNG JAWAB 

Kalau Anda sudah memilih menjadi pebisnis, maka tugas 
Anda selanjutnya adalah bertanggung jawab dengan 
pilihan Anda sendiri. Jangan menyalahkan pihak lain, juga 
tidak menyalahkan keadaan. Yang memilih jalan jadi 
pebisnis adalah kita sendiri. Maka, tanggung jawablah 
dengan pilihan Anda sendiri. 

#9 TOTAL PASRAH 

Semakin dikejar, justru semakin tak didapat. Semakin 
digenggam, justru semakin kehilangan. Begitulah fakta 
yang sering terjadi. 

Jadi pasrahkan maksimal, hasilnya kepada Allah saja.  



Ingat ini: pasrah adalah bukan menyerah. Bedakan ya. 
Kalau menyerah, belum apa-apa sudah angkat tangan dan 
menyerah melakukannya lagi.  

Sementara pasrah, adalah saat Anda sudah melakukan 
yang terbaik secara maksimal, maka pasrahkan hasilnya 
kepada Allah swt.  

Dan taukah Anda? Pasrah adalah energi terbesar dalam 
tubuh manusia. Maka, belajarlah pasrah. Tak perlu ngebet, 
ngoyo dan mengejar hal-hal yang kelak akan dihisab juga. 

- Lakukan yang terbaik, pasrahkan. 

- Lakukan yang terbaik, pasrahkan. 

- Lakukan yang terbaik, pasrahkan. 

- Lakukan yang terbaik, pasrahkan. 

- Lakukan yang terbaik, pasrahkan. 

- Lakukan yang terbaik, pasrahkan. 

- Lakukan yang terbaik, pasrahkan. 

- Lakukan yang terbaik, pasrahkan. 



- Lakukan yang terbaik, pasrahkan. 

- Lakukan yang terbaik, pasrahkan. 

Sengaja saya ulang, agar meresap dalam bawah sadar 
Anda.  

RENUNGAN SUKSES  

Baiklah, simpan dulu pembahasan diatas. Kali ini ada tugas 
yang bisa Anda ikuti. Silahkan isi tugas dibawah ini, 
siapkan kertas tak bergaris.  

Cari tempat yang hening. Upayakan Anda sendiri dan 
bebas dari gangguan apapun.  

Kemudian jawab pertanyaan saya dengan serius, tenang, 
dan bayangkan seolah saya sedang bertanya dihadapan 
Anda :  



Jawab pertanyaan dibawah 

Pernahkah anda berada di titik paling rendah? Anda 
merasa gagal, hilang harapan, ditertawakan, dikecewakan, 
tidak dipercaya, dilecehkan dan atau bangkrut? 

…………………………………………………….. 

Apa kira – kira penyebab yang membuat anda berada dititik 
terendah? Sehingga ditertawakan orang? Apa 
penyebabnya? Apakah malas? Kurang gigih? Kurang 
serius dalam action? Kurang ilmunya? Masih sering 
menunda? Dan segudang sifat buruk lainnya? (Ingat, Anda 
dilarang menyalahkan keadaan. Bertanggung jawablah)  

…………………………………………………….. 

Sekarang, tulislah siapa orang yang anda cintai dalam 
hidup ini? Orang tua? Istri? Suami? Anak? Bayangkan 
wajah orang yang Anda cintai itu.. bayangkan mereka 
sedang tersenyum. Dengarkan suaranya yang sedang 
tertawa gembira.  

…………………………………………………….. 



Lalu jawab dalam hati anda.. Apakah anda akan terus 
hidup di titik terendah? Dan terus mengizinkan sifat buruk 
selalu menghambat perjalanan sukses Anda? Apakah Anda 
tega membiarkan senyuman orang yang anda cintai itu 
akan berubah jadi kesedihan yang berkepanjangan? Jika 
tidak, maka tulis apa kebiasaan buruk Anda yang hendak 
dihilangkan? 

…………………………………………………….. 

Jika ingin melihat orang yang Anda cintai selalu tersenyum, 
bahagia, bisa hidup layak, maka Anda sudah tau.. Langkah 
untuk bisa wujudkannya adalah dengan bersungguh-
sungguh, memaksimalkan ikhtiar, disiplin, dan 
menghilangkan kebiasaan buruk Anda. Kemudian mulailah 
membangun kebiasaan yang baik. Sepakat? Tuliskan 
kebiasaan baik apa yang akan dimulai, yang membentuk 
mental Anda? 

…………………………………………………….. 

Sekarang, silahkan tuliskan impian – impian yang hendak 
Anda wujudkan. Ingat, pastikan impian Anda ada 
korelasinya dengan makna sukses (“Sukses adalah ketika 
berhasil menjadi golongan kanan yang selamat menuju 
Syurga-NYA (QS: 56), dengan ikhtiar maksimal di Dunia 
(QS: 103), melalui perannya masing-masing sebagai TNI, 



Polri, Guru, Satpam, Karyawan, Pemimpin, dll. Termasuk 
sebagai Pebisnis”) 

…………………………………………………….. 

Langkah apa yang akan Anda lakukan demi mencapai 
impian tersebut?  

…………………………………………………….. 

Kapan tepatnya Anda akan berjuang realisasikan impian 
tersebut?  

…………………………………………………….. 

Dan untuk siapa impian itu Anda upayakan? Jelas, karena 
Allah ta’ala. Namun di Dunia ini, siapa orang yang sedang 
Anda perjuangkan? Boleh Anda tulis keluarga, ditambah 
anak-anak yatim, dll. 

…………………………………………………….. 

Silahkan baca jawaban yang sudah Anda tuliskan. Mari kita 
renungkan. Jika saja Anda masih malas, tak disiplin dan tak 
mau berjuang, maka Anda telah mengecewakan orang 
yang Anda cintai. Jangan buat mereka bersedih. 



Semoga bermanfaat,

Fahmi Hakim.

kelasbos.com


