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“BISNIS tidak

hanya BESAR, 

Tetapi juga 

harus KUAT!
Alim Mahdi
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www.mastersop.com



Banyak pebisnis berlomba dan belajar melipatgandakan keuntungan dan

mengelola aset tetapi sedikit dari pebisnis yang serius mempelajari System Bisnis
untuk mengendalikan bisnisnya.

Ketahuilah, membangun sistem berarti menginstall nyawa jangka panjang sebuah

bisnis. Hanya bisnis yang dijalankan dengan sistem yang baik mampu bertumbuh

dan terus berkembang serta memenangkan persaingan.

Ini merupakan sebuah realitas yang mesti diamati, direnungkan, serta dijadikan

sebuah pelajaran. Ada cukup banyak bisnis karbitan yang dipaksa matang
sebelum waktunya oleh sang pemilik bisnisnya sendiri.

Bukan rekaan atau fiksi belaka, namun ini menjadi semacam gejala yang sedang

terjadi. Berapa banyak Business Owner yang makin hari makin tidak bisa tidur

dengan nyenyak saat bisnisnya makin membesar?

Apakah para Business Owner tidak menyadari bahwasannya mereka ini sedang

menyiapkan kuburan bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga kuburan masal

yang melibatkan seluruh stake-holder yang terlibat.



Terdapat sebuah fenomena yang bisa kita rasakan saat ini, terdapat beberapa

bisnis yang pertumbuhannya ‘luar biasa’, terutama dengan menerapkan strategi

Horizontal dengan menambah jumlah outlet/cabang/gerai yang sangat masif.

Tak tanggung-tanggung, bisa berkali-kali lipat dari sebelumnya.

Strategi Scalling-Up Horizontal ini biasanya dengan menggandeng para investor

atau pemodal yang jumlahnya tak sedikit. Bukan hanya satu atau dua investor,

namun bisa puluhan atau ratusan mitra pemodal finansial.

Apakah pertumbuhan bisnis yang sedemikian masifnya tersebut mencerminkan

pondasi bisnis yang kuat? Apakah arsitektur bisnisnya sudah tertata dengan

kokoh? Apakah layer operasional bisnisnya mencerminkan sebuah manajemen

aktivitas yang benar?

Hemmm, Hanya Business Ownernyalah yang sebenarnya tahu..., apakah dia

merasa nyaman atau semakin was-was.



Pernahkah Business Owner memperoleh sajian data, informasi, maupun

pengetahuan yang benar-benar objektif dan valid terkait pergerakan operasional

bisnis harian? Operasional bisnis ini akan memegang kunci bagaimana struktur

pengelolaan keuangan akan lebih mudah dipantau.

Team yang terdiri dari Leader, manajer, supervisor dan karyawan akan lebih

nyaman jika sistem yang mengelola operasional perusahaan lebih jelas dan
transparan, mudah ditelusuri, akuntanbilitas terpercaya, mudah beradaptasi

dengan perubahan lingkungan bisnis, dan seterusnya.

Sudahkah Anda benar – benar memikirkan sistem bisnis perusahaan Anda?*
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Ada 4 level kesuksesan bisnis. Kategori nomor 4 menunjukkan bahwa Anda

benar-benar sebagai pebisnis (Business Owner) sejati.

Empat kategori ini berkaitan dengan seberapa besar konversi waktu yang dia

korbankan untuk mendapatkan uang. Apa saja 4 kategori tersebut?

Kategori B, punya banyak Waktu akan tetapi tidak punya Uang. Dia adalah

jobless, pengangguran, karena tidak bekerja maka dia tidak punya uang.

Kategori A, mereka yang tidak punya Waktu, dan tidak punya Uang. Bisa jadi

mereka pengangguran tetapi banyak acara (pengacara).

Kategori C, punya banyak Uang tapi tidak punya Waktu.
Masuk kategori ini karyawan, professional dan Self Employer (pekerja pada

bisnisnya sendiri). Semakin banyak Waktu yang dia korbankan maka semakin

banyak Uang yang dia dapat, tapi sayang tidak punya banyak waktu.

TIME & MONEY
Pebisnis sukses tidak hanya yang mempunyai banyak uang, tetapi juga banyak

mmepunyai waktu. Yaa.. Waktu untuk dirinya, keluarga, agama dan lingkungan

sosialnya.



4. Kategori D, merekalah para Entrepreneur, Business Owner, mereka punya

banyak Uang dan sekaligus punya banyak Waktu. Merekalah yang punya Sistem

pada bisnisnya. Dengan System & SOP dia Autopilotkan bisnisnya.

Lalu, Anda kategori yang mana?

Waktunya ditukarkan dengan cara bekerja dan mengurus bisnis. Merekalah Self

Empoyer pebisnis yang tidak memiliki System untuk bisnisnya.



Rule Of The Game,
Struktur Organisasi, Job 
Description, PP & Pedoman, 
Kedisiplinan

Penentuan
Strategic Goal, 
Action Plan, 
KPI, SOP

Kontrol, 
Evaluasi Kinerja

Reward & 
Punishment

Eksekusi Rencana
Strategis

UNDERSTANDING YOUR BUSINESS

PROSES GOALVISI, MISI, 
Value & Culture



Membangun Pondasi Organisasi Bisnis yang Kuat harus terlebih dahulu memahami

sistemasi bisnis Autopilot dan langkah-langkahnya serta melakukan identifikasi

Level Kedewasaan Bisnis dan kemudian meningkatkannya.

Fundamental Sistemasi Bisnis
Dalam menyusun Sistem Bisnis, ada hal-hal yang sangat fundamental yang sering

dilupakan oleh Manger atau Business Owner.

Setiap bisnis bertujuan untuk mencapai goal, dream atau impian. Karena itu

mencapai goal tersebut perlu serangkaian proses dan prosedur.

Sering kali seorang Owner dan Manager terjebak pada menilai hasil (goal), tetapi

tidak memperhaitkan proses. Padahal dengan hanya menilai hasil tidak bisa

memperbaiki hasil itu sendiri.



1. Menetapkan Visi, Misi dan Value Perusahaan.

2. Membangun Rule of the Games & Value Alignment yang tegas.

3. Menyusun Struktur Organisasi & Job Description untuk membangun Tim Kerja

yang Solid.

4. Menentukan Strategic Goal dan menuangkannya dalam Action Plan.

5. Membuat Key Performance Indicators (KPI) untuk pengukuran Kinerja dan
Produktivitas Kerja.

6. Memahami Business Process, identifikasi dan penerapannya.

7. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat untuk Bisnis

Autopilot.

8. Serta melengkapi dengan System Management Control, atau alat kontrol

untuk memastikan system berjalan sesuai yang Anda inginkan.

Fundamental Sistemasi Bisnis
Langkah-langkah fundamental dalam menyusun System bisnis adalah :



HASILPROSESBISNIS

PROSES YANG BENAR = HASIL YANG BENAR 

BISNIS YG HNAYA BERORIENTASI HASIL?

➢ Tergantung kepada

kemampuan individu, bukan

organisasi.

➢ Sulit dikembangkan atau

diduplikasi.

➢ Mengalami pertumbuhan

awal yang fantastis, namun

pada fase berikutnya
melambat dan berhenti.

➢ Tidak mengerti bagaimana

melakukan efisiensi yg tepat, 

mengalami kebingungan dan 

disorientasi.

➢ Pekerjaan semakin menumpuk, 

kualitas produksi menurun dan 

layanan konsumen semakin

mengecewakan.



1. Tergantung kepada kemampuan individu atau orang hebat di dalamnya, 

bukan organisasi. Jika orang hebat (super) tersebut tidak ada, maka

perusahaan jatuh pada titik nol.

2. Mengalami pertumbuhan awal yang fantastis, namun lambat laut menurun

dan mati.

3. Sulit dikembangkan atau diduplikasi. Mereka kesulitan mengembangkan

bisnisnya karena tidak standarisasi dan system operasionalnya.
4. Tidak mengerti bagaimana melakukan efisiensi yang tepat, mengalami

kebingungan dan disorientasi.

5. Pekerjaan semakin menumpuk, kualitas produksi menurun dan layanan

konsumen semakin mengecewakan.

BISNIS YANG HANYA BERORIENTASI HASIL?
Bisnis yang hanya berorientasi pada Hasil (GOAL) biasanya bercirikan sbb:



Apa itu SYSTEM?

Sistem adalah sekumpulan prosedur dan perangkat yang

dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan sistem itu diharapkan dapat menjamin suatu proses

bisnis berjalan seperti yang Anda harapkan terlepas dari

siapapun yang menjalankannya.

Siapapun penjualnya, sistem penjualan yang baik akan

memberikan jaminan kualitas layanan terhadap pelanggan

Anda.

Siapapun yang memproduksi, sistem produksi yang baik akan

menjamin kualitas produk seperti yang Anda inginkan.



Sistem

System tidak pernah jatuh cinta

Sistem

Sistem

Sistem

tidak punya emosi dan tidak memiliki kepribadian.

tidak membuat kesalahan atau mangkir karena sakit.

tidak kenal rasa takut dan sedih, pun dia juga tidak

mempunyai rasa lemah dan rasa malas.

tidak punya rasa rindu dan tidak pernah jatuh cinta.



Leader dan eksekutif yang handal tidak terjebak pada

‘provokasi rasa’ dan konflik kebatinan.

Hal ini akan menciptakan keraguan, menghasilkan

keputusan ‘ngambang’ & perlakuan subyektif terhadap

penilaian kinerja tim.

Organisasi bisnis yang KUAT tidak bisa dibangun tanpa

SISTEM dan peraturan yang tegas.

Ketegasan tanpa aturan adalah illegal, dan tidak

berdasar yang akan meninggalkan masalah

berkepanjangan.

Tanpa sistem, eksekusi dijalankan dengan perasaan dan

emosi.



Bisakah Bisnis di-Autopilot-kan?



Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4Siklus / tahapan

3. Mengelola

TAHAPAN / SIKLUS BISNIS

1. Mendirikan

2. Membangun

4. Mengembangkan

Mendi-
rikan

Mem-
bangun

Menge-
lola

Menge-
mbangk

an

Ada 4 tahap dalam mambangun bisnis:



Membangun bisnis berarti merumuskan Rule Of The

Games, Membuat alat kontrol, mencari SDM yang

tepat, dan melakukan pengawasan (control) terhadap

kinerja perusahaan.

Setiap bisnis mempunyai fase atau tahapan yang perlu

diperhatikan.

Tahap Pertama, adalah mendirikan, tahap mendirikan

relative lebih mudah, dan siapapun sekarang bisa

mendirikan perusahaan.

Tahap Kedua, adalah tahap membangun, yaitu

membangun system bisnis agar dapat berjalan seperti

yang diinginkan,



Tahap Keempat, sedangkan terakhir tahap

mengembangkan. Tahap ini Anda boleh scale up,

ekspansi dengan cara duplikasi usaha dengan

membuka cabang, waralaba (franchise) atau

kemitraan dan lainnya.

Tahap Ketiga, adalah tahap mengelola, tahap ini

adalah tahap pembuktian bahwa bisnis dapat berjalan

dengan baik, berkembang, dan menguntungkan

dengan menggunakan sistem yang telah dibangun

walau tanpa kehadiran owner sebagai pemilik usaha.



MEMBANGUN BISNIS

Rule Of The Games

Buat Aturan Main

Control System

Buat Alat Kontrol

Control & Inprovement

Tindakan Perbaikan

Right Man / Team

Cari Orang yang 

tepat

AUTOPILOT

HOW TO SYSTEMIZE YOUR BUSINESS



Contoh: Sistem Layanan Customer: 
“Prosedur Menyambut Tamu”

Jenis Usaha: Kuliner
Value: Integrity, Quality & Hospitality
Policy: Service Excelence, Cepat dan Tepat

Buat SOP dan Alat Kontrolnya!



“PROSEDUR MENYAMBUT TAMU”
1. Sambut setiap tamu yang datang dengan salam pembuka.
2. Layani tamu dengan ramah, tulus dan sepenuh hati.
3. Mempersilakan tamu duduk dengan nyaman.

Alat Kontrolnya: CCTV, Pengamatan Langsung, Penilaian Pelanggan.

Bandingkan dengan Prosedur berikut?

1. Sambut setiap tamu yang datang dalam posisi berdiri.
2. Kedua telapak tangan membentuk formasi salam/salim dan ucapkan Salam.
3. Ucapkan salam: Assalamualaikum / Selamat Pagi / Good Morning.
4. Memberikan senyum terbaik sesuai standar.
5. Menunjukkan dan mengantar tempat duduk yang tersedia.

Alat Kontrolnya: CCTV, Pengamatan Langsung, Penilaian Pelanggan.



FORM KONTROL LAYANAN PELANGGAN
CABANG                    
NAMA PETUGAS       

TGL.        WAKTU        SALAM      SENYUM    ANTAR TAMU  DIPERIKSA              KET

✓ ✓ ✓✓ Ali08.0001/11

✓ X ✓X Badu10.0001/11

01/11

01/11

01/11

12.00

14.00

16.00

X X ✓✓ Badu

X X ✓✓ Ali

✓ ✓ ✓✓ Badu

3/5 (60 %) 4/5 (80%) 2/5 (40%)

60%Total Performence

Catatan:
➢ < 50% = Buruk, (perlu pembinaan) | 50% - 70% = Baik, (perlu ditraining)
➢ 70% – 85% = Sangat Baik, (perlu ditingkatkan) | 85% - 100% = Istimewa (Excellent)

: DENPASAR                    
: CECEP      PERIODE : BULAN NOVEMBER 2018



Kenapa usaha KONVENSIONAL

kalah bersaing dengan

Usaha MODERN?

Kini Anda tahu jawabannya bukan?



Terima Kasih
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