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Mindset Bisnis
Bagaimana pemikiran, prinsip, dan mental seorang

pengusaha yang tidak bisa ditiru dengan mudah



Raffi Ahmad 

Sumber : www.suara.com

Raffi Ahmad

Sukses di dunia artis setelah

20 tahun berkarir

Apakah dia tidak menerima

asam garam dari

pengalaman berkarir?

Apakah dia langsung sukses

diawal?

Apakah langsung

menghasilkan dari karirnya?

Sukses Butuh

MINDSET



Mike Tyson 

Sumber : INews

Mike Tyson 

Pernah mengalami

kekalahan sebelum menjadi

juara dunia

Apakah dia tidak berlatih

setiap hari?

Apakah dia bisa juara tanpa

cape dan letih?

Apakah dia menjadi juara

dunia tanpa mengalami

kegagalan dulu?

Sukses Butuh

MINDSET



Kedua Contoh Tadi

BUKAN PEBISNIS

Apalagi jika sukses dalam berbisnis, maka banyak

sekali rintangan yang pastinya lebih banyak

didapatkan dibanding dengan bekerja atau pun 

profesional

Jadi, jika mindset yang ada pada Mike Tyson dan Raffi

Ahmad tidak dimiliki oleh Anda, maka semakin jauh

dari keberhasilan berbisnis

Cara Bisa SAMA

Hasil Bisa BEDA

Karena MINDSET



Percakapan Soal Mindset

Dia mengikuti berbagai training di luar negeri maupun dalam

negeri. Habis bisa ratusan juta totalnya.

Ada seorang pengusaha sukses di Bogor

“Kamu belajar kesana-kemari, apakah skill yang kamu

dapatkan sekarang dan hasilnya didapatkan dari training itu? 

Contohnya Google Ads/Adwords yang kamu mahir disana

dipelajari dengan training itu?

Saya Tanya ke beliau :

“Saya belajar Google Ads itu otodidak, bukan berarti saya

bisa sukses karena bisa saja. Banyak orang yang bisa dan

mahir dalam satu hal. Contoh saja Google Ads, tetapi tidak

menghasilkan besar seperti saya. Itu karena MINDSET. Satu

hal yang tidak bisa ditiru oleh orang lain adalah MINDSET, 

makanya saya ikut belajar dan training agar memperbaiki

MINDSET, dimana orang-orang sukses baru mau ngobrol

atau mengeluarkan ilmunya saat sharing itu. Apalagi kita gak

kenal dengan orang-orang sukses. Susah dapat MINDSET 

nya. Kadang supir atau anak buah Bos bisa menjadi Bos kan?

Dia menjawab :



Persoalan Bisnis

01

02

03

04

Ke Langit

Ketemu ELANG dan KELELAWAR

Ke Sungai

Ketemu ULAR dan BUAYA

Ke Laut

Ketemu HIU dan PAUS

Ke Hutan

Ketemu MACAN dan HARIMAU



BUKAN MASALAH, Karena Saat

Kalah atau Gagal Dalam Bisnis

Itu Bukan GAME OVER

Jika Kalah

Jika nanti Anda tidak berhasil di tahun pertama, 

Jika nanti Anda tidak mendapatkan hasil di tahun pertama,

Jika nanti Anda tidak mengalami kemajuan di tahun pertama,

Daaaan kemungkinan lainnya.

BUKAN BERARTI ANDA GAME OVER

MASIH ADA PERCOBAAN DI TAHUN KEDUA

MASIH BISA MELAKUKAN PERBAIKAN

BELAJAR DARI PENGALAMAN DAN KEGAGALAN SEBELUMNYA

BERHENTI BUKAN PILIHAN

JANGAN TAKUT UNTUK MENCOBA KEMBALI

Menang Kalah BIASA



Setiap Bisnis Walaupun Sama Jenis

Bisnisnya. Mengalami Masalahnya Bisa

Jadi Beda-Beda.

Setiap Keluarga, Memiliki

Masalah Yang Beragam. 

Biaya Riil

Belajar

SD, SMP, SMA, 

Kuliah ada

biayanya betul?

Sekolah

Di Kehidupan, 

apakah langsung

balik modal?

Saat Praktek

Dalam praktek

mengalami asam

garam, rugi, 

gagal. Dll…

Biaya

Riil Belajar



Jangan Jadi Pebisnis

Gak Mau Gagal

Dalam praktek, dalam belajar, dalam kegiatan yang 

dilakukan pengenya mudah-mudah aja.

Gak Mau Cape

Tidak mau action dan praktek serta kerja gila-gilaan. 

Males dan santai.

Pengennya Cepat Dapat Hasil

Berharap cepat, yang penting selesai. Yang penting coba, 

yang penting praktek. Tapi tidak berproses dengan baik

dan maksimal.

Gak Mau Mengulang

Belajar, Action/Praktek, Mencoba Kembali

Gak Mau Coba Asam Garam

Pengennya enak-enaknya aja, tapi gak siap untuk

melewati rintangan dan tantangan.

Gak Mau Rugi

Mikirnya maunya untung terus, tanpa mau mendapatkan

kerugian atau penurunan dalam bisnis. 

01
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03

04

05
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Mental Pebisnis

Dapat Percaya Pada Orang

Mau berpartner, memudahkan, 

delegasi, dan memiliki leadership 

(belajar memahami

orang/toleransi/mendengarkan/ 

komunikasi)

Mengacuhkan Harga Diri/Malu/Gengsi

Tidak sombong, mau belajar dari

orang yang lebih bawah dan

siapapun. Mengedepankan cara

meraih hasil, bukan yang lain.

Menjaga Relasi dan Menambah Koneksi

Berbisnis itu soal kerjasama, 

maka lebih baik memiliki banyak

relasi agar langkah lebih mudah. 

Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan

Berusaha maksimal dan terus menerus

mencari solusi ataupun alternative jalan

untuk menuju apa yang ingin dicapai.

Tidak Bermusuhan

Mirip-mirip

dengan berpolitik.

Tidak Mudah Emosi

Emosi akan

menghancurkan

pikiran jernih



Jika Anda misal mengalami kegagalan dalam bisnis

ataupun lagi tersendat. Apakah Anda menyalahkan

orang lain, kondisi, ataupun peristiwa yang lagi

dijalani sekarang dalam bisnis atau pun kehidupan?

Ketika Ada Problem, Apa Yang 

Bisa Anda Kendalikan?

Harga projek mahal, malah nyalahin projeknya

Buyer sulit closing, malah nyalahin buyernya

ataupun tim lapangannya

JIKA DILUAR KENDALI ANDA, MAKA 

HANYA RESPON SAJA

Bukan Fokus Diluar

Kendali

Kendali

Anda

Iklan marketplace harus bayar, ngegerutu

Seharusnya, Anda bertanya pada diri sendiri. 

Gimana ya solusinya? Apa yang bisa dikendalikan?



Mindset 

Agency Property
Bagaimana prinsip, pikiran, dan mental untuk

menjadi Agency Property atau jasa pemasaran

property yang sukses.



BeliefPurposeContribruteEnthusiasmCommitmen

t

80% Sukses

Karena ATTITUDE
Seorang agent property dan pebisnis agency tidak

akan jauh dari perihal ATTITUDE. Jika Anda tidak

memilikinya, maka akan jauh dari hal yang Anda idam-

idamkan dalam bisnis dunia agency property

A

B

D

C

E

ANTUSIAS ANDIL TUJUAN YAKINPrinsip

Apa saja ATTITUDE yang 

perlu dimiliki?

Responsible

Tanggung

Jawab



Seorang marketer, agency property, agent property, 

marketing freelance, reseller property adalah

bertugas sebagai perantara yang mendamaikan

kedua belah pihak dan bersikap bijaksana agar 

terjadinya transaksi yang win-win solution. Seperti

Anda memiliki 2 anak yang sama-sama harus dicintai.

Developer vs Buyer

Banyak transaksi gagal, karena terlalu berat

sebelah. Biasanya berat sebalahnya mayoritas ke

buyer (ini salah)

Dalam hai yang paling dalam, Anda harusnya

mencintai dan menyayangi developer, karena

merekalah yang memberikan Anda komisi (Anda

bekerja untuk developer)

TIDAK BERAT SEBELAH

Bersikap Bijaksana

Pendamai

Dalam ketentuan AREBI, buyer lebih di nomor

duakan, dan broker harus melindungi

developer/pemilik property



Maka Anda harus mulai mempelajari perihal cara

membaca, memahami, dan mempelajari berbagai

ilmu tentang berhubungan dengan orang. Terbiasalah

untuk terus membaca orang. Lalu apa saja ilmu yang 

diperlukan dalam People Skill? 

Berhadapan Dengan Orang

Komunikasi, Psikologi, Empaty (3 Kunci Utama)

Asking Skill : Kemampuan bertanya dengan tepat

BUKAN HANYA ORANG DI BELAKANG 

MEJA DAN BERHADAPAN DENGAN 

KOMPUTER

Wajib Dikembangkan

People Skill

Listening : Kemampuan mendengarkan dengan

baik (tersirat dan tersurat)

Sosial Skills : Kemampuan bersosialisasi

(berhubungan, koneksi, grup, berbaur) dengan

sesame manusia



Dalam mengukur waktu yang diperlukan dalam

belajar, praktek, gagal, dan lain halnya dalam dunia

property. Makanya, banyak orang yang tidak cocok

dengan bisnis property karena dia memiliki

ketahanan pendek (hanya kuat puasa sebentar).

Hitungan Tahun, Bukan Bulan

Bukan ngomong sudah berbulan-bulan lagi

Bukan ngomong ditolak puluhan buyer

PROPERTY ADALAH TINGKATAN 

TERTINGGI BISNIS. TIDAK UNTUK 

DICOBA HANYA SETAHUN DUA TAHUN

Kuat dan Panjang

Ketahanan

Bukan ngomong uang jutaan lagi

Bukan praktek yang biasa lagi

Bukan gagal yang standar saja



Dimana Anda harus seperti orang yang lapar, orang 

yang kepepet, dan orang yang tidak mau tinggal

diam jika keberhasilan belum didapat, terutama

closingan buyer atau terjadinya transaksi yang 

membuat Anda menikmati komisi.

Liar Dan Terkontrol

Jika dari marketing freelance tidak berhasil, maka?

Jika dari penjualan dan iklan pribadi tidak berhasil, 

maka?

BERPIKIR KREATIF DAN MENCARI 

SOLUSI-SOLUSI DARI PLAN A, B, C. 

Tidak Gampang Buntu

Alternatif

Cara

Jika dari produk yang ini tidak berhasil, maka?

Jika saya tidak bisa untuk sukses dengan

menjalankannya sendiri, maka?

Jika saya blablabla, maka?



Karakter

Property

Tanah Terbatas01

Demand Bertambah02

Cenderung Aman03

Cenderung Meningkat04

Profit Besar05

Minus Likuiditas06



Alam Bawah Sadar
Bagaimana cara kerja alam bawah sadar yang 

berpengaruh besar terhadap kehidupan



Setiap kegiatan yang berulang, peristiwa yang 

menyakitkan, peristiwa yang tidak mudah dilupakan

maka akan menjadi program dalam pikiran ABS.

Pengalaman/Rasa

Setiap suara yang ada, apakah itu berbicara pada diri

sendiri (Self Image/Self Talk/Afirmasi), suara yang 

diterima oleh pendengaran secara sadar ataupun tidak

sadar

Suara

Informasi apapun yang diterima oleh Anda terutama

pada masa 12 tahun kebawah maka langsung menjadi

program, dan tokoh yang Anda kagumi itu akan menjadi

ABS

Tokoh dan Informasi

Setiap yang Anda lihat secara berulang maka secara

tidak sadar akan menjadi program dalam pikiran alam

bawah sadar (ABS)

Penglihatan

Skill dibangun

dari berbagai

campuran

kejadian

dalam

kehidupan

Anda yang 

dirasakan oleh

seluruh panca

indera

Merubah Alam

Bawah Sadar



Impianclub.com

Ada kumpulan burung

pelican di suatu pulau, 

dimana mereka makan itu

bisa mengambil secara

mudah dari hasil

penangkapan iklan dari

nelayan. Sehingga dia tidak

perlu berburu ikan sendiri

dalam mencari makan.

Burung Pelikan



Disclaimer

Bahwa semua yang telah

dijelaskan, termasuk hal-hal

yang menjanjikan sukses, 

atau ketika melakukan ikhtiar

maka akan berhasil atau

sesuai dengan harapan. Itu

hanyalah sedikit factor dari

berbagai banyak factor. Ada 

yang sangat perlu

diperhatikan bahwa kembali

lagi hasil dari ikhtiar adalah

Allah Azza wa Jalla yang 

berkah menentukan. 

Semoga Bermanfaat

Mindset ini perlu proses


