


BANGKIT BISNES DARI KRISIS: SOLUSI BISNES DAN PEMASARAN DIGITAL

Sesungguhnya ini adalah perkongsian ikhlas saya untuk semua bakal usahawan 
mahupun yang telah sekian lama bergelar usahawan, tetapi diuji seribu satu dugaan 
di fasa pandemik mahupun endemik ini.

Buku ini amat istimewa dan dekat di hati saya kerana segala catatan dalam naskah 
ini, bumbu dan intipatinya disaring daripada perkongsian saya yang terdahulu. 

Seboleh mungkin saya ingin melihat semua Titan dan anak didik yang tumbuh mekar 
dengan asuhan RichWorks dan kemudiannya berjaya menongkah langit, melebarkan sayap, 
menguasai empayar perniagaan, terus gagah mengharungi segala cabaran di era ini. 

Tidak terkecuali kepada bakal usahawan-usahawan muda yang baru bertunas, segala 
tips, bimbingan, rahsia perniagaan berjaya yang dikongsi melalui buku ini adalah khusus 
untuk kalian.

Tuhan menciptakan bumi ini bermusim-musim. Adakalanya ia kering, rentung dan 
kemarau panjang. Ada masanya pula hujan dan ribut melanda, menenggelamkan 
segala-galanya. Berlari ke pantai, diri mungkin dihempas badai. 

Berdayung ke laut, diri terkapai-kapai diterjang gelombang. Begitulah analogi dunia 
perniagaan. Tidak sepanjang masa kita berada dalam zon selesa.

Setiap usahawan harus tangkas, sentiasa siap-siaga dan bijak mencari peluang. 
Dunia sekarang adalah dunia di hujung jari. Segala-galanya berkaitan dengan alam 
maya. Pemasaran digital adalah solusi terbaik untuk kembali bangkit dalam dunia 
perniagaan.

RichWorks telah membuktikan kecemerlangan yang luar biasa. Ratusan usahawan 
bergelar jutawan telah dilahirkan. Program Titan Summit menampilkan usahawan 
tempatan yang luar biasa semangat juangnya. Masing-masing pernah melalui liku 
dan takdir kehidupan yang bukan calang-calang peritnya. Namun mereka bangkit, 
terus mara dan berjuang dengan ilmu perniagaan sebagai senjata perang.

Dunia digital yang mampu melangkaui sempadan dunia serta merentas masa 
menjadi rahsia paling ampuh untuk bersaing dalam dunia perniagaan. Perkara ini 
sentiasa saya tekankan kepada semua Titan dan mereka yang baru berjinak-jinak 
dalam dunia perniagaan.

P R A K A T A
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Melangkah ke dunia perniagaan, bererti setiap usahawan perlu bersedia untuk 
mendepani segala ujian. Jiwa dan emosi harus kental. Fizikal juga perlu bersedia 
dibanting sehingga ke kudrat dan titis peluh yang terakhir. Berlapang dada jugalah 
andai ada ketika sahabat menjadi musuh dan pesaing. Namun percayalah, setiap 
ujian ini membawa kepada kekuatan diri yang luar biasa selepas itu.

Emosi yang stabil, mampu membawa diri usahawan ke tangga kejayaan. Biarpun 
langkahnya mungkin bercalar luka dengan laluan yang onak berduri. Semangat 
yang jitu akan tetap membawa diri ke arah kejayaan. Mereka yang sering mengikuti 
perkongsian saya, pasti pernah mendengar falsafah saya ini.

Perjalanan ke puncak kejayaan itu umpama menaiki belon udara panas. Anda 
bukan sahaja perlu meringankan beban untuk terbang tinggi, malah anda perlukan 
kepanasan api yang sentiasa marak untuk menghasilkan gas yang membawa anda 
menujah langit.

Begitu jugalah dengan dunia perniagaan ini! Tiada jalan mudah, tiada jalan pintas. 
Semuanya adalah atas usaha dan pengorbanan diri sendiri. Demi menggapai 
kejayaan, kenal pasti kekuatan diri. Fahami segala-galanya tentang produk, pelajari 
juga ilmu marketing. Semuanya kini hanya di hujung jari. Kata kuncinya ialah Google. 
Gunakan segala platform yang ada sebagai wadah perniagaan.

Hadam segala data yang membantu perniagaan. Sasarkan cara terbaik untuk 
mendekati dan menguasai pelanggan. Jangan berfikir-fikir terlalu lama. Jalan terus! 
Pelanggan adalah Raja dan Permaisuri dunia perniagaan. Mereka berkuasa! Berikan 
mereka servis yang terbaik!

Ada seribu satu perkara yang saya kongsikan dalam buku ini. Baca, fahami dan 
hadam setiap yang tersurat juga yang tersirat! Setelah itu, jangan berlengah. Fokus, 
fokus dan terus fokus pada usaha anda. Kejayaan pasti anda kecapi!

Untuk anda semua,
Mari kita sama-sama belajar, berusaha dan berdoa! 
Ayuh bangkit bina bisnes berjaya!

Datuk Wira Dr Azizan Osman
Mentor Usahawan Jutawan
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IMPIAN dan cita-cita perlu sejajar dengan 
harapan yang menggunung, jika tidak 
diselarikan dengan usaha dan semangat 
waja seperti pejuang tanah air yang 
bertempur bermati-matian untuk menjaga 
kedaulatan negara, maka semuanya akan 
menjadi sia-sia – percayalah!” 

Datuk Wira Dr Azizan Osman
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Tiada siapa yang pernah menduga, pada tahun 2020, seluruh dunia 
berdepan dengan isu pandemik Covid-19. Bagi mereka yang bergelar 
usahawan, pandemik ini boleh memberi dua kesan yang berbeza. 
Sama ada perniagaan tiba-tiba melonjak dan meroket hasilnya atau di 
satu aspek lain, ia memberi impak negatif. Bisnes merudum, rebah dan 

kehidupan dihimpit kesuraman yang tidak berpenghujung.

Kehidupan sekeliling boleh berubah, zaman melalui musim yang berbeza, namun 
selagi diri tetap teguh dengan semangat dan aura yang positif, apa sahaja yang 
berlaku mampu diharungi oleh para usahawan. Kalau jatuh, bangun! Kalau rebah 
bangkit! Kalau seorang diri tidak kuat, ayuh, kita bersatu!

‘Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.’ (HR 
Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memberi banyak makna kepada mereka yang berniaga agar memberi 
manfaat kepada orang lain. Berdasarkan hadis ini, Allah SWT menyukai manusia 
yang memberi kebaikan kepada orang lain. Semakin banyak manfaat yang boleh 
diberikan bermakna semakin baik pula kedudukan manusia di sisi Allah SWT.

Jadi, apakah yang boleh dibuat agar tindakan kita bukan sahaja boleh mendatangkan 
kebaikan kepada diri kita sendiri, malah memberi manfaat kepada insan lain?

Untuk lebih jelas, manfaat tidak sekadar bermaksud kita memberi sesuatu yang 
fizikal seperti wang atau barang, tetapi ia juga mungkin berbentuk pertolongan seperti 
tenaga, masa atau perkongsian ilmu.

Justeru, bergantung kepada kemampuan masing-masing, setiap orang boleh 
memberikan manfaat kepada orang lain. 

Sebagai usahawan, anda boleh membantu orang lain melalui produk atau servis 
yang diberikan, malah bisnes yang dijalankan juga mungkin membuka peluang 
kepada orang lain untuk mendapatkan pekerjaan.

Malah orang lain juga boleh menjana pendapatan tambahan melalui sistem ejen 
serta dropship yang dicipta oleh bisnes. Lebih ramai usahawan membantu ejen atau 
dropshipper untuk berjaya, maka usahawan itu juga akan mendapat manfaat dan 
bisnesnya pasti semakin berkembang. 

K U A S A I  B I S N E S  F A S A  P A N D E M I KBAB 1
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Namun begitu, ketika pandemik Covid-19 melanda dunia, banyak sektor pekerjaan 
atau perniagaan yang terjejas teruk. Ada pekerja yang dibuang kerja dan dipotong 
gaji, manakala yang berniaga turut mengalami keperitan. 
Keuntungan menjunam, bisnes jatuh, banyak lambakan produk yang tidak terjual, 
kedai terpaksa ditutup, gaji pekerja tidak terbayar dan banyak lagi perkara yang 
membuatkan ramai usahawan terkesan dan tertekan.

Tidak kurang juga yang buntu, tidak tahu bagaimana mahu mendapatkan sumber 
pendapatan dan bangkit daripada kegagalan. 

Namun dalam situasi yang perit itu, ramai juga yang berjaya dalam bisnes mereka 
semasa pandemik. Ada yang asalnya hanya bermula dari rumah, namun lama 
kelamaan perniagaan mereka semakin berkembang disebabkan keinginan, 
keyakinan, ilmu dan pemasaran serta strategi dalam bisnes. 

JOM BACA KISAH INSPIRASI WANITA INI

Ini kisah seorang peniaga kain pasang di Pasar Siti Khadijah, Kota Bharu, Kelantan 
yang perniagaannya pada mulanya hanya biasa-biasa sahaja, namun kini bergelar 
usahawan jutawan berjaya dan CEO syarikatnya sendiri iaitu Irah Shukri Global Sdn 
Bhd.

Wanita itu, Irah Shukri mula berniaga di pasar itu bermula tahun 2008. Ketika itu 
beliau boleh mendapat hasil jualan sehingga hampir RM30 ribu sebulan, tetapi 
terpaksa bekerja keras dan struggle kerana dia perlu bersaing dengan hampir 700 
peniaga lain yang turut menjual barang yang sama di pasar berkenaan.

Sebelum pandemik Covid-19 berlaku, pasar itu sering menerima ramai pengunjung 
kerana ia ibarat tempat yang wajib dikunjungi jika seseorang itu pergi ke Kota Bharu. 
Meskipun meraih jualan yang agaik baik, tapi hasil jualannya sukar ditingkatkan 
kerana beliau hanya mengharapkan pelanggan ke kedainya.

Keadaan menjadi semakin buruk apabila terlaksananya Perintah Kawalan Pergerakan 
(PKP). Ramai peniaga di pasar itu terpaksa gulung tikar atau terpaksa berhempas 
pulas demi mempertahankan bisnes yang dijalankan.

Tapi Irah sebenarnya agak bernasib baik kerana pada tahun 2016, beliau telah 
memasang niat untuk belajar ilmu bisnes. Tidak sedikit yang mentertawakan 
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hasratnya itu tetapi beliau tekad mencari ilmu kerana tahu bahawa hanya ilmu yang 
akan membezakannya dengan peniaga lain.

Pada 2017, Irah mula menyertai kelas bisnes dan hadir ke progam-program yang 
melibatkan ilmu pemasaran. Setelah memasuki kelas, beliau semakin yakin yang 
bisnesnya boleh dikembangkan lagi dan beliau mula mempraktikkan segala ilmu 
yang dipelajari olehnya.

Pada 2018, jualannya semakin meningkat. Pelanggan semakin bertambah. Dia juga 
mulai faham mengenai cara pemasaran dalam talian dan mula dikenali ramai melalui 
laman media sosial. 

Pada 2019, jualannya mencecah ratusan ribu ringgit sebulan. Dia terus gigih belajar 
dan menyertai Titanium Circle untuk lebih faham cara menguruskan bisnes. Bisnes 
Irah semakin maju hingga memaksa dia menyewa satu unit kedai untuk menyimpan 
stok.

Tidak lama kemudian, Irah membeli pula pejabat untuk urusan perniagaannya. 
Pekerjanya juga kian bertambah. Lebih menarik, bisnesnya juga telah beralih kepada 
bisnes online 100 peratus.

Irah semakin jelas dengan konsep dan jenamanya sendiri. Dia praktikkan apa yang 
dipelajarinya sehingga jualannya melonjak ke angka RM2.6 juta sebulan. Peningkatan 
yang sangat ketara sebelum dan selepas beliau menimba ilmu.

Cuba bayangkan, jika dia berlengah dan tidak belajar ilmu bisnes, apa agaknya yang 
berlaku kepada bisnesnya? Pasti dia ‘terkial-kial’ dan struggle. Kini Irah juga semakin 
mahir membuat jualan secara live dan jualannya turut dibeli oleh ramai pelanggan 
dari Brunei dan Singapura. 

Beliau bersyukur kerana dengan mempelajari ilmu bisnes, beliau masih dapat 
meneruskan perniagaannya walaupun ketika kerajaan melaksanakan PKP. 

APA PENGAJARAN DARI KISAH IRAH SHUKRI INI?

Dari hasil jualan RM30 ribu sebulan, beliau kini meraih RM2.6 juta sebulan. Sebenarnya 
ramai yang ingin jadi seperti Irah tetapi tidak ramai yang yakin boleh melakukannya. 
Irah telah bertindak pantas dengan menuntut ilmu dan mempraktikkan ilmu marketing 
online yang dipelajarinya.

K U A S A I  B I S N E S  F A S A  P A N D E M I KBAB 1
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Pada 2020, apabila berlaku pandemik Covid-19, PKP terpaksa dilaksanakan. 
Sepanjang PKP, ramai peniaga hilang semangat. Tiba-tiba stok barang tidak 
berkurang, banyak produk tidak terjual dan kedai juga tidak dapat beroperasi seperti 
biasa.

Sebagai seorang pelabur, saya sudah melihat perkara ini dari awal kerana krisis 
ekonomi berlaku hampir setiap 10 tahun. Sebab itulah saya selalu mencadangkan 
kepada para usahawan supaya segera menukar strategi bisnes mereka. 

Saya juga menyenaraikan contoh-contoh bisnes yang boleh dilakukan dan berpesan 
agar usahawan mula membuat siaran live di media sosial. Namun ada yang 
mentertawakan saya.

Tetapi sejak pandemik, live atau sesi online seolah-olah satu kewajipan bagi peniaga. 
Semua berlumba-lumba menjual produk dengan kaedah itu. Bagi peniaga yang tiada 
kemahiran, tentunya masih bergelut untuk menjual produk mereka. 

Jadi, apa yang anda sebagai peniaga harus lakukan kerana kita masih berdepan 
dengan pandemik ini?

Di buku ini saya mahu kongsikan apa yang anda perlu lakukan! Hadam dan hayati 
kata-kata saya. Mungkin ini peluang untuk anda menjadi jutawan! Percaya dan 
yakinlah, langkah yang hebat, gagah dan tangkas, hanya tercipta dengan satu 
langkah sulung yang penuh bermakna. 

Setiap daripada kita mempunyai takdir hidup yang berbeza-beza. Laluan dan 
cerita hidup kita juga tidak sama. Namun dengan semangat membara, pasti boleh 
mencapai impian kita. 

Mulakanlah dengan langkah yang pertama. Walaupun momentumnya perlahan dan 
mungkin menyakitkan, tetapi percayalah, anda akhirnya pasti merasai nikmat dan 
kejayaan yang luar biasa.

BINA STRATEGI

“Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat 
cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko.” - 
Mark Zuckerberg
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Anda ada angan-angan, ada impian, ada cita-cita, tapi adakah anda ada strategi? 

Visi tanpa strategi hanya akan kekal menjadi ilusi!

Dalam hidup ini, segala perkara harus ada strategi!

Bagaimana anda merangka strategi perniagaan anda? Jika anda belum berniaga 
tetapi dah ada idea untuk menjalankan perniagaan, apa agaknya strategi perniagaan 
yang anda akan gunakan?

Sebagai usahawan, anda perlu cepat bina strategi sebelum pesaing anda 
melakukannya. Dalam bisnes perlu cepat dan pantas. Sebelum orang lain bertindak, 
anda mesti bertindak dahulu. 

Contohnya dulu bila orang kata produk kosmetik sukar dijual, terdapat ramai 
usahawan kosmetik yang berjaya jadi jutawan. Jika pembeli tidak membeli dengan 
anda, fikir mengapa itu berlaku? Sebenarnya, kejayaan 20 peratus bergantung 
kepada skill dan 80 peratus lagi kepada strategi.

Anda perlu lihat apakah strategi anda sudah cukup bagus? Itu yang anda kena cari. 
Perkemaskan strategi. Sediakan senjata yang ampuh untuk mempertajamkan lagi 
strategi bisnes anda.

Apa yang perlu anda lakukan untuk bina strategi dalam bisnes?

• Berkawan seramai mungkin dengan semua pesaing dalam industri yang sama 
Strategi pertama yang perlu anda lakukan ialah sertai apa sahaja kumpulan 
atau persatuan yang menghimpunkan pemain utama dalam perniagaan yang 
anda jalankan. Dari situ anda dapat mengumpul sebanyak mungkin info tentang 
selok-belok perniagaan dan pasaran.

• Dapatkan maklumat hasil kajian universiti terhadap industri
Biasanya pihak universiti ada menjalankan kajian-kajian yang berguna terhadap 
kecenderungan pasaran. Kajian yang dijalankan biasanya dibiayai oleh syarikat 
besar yang cuba mempromosikan produk mereka atau oleh kerajaan. Di sini 
anda boleh tahu sejauh mana produk anda boleh dipasarkan dalam pasaran 
global.

K U A S A I  B I S N E S  F A S A  P A N D E M I KBAB 1
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• Bulatkan tekad
Teruskan sahaja, jangan fikir dua kali. Anda kena firm dengan apa yang anda 
mahu buat. Biarlah apa yang bakal berlaku, anda mesti tetap dengan keputusan 
yang mahu diambil. Tak mahu separuh jalan. Ini baru sifat orang yang yakin diri. 
Orang yang tak yakin dengan diri sendiri, dia sentiasa ragu-ragu. Yang penting, 
doa jangan lupa.

• Lawan perasaan dalam hati
Otak kata jangan, tapi hati masih mahu. Bila rasa hati berbahagi, sukar untuk 
kita rasa yakin pada diri sendiri. Sedangkan kita sebenarnya cukup serba-serbi. 
Suara dari hati, kena pandai lawan. Bagaimana perlu buat? Tak semuanya kita 
perlu ikut.

• Lakukan perubahan sedikit demi sedikit
Bina keyakinan diri dengan melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Sikit-sikit, 
lama- lama jadi bukit. Itulah cara membina keyakinan diri. Slow progress. 

Perkataan Jepun “Kaizen” bermaksud memperbaiki sedikit demi sedikit setiap 
hari. Dengan melakukan sedikit demi sedikit, ia memberi peluang kepada kita 
untuk memupuk tabiat yang baru. Bukan sesuatu perubahan yang drastik!

• Keluar dari zon selesa
Setiap apa yang kita lakukan pasti ada risiko. Ramai orang yang tidak berani 
mengambil risiko adalah kerana takut akan kegagalan. Percayalah, anda patut 
lebih takut pada kegagalan akibat daripada tidak mengambil risiko berbanding 
takut kerana mengambil risiko. 

Sama seperti anda ingin bermain roller coaster, tetapi pada masa yang sama 
anda takut. Jika anda berani menaiki roller coaster, anda telah meraih satu 
pencapaian kerana anda bertindak berani dan pengalamannya juga turut 
berbaloi.

Begitu juga dengan kehidupan. Kadang-kala ada situasi kita perlu mengambil 
risiko supaya kita dapat keluar daripada kepompong zon selesa dan dapat 
meningkatkan keyakinan diri. Keluar dari zon selesa adalah salah satu cara 
untuk jadi kaya.
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• Cari maklumat bagaimana industri yang sama bergerak di luar negara
Cari maklumat dari negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah. Lihat juga 
bagaimana negara jiran yang lebih maju seperti di Singapura melakukannya. 
Setelah itu, adaptasi cara tersebut dalam bisnes anda.

• Berkawan dengan usahawan lain dari industri berkaitan tapi bukan pesaing
Jika anda dalam perniagaan Pest Control contohnya, anda perlu berkawan 
dengan mereka dari industri cleaning atau maintenance. Peniaga makanan 
boleh berkawan dengan usahawan minuman atau jualan langsung. Penjual 
produk pakaian kanak-kanak boleh berkawan dengan usahawan industri 
pendidikan. Cara ini memberi anda banyak maklumat untuk anda mengatur 
strategi pemasaran dan juga operasi perniagaan yang dijalankan.

• Berkawan dengan usahawan dari industri lain
Mereka boleh membantu memberikan maklumat yang berguna untuk perniagaan 
kita secara umum. Adakalanya strategi yang digunakan mereka juga boleh 
diadaptasi dalam perniagaan kita walaupun berbeza jenis perniagaan.

• Korek ilmu daripada bahan bacaan
Ini tak boleh dielakkan jika usahawan nak pergi jauh. Bahan bacaan biasanya 
memberikan maklumat terhadap sesuatu perkara yang telah terbukti berdasarkan 
kajian yang mendalam. Selain itu, dengan membaca, ilmu akan bertambah dan 
strategi akan meningkat.

‘Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat
menuju kemenangan.Taktik tanpa strategi adalah kebisingan 

sebelum kekalahan.’

Sun Tzu Sang, Ahli Perang

BINA KEYAKINAN DIRI

• Berhenti berkata sesuatu yang buruk kepada diri sendiri
Bercakap buruk atau kritikan negatif kepada diri sendiri adalah jauh lebih 
teruk kesannya berbanding apa sahaja yang dikatakan orang lain kepada kita. 

K U A S A I  B I S N E S  F A S A  P A N D E M I KBAB 1
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Mengapa? Ini kerana minda ibarat magnet atau dalam perkataan mudahnya, 
pusat kawalan diri. Apa-apa yang bermula dari dalam minda, tubuh dan emosi 
akan mengikut sama. Maksudnya, kita akan menjadi seperti apa yang kita 
fikirkan. Bahaya, bukan?

• Bersikap baik kepada diri sendiri
Sekiranya anda bercakap mengenai perkara yang baik, anda akan mula 
mempercayainya. Jika anda mengatakan sesuatu untuk menjatuhkan dan 
menyalahkan diri kerana tidak memenuhi harapan sendiri, anda akan mula rasa 
tertekan dan down.

• Berdoa
Luangkan masa untuk memahami kemampuan diri anda. Berdoa dan mohonlah 
kepada Tuhan supaya diberikan keyakinan diri. Fokus dan percaya anda boleh 
melakukannya.

• Berfikiran positif
Fikiran adalah pusat kawalan diri kita. Jika fikiran kita selalu buruk (negatif), ubah 
‘kawalan’ itu menjadi positif. Lihatlah kesannya.

• Berhenti memuaskan hati orang
Ia bukan tugas anda untuk membuat semua orang gembira dan puas hati. 
Lagipun, jika seseorang itu tidak pandai menghargai orang lain, sekuat manapun 
anda cuba membuat dia gembira, usaha anda hanya akan sia-sia belaka.

“Keyakinan pada diri sendiri adalah modal utama dalam
menciptakan lebih banyak peluang dalam kehidupan.”

GALI ILMU

Ilmu sangat penting bagi seorang peniaga. Siapa yang ada ilmu dia akan dapat 
menguasai bisnes. Ilmu boleh dicari seperti dengan menghadiri kelas bisnes, kelas 
pengiklanan, strategi pemasaran, ilmu dalam perakaunan, pengurusan syarikat dan 
lain-lain. 
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Dengan ilmu, anda dapat bezakan diri anda selaku usahawan dengan usahawan 
yang lain. Ilmu juga boleh membantu anda mencapai jualan RM1,000 mahupun RM1 
juta.

Sebagai analogi, antara Myvi dan Ferrari, kalau berlumba siapa yang akan menang? 
Ramai akan kata Ferrari. Tapi bagi saya bergantung kepada siapa pemandunya. Ini 
kerana kalau kita beri kunci Ferrari itu kepada orang yang tidak tahu memandu, ia 
pasti tidak akan ke mana-mana. Bermaksud, ilmu memandu itu penting kerana ia 
akan menentukan hala tuju kereta tadi.

Apakah ilmu yang paling penting dalam bisnes?

Sebenarnya ilmu yang paling penting dalam bisnes ialah memahami cara manusia 
berfikir dan bertindak. Orang yang faham perkara ini akan membuat keputusan yang 
tepat dan bukannya syok sendiri.

Mereka juga tidak akan mudah rasa kecewa dan putus asa. Malah apapun yang 
berlaku akan dianggap sebagai panduan untuk tindakan seterusnya. 

Sebab itulah ilmu memahami manusia adalah ilmu penting dalam bisnes kerana kita 
akan berurusan dengan manusia. 

Walaupun hari ini teknologi automasi menyebabkan banyak kerja manusia diambil 
alih oleh mesin atau robot, setakat ini pembuat keputusan utama kebanyakannya 
masih lagi dibuat oleh manusia.

‘Raihlah ilmu. Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar.’ – Umar bin 
Khattab 

MENCARI BIG WHY

Mengapa Big Why ini penting? Ini kerana ia akan membuatkan hati anda kuat, jiwa 
semakin kental dan usaha tidak pernah padam. Dan pada saat anda jatuh, apabila 
anda teringat semula Big Why anda, ia akan PUSH anda untuk BANGUN dan BUAT 
dengan lebih baik.

Big Why ini adalah perkara yang sering ada dalam minda anda setiap hari dan boleh 
memberi kekuatan yang anda sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Big Why ini 
diibaratkan minyak yang akan sentiasa membakar diri. Memberi semangat untuk 

K U A S A I  B I S N E S  F A S A  P A N D E M I KBAB 1
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anda terus berdiri dan berlari mencapai apa yang anda impi-impikan.
Setiap usahawan ada Big Why yang berbeza tentang kenapa dia memulakan bisnes. 
Ada yang mulakan bisnes kerana mahu menyara anak, ada yang kerana mahu kaya, 
ada yang tidak mahu dikejar pihak bank dan ada juga yang kerana bosan dengan 
leteran ibu mentua di rumah.

Apabila ada tekanan-tekanan ini, dia akan mula berubah. Ini kerana dia ingin buktikan 
dia boleh berjaya. Sebab itu ada yang berjaya akan terus berjaya, ada pula yang 
jatuh akan semakin jatuh. Semua Big Why ini akan menjadi faktor penolak untuk 
sesuatu kejayaan. 

Faktor penolak dalam bisnes akan menentukan sejauh mana langkah yang akan anda 
atur. Sama ada ianya singkat atau jauh. Sebagai contoh, anda mungkin berbisnes 
kerana ingin mencari wang sampingan sahaja. Jadi bisnes anda juga hanya sekadar 
sampingan dan tidak sampai ke mana.

Sebaliknya jika anda ada Big Why yang lebih  besar,  sebagai  contoh  ingin membeli 
rumah untuk ibu bapa di kampung lima tahun lagi atau mahu menunaikan haji dengan 
pakej mahal, ia akan mendorong anda untuk bekerja dengan lebih kuat. 

Jadi, anda perlu tahu Big Why anda. Senaraikan sebab mengapa anda berniaga. 
Mungkin 1, 2 atau 10 sebab dan kemudian cari sebab utama yang anda rasa akan 
menjadi faktor penolak yang kuat untuk anda berjaya.

“Sesungguhnya orang yang paling berjaya ialah orang yang hari  ini  
lebih baik daripada semalam dan orang yang gagal adalah orang 
yang hari ini lebih teruk daripada semalam, manakala orang yang 
terpedaya adalah orang yang hari ini sama dengan hari semalam” 

(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

B A N G K I T  B I S N E S  D A R I  K R I S I S S O L U S I  B I S N E S  &  P E M A S A R A N  D I G I T A L
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Manusia ini sesungguhnya hebat! Lelaki atau perempuan, sama hebat! 
Fitrah kejadian lelaki dan wanita ada diceritakan dalam al-Quran yang 
menjadi bukti keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Allah berfirman 
dalam Surah at-Tiin, ayat 4 bermaksud: “Sesungguhnya benar Kami 
ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya.”

Allah SWT turut memuliakan manusia seperti firman-Nya dalam Surah al-Isra’, ayat 
70 yang bermaksud: 

“Dan sesungguhnya Kami muliakan anak cucu Adam dan Kami membawa mereka ke 
daratan dan lautan dan Kami beri mereka rezeki daripada yang baik-baik dan Kami 
lebihkan mereka atas kebanyakan daripada siapa saja yang Kami ciptakan dengan 
kelebihan yang sempurna.”

Terlalu banyak penceritaan di dalam al-Quran mengenai kejadian manusia, keadaan, 
kelebihan dan sifat-sifatnya. Betapa bertuahnya manusia kerana dijadikan Allah 
sebagai sebaik-baik kejadian berbanding makhluk lain di atas muka bumi ini.

Lantas, kalau diperhalusi, tiada alasan untuk kita berkeluh kesah jikalau ditimpa 
ujian. Manusia dicipta Tuhan dengan berjuta keistimewaan. Kata orang tua-tua, ulat 
dalam batu pun boleh hidup, pandai cari makan; inikan pula manusia yang diberi akal 
yang waras!

Sesungguhnya manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna 
berbanding makhluk ciptaan-Nya yang lain. Keberadaan jiwa manusia ini terbentuk 
selari dengan fizikal insani. Semua ini membentuk kesatuan yang disebut sebagai 
zahir batin, mental fizikal atau jasmani dan rohani. Kegiatan jiwa manusia itu, akan 
terlihat melalui kegiatan bersifat motorik.

Sedangkan kecepatan reaksi jiwa seseorang terpancar dan diukur melalui 
ketangkasan reaksi yang jelas pada gerak-geri fizikalnya. Segala perlakuan fizikal ini 
terdorong dari getaran aura insani. Setiap individu memiliki frekuensi hebat sendiri 
dan saling berhubung kait dengan cara pemikirannya. Aura inilah yang mempengaruhi 
perasaan, emosi, pola fikir, perilaku, dan kesihatan seseorang secara keseluruhan. 
Aura inilah yang membentuk energi dalam diri manusia. 

FAHAMI ENERGI DIRI

Energi. Apa itu energi? Energi itu bermaksud tenaga atau daya. Bagi usahawan, 
energi atau tenaga ini adalah segala-galanya. Ia membawa pengertian yang sangat 

S TA B I L K A N  E M O S I , N YA L A K A N  M O M E N T U MBAB 2
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besar. Selain itu setiap individu juga memiliki ideologi, aliran pemikiran atau ada yang 
menyebutnya sebagai the way of thinking atau thoughts. Kita ada pemikiran kita 
tersendiri. Manakala emosi atau perasaan yang seiring dengan gerakan atau reaksi 
tubuh, turut mempengaruhi setiap perbuatan individu.

PERNIAGAAN ITU UMPAMA KENDERAAN

Perkara lain yang penting tentunya Pushing Factor. This is the sign of success. 
Perkara ini penting untuk perniagaan. Perniagaan itu umpama kenderaan. Ya 
kenderaan! Ingat, kalau ia kenderaan, bererti kita perlukan pemandu. Kalau pemandu 
pun tidak cekap dan tidak mahir, jangan salahkan diri kalau perniagaan kecundang. 
Kereta kalau tidak dipandu dengan elok pun, akan terbabas. 

Bayangkan, kereta Ferrari di tangan orang yang tidak biasa dengan kuda besi ini. 
Percayalah, kenderaan mewah ini hanya akan setakat mengaumkan enjin sahaja. 
Bunyinya mungkin bagai guruh namun percayalah, di tangan pemandu yang tiada 
ilmu tentang Ferrari, kenderaan ini tidak berganjak seinci pun dari tempat parkirnya. 
Roda pun tidak sempat bergolek!

Tidak kiralah sama ada kempen marketing atau kempen untuk penjenamaan, 
semuanya memerlukan pemandu arah yang tangkas dan berjaya. Kajian mengatakan, 
tiga tahun pertama orang berniaga polanya adalah sama. Tiga tahun pertama, orang 
berniaga biasanya akan tutup perniagaan ataupun dia akan lingkup atau rugi. Tiga 
tahun pertama. Kenyataan ini hasil kajian ya!

Hari ini, pengkaji mengatakan, tiga bulan pertama sahaja! Tidak lagi tiga tahun. Kalau 
seseorang itu tidak boleh kekal dengan perniagaan yang dijalankannya, individu 
berkenaan akan tukar perniagaan lain. Tiga bulan saja. Kalau tiga bulan dia tidak 
boleh bermula dengan baik, dan berniaga dengan baik, maka beliau akan tukar 
perniagaan lain. Jikalau tidak individu itu akan tersangkut di situ. 

Perlu ditegaskan, hari ini perniagaan berlangsung dengan lebih laju dan lebih pantas. 
Kita tidak payah tunggu sehingga tiga tahun untuk melihat seseorang itu gagal atau 
berjaya. Cukup hanya tiga bulan paling lewat untuk melihat sama ada seseorang itu 
boleh pergi mendaki atau tergelincir dalam perniagaannya. 

SETIAP FASA MEMBERI UJIAN

Sesungguhnya, tiga bulan itu penilaian pertama. Kalau selepas itu individu itu boleh 
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melepasi halangan, maka ujian seterusnya untuk melihat kelangsungan hidupnya 
ialah dalam tempoh satu tahun pertama. Andai insan ini sukses dalam tempoh 
setahun pertama, maka dia berupaya untuk mengekalkan hayat selama tiga tahun. 
Namun ini bergantung kepada tahap kelasakan mental dan fizikalnya.

Kalau tiga tahun pertama individu ini berjaya melepasi halangan, maka tidak mustahil 
beliau mampu untuk terus memacu lebih tinggi. Dia naik dan naik dan naik lagi. Kita 
akan tengok dia lepas atau tidak lima tahun pertama. Seandainya beliau berupaya 
melepasi lima tahun pertama dan boleh kekal tumbuh dan kekar, maka dia akan 
melewati ujian untuk tahun yang ke sepuluh. Setiap tempoh masa atau tahun 
yang disebut ini sesungguhnya adalah peringkat yang sangat kritikal bagi semua 
usahawan.

Setiap perniagaan ada fasa-fasa tersendiri. Ada kenaikan dan tumbesaran atau 
kadar growth yang berkait rapat dengan mereka di belakang perniagaan itu.

FAHAMI FASA BISNES

Ini adalah fasa-fasa dalam perniagaan. Setiap satu fasa ini akan ada banyak cabaran. 
Siapa yang akan sampai? Siapa yang akan terakhir sekali akan sampai ke atas? Atau 
siapa yang akan boleh naik satu tahap ke satu tahap yang seterusnya. Untuk naik 
ini bukan hanya setakat kena ada the right tools, the right knowledge. Ini semua 
kemudian. Percayalah yang akan naik bagai juara adalah orang yang persistent. 
Momentum mereka sentiasa malar segar dan berterusan.

Persistency dia tinggi. Orang yang ada persistent. Orang yang semangat juangnya 
adalah sangat tinggi. Dia mahu mendaki. Dia mahu memanjat. Malah perlu ditegaskan, 
untuk memanjat dan mendaki pantas ini, dia memerlukan, tekanan atau pressure.

Tekanan boleh terjadi dalam macam-macam bentuk. Dia mungkin insan yang  susah 
selama ini. Dia mahu buktikan dia berjaya suatu hari nanti. Mungkin juga dia ada 
masalah kewangan bertahun-tahun selama ini. Tidak kurang juga yang berasa 
tertekan sehingga putus asa untuk hidup. Terasa bagai mahu mati tetapi masih terus 
hidup! Hakikat ini banyak terjadi dalam pandemik. Usahawan yang bijak seharusnya 
menjadikan ini semua pushing factor! 

Guna pressure ini sebagai pushing factor kita. Semua ini menjadikan diri kita ada 
alasan yang hebat dan besar agar bersemangat untuk komited.

Tanamkan dalam diri. Aku mesti hendak belajar. Aku mesti nak upgrade. Lafaz 

S TA B I L K A N  E M O S I , N YA L A K A N  M O M E N T U MBAB 2
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sambil tulis pada board. Anda tahu bukan! Anda perlukan pushing factor yang kuat! 
Analoginya mudah. Kalau anda masukkan minyak setakat 50 sen, berapa saja jarak 
yang anda boleh pergi! Tapi kalau anda letakkan pushing factor dengan nilai ratusan 
ringgit atau lebih, maka jaraknya yang pergi pasti lebih jauh. Seandainya tangki 
semangat anda sudah kosong, sudah zero, maka jangan lupa refill! Semua ini sangat 
penting.

FAHAMI PUSHING FACTOR

Orang yang ada pushing factor yang kuat, keputusan yang dibuat adalah sekarang. 
Bila kau hendak capai kejayaan ini? Kalau boleh mahu semalam. Sense of urgency 
dia tinggi. Di sinilah hebatnya individu yang mampu menguasai tekanannya.

Melalui fasa pushing factor dan emotional factor, individu ini memikul beban 
yang sangat hebat. Insan begini selalunya akan berasa rimas dan resah kalau 
tidak bertindak. Dia akan bergerak pantas. Dia tidak berlengah-lengah. Dia tidak 
bertangguh. Dia tidak berkata, “Nantilah!”

Paling penting, kita mengatur dan menguasai  keadaan. Jangan sampai tekanan 
menguasai kita. Untuk capai kejayaan, ada dua perkara yang amat penting kita 
fahami.

Pertama, sudah pastilah tekanan. Kedua adalah inspirasi dan impian. Apa itu inspirasi 
dan impian?

Kadang-kadang kita dapat pushing factor itu di saat kita tengok orang lain berjaya. 
Eh, kita tengok orang lain boleh berjaya. Jadi tepuk dada, tanya hati! Kita bagaimana? 
Kita tidak mahu berjayakah? Dan apabila kita lihat semakin ramai yang berjaya, maka 
semakin naik tabung keyakinan diri. 

KEYAKINAN & MOMENTUM

Keyakinan kita akan semakin meningkat. Kalau tengok setahun sekali, berapa kerap 
rasa yakin itu naik? Kena tanya soalan begini. Andai melihat kejayaan orang lain 
setahun sekali, berapa kerap keyakinan diri anda akan naik? Naik setahun sekali. 
Kalau anda cuma melihatnya seumur hidup sekali, berapa kerap pula keyakinan akan 
naik? Hanya seumur hidup sekali! Itulah yang pertama! Itu jugalah yang terakhir!
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Sama jugalah isunya yang adakala menjadi bisik-bisik di belakang. Huh! Masuk kelas 
dia, tak jadi apa pun!

Masuk dengar ceramah, tak beri impak pun!

Alah, buang masa je! Tak ada apa beza pun lepas tu!

Macam mana mahu ada perubahan kalau rasa teruja itu waktu ketika dalam kelas 
sahaja! Tiada sebarang rasa mahu melonjakkan diri ke arah lebih baik dengan penuh 
keyakinan. Semuanya hangat-hangat tahi ayam! Andai diri tidak ada pushing factor 
dan tidak dikelilingi dengan suasana yang sihat dan penuh kejayaan, diri tidak akan 
terangsang.

Setiap usahawan memerlukan inspirasi dan impian. Mereka yang ingin berjaya wajib 
sentiasa melihat dan mendengar kisah kejayaan insan lain. Di saat diri melihat, 
menulis, mengenal pasti kejayaan orang lain dan selalu bersyukur, perkembangan 
diri sendiri secara tidak langsung akan memenuhkan tabung keyakinan diri. Semua 
unsur ini akan menjadi pemangkin atau penggerak momentum diri.

Tatkala bercakap fasal momentum, sesungguhnya ia amat mempengaruhi sifat 
dan keperibadian seseorang usahawan. Andai dilihat dari harfiah fizik, konsep 
momentum menjelaskan maksud keadaan di mana dua atau lebih objek bertindak 
untuk sesuatu. Bagi sebarang sistem, daya objek-objek di dalam sistem ini bertindak 
sesama sendiri. Di sinilah tercetusnya daya dalaman.  Jelas bukan? Momentum ini 
umpama pembakar dalaman, peniup semangat dalam jiwa! Terbitnya dari dalam. 

Kata orang bijak pandai:

Momentum menyelesaikan 80 peratus masalah!

Momentum menyerlahkan keperibadian anda! Momentum anda menunjukkan 
attitude anda!

Momentumlah penggerak jiwa, roh dan jasad para usahawan. Bayangkan, jika tiada 
momentum, yang rebah akan kekal rebah. Yang lena, akan kekal leka dalam tidur 
yang panjang! Momentumlah yang menjadikan seseorang usahawan itu bergelar 
manusia dari ZERO TO HERO! Momentumlah yang membakar semangat Titan yang 
penuh perkasa dalam dunia bisnes.

Di saat orang-orang sudah tertidur, itulah kesempatan untuk melangkah lebih maju. 
Di saat orang-orang belum terbangun, itulah kesempatan untuk melangkah lebih  
cepat. Orang sedang terlena, kita mencari momentum diri!

S TA B I L K A N  E M O S I , N YA L A K A N  M O M E N T U MBAB 2
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Bagaimana seseorang itu berjaya mencapai apa yang dia inginkan? Sebelum 
menjawab soalan ini haruslah anda memahami sifat manusia. Manusia dilahirkan 
dengan pemikiran, emosi, pergerakan atau psikologi serta roh.

Pemikiran ialah sesuatu yang bergantung kepada anggota badan iaitu otak. Segala 
bentuk pemikiran atau idea itu terhasil daripada gabungan sel-sel otak yang 
berhubung dengan baik.

Mengikut John Barell (1991), pemikiran ialah proses mencari makna serta usaha 
mencapai keputusan yang wajar. 

EMOSI & PERNIAGAAN

Definisi emosi merupakan kumpulan perasaan terhadap sesuatu yang dipengaruhi 
subjek aktiviti kita, respon tubuh, dan tindak balas perilaku. Tiga hal ini mempengaruhi 
emosi dengan caranya yang tersendiri.

Pergerakan adalah aktiviti fizikal yang dilakukan setiap hari sama ada dikawal oleh 
otak sedar atau separa sedar, manakala roh pula adalah sesuatu dalam tubuh 
manusia yang tidak boleh dilihat. Namun apabila manusia mati, sesuatu dalam 
tubuhnya akan meninggalkan tubuh lalu ia terus hidup.

Setiap manusia mempunyai respon tubuh, aktiviti dan emosi yang berbeza-beza. 
Perbezaan inilah yang akan menentukan sama ada seseorang itu boleh berjaya atau 
sebaliknya. Setiap satunya pula dipengaruhi oleh persekitaran, cara dia dibesarkan, 
pendidikan serta impian dan matlamat hidup.

Dalam melewati era pandemik dan kemudiannya beralih ke fasa endemik, emosi 
menjadi elemen terpenting dalam usaha kita mengemudi kehidupan. Bergelora 
atau tenangnya kehidupan bergantung kepada kekuatan emosi diri mengharungi 
persekitaran yang sentiasa diterjah gelombang-gelombang yang tidak terjangka.

Pandemik Covid-19 yang melanda Malaysia dan seluruh dunia pada ketika ini sudah 
mengubah pelbagai kebiasaan yang masyarakat jalankan. Dari aspek pendidikan, 
perniagaan, kesihatan, perubatan dan lain-lain semuanya sudah dicorakkan mengikut 
cara yang baharu. 

Namun, dalam kita mengubah 360° gaya hidup dan aktiviti seharian dek kerana 
Covid-19 ini, jangan kita lupakan tentang kesan yang mungkin menimpa segolongan 
kecil masyarakat, namun ia boleh memberikan kita impak yang besar.
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Depresi atau kekacauan emosi mungkin kelihatan remeh bagi segelintir pihak. 
Namun bagi ramai usahawan, sama ada yang baru hendak mencuba nasib atau 
mungkin yang sudah mengeluarkan sejumlah besar modal hingga terpaksa bergolok 
gadai harta yang ada, ini pasti menimbulkan kesan derita yang luar biasa.

Bisnes baru hendak bermula, pandemik pula menyerkup langit bagai geroda 
menggelapkan dunia. Bagaimana perniagaan yang tadi dianggap sebagai kenderaan 
hendak bergerak? Tentu sahaja teraba-raba! Bergerak bagai tiada lampu jalan! Atau 
mungkin pemandunya memacu kenderaan bagai mata ditutup kemas! 

Semuanya bergantung kepada kecekapan sang pemandu yang akan  menentukan 
kenderaan itu dipandu laju atau perlahan, atau mungkin terhenti di tengah jalan atau 
lebih malang terjunam ke dalam parit! Tidak kiralah kenderaan yang dipandu itu enjin 
yang tahan lasak setara kenderaan formula one atau sekadar kereta Kancil lama.

Jika anda ada kenderaan yang baik dengan pemandu yang bagus, sudah pasti 
pemanduan anda akan berbeza dengan orang lain. Mungkin kereta anda tidak 
mudah rosak dan tahan lasak. Kenderaan yang bagus dan cemerlang, mampu untuk 
terus bergerak dan memberikan anda pengalaman yang indah. Demikianlah analogi 
perniagaan.

Bayangkan lagi perniagaan itu umpama kenderaan yang asyik semput, tersangkut-
sangkut, berasap di tengah jalan, akhirnya anda akan tersadai berpeluh dengan 
muka yang merah padam di tepi jalan! Kenderaan sahaja mampu merentap 
emosi manusia! Apatah lagi perniagaan yang diharapkan menjadi payung tempat 
berteduhnya sebuah kehidupan! Tentu sahaja besar pengaruhnya pada emosi.

Memahirkan diri dengan selok-belok perniagaan bukan perkara yang mudah tetapi 
bukan juga perkara yang mustahil. Fahami sifat manusia yang mungkin menjadi 
pelanggan anda yang berpotensi. Pelajari juga unsur dan faktor sekeliling anda. 
Mungkin ada faktor penolak pada perniagaan anda, mungkin juga ada faktor penarik. 
Semua ini boleh menjadi rahsia kejayaan anda dalam perniagaan.

“Bila sudah mula bisnes, usah toleh ke belakang lagi. Lihat apa yang ada di depan 
dengan pandangan luas. Lihat ke belakang hanya menyempitkan usaha dan 
menyakitkan kepala.”

S TA B I L K A N  E M O S I , N YA L A K A N  M O M E N T U MBAB 2
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PENENTU KEJAYAAN BISNES

Momentum is not a fleeting or transient feeling. It’s a skill that can be fostered, 
encouraged and nurtured, and it’s the biggest success tool in the box. 

Demikian kata Michael McQueen melalui catatan beliau di dalam naskah Momentum: 
How to Build It, Keep It or Get It Back.

Buatlah beribu-ribu kajian, carilah jutaan method, pendekatan atau formula 
perniagaan, percayalah perkataan momentum menjadi begitu sinonim untuk mereka 
yang sukses.

Ia macam anda ingin mendaki Gunung Kinabalu. Untuk mendaki dari satu langkah 
ke satu langkah ia bukan mudah, ada kesusahannya. Adakala hujan, jalan licin dan 
kasut anda tercabut tapaknya. Inilah fasa-fasa kesukaran yang anda perlu lalui. 
Sekiranya anda kuat semangat sudah pasti anda cuba juga mendaki sehingga ke 
puncak.

Tiada yang mustahil untuk anda capai. Begitu juga dalam bisnes semua ini akan 
anda laluinya. Ia adalah perkara biasa dalam perniagaan. Namun apabila tiba satu 
ketika, semangat atau motivasi anda pasti akan menurun disebabkan oleh faktor-
faktor tertentu. Mungkin keluarga, produk terlalu banyak di pasaran, pandemik 
Covid-19 serta kurang keyakinan diri. Ini akan menjejaskan kejayaan perniagaan 
bahkan, membuatkan anda hilang minat untuk menyambung bisnes. Jadi, adalah 
sangat penting untuk mengekalkan semangat atau momentum anda dalam bisnes.

“Sukses tampaknya terkait dengan tindakan. Orang sukses 
terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak 

berhenti.” - Conrad Hilton

  

BAGAIMANA KEKALKAN MOMENTUM DALAM BISNES?

1. Niat Kena Betul

Nawaitu! Niat! Bisikkan pada diri! Apa niat anda. Pastikan anda minat dalam sesuatu 
bidang kerana ia amat penting. Tanpa minat, segala-galanya menjadi berat, payah 
dan amat mustahil. Kita berasa lemau, lekit dan serba leceh. Kemudian tetapkan niat 
mengapa anda berbisnes. Tanya diri sendiri sama ada semua ini untuk keuntungan 
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semata-mata ataupun ada tujuan yang lebih besar? Sebaik sahaja kita menjalankan 
sesuatu perkara, kita harus memasangkan niat yang lebih tinggi seperti keinginan 
untuk membantu orang, ataupun keinginan untuk mengeluarkan sesuatu produk di 
mana ramai orang mendapat manfaat serta kebaikan daripadanya.

Apabila niat anda sudah betul barulah anda boleh meneruskan langkah seterusnya 
agar niat seiring dengan apa yang anda lakukan.

Dari Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhu. 
“Sesungguhnya Allah SWT memasukkan ke dalam Syurga adalah 
disebabkan oleh ketulusan niat dan hati yang soleh (baik), siapa 

saja yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya.”

 

2. Cari faktor penggerak

Jika diambil contoh pendaki Gunung Kinabalu tadi, cuba fikir kenapa dia ingin mendaki 
gunung tersebut? Bukankah itu susah, penat, banyak cabaran tapi mengapa dia 
sanggup mengharunginya dan tidak kisah dengan semua kepenatan ini. Jawapannya 
adalah untuk mencabar diri demi mencipta kejayaan. Begitu juga dengan bisnes, ada 
yang berniaga kerana hendak keluar dari kehidupan susah, dari masalah kewangan, 
hendak senangkan ibu bapa dan anak- anak atau akibat tekanan-tekanan lain.

Orang berjaya akan ambil semua tekanan ini sebagai faktor penggerak mengapa dia 
perlu berjaya dan perlu belajar meningkatkan bisnes.

Untuk berjaya anda perlu ada tekanan yang hebat dan sangat kuat. Jika tidak ia tidak 
akan menolak anda ke satu tahap yang tinggi. Ia akan jadi biasa-biasa sahaja. Kena 
selalu ingatkan diri bahawa anda perlu ada sebab yang kuat untuk berjaya.

Semakin tinggi tekanan, semakin kuat faktor penggerak yang akan membantu anda 
untuk mencapai matlamat anda.

3.Tulis apa yang anda impikan dan lihat setiap hari

Adakah anda ada Vision Board? Vision Board adalah satu jenis koleksi gambar serta 
catatan peribadi yang merujuk kepada perkara-perkara yang anda ingin capai dalam 
hidup. Gambar itu ditampal pada dinding atau dalam jurnal kecemerlangan anda 
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supaya anda boleh tengok dan visualisasi atau bayangkannya setiap hari. Minda kita 
merakamnya dalam gambar dan sebab itulah Vision Board sangat berkesan dalam 
memotivasikan kita.

4. Inspirasi /Impian

Ramai orang tidak tahu dan jangka yang dia boleh berjaya. Berbisnes sehingga untung 
berjuta-juta, boleh membantu ibu ayah ke Mekah, banyak bersedekah atau bina masjid.

Apabila anda melihat orang lain boleh berjaya, boleh capai apa yang mereka inginkan 
serta-merta keyakinan anda naik. Jadi anda perlu ada inspirasi dan impian untuk apa 
anda berbisnes. Kemudian tulis, ingat dan bayangkan apa yang anda akan buat satu 
persatu setiap hari.

Tetapi ada pula manusia yang apabila melihat kejayaan orang lain dia akan rasa 
down? Ia sebenarnya adalah pilihan. Anda yang memilih sama ada untuk down atau 
sebaliknya.

Jika anda pilih untuk down anda akan berkata “Alah, dia bolehlah anak jutawan.”

“Alah, dia bolehlah memang lahir senang.” 

Tapi sebenarnya tidak. Ini kerana sangat ramai jutawan yang lahir bukan daripada 
keluarga yang senang. Ramai yang asalnya daripada keluarga susah atau biasa-biasa 
sahaja. Tetapi sepanjang perjalanan dia dapat inspirasi dan yakin dengan impiannya. 
Dia mula bina keyakinan yang dia boleh capai kejayaan yang diimpikannya.

5. Sentiasa bersama dengan orang yang positif

Percaya atau tidak apabila anda berada dalam kalangan orang yang positif secara 
tidak langsung aura anda juga akan menjadi positif. Jadi cuba rapatkan diri kita 
dengan orang- orang yang ada aura positif.

Ini kerana anda akan meniru cara dia berfikir, cara dia bekerja seterusnya anda akan 
lebih bersemangat melakukan sesuatu perkara. Sentiasa berada di samping insan-
insan yang positif agar pemikiran dan tindakan anda juga akan sentiasa positif.
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“Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a 
choice. Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a 

choice. Whatever choice you make makes you. Choose wisely.” 
- Roy T. Bennett.

 

6. Fokus 

Fokus itu adalah tenaga. Jika anda tidak fokus, tenaga itu akan berpecah. Apabila 
anda fokus maka di situ tenaga itu akan tertumpu. Jadi anda kena fokus dengan 
perniagaan yang anda usahakan. Pastikan anda berjaya mencapai kebebasan 
kewangan atau matlamat kewangan dengan satu perniagaan terlebih dahulu sebelum 
anda bercadang membuka bisnes yang lain.

Dengan ini anda sudah menguasai selok-belok perniagaan yang sebenar, tetapi jika 
anda ada banyak bisnes maka anda akan jadi celaru dan seperti berpusing di dalam 
satu bulatan. Ini kerana anda belum lagi dapat nampak jalan untuk membina bisnes 
yang berjaya tetapi anda sudah membuat bisnes yang lain. Kunci utama adalah fokus 
walau apa pun yang terjadi.

“Apa pun yang kita putuskan, orang-orang tetap saja demikian. Jadi, biarkan saja 
orang- orang sibuk dengan masalah mereka sendiri. Kita memilih fokus untuk terus 
melakukan yang terbaik dan terus memperbaiki diri.” 

7. Reward Diri Sendiri

Guna hadiah atau reward diri sendiri sebagai cara untuk memotivasikan diri anda. 
Sama macam konsep naik gaji yang boleh memotivasikan pekerja, begitu juga sistem 
hadiah atau reward. Sebagai contoh, jika anda boleh mencapai sesuatu mengikut 
target atau matlamat untuk hari itu, anda boleh hadiahkan diri anda dengan aktiviti 
riadah seperti menonton wayang, ke pusat kecantikan atau membeli barangan mahal.

Apabila anda menggunakan strategi ini, anda sudah mula tetapkan di dalam minda 
anda bahawa ada hadiah yang menanti jika anda berjaya capai matlamat atau target. 
Bermacam cara anda boleh reward diri sendiri, ikutlah kreativiti dan kemampuan 
masing- masing. Tidak semestinya kena berbelanja besar, tetapi buatlah sesuatu 
yang menggembirakan mengikut kemampuan anda sendiri selagi ia boleh memotivasi 
diri anda.

S TA B I L K A N  E M O S I , N YA L A K A N  M O M E N T U MBAB 2
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8. Berfikiran Positif

Setiap yang anda fikir akan menjadi tindakan, oleh itu fikirlah yang baik-baik setiap 
hari dan fokus kepada tindakan. Minda kita adalah alat paling berkuasa yang boleh 
digunakan untuk mencapai apa sahaja yang kita hendak dalam kehidupan kita. Ia 
bergantung bagaimana cara anda berfikir. Jika anda fikir positif, maka perkara positif 
yang akan datang kepada anda dan sudah pasti tindakan anda juga akan positif. 
Sebaliknya, jika anda fikir tentang kesusahan dan nasib anda yang teruk, maka 
minda anda akan mencari jalan untuk membuktikan bahawa anda memang bernasib 
malang.

Mungkin ia agak susah pada peringkat awal kerana anda belum terbiasa lagi. Anda 
hanya perlu fikirkan apa yang anda bakal dapat hasil usaha anda. Bayangkan anda 
memandu kereta idaman, melancong ke tempat impian, jadi kaya, hidup dalam 
rumah besar yang diidam-idamkan dan sebagainya.

Yang memberi motivasi adalah HASIL apa yang kita hendak, bukan proses 
mendapatkannya. Jadi, anda perlu kerap membayangkan pencapaian yang anda 
idamkan. 

Fikirkan juga tentang ayat-ayat membina yang boleh memberi semangat. Ingat, 
minda kita yang akan menjadikan hidup kita seperti apa yang kita fikirkan. Amalkan 
perkara ini setiap masa. 

Tidak usah berlawan-lawan dengan sesiapa. Kita tidak ada pesaing pun. Itu semua 
persepsi kita sahaja. Orang itu pun tidak kenal siapa kita. Lebih baik fokus kepada 
usaha kita.

9. Sentiasa UPGRADE Ilmu

Ilmu Allah SWT itu sangat luas. Walaupun kita pernah tahu dan belajar pasal sesuatu 
perkara, tetapi perkembangan ilmu adalah sangat pantas. Siapkan mindset, when 
you stop learning your are stop growing. Setiap usahawan harus ada keinginan 
untuk sentiasa memajukan diri. Tidak ada jalan singkat dalam mencapai kejayaan. 
Banyakkan membaca dan belajar untuk meningkatkan ilmu dan kecekapan dalam 
bisnes. Segala cabaran pasti berjaya diharungi.
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Manfaat apabila upgrade ilmu

a. Sentiasa berubah

Ilmu pemasaran sentiasa berubah, sesuatu perkara itu tidak akan 
terus kekal sebegitu saja. Lihat saja teknologi yang sentiasa 
berevolusi dengan pantas. Algoritma Google juga sentiasa 
bertukar-tukar dan begitu juga tabiat manusia.

Sehubungan itu, usahawan harus sentiasa mencari ilmu. Pastikan 
team anda pergi belajar agar mereka terus kreatif dan memiliki 
idea-idea baru hasil dari latihan atau kursus yang mereka hadiri.

b. Berikan nilai kepada servis atau perkhidmatan pelanggan

Tidak kira anda dalam industri apa sekalipun, ilmu atau kemahiran 
baru yang dipelajari boleh meningkatkan prestasi dan memberi 
hasil yang baik. Ilmu marketing yang sentiasa di-update akan 
buatkan anda terus berada di hadapan berbanding pesaing lain 
kerana anda dapat menggunakan pendekatan atau cara marketing 
yang terbaru dan sesuai untuk pelanggan. 

c. Capai lebih besar impian

Pembelajaran juga dapat membuatkan anda merangka dan 
seterusnya mencapai impian anda yang lebih besar.

10. Jangan fikir, lakukan terus

Ramai orang yang selalu berfikir tetapi lambat bertindak. Ini antara halangan yang 
akan membuatkan semangat anda luntur. Untuk berjaya anda perlu menetapkan 
setiap matlamat dan bertindak segera dengan setiap perancangan yang sudah diatur. 
Ubah cara pemikiran anda dan segera bertindak tanpa takut gagal.

Kebiasaannya golongan yang lambat bertindak ini adalah kerana mereka takut dan 
merasakan perancangan mereka belum sempurna. Kalau hendak tunggu sempurna 
baru hendak mencuba, alamatnya anda tidak akan mencuba. Kalau ingin jadi 
penembak tepat, tetapi di minda anda takut untuk mula menembak kerana takut 
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tembakan tidak tepat, sampai ke sudah anda tidak akan jadi penembak tepat. 

Jadi lakukan sahaja. Kalau hasilnya tidak sempurna, tidak perlu berdrama sangat. 
Buat analisa, cari apa yang boleh dibaiki dan cuba lagi dan lagi.

11. Sasarkan target dan beri keutamaan

Dalam kepala anda banyak sangat perkara yang anda ingin buat. Kejap hendak 
buat video cover, sekejap hendak cipta lagu, sekejap hendak buat iklan, sekejap 
nak fokus pada packaging yang menarik dan cantik. Semuanya anda ingin lakukan 
dalam satu masa.

Jadi, apa yang anda perlu lakukan ialah senaraikan semua perkara yang anda ingin 
buat. Kemudian pisahkan kepada 3 kategori dan buat yang paling penting dahulu 
diikuti kategori yang seterusnya. 

Pastikan juga perancangan awal yang dibuat adalah realistik. Jangan merancang 
sesuatu sehingga tidak masuk akal untuk dicapai. Saya berikan contoh berikut:

Contoh:

Anda target dalam masa 1 minggu anda inginkan jualan meningkat 10 kali ganda 
tanpa menguasai strategi pemasaran.

Contoh di atas adalah target yang tidak masuk akal.

Ini target yang betul. Contoh:

Anda menyertai kelas pengiklanan Facebook dan mula menjalankan iklan untuk 
memperoleh hasil jualan 10 kali ganda. Tetapkan jumlah kos yang akan anda 
laburkan dan kira pulangannya. Contoh di atas lebih terperinci dan lebih realistik. 
Percayalah, orang yang berwawasan sentiasa ada momentum. Mereka ini mampu 
memandang dengan mata hati setiap peluang yang dapat meningkatkan pelaburan 
dan perniagaan mereka.

Dengan senarai yang lebih terperinci, anda akan lebih konsisten dan tahu hala tuju 
dalam bisnes. Ia juga membuatkan matlamat anda dapat dicapai dengan mudah. 
Nampaklah anda bukan main-main. Realistik.
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12. Jaga hubungan dengan Allah

Namun anda perlu ingat selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, jangan diabaikan 
hubungan dengan Allah. Ini kerana Dia adalah penentu kejayaan. Seharusnya hal ini 
diletakkan di tempat pertama. Ini kerana Allah boleh memberi apa juga yang anda 
inginkan. Bukan sedikit, berapa banyak sekalipun Allah boleh berikan kepada anda 
kerana Dia Maha Berkuasa. Jadi pelihara dan jagalah hubungan dengan Allah agar 
Allah menjaga dan memberi rezeki yang anda mahukan.

Selepas berusaha gigih, berdoa dan bertawakallah di atas setiap usaha yang sudah 
dibuat.

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan 
mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari 

arah yang tidak disangka-sangkanya.”
(Q.S At Talaq: 2-3)

Ayuh semua Pembaca dan Titan yang mahu berjaya dalam bisnes, amalkan apa 
yang anda baca di atas dan kekalkan momentum anda. 

Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa. Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. 

Semoga kita menjadi insan yang bermanfaat. Semoga kita semua bakal bergelar 
jutawan yang dermawan yang sentiasa memberi kebaikan kepada insan sekeliling kita. 

Memahami istilah Pandemik, Endemik dan Epidemik 

Pandemik

• Istilah pandemik merujuk kepada wabak yang menyerang dalam skop lebih 
besar dan tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata.

• Wabak ini akan mengancam kawasan yang lebih luas seperti sebuah negeri, 
negara, benua atau mungkin juga seluruh dunia jika dibiarkan melarat.

• Pandemik bermula daripada penularan wabak di peringkat epidemik 
yang merebak secara meluas sehingga tidak dapat dikawal dan mampu 
membunuh ramai orang dalam masa singkat.
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• Selain itu, kita juga perlu memahami sekiranya sesuatu wabak itu berada 
pada peringkat pandemik dan menyerang sebuah negara misalnya, tetapi 
berada dalam keadaan terkawal, wabak itu tidak akan dikategorikan sebagai 
pandemik.

• Antara pandemik yang pernah berlaku adalah wabak Antonine, wabak 
Jusne serta ‘The Black Death’ yang telah dipercayai membunuh puluhan 
juta orang sekitar abad ke-14.

• Sebelum ini, HIV/AIDS adalah satu-satunya pandemik yang diramalkan 
mampu mengorbankan sehingga 100 juta orang pada tahun 2025.

• Selain itu, krisis Corona virus (Covid-19) yang menghantui dunia juga telah 
diklasifikasikan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia 
(WHO). 

Endemik

• Endemik merujuk kepada penyakit atau wabak yang sentiasa wujud di 
sesuatu kawasan atau daerah tertentu.

• Ini termasuk penularan wabak dalam skop yang lebih besar seperti 
melibatkan sebuah negara.

• Perkara ini juga membawa makna kepunyaan atau berasal daripada 
sekumpulan manusia di sesuatu tempat tertentu.

• Penyakit malaria yang menyerang kawasan-kawasan di benua Afrika suatu 
ketika dahulu adalah antara endemik yang mengancam dunia.

• Tiga negara dalam dunia yang merekodkan wabak endemik paling tinggi 
ialah Republik Congo, Madagascar dan juga Peru.

• Endemik lain yang tercatat dalam sejarah termasuk penyakit demam kuning 
dan malaria di Congo; wabak bubonik di Madagascar dan wabak demam 
kuning, malaria dan demam denggi di Peru. 
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Epidemik

• Epidemik membawa maksud penyakit berjangkit yang mudah merebak 
dalam kalangan penduduk sesuatu kawasan pada waktu yang sama.

• Epidemik juga membawa maksud wabak yang menyerang sekumpulan 
manusia atau komuniti.

• Terma ini digunakan sekitar tahun 1600 apabila berlakunya wabak dalam 
kelompok komuniti membabitkan orang Greek dan istilah itu masih kekal 
sehingga hari ini.

• Contoh wabak epidemik yang melanda negara kita ialah serangan virus 
nipah yang menyerang komuniti penduduk di daerah Kinta, Perak pada 
tahun 1998. 
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Kata pujangga berkata, jangan pernah berharap jalan hidup kamu akan 
seperti orang lain. Perjalanan hidupmu adalah sesuatu yang unik seperti 
diri kamu. Sesungguhnya bumi ini dicipta dengan rintangan musim. Ada 
geloranya, ada gempanya, ada pusaran ributnya, ada amarah langit dengan 

hujan yang menenggelamkan.

Malah pada ketika tertentu ada lahar api yang termuntah dari perut bumi. Pada saat 
tertentu, ada musim kering dan kontang yang maha dahsyat. Semua ini adalah 
roadblock kehidupan. Manusia masih sahaja boleh menikmati indahnya musim 
bunga, hangatnya cahaya matahari, dinginnya sesekali renyai hujan dan kemudian 
timbul pelangi namun mental harus dipersiapkan. Dalam hidup pasti akan ada 
dugaan atau halangan yang sangat menguji diri. Menggapai impian tidak semudah 
kita bermimpi.

Sedangkan kecepatan reaksi jiwa seseorang terpancar dan diukur melalui 
ketangkasan reaksi yang jelas pada gerak-geri fizikalnya. Segala perlakuan fizikal ini 
terdorong dari getaran aura insani. Setiap individu memiliki frekuensi hebat sendiri 
dan saling berhubung kait dengan cara pemikirannya. Aura inilah yang mempengaruhi 
perasaan, emosi, pola fikir, perilaku, dan kesihatan seseorang secara keseluruhan. 
Aura inilah yang membentuk energi dalam diri manusia.

PENENTU KEJAYAAN BISNES

Impian berasal dari kata MIMPI atau IMPI. Kata mimpi mempunyai pelbagai makna, 
walaupun mimpi biasanya merujuk kepada  serangkaian  pemikiran,  gambar,  atau 
perasaan yang terjadi semasa tidur, atau idea yang diciptakan dalam imaginasi anda. 
Ia juga merujuk kepada cita-cita, ideal, atau aspirasi yang dihargai. Dengan kata lain, 
impian adalah sesuatu yang anda sangat inginkan, sama ada dalam jangka pendek 
atau jangka masa panjang.

Impian juga adalah gabungan antara khayalan dan harapan. Sebagai contoh, 
seorang kanak-kanak mungkin menyimpan impian untuk menjadi ballerina. Apakah 
khayalan dan impiannya itu akan tercapai? 

Jawapannya adalah tidak! Melainkan jika dia bekerja keras, dia akan dapat 
memenuhi impian tersebut. Jika anda sudah memiliki impian, itu sudah cukup bagus. 
Ini menunjukkan anda seorang yang sentiasa mahu maju ke hadapan. Sebenarnya 
dengan berimpian, hidup akan lebih bersemangat, berdisiplin dan teratur.

“Hidup perlu ada impian kerana dengan impianlah kita rasa kita lebih hidup.”
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Kecilkan impian anda

Namun tahukah anda bahawa impian itu perlu diperincikan. Misalnya anda mempunyai 
impian untuk berjaya pada 2022. Tapi apa maksud berjaya itu? Spesifikkan lagi. 
Contohnya mahu capai jualan RM1 juta setahun atau mahu RM100 ribu sebulan. 
Atau mungkin juga impian untuk membeli rumah. Rumah apa, bagaimana, di mana 
lokasinya, berapa harganya? Perincikan lagi impian itu agar ia lebih jelas.

Ramai juga yang impikan ingin menjadi kaya. Tetapi kaya yang bagaimana? Adakah 
anda mahu rumah banglo dengan kolam renang? Atau rumah di tepi pantai? Ada 
duit sebanyak RM10 juta dalam akaun dalam masa setahun? Semua itu harus anda 
perincikan.

Ada juga menulis impian ingin bawa ibu ayah ke Mekah, ingin beli kereta Alphard dan 
ingin melancong ke seluruh dunia. Bagaimana mencapai semua ini? Ya anda perlu 
ada kewangan yang kukuh. Dengan memiliki duit dan kekayaan barulah impian anda 
terlaksana.

Kenapa perlu spesifik atau kecilkan impian anda itu? Ini kerana ia akan membuka 
ruang untuk minda lebih jelas dan tahu cara-cara bergerak ke arah matlamat tersebut. 
Anda juga tidak akan terperangkap dengan angan-angan kosong bak angan-angan 
Mat Jenin kerana memiliki impian yang tidak jelas.

Tulis Impian

Apa bezanya anda mempunyai impian tetapi hanya menyimpannya di minda anda, 
berbanding impian anda itu anda tulis di atas kertas?

Sebenarnya dengan menulis impian, anda meningkatkan peluang untuk impian 
itu berjaya dicapai. Ia memberi isyarat kepada alam yang anda sudah bersedia 
melakukannya. Ia juga mengaktifkan minda bawah sedar anda untuk mencari 
peluang ke arah apa yang anda impikan. 

Analoginya begini, apabila anda berniat atau ada impian membeli kereta Alphard 
setiap kali keluar di jalan raya, anda akan selalu melihat kereta Alphard di mana-
mana sahaja.

Contoh lain, apabila anda berniat menukar kenderaan lain, kereta lama anda akan 
meragam. Begitu juga sekiranya anda berniat ingin membeli telefon baru, telefon 
lama pasti rosak atau kita kata sebagai merajuk.
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Inilah yang dimaksudkan kaitan dengan alam semesta, dan ia sejajar membawakan 
apa yang anda mahukan.

Sebenarnya apa yang anda fikirkan, jika tidak ditulis, hanyalah tinggal keinginan, 
bukan impian.

Ada bukti anekdot mengenai pentingnya menulis impian

Harvard Business Studies menyatakan orang yang menulis matlamatnya adalah tiga 
kali ganda lebih berjaya berbanding mereka yang tidak menulis. Gail Matthews dari 
Dominican University menyatakan daripada kajian terhadap 267 peserta, mereka 
yang menulis impian sudah hampir 42 peratus mencapainya.

Jadi impian perlu ditulis sama ada di atas kertas, dalam diari, atau di atas papan tulis. 
Tidak kira di mana pun anda menulisnya, pastikan senarai impian boleh dilihat setiap 
hari. Ini kerana apa sahaja yang anda tulis, ia ibarat sudah diprogramkan dan otak 
akan bekerja ke arah itu.

Berlagak seperti memilikinya

Selepas menulis impian, anda perlu rasa yang anda sudah memilikinya. Anda perlu 
berlagak seperti sudah memiliki kereta idaman dan membayangkan anda memandu 
kereta itu. Begitu juga jika anda sudah mendapat keuntungan RM10 juta, anda harus 
membayangkan baki dalam akaun sebanyak itu. Jika impian ingin membawa ibu 
ayah ke Mekah dan melancong ke Eropah, anda sudah membayangkan bersolat di 
depan Kaabah bersama ibu bapa atau bermain salji di Itali. 

Percaya

Anda juga harus percaya semua impian anda akan tercapai. Tanpa kepercayaan, 
terutamanya percaya kepada diri sendiri, anda tidak akan mampu membuktikan 
kepada sesiapa yang anda boleh meraih kejayaan. Anda harus percaya, misalnya 
pada tahun 2025 impian anda akan tercapai. Jika anda tidak percaya pada diri, selagi 
itulah anda tidak tahu sejauh mana kemampuan anda untuk mencapai impian itu.
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Buat refleksi

Selepas mempercayainya, anda perlu buat refleksi sejauh mana anda sudah 
bergerak mencapai impian itu. Contohnya, impian jualan sebanyak RM100 ribu 
sebulan, apa yang anda lakukan untuk mencapainya? Sudah buat iklan? Jika ya, 
berapa yang anda laburkan? Bagaimana teknik pemasaran anda di media sosial? Ini 
sangat penting bagi memastikan misi anda berjaya dilaksanakan.

“Semua impian anda akan menjadi kenyataan, jika anda memiliki 
keberanian untuk mengejarnya.” 

- Walt Disney
  

Anda sudah ada impian, anda sudah tulis semua impian anda, sekarang tibalah 
masanya untuk anda menggerakkan kesemua kekuatan yang ada secara fizikal, 
mental dan emosi untuk mencapainya.

Namun sebelum itu perkara paling penting yang perlu anda lakukan ialah cari halangan 
atau roadblock yang akan menghalang segala usaha anda selama ini. Misalnya 
sebelum anda menulis impian pasti akan ada suara-suara halus berkata, “boleh ke 
aku mencapainya?” Jadi semua suara-suara sumbang ini harus anda atasi terlebih 
dulu. Apakah bebanan yang akan menyebabkan anda tidak dapat mencapainya.

1. KERAGUAN

“Mungkin aku memang tidak boleh berjaya. Banyak perkara yang aku buat semuanya 
gagal. Dulu aku masuk sukan olahraga gagal, berenang gagal. Peperiksaan selalu 
tempat tercorot. Mana mungkin aku dapat mencapai kejayaan dalam bisnes kali ini.”

Apabila anda sudah melalui pelbagai fasa kegagalan yang begitu tinggi, ia akan 
menyebabkan muncul KERAGUAN mengenai kemampuan anda. Ini adalah masalah 
yang sangat besar!

Sebenarnya setiap orang bukan tidak mampu mencapai impian mereka. Berjaya 
mencatat jualan RM1 juta sebulan, RM10 juta sebulan, RM100 juta setahun. Ya 
anda boleh sekiranya anda ikut sahaja apa yang sudah diberikan. Follow the process 
daripada situ anda akan dapat keyakinan. Keyakinan akan meningkat.
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Tetapi ada segelintir orang yang tetap juga menimbulkan keraguan dalam diri. 
Walaupun sudah ditunjukkan jalan, sudah diberikan bukti ada usahawan yang 
berjaya mencapainya, golongan ini tetap mengatakan mereka tidak boleh.

“Aku tak pandai Internet, tak pandai Facebook, tak pandai marketing,”

Bagaimana ingin dibantu sekiranya mereka sudah menetapkan halangan atau 
roadblock dalam diri dan tidak mahu membuang halangan ini.

Sangat penting untuk memecahkan tembok keraguan ini kerana ia boleh merosakkan 
amal ibadat, merosakkan perhubungan, mematikan kemampuan serta menghalang 
keyakinan untuk berjaya. Jadi bagaimana mengatasinya?

CARA ATASI KERAGUAN:

a. Kumpulkan informasi bisnes dari pelbagai perspektif

Rasa ragu akan timbul kerana anda merasakan anda tiada bakat untuk 
menjadi usahawan. Anda merasa tidak memiliki pengalaman dalam 
berbisnes. Sebagai permulaan, optimislah dalam memulakan bisnes 
pertama anda. Jika anda merasa ilmu masih belum cukup, kumpulkan 
segala maklumat mengenai bisnes dari pelbagai sumber dari buku, 
televisyen, website, blog dan seminar. Terus perbanyakan maklumat dan 
informasi agar fikiran anda terbuka kerana semakin banyak ilmu bisnes 
yang anda peroleh, maka keyakinan anda akan semakin bertambah.

b. Fokus yang positif

Jangan terlalu memikirkan hal negatif terutama mengenai kegagalan. 
Namun, fokuslah memikirkan hal-hal positif seperti target jualan, peluang 
membuka rangkaian bisnes dan menambah jenama produk anda. Perkara 
positif ini akan membuatkan anda termotivasi sekaligus dapat menghilangkan 
keraguan dalam berbisnes. Anda juga akan lebih bersemangat dalam 
merancang perniagaan.

c.  Buat business plan

Siapkan rencana cadangan sebagai sebahagian daripada persediaan. 
Buatlah business plan lebih dari satu dan rencana cadangan jika rencana 
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awal tidak berjalan dengan baik. Sekiranya perancangan awal anda gagal, 
anda akan lebih bersedia untuk bangkit dan memulakan bisnes anda.

Kesimpulan di sini, jika anda mahu dilatih sehingga berjaya sebagai pemilik 
bisnes sama ada lelaki atau wanita, ia bukanlah bergantung pada teknik 
pemasaran digital atau teknikal yang lain tetapi adalah diri anda sendiri. 
Jika masih ada keraguan dalam hati dan tidak mahu mencuba, anda akan 
berdepan kesukaran untuk berjaya. 

2. SABOTAJ DIRI 

Anda pasti rasa gembira melihat kejayaan orang lain dan mula memasang 
impian untuk menjadi seperti mereka. Tetapi anda mula merasakan yang 
anda tidak akan mampu berjaya. Apa yang menyebabkan timbulnya rasa ini?

Memang betul ada banyak sebab dan cabaran kalau nak berjaya. Perkara 
pertama yang akan anda lalui ialah sabotaj dan sabotaj paling teruk ialah 
Sabotaj Diri.

Ini kerana ia ibarat anda tidak memberi peluang kepada diri anda untuk 
mencuba, tidak mahu merasai pengalaman dan tidak mahu menerokai. 
Lebih teruk, belum lakukan lagi sudah mula reject atau menolak. Ada sahaja 
perkataan keluar di minda seperti ‘kalau nak jatuh, jatuh juga’, dan apabila 
sudah berjaya, keluar pula ayat, ‘alah bisnes ini tidak akan kekal lama.’

“Ia berlaku dalam kalangan peserta Titan saya sendiri yang sabotaj diri 
mereka. Baru ada 20 staf sudah malas hantar laporan. Terlalu sibuk. Tidak 
hadir training, berlagak macam superstar dan mula berpoya-poya. Rasa diri 
tidak perlu coach. Rasa diri muda dan boleh buat apa sahaja untuk berjaya.” 
- Ini contoh sabotaj diri sendiri.

Analoginya begini:

Anda umpama berada di dalam bilik yang gelap. Anda pasang penghawa 
dingin dengan suhu 16 darjah celsius. Selepas lima jam anda merasakan 
seperti berada di tempat sejuk. Biarkan selama seminggu pasti semua 
barang di dalam bilik itu sejuk. Kemudian anda cuba buka tingkap, pasti 
suasana sejuk akan berkurang. Anda biarkan selama dua jam. Kemudian 
anda tutup tingkap semula keadaan akan sejuk semula. Anda tidak mahu 
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keluar dari zon selesa anda kerana sudah biasa dengan rasa sejuk itu.

Begitulah juga dengan kehidupan anda sekarang. Sekiranya dulu anda 
susah, sudah biasa hidup susah dengan keperluan ala kadar. Selalu tiada 
duit dalam dompet. Tiada duit dalam bank. Jika ada duit lebih sekalipun 
pasti selepas itu kereta rosak, ada yang ingin meminjam atau duit dicuri 
orang. 

Jadi anda sudah set dalam diri seperti mana bilik sejuk tadi, jika aku kaya 
atau berjaya pasti duit ini akan habis suatu hari nanti. Jika aku berjaya 
sekalipun nanti pasti aku akan gagal semula. Ini sikap yang sudah lama 
dibentuk. Anda tidak cuba membantu diri anda sebaliknya cuba mensabotaj 
dengan kata-kata negatif.

Sepatutnya anda berimpian lebih besar dan cuba berubah seandainya 
pendapatan anda mula bertambah. Bukannya cuba berfikiran negatif. 
Mungkin anda berkata anda tidak tahu cara urus kewangan. Jadi apabila 
dapat duit RM1 juta dalam sebulan sekalipun, duit itu akan habis begitu 
sahaja.

Sabotaj diri berlaku apabila anda langsung tidak percaya yang anda boleh 
hidup kaya. Anda tidak percaya yang anda layak bergelar jutawan dengan 
pendapatan RM1 juta sebulan. Jadi apabila anda mencapainya, ini akan 
berlaku sama ada anda sedar atau tidak. Duit akan hilang dan habis begitu 
sahaja. Sebab apa? Kerana anda sudah biasa berada di level anda. Anda 
tidak cuba besarkannya.

Tanda-tanda sabotaj diri:

1. Aku tak pandai – Memang benar anda tak pandai sekarang dan bagus jika anda 
sedar perkara itu dan katakan “Aku tak pandai sekarang dan aku akan belajar 
untuk buat sampai jadi”. Semua orang memulakan sesuatu dengan “tak pandai” 
dan usaha untuk belajar itu yang menyebabkan mereka berjaya. Jangan sabotaj 
diri dengan tidak mahu belajar. Jadi bukan salah anda yang tak pandai tetapi 
salah anda yang tak mahu belajar.

2. Aku tak sempat – Menghalang diri dari mencuba sesuatu yang baru kerana 
merasakan anda tidak punya waktu adalah salah satu ciri-ciri sabotaj. Anda 
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hanya tidak mahu keluar dari kebiasaan dan rutin harian anda. Sebenarnya lebih 
banyak kerja, anda akan mencari jalan untuk bekerja dengan lebih cekap. Beri 
peluang kepada diri anda untuk mencuba dan belajar uruskan kerja dan masa.

3. Aku tiada bakat - Allah itu Maha Adil. Dia berikan setiap hamba-Nya bakat 
cuma tugas anda untuk mengenal pasti bakat tersebut dan mengasahnya. Yang 
penting anda berani mencuba dan terus belajar untuk upgrade bakat anda. 

4. Aku tiada modal – Perkara pertama apabila seseorang ingin memulakan 
perniagaan pasti mereka akan memikirkan tentang modal. Tapi jangan jadikan 
itu alasan. Jangan fikirkan yang tiada. Tenung diri dan lihat sekeliling apa yang 
anda boleh gunakan. Usahakan untuk melakukan sesuatu dengan apa yang 
anda ada contohnya bakat anda, yang tentunya boleh dimanfaatkan tanpa 
modal yang besar.

5. Aku bersyukur dengan apa yang ada - Syukur bukan bermaksud titik noktah 
untuk terus berusaha. Berusaha bukan bermaksud anda tidak bersyukur. 
Berusahalah untuk kehidupan yang lebih baik kerana orang yang anda sayangi 
pasti memerlukan sesuatu yang lebih baik, mungkin bukan hari ini tapi mungkin 
di masa depan.

6. Suami tidak membantu dan rakan selalu perlekehkan usaha - Sebenarnya 
bukan suami tidak membantu tetapi anda langsung tidak menjelaskan 
perancangan anda. Anda perlu cuba berubah dan buktikan hasilnya. Selepas itu 
pasti suami atau rakan anda akan memberikan 200 peratus sokongan.

7. Penat dan tak larat – Tiada kerja yang tidak penat. Duduk goyang kaki juga 
penat dan membosankan. Jadi apa masalahnya? Bukankah anda yang sendiri 
yang mencipta masalah. Jika penat, hari ini terdapat banyak makanan tambahan 
dijual dan anda boleh mencubanya. Apa yang penting ialah kemahuan anda 
sendiri.

“Kepuasan yang tak ternilai adalah saat kita mampu melakukan 
apa yang menurut orang lain kita tidak mampu melakukannya.”
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3. SISTEM KEPERCAYAAN YANG TERHAD

Halangan ketiga adalah sistem kepercayaan yang terhad atau anda tidak 
cuba memperbesarkan kapasiti paradigma anda. Misalnya, jika sebelum 
ini anda tidak pernah memandu laju dan tiba-tiba anda diminta memandu 
dengan kelajuan 350 km/jam, sudah pasti anda takut dan tidak dapat 
melakukannya. Ini disebabkan anda tidak pernah memandu dengan kelajuan 
sebegitu atau tidak pernah melihat orang memandu dengan kelajuan itu.  

Tetapi sebaliknya jika kita pernah duduk bersama pemandu dunia Michael 
Schumacher, tidak mustahil anda akan belajar daripada beliau dan ketakutan 
anda akan hilang sehingga anda sendiri berjaya melakukannya. Untuk 
memperbesarkan kapasiti atau sistem kepercayaan ini, berikut adalah tips-
nya:

a. Percaya

Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: Aku adalah berdasarkan 
kepada sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Aku bersamanya ketika dia  
mengingati-Ku.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Tuhan mengikut sangkaan hamba-Nya. Apa yang anda fikir, apa yang anda 
rasa dan cakap adalah doa. Jadi anda perlu percaya yang anda mampu 
melakukannya.

b. Terima

Terima di sini bermaksud anda reda dengan rezeki yang Allah berikan. 
Perkataan terima ini sangat penting kerana ada yang tidak terima dan 
percaya dia sudah berjaya mencapai RM1 juta sebulan. Akibatnya anda 
tidak cuba untuk membesarkan kapasiti atau sistem kepercayaan ini 
sehingga jatuh semula. Jadi untuk membuang halangan ini adalah dengan 
percaya dan terima hakikat bahawa anda mampu melakukannya dan sudah 
mencapainya. Jangan sedikit pun ada keraguan di dalam hati.
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c. Bersyukur

“Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi 
nikmatKu kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar 
sesungguhnya azabKu amatlah keras”. (Surah Ibrahim : Ayat 7)

Bersyukur dengan setiap rezeki yang Allah  berikan.  Walaupun  sedikit  
namun  jika ada perubahan bermakna anda sudah berusaha dan selebihnya  
berserah  kepada Allah. Formulanya senang, anda diminta untuk bersyukur 
walaupun sedikit. Insya-Allah, Allah pasti akan tambahkan lagi nikmat 
tersebut. 

“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka 
(beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir. 
Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa 
kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruanKu (dengan mematuhi 
perintahKu), dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka 
mendapat petunjuk” (Surah al-Baqarah, 186).

4. RASA TIDAK LAYAK

Sebenarnya rasa tidak layak ini adalah salah satu daripada rasa kurang bersyukur. 
Bayangkan Allah sudah memberikan anda peluang masuk dalam lingkungan orang 
berjaya, menjadi usahawan, diberikan ilmu dan ditunjukkan jalan namun masih rasa 
diri anda tidak layak.

Sedangkan Allah sudah memilih anda, memberi peluang kepada anda untuk belajar 
dan ada mentor sepatutnya setiap peluang ini anda terima dan terus melakukannya. 
Bukan lagi merasa anda tidak layak. Ini adalah salah satu tindakan yang menunjukkan 
anda sudah mensabotaj diri sendiri tanpa anda sedari.

Anda harus belajar bersyukur dan bukannya ingin kembali kepada keadaan anda 
yang dahulu. Anda kena berusaha bersungguh-sungguh kemudian baru reda dengan 
apa yang Allah akan berikan nanti.

Tetapi ramai daripada anda reda dahulu sebelum memulakan sesuatu. Misalnya aku 
reda dengan kemiskinan ini. Apabila sudah ada rasa ini sampai bila pun anda tidak 
akan berubah.

Apabila Allah sudah mengubah nasib dan rezeki anda, perkara pertama anda kena 
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terima. Jangan ada rasa sedikit pun rasa yang ANDA TIDAK LAYAK. Mengapa anda 
rasa tidak layak?

Terlalu selesa

Kebanyakan orang berasa selesa dengan keadaan mereka sehingga takut 
meninggalkan zon selesa ini disebabkan takut akan kegagalan. Sebab itu mereka 
sentiasa memikirkan perkara negatif dan percaya apa-apa perubahan akan 
menjadikan mereka lebih teruk. 

Ini juga adalah petanda anda mempunyai harga diri yang rendah. Sekiranya anda 
terjebak di zon selesa dan meyakinkan diri anda bahawa itu adalah yang terbaik, 
anda  akhirnya akan mempercayainya. Namun, ada cara untuk lebih menghargai diri 
anda dan melakukan pengembaraan di luar zon selesa anda.

Sekiranya anda percaya bahawa anda tidak dapat melakukan sesuatu, anda tidak 
akan dapat melakukannya. Pemikiran anda sendiri adalah musuh terburuk anda. Jika 
itu berlaku anda tidak akan menyedari kemampuan dan kemahiran sebenar yang 
anda miliki.

Bagaimana ‘membuang’ rasa tidak layak ini:

1. Isi tabung keyakinan anda.

Jangan biarkan tabung keyakinan anda kosong seperti cawan  kosong. Mengapa? 
Ini kerana apabila tabung keyakinan anda kosong apabila anda berjaya anda akan 
merasakan ia berlaku secara tidak sengaja dan bukan disebabkan oleh usaha anda 
selama ini.

2. Jangan rasa hidup ini adalah nasib

Jika ayah anda miskin, jangan rasa anda juga perlu miskin. Jika ayah anda kerja 
kerajaan, anda jangan pula merasakan pekerjaan anda akan ke arah itu sahaja. 
Adakah semuanya kita perlu mengikut nasib ibu dan ayah kita dahulu? Hidup ini ada 
pilihan. Jadi anda boleh memilih mahu yang mana. Hidup senang, bahagia dan kaya 
atau struggle, susah dan tersepit. Pilihan di tangan anda.

I M P I A N  V S  R O A D B L O C KBAB 3
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3. Belajar jika rasa diri tidak cukup bagus

Kadang-kala rasa tidak layak ini disebabkan munculnya rasa kurang ilmu dan rasa 
tidak cukup bagus. Jadi belajar dapatkan ilmu, cari guru atau mentor agar perasaan 
tidak layak ini akan diisi dengan keyakinan apabila anda sudah ada ilmu. Ilmu perlu 
dicari dan bukan datang sendiri. Anda boleh isi tabung keyakinan dengan ilmu kerana 
dengan ilmu sahaja menjadikan diri anda lebih yakin berhadapan dengan orang lain. 

4. Lihat hasil

Rasa layak akan terus menghantui diri anda selagi anda tidak melihat hasilnya. Jadi 
hasil yang sedikit akan membuatkan anda lebih berkeyakinan tinggi bergerak menuju 
ke langkah seterusnya. Raikan setiap hasil yang anda perolehi.

“Kejayaan tidak datang dari apa yang anda lakukan sekali. Ia 
berasal dari apa yang anda lakukan secara konsisten.”

“Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh halangan, maka 
hadapilah. Hidup adalah sebuah nyanyian, maka nyanyikanlah. 
Hidup bukanlah sebuah mimpi,  maka sedarilah. Hidup adalah 

sebuah permainan, maka bermainlah kalian. Hidup adalah cinta, 
maka nikmatilah seindahnya.”

B A N G K I T  B I S N E S  D A R I  K R I S I S S O L U S I  B I S N E S  &  P E M A S A R A N  D I G I T A L
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1. EMOSI DAN MENTALITI NEGATIF (WRONG MINDSET)

Ramai orang memilih untuk berada dalam keadaan emosi dan mentaliti negatif. 
Melihat sesuatu dari sudut negatif. Misalnya sering berkata, 

“Aku tak bolehlah. Dia bolehlah sebab...” 

“Kenapa kau tak berjaya? Aku tak ada duitlah nak belajar,” 

“Susahlah aku dah cuba tapi masih sama..”

Diberi kelas percuma tapi masih tidak mampu untuk beri komitmen? Apa maknanya? 
Bukankah itu pilihan anda sendiri?

Ingat perkataan negatif seperti TIDAK BOLEH atau SUSAHLAH bukan sekadar 
perkataan. Bukan juga sekadar ucapan. Ianya resapan dan meninggalkan kesan di 
dalam minda. Ia akan menyebabkan otak mengeluarkan hormon stres yang fungsinya 
mengganggu otak. 

Logik akal jadi kendur. Komunikasi juga tergugat. Kurang lancar. Kata-kata terputus-
putus. Memproses bahasa juga menjadi kacau. Ada kajian mendapati bahawa 
dengan hanya melihat perkataan negatif sahaja, memori menjadi lemah.

Minda positif bukan sekadar membuatkan anda tenang, tetapi juga membantu 
menerbitkan rasa reda dengan segala ketentuan dalam hidup, baik yang elok atau 
yang buruk.

Mindset atau mentaliti membentuk kehidupan yang anda jalani dan tindakan yang 
anda ambil untuk kehidupan pada masa hadapan. Mahatma Gandhi pernah berkata 
bahawa apa yang anda fikirkan itu yang akan menjadi hala tuju kehidupan anda nanti.

“Your beliefs become your thoughts, your thoughts become
your words, your words become your actions, your actions become 
your habits, your habits become your values, your values become 

your destiny.” 

- Mahatma Gandhi
  

H A L A N G A N  M E R A N G S A N G  I M P I A NBAB 4



55

B A N G K I T  B I S N E S  D A R I  K R I S I S S O L U S I  B I S N E S  &  P E M A S A R A N  D I G I T A L

2.  TIADA KAWALAN DIRI

Ini salah satu punca mengapa ada orang tidak boleh berjaya dalam bisnes, tidak 
boleh mengawal diri atau dalam erti lain, tidak berdisiplin.

Contohnya apabila ada rakan ingin meminjam duit anda tidak mampu berkata tidak. 

“Beri sajalah, kasihan. Siapa lagi nak bantu dia.”

Begitu juga jika ada rakan mengajak anda berniaga dengan menjual pelbagai produk 
seperti kesihatan, tudung, pakaian dan kecantikan, anda tidak pernah menolak. 
Semua anda ikutkan sahaja mungkin kerana ingin menjaga hati, tanpa memikirkan 
kesannya kepada anda. 

Ingat! Untuk berjaya anda perlu ada kawalan diri. Bukan semua perkara anda boleh 
terima. Jika apa yang berlaku di hadapan mata anda tidak boleh kawal, bagaimana 
pula perkara-perkara lain yang lebih besar?

Analoginya begini:

Tiba-tiba anda terjatuh ke dalam laut, anda tidak boleh berenang dan tiada 
pelampung ketika itu. Sepatutnya anda berusaha menyelamatkan diri anda terlebih 
dulu bukannya menyelamatkan orang lain. Ini bukan bermakna anda pentingkan diri 
sendiri tetapi itulah ‘hukumnya’. Utamakan diri dan keluarga. 

Melayan semua perkara tanpa mengawalnya. Misalnya sibuk dengan masalah orang 
lain sedangkan masalah anda sendiri tidak selesai. Ia hanya akan menyebabkan 
anda hilang fokus dan tumpuan. Jadi anda kena bijak mengawal diri dan tahu apa 
yang perlu dan penting untuk diri anda sahaja. 

Mari kita baca cerita Datuk Nicol Ann David.

Bagaimana dia boleh berjaya sebagai pemain skuasy nombor satu dunia?

a. Tiada keraguan dalam diri

Sebelum bergelar pemain skuasy dulunya dia hanyalah remaja biasa. Malah 
sebelum memulakan latihan dia juga sama seperti pemain lain yang ada 
keraguan dalam hati.
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“Boleh ke aku berjaya? Boleh ke aku jadi pemain skuasy?”

Apabila dia  memenangi kejohanan Terbuka Dunia buat kali pertama ketika 
berusia 15 tahun, kesemuanya menjadi begitu jelas baginya. Langsung 
mencetuskan impian. “Mungkin suatu hari nanti, saya akan menjadi juara 
dunia!”

Hari ini impian tersebut sudah pun menjadi kenyataan kerana Datuk Nicol 
telah begitu gigih berusaha, cukup bertekad, konsisten dan berdaya tahan 
mengejarnya.

Keraguan semakin berkurang. Dia berlatih sahaja dan lama-kelamaan 
keyakinan semakin bertambah apabila dia kerap memenangi pertandingan 
demi pertandingan di semua peringkat.

b. Tidak sabotaj diri

Apabila sudah memenangi perlawanan di peringkat sekolah, daerah dan negeri 
Datuk Nicol terus juga berlatih. Dia tidak sabotaj diri dengan berhenti berlatih 
atau main-main dengan sesi latihan kerana beranggapan dia sudah berjaya. 
Dia tetap teruskan sahaja. Bayangkan sekiranya dia sudah berjaya kemudian 
berhenti berlatih, tidakkah dia sudah berjaya sabotaj diri sendiri?

Jurulatih beliau selama 16 tahun ini, Liz Irving, berkata, “Nicol tidak pernah 
ponteng latihan, tidak kira sama ada dia merasa selesa atau tidak. Ini betul-
betul kerana etika kerja dan kesanggupannya untuk sentiasa meningkatkan 
prestasi permainannya dan menambah baik diri sebagai seorang ahli sukan — 
malah selepas berjaya merangkul gelaran dunia yang pertama dia tetap sama. 

c.  Sentiasa percaya diri

Datuk Nicol sentiasa percaya pada diri sendiri. Dia tetap berlatih dengan penuh 
disiplin. Jika dua jam, dia akan habiskan dua jam dengan latihan. Dalam dirinya 
langsung tiada persoalan, “Boleh ke saya jadi pemain dunia?” Boleh ke saya 
berjaya? Boleh ke saya menang perlawanan ini?”

Tiada langsung perasaan itu, dia tetap lakukan sahaja dengan yakin kerana 
kepercayaan diri sangat tinggi yang dia pasti menang. Apa akan berlaku jika dia 
ada kepercayaan yang terhad? Misalnya dia ada latihan selama dua jam tetapi 
dia tidak mengikutinya. Adakah Datuk Nicol berjaya seperti sekarang?

H A L A N G A N  M E R A N G S A N G  I M P I A NBAB 4
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“Kejayaan bukan selalunya mengenai kehebatan. Ia adalah 
mengenai konsisten. Bekerja keras dengan konsisten akan 
membawa kepada kejayaan. Kehebatan akan menyusul.” 

- Dwayne Johnson.

 d.  Rasa dia layak menang

Salah satu sikap Datuk Nicol adalah dia tidak menyerah kalah apabila 
sampai kepada satu tahap. Dia sentiasa rasa dirinya layak menerima semua 
kemenangan. Bayangkan sekiranya dia sudah menang peringkat sekolah, 
kemudian negeri alih-alih dia beranggapan dia rasa dia tidak layak menang di 
peringkat negeri. “Saya nak gantung raket dan berhenti bermain. Saya nak beri 
peluang orang lain bermain.”

Bagaimana kehidupan Datuk Nicol sekarang? Adakah dia boleh menjadi 
pemain skuasy dunia? Sebenarnya individu yang sentiasa menyerah kalah 
apabila sudah sampai ke satu tahap adalah disebabkan impiannya terlalu kecil. 
Hidupnya hanya untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Apabila dia dapat apa 
yang dia inginkan, dia berpuas hati. Berbeza dengan orang yang mempunyai 
matlamat yang besar dia tidak akan berhenti selagi impiannya tidak tercapai. 
Apabila dia membesarkan matlamat, masalah lain akan jadi kecil. 

e.  Emosi dan minda positif

Datuk Nicol sentiasa positif sama ada dia menang atau kalah. Dia jadikan 
kekalahan untuk belajar menjadi lebih baik. Dia tidak berpuas hati atau berhenti 
apabila sudah berjaya. Bayangkan jika dia kalah dalam satu-satu perlawanan, 
“Habislah tiada lagi harapan. Rasa nak menyerah kalah. Nak give up.”

“Salah satu kekalahan teruk ialah semasa Sukan Asia 2002 di Busan. Saya 
gagal mempertahankan pingat emas yang saya menangi empat tahun sebelum 
itu ketika berusia 14 atau 15 tahun. Ia adalah detik yang paling rendah dalam 
hidup saya dan saya cukup-cukup hancur,” kata Datuk Nicol.

Tapi Datuk Nicol tukar segala bentuk emosi negatif kepada positif, mindanya 
sentiasa bersedia dan diletakkannya di landasan yang betul.

Pada 2005, dia menjadi pemain Malaysia pertama memenangi Terbuka Britain 
dan mengakhiri tahun itu dengan kejayaan besar apabila menjuarai Terbuka 



58

Dunia di Hong Kong. Datuk Nicol menjadi Juara Dunia yang paling muda. 
Dengan kemenangan itu, dia menduduki tangga nombor satu sukan skuasy.

“Tidak dinafikan detik itu adalah detik yang paling menggembirakan saya 
kerana impian saya menjadi juara dunia terlaksana,” katanya.

f.  Kawalan diri yang mantap

Seorang pemain hebat pastinya akan dikelilingi rakan-rakan serta orang sekeliling 
yang menyanjungi kejayaannya. Pasti ramai yang datang meminta itu dan ini. Tetapi 
dia tetap dengan pendirian dan mengawal diri untuk tidak terjebak dengan perkara 
yang langsung tiada kaitan dengan kerjayanya. Dia cuba disiplinkan diri bukan 
berpoya-poya keluar atau menghabiskan masa dengan media sosial. Tidak kalah 
dengan pujian dan hadiah sebagai kemewahan sebaliknya terus berusaha dan 
berlatih setiap hari.

“Work very hard consistently as nothing comes easy”
(Berusahalah dengan kuat secara konsisten kerana tiada

perkara yang datang dengan mudah)
- Datuk Nicol Ann David

Apa yang anda rasakan selepas membaca kisah Datuk Nicol Ann David ini? Apa yang 
dapat anda pelajari? Bukankah dia ada semua yang dia mahukan untuk berjaya. 
Bukankah keyakinan dirinya sangat kuat, bukankah dia berjaya menukar keraguan 
diri, bukankah dia berfikiran positif dan berjaya mengawal diri. 

Kesimpulannya untuk berjaya dan menjadi pemain bertaraf dunia bukanlah semudah 
disangka. Anda seharusnya ada minda kelas pertama dan tidak gentar dan menyerah 
kalah walau pelbagai cabaran melanda. Anda bagaimana?

3.   TIDAK BERI YANG TERBAIK

Halangan ke-3 adalah tidak beri yang terbaik dan masih lagi main-main dalam 
setiap tindakan yang dilakukan. Adakah impian anda ingin dapat RM1 juta sebulan 
atau RM10 juta sebulan atau RM100 juta setahun? Cuba lihat kehidupan anda dan 

H A L A N G A N  M E R A N G S A N G  I M P I A NBAB 4
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perangai anda, apakah selari dengan keinginan itu?

Adakah karakter anda ke arah itu? Contohnya ingin menjadi pemain skuasy dunia, 
berapa lama anda berlatih atau nak dapatkan RM1 juta sebulan, berapa jam jadual 
latihan bisnes anda atau berapa lama anda peruntukkan masa untuk bisnes?

Untuk menjadi pemain bertaraf dunia perlu habiskan masa 8 jam latihan, atau 5 
jam pagi 5 jam petang. Samalah jika ingin jadi jutawan, agaknya berapa jam untuk 
dibimbing, berapa lama anda perlu belajar? Ada yang belum sampai sehari belajar 
sudah beri banyak alasan. 

“Penatlah. Lama betul belajar.”

Padahal impian ingin jadi jutawan. Nampak tak ia tidak selari dengan impian? Adakah 
anda beri yang terbaik untuk dapatkan yang terbaik?

Ingatlah Tuhan tidak pernah menghalang apa yang anda inginkan. Doa sahaja Insya-
Allah akan dikabulkan. Apatah lagi jika apa yang anda impikan itu adalah untuk 
memberi manfaat kepada orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “Sebaik-
baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain.” 

4.  TIDAK PERCAYA DIRI

Mungkin hari ini anda susah, bisnes jatuh, barang anda dicuri, tiada duit dan modal 
tetapi tidak mustahil sekiranya anda melalui semua proses ini dengan sabar pada 
masa akan datang, kejayaan akan menjadi milik anda. Jadi terus percaya pada diri 
yang anda dapat melakukannya. 

Ingatlah jika tiada kesusahan mungkin anda tidak berada pada tahap sekarang. 
Kesusahan dan ujian adalah hikmah sebelum berlaku sesuatu yang lebih besar. 
Hikmah ini datang dalam banyak cara melalui kasih sayang, jentikan hati, proses 
kehidupan, kegagalan, kerugian, kemalangan dan kesakitan.

Pengalaman saya, dulu saya pernah dikejar Ah Long, rumah tergadai untuk buat 
pelaburan berhutang dan ditipu. Apabila saya kenangkan kembali apa yang berlaku 
ini ada hikmahnya saya sangat bersyukur. Kalau bukan kerana proses ini mungkin 
saya tidak berjaya seperti sekarang.

Kalau saya tidak jadi manusia yang bermanfaat dan bernilai pada orang lain. Mungkin 
saya jadi seperti Qarun yang lupa diri dan rasa diri terlalu hebat.
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Semua proses ini sangat penting. Jika kita tidak diingatkan, takut sekiranya semua 
seperti istidraj. Jika Allah bagi kesakitan dan ujian, itu sebenarnya adalah tanda-
tanda Allah masih ingat kepada kita dan masih sayangkan kita.

Cara tingkatkan kepercayaan diri:

a.  Berfikiran positif.

Cara meningkatkan percaya diri yang pertama adalah berfikiran positif. Jika 
anda sebelumnya selalu merasa tidak boleh mengikuti sesuatu, mulai saat ini 
cubalah untuk membentuk pola pikir positif dalam diri anda.

b. Kenali kekurangan dan kelebihan.

Tanamkan pada diri anda setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan 
masing-masing. Jika anda melakukan kesalahan atau memiliki kekurangan, 
jangan anggap itu satu kebodohan. 

c. Fokus pada langkah atau perubahan kecil

Seperti yang telah diungkapkan, membangun rasa percaya diri tidak boleh 
dilakukan dalam tempoh singkat. Oleh kerana itu, fahami bahawa anda perlu 
menghargai setiap proses atau perubahan kecil yang berjaya diraih.

d. Lakukan hal yang disukai

Cara meningkatkan percaya diri selanjutnya adalah dengan menghabiskan 
waktu dengan kegiatan-kegiatan yang disukai. Selain menimbulkan rasa 
bahagia, aktiviti ini juga boleh membuatkan anda menguasai keterampilan 
baru.

e. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain

Berhenti membandingkan diri anda dengan orang lain, baik soal penampilan, 
prestasi, mahupun pencapaian yang telah diraih. Ingatlah setiap orang memiliki 
jalan hidup sendiri.

f. Bergaul dengan orang-orang yang positif

Berkawanlah dengan orang positif namun sekiranya anda memiliki teman yang 
mudah menjatuhkan anda atau bercakap perkara negatif, batasi pergaulan 
dengannya.

H A L A N G A N  M E R A N G S A N G  I M P I A NBAB 4
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     “Salah satu kunci penting untuk sukses adalah kepercayaan diri. 
Kunci penting untuk kepercayaan diri adalah persiapan.” 

- Arthur Ashe

Fikirkan:

Sebelum saya teruskan ke point seterusnya saya mahu anda berfikir sejenak. 
Ramai orang

boleh bermain skuasy tetapi mengapa hanya seorang sahaja Datuk Nicol Ann 
David?

Ramai yang boleh bermain badminton tetapi mengapa hanya ada seorang 
sahaja Datuk Sidek yang berjaya membentuk anak-anak menjadi pemain 
badminton bertaraf dunia? Mengapa? 

Jawapannya, ia bukan sahaja membabitkan kemahiran teknikal tetapi yang 
lebih penting adalah mereka ada kemahuan yang sangat tinggi. Datuk Sidek 
ada keinginan yang kuat menjadikan anak-anaknya pemain badminton dunia 
jadi dia programkan dalam otak mereka, “Suatu hari nanti akan bergelar pemain 
badminton dunia”. Mereka mula berlatih dan terus berlatih.

Inilah yang membezakannya dengan orang lain kerana Datuk Sidek ada 
kemahuan yang sangat tinggi dan dia sudah set dan programkan dalam minda 
anak-anaknya.

5. KEYAKINAN

Keyakinan diri boleh ditafsirkan sebagai kemampuan individu mempercayai dan 
yakin di atas kemampuan dirinya untuk melakukan sesuatu. Ianya tidak bergantung 
kepada penampilan diri, suara yang lantang atau pakaian yang boleh menarik 
perhatian orang ramai.

Seseorang yang mempunyai keyakinan diri tidak bergantung  kepada  penerimaan 
orang lain. Mereka tidak peduli apa yang orang lain mungkin akan katakan. Orang 
yang mempunyai keyakinan diri memanfaatkan peluang yang datang kepada mereka.



62

Ramai tidak yakin yang mereka boleh berjaya. Sedangkan keyakinan diri sangat 
penting dalam bisnes. Jadi bagaimana untuk membina keyakinan diri? Berikut adalah 
cara-caranya:

a. Keyakinan boleh dibina dengan ilmu.

Keyakinan boleh dibina dengan ilmu. Belajar, menghadiri kelas, seminar dan 
berguru semuanya dapat meningkatkan keyakinan diri. Semakin banyak yang 
anda belajar semakin besar ilmu yang anda perolehi. Semakin banyak ilmu 
semakin tinggi pendapatan diperoleh. Semakin banyak yang anda belajar, 
semakin yakin anda untuk membuat keputusan. Jadi carilah ilmu walau di 
mana anda berada atau apa sahaja yang anda lakukan.

b. Yakin menerusi penglihatan (Ainul Yakin)

Keyakinan semakin bertambah menerusi penglihatan. Pada mulanya mungkin 
anda hanya melihat kejayaan orang lain, kemudian anda bertanya, aku boleh 
ke?

Tetapi jika anda menukar kepada, “pasti boleh atau aku yakin boleh”, lama-
kelamaan sel dalam minda akan bercambah. Ditambah pula apabila anda 
berjaya membuktikan dengan hasilnya, keyakinan diri akan semakin bertambah. 

c. Yakin dengan amalan (Haqqul yakin)

Keyakinan diri akan meningkat apabila kita melakukannya atau bertindak. Ia 
bermula dengan langkah demi langkah. Bukan terus menjadi, ia membabitkan 
proses. Tetapi anda kena praktikkan dan amalkan barulah keyakinan akan 
meningkat.

d. Keyakinan sempurna (Kamalul yakin)

Apabila setiap tindakan yang dilakukan sentiasa berhasil atau menjadi ini 
bermakna anda sudah mencapai keyakinan yang sempurna. Yakin pada tahap 
yang tinggi. Syaratnya ikut sahaja setiap proses yang berlaku tanpa rasa 
tertekan atau mengalah.
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”Mereka yang berjaya bukanlah mereka yang gagal dalam mencuba, bukan 
juga mereka yang sering gagal tetapi mereka yang tidak pernah gagal mencuba 
dan terus mencuba sehingga mengecapi kejayaan.”

6. EGO, BODOH DAN SOMBONG

Ramai yang berada pada tahap ini, bodoh kerana tiada ilmu, namun masih sombong 
tidak mahu belajar. Mereka ego dengan diri sendiri dan merasakan diri sudah terbaik. 
Sombong dan ego ini membuatkan anda tidak mahu berubah. Anda rasa diri sudah 
hebat dan pandai. Ini masalah utama selagi anda tidak cuba memecahkan tembok 
ini.

7.  TAKUT GAGAL 

Belum buat apa-apa lagi sudah takut gagal. Saya risau bagaimana jika kuih saya 
tidak laku? Bagaimana jika produk kosmetik saya tidak terjual? Bagaimana jika 
modal saya hangus?

Perasaan takut gagal ini jika dilayan ia akan menyebabkan anda tidak fokus pada diri 
sendiri. Sebenarnya tiada kegagalan untuk mereka yang tidak kenal erti berputus asa 
atau selagi anda terus mencuba. 

Jika ada kegagalan hanyalah pada mereka yang sudah set di dalam minda mereka 
yang mereka akan gagal. Jadi gagallah. Cuba ubah jangan fokus pada kegagalan 
tetapi buat yang terbaik dan melalui proses itu tanpa jemu.

“Kegagalan sangat penting apabila kita membicarakan mengenai 
kejayaan. Kemampuan untuk menolak kegagalan atau 

menggunakan kegagalanlah yang sering kali mengarah pada 
kejayaan yang lebih besar. Saya telah bertemu orang-orang yang 

tidak ingin mencuba kerana takut gagal.” 
- JK Rowling
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8. TAKUT ORANG CAKAP

Inilah roadblock yang biasa dilalui. Anda terlalu takut kepada cakap-cakap orang 
padahal anda tidak kenal mereka siapa. Ada juga yang bercakap mereka yang dekat 
dengan anda. Rakan-rakan dan saudara mara. Biarkan sahaja yang penting anda 
terus buat apa yang anda sudah buat. Pada akhirnya kejayaan anda bukannya 
bergantung kepada mereka yang asyik bercakap-cakap itu. Bukan mereka yang 
bayar gaji atau hutang anda, bukan mereka yang akan beri duit jika anda susah jadi 
teruskan sahaja.

9. TAKUT BUAT KEPUTUSAN

Halangan seterusnya adalah takut membuat keputusan. Masih lagi berteka-teki dan 
ada rasa ragu-ragu. Ingat keraguan adalah musuh utama untuk berjaya. Jika anda 
sudah memilih untuk menjadi kaya dengan RM1 juta sebulan, sepatutnya sejak hari 
pertama lagi anda sudah bergerak ke arah itu. Anda harus berani buat keputusan dan 
mula bercakap pada diri sendiri sekarang.

10. TIDAK BERTANGGUNGJAWAB

Anda bertanggungjawab untuk kejayaan dan juga kegagalan diri anda. Sekiranya 
anda bercakap yang anda mahu RM1 juta setahun anda harus berusaha ke arah 
itu. Cuma anda perlu bersabar, percaya pada setiap proses dan bertanggungjawab 
dalam setiap tindakan yang dilakukan. 

11. TAKUT MALU

Roadblock yang turut menghalang kejayaan adalah sikap takut malu. Malu apa orang 
lain kata, malu sekiranya impian tidak tercapai. Malu jika menjadi kaya. Malu yang 
tidak bertempat.

Buat apa nak malu kerana jika anda miskin adakah ada orang yang datang membantu 
anda? Oleh itu jangan malu seandainya dengan kejayaan anda, anda mampu 
memberi manfaat kepada orang lain. Seperti memberi orang lain peluang pekerjaan. 
Niat harus betul, jika anda ingin berjaya dalam bisnes sebab nak bantu lebih ramai 
orang, mengapa anda perlu rasa malu mengejar impian anda?
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12. TAKUT TIDAK MENJADI

Ramai yang ada perasaan takut sekiranya apa yang diusahakan tidak menjadi. 
Takut gagal dan takut rugi. Namun sebenarnya untuk mengelak perasaan ini ikut 
sahaja setiap proses yang ditunjukkan. Jika gagal sekalipun tidak mengapa. Ia satu 
pengajaran. Jadi lalui sahaja.

13.  BATASAN DAN KEKURANGAN

Pernah dengar tak ada yang berkata jika aku berniaga siapa yang nak beli? Atau ada 
ramai yang berniaga baju, baju aku boleh laku ke? Malah ada yang berkata, jika saya 
berniaga nasi ayam di sini, orang lain tidak akan boleh berniaga.”

Jika anda bersikap sebegini, bermaksud anda ada kepercayaan yang sangat teruk. 
Anda tidak yakin dengan rezeki Allah. Percayalah Allah Maha Berkuasa dan boleh 
memberikan rezeki sebanyak yang Dia mahu. Jangan mencipta batasan dan takut 
pada kekurangan.

14. TAKUT TIADA REZEKI

Biasanya belum buat apa lagi sudah takut jika tiada rezeki. Janganlah bimbang 
mengenai rezeki. Segalanya Allah sudah aturkan asalkan anda berusaha dengan 
bersungguh-sungguh. Ingatlah, Allah akan beri rezeki kepada sesiapa yang 
bersungguh-sungguh mendapatkannya.

“Man jadda wa jadda.”

Sesiapa yang berusaha (Insya-Allah) akan mendapat apa yang diusahakannya”.

15. PERCAYA REZEKI SANGAT LUAS

Sesiapa yang berusaha dengan ilmu yang betul dan cara yang betul dia pasti 
mendapat hasilnya. Percaya rezeki Allah itu sangat luas, jadi jangan cuba hadkannya. 
Jangan rasa bila anda berniaga orang lain tidak boleh berniaga. Anda seorang saja 
boleh kaya orang lain tidak.
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“Jika kamu bertawakal kepada Allah benar-benar tawakal nescaya 
Allah merezekikan kamu seperti DIA merezekikan burung. Burung 

keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang dalam keadaan 
kenyang” (Riwayat Ahmad, al-Tirmidzi, sahih).

 

16. SALAHKAN ORANG LAIN

Ini sikap yang perlu anda elakkan. Apabila anda gagal, anda salahkan jurulatih, guru 
dan rakan anda. Anda asyik menyalahkan orang lain dan tidak pernah mengakui 
kesalahan anda sendiri.

“Berniaga tapi tak ada ilmu. Langgar sana sini.”

“Buat perjanjian perniagaan dengan rakan bisnes tetapi gagal, anda salahkan rakan 
niaga anda.  Buang sikap suka menyalahkan orang lain ini. Cuba selami dan hayati 
apa yang anda lakukan. Sudah cukupkah ilmu? Adakah kegagalan berpunca dari 
sikap anda sendiri?

Terlalu banyak kisah orang yang gagal dalam bisnes tetapi menyalahkan mentor. 
Mereka tidak muhasabah diri dengan melihat kelemahan sendiri. Apa yang berlaku 
adalah mereka tidak komited, tidak hantar laporan, tidak percaya proses, tidak 
mengikut apa yang diminta. Saya minta dia buat A dia buat X, Y, Z. Itulah punca 
kegagalannya. 

Sebenarnya untuk menjadi usahawan berjaya anda boleh sahaja belajar di Internet 
atau menerusi Google. Tetapi adakah berkesan? Ilmu harus dipelajari, perlu berguru 
dan diamalkan. Ya betul pilihan di tangan masing-masing tetapi sekiranya anda ada 
ilmu, mengamalkannya, percaya kepada setiap proses, beri komitmen yang tinggi 
sebagai pelajar, Insya-Allah anda pasti berjaya.

“Apa gunanya hidup jika kamu tidak 
mencuba melakukan sesuatu yang luar biasa?” 

- John Green
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Apa erti struggle dalam Bahasa Melayu? Struggle itu kepayahan atau 
kesusahan. Saya dapati ramai orang yang berjaya pernah melalui fasa 
kesusahan atau struggle. Saya memang akan jadi sedih kalau bercakap 
pasal ini. Mata saya akan berwap sedikit. Ya, saya feeling. Saya yakin 
setiap orang mempunyai kesusahan mereka tersendiri. Bagi saya, 

struggle ini sangat subjektif. Struggle ini tidak semestinya dia menghadapi keperitan, 
kejerihan dan kepayahan. Apa maksud struggle sebetulnya? Adakah struggle ini 
bererti kemiskinan? Atau kepayahan dari segi kewangan. Sebenarnya apabila kita 
bercakap tentang struggle, What does it mean to you?

Catatan saya ini ada misi. Target saya, mahu keluarkan potensi yang ada dalam diri 
anda. Supaya dapat menjadi lebih baik, menjadi lebih bersedia, sangat bersedia, siap 
siaga; dalam urusan perniagaan anda. Ini dapat membuatkan anda leap forward. 
Pergi berkali ganda mara ke hadapan, Insya-Allah. Kita juga mahu atasi roadblock 
yang ada dalam diri supaya anda kekal on track dalam dalam dunia perniagaan 
atau dunia digital marketing. Adakah anda semua okay apabila saya hendak kongsi 
tentang apa yang saya sendiri saksikan?

Ayuh, baca dan hadam kisah saya kali ini. 

Zaman Kanak-Kanak Yang Tidak Indah

Dalam perjalanan hidup saya, ada banyak benda yang saya struggle. Terlalu banyak. 
Pertama, dulu saya struggle dengan keyakinan diri. Saya ada masalah dengan 
keyakinan diri. Masa sekolah dulu saya takut hendak pergi ke tandas. Takut nak 
minta izin dengan cikgu sebab tiada keyakinan diri. Sejak saya tadika lagi saya sering 
dibuli. Masa itu saya di tadika di Pontian, Johor. 

Pernah sapu tangan saya yang diberi mak saya diambil murid lain. Saya sendiri 
tidak tahu kenapa saya dibuli semasa di tadika. Saya pula jenis tidak melawan dan 
pendiam. Budak-budak datang kacau, saya pula tidak begitu hendak bagi respon. 
Mungkin kerana saya tidak yakin untuk berdepan dengan orang asing apatah lagi 
orang yang saya tidak kenal.

Masa  kecil  dulu, saya ambil masa kalau nak kenal seseorang. Saya memang ada 
isu tidak tahu nak melawan. Saya  akan  terima  sahaja apabila orang buli saya. Saya 
akan reda. Saya tidak buat apa-apa. Mungkin sebab saya takut. 

Mungkin juga sebab saya tidak suka pergaduhan dan keganasan. Malah hendak 
bercakap atau bersuara pun saya takut. Saya memang tiada keyakinan diri. Saya 

S T R U G G L E  M E M A C U  I M P I A NBAB 5



69

B A N G K I T  B I S N E S  D A R I  K R I S I S S O L U S I  B I S N E S  &  P E M A S A R A N  D I G I T A L

terasa ada benda tersekat di tekak saya ini saat mahu bercakap. Saya jadi tidak 
mampu untuk bersuara.

Sukar apabila berhadapan dengan masalah sebegitu, ia membuatkan saya menjadi 
seorang yang timid atau penakut. Saya takut hendak membuat keputusan. Saya 
takut hendak menyatakan apa yang saya nak kata. Saya takut nak ekspresi diri. 
Saya adalah jenis yang ikut sahaja apa yang orang lain fikir. Sebab tidak mahu ada 
perbalahan. Saya takut apabila saya bercakap, ada orang tak boleh terima.

Saya memang tidak akan bercakap. Dalam minda saya, I am not good enough. Saya 
selalu tengok budak lain yang mereka itu extrovert dan outstanding. There are so 
many struggles in my life masa itu. Saya ini dulu bersekolah Cina. Itu sahaja sudah 
membuat saya struggle. Saya dilihat sebagai itik hitam dalam kalangan itik putih. 
Demikianlah perumpamaannya.

Failure Mengepung Diri

Saya sentiasa berasa diri saya ini diasingkan. For whatever reason, mungkin orang 
itu tidak mengasingkan saya pun, namun saya yang terasa begitu. Saya kadang-
kadang terfikir kenapalah mak ayah saya hantar saya ke sekolah Cina. Tidak semena-
mena saya ada masalah hendak berkomunikasi dengan orang. Halangan atau the 
roadblock saya alami ini adalah pengalaman yang saya lalui sendiri. Saya memang 
ada banyak struggles. Apatah lagi saya ini banyak failure. Banyak benda saya rasa 
saya gagal. Saya masuk lumba lari di sekolah. Sah-sahlah saya tidak akan menang!

Sehingga saya ada satu persepsi, apabila sudah cuba sekali tidak menang dan kali 
kedua tidak menang, tidak kisahlah masuk apa-apa pertandingan pun saya pasti 
akan kalah!

Rumah sukan saya dulu ialah Rumah Hijau. Nampak sahaja kelibat saya masuk 
Rumah Hijau, orang dalam rumah itu geleng kepala. Faham tak perasaan ini? Saya 
masuk sahaja, budak-budak terus geleng kepala. Mereka berbisik sesama sendiri 
macam ada suara bergema di langit, “Matilah kita, tak boleh menang”. 

Maka saya cuba juga masuk lumba lari, dan saya dapat tempat terakhir. Kali kedua 
cuba masuk lumba lari juga dapat tempat terakhir. Selepas itu pun saya masuk 
olahraga, percaya tidak? Dahsyat gila, bukan!

Saya paling takut masuk olahraga. Banyak benda kena buat. Lumba lari, lompat 
pagar, lompat jauh dan sebagainya. Ada satu peristiwa ini memang tidak boleh saya 
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lupakan. Masa itu, saya sangat bengang sebab semua acara saya masuk, semua 
tidak  boleh menang. Saya jadi sangat bengang. Saya rasa sangat malu dengan diri 
saya. Saya rasa “I’m so such a failure”. Nak tahu apa saya buat? Itu kali terakhir saya 
mendekatkan diri saya dengan aktiviti olahraga di sekolah.

Mata Rumah Hijau tidak naik sebab saya. Agaknya warna Rumah Hijau yang 
gemilang itu sudah bertukar menjadi warna lain gara-gara saya!  Jiwa  saya  kacau-
bilau!  Saya  kena  buat  sesuatu. Saya kena buktikan saya boleh. Saya takut saya 
kena buang dari rumah sukan. Masa itu saya dalam darjah lima. Saya takut naik 
darjah enam, saya tiada rumah sukan! Hah begitu dahsyat sekali pemikiran liar saya!

Saya Mahu Jadi Superman!

Saya pun nekad untuk masuk acara lompat jauh.  Saya juga berazam hendak 
memecut berlari laju-laju. Saya yakin momentum berlari laju, saya mampu lakukan! 
Pada tahap yang senang, saya boleh buat. Namun apabila sampai ke level yang 
susah, saya menjadi tidak yakin. Tiba-tiba saya terfikir, aku lumba lari pun gagal, tarik 
tali pun gagal. Orang suruh main ceper pun gagal! Saya rasa lebih kecewa daripada 
emak si Pekan yang kempunan telur ikan tembakul! Eh, saya tak mahu gagal lagi!

Demikian ikrar saya dalam hati. Namun saya ini memang tidak berlatihlah. Membuat 
latihan bersukan memang saya out-lah! Masa hendak lompat jauh itu, saya bayangkan 
saya jadi superman. Kenapa? Superman is my favourite superhero. Saya pula sudah 
bertekad tidak mahu menjadi punca kegagalan kepada Rumah Hijau lagi.

Pertama kali masa itu, saya berasa saya lari begitu laju. Saya pun lompat ala ala 
superman. Di saat selepas saya lompat itu, saya jejak ke tanah sahaja, my whole 
body jatuh. Hendak tahu apa jadi? Mata saya terbalik jadi putih. Saya terus blackout. 
Saya pengsan. Kemudian Rumah Hijau semacam bising. Damn! Bunyinya bagai 
hendak kata mereka akan kalah sebab saya. Selepas itu, datanglah gerombolan 
PBSM hendak selamatkan saya. Dan kemudian segalanya menjadi sejarah hitam 
yang gelap gelita untuk saya dalam Rumah Hijau! 

Saya Loser!

Maka, saya pun buat keputusan, saya tidak boleh masuk apa jua jenis acara 
olahraga selepas itu. Perkara itu menjadi satu trauma kepada saya. Tahu tak trauma 
itu memberi kesan kepada apa dan bagaimana? Trauma itu memberi  impak yang 
sangat besar kepada saya. Saya rasa saya seorang loser.
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Dalam dada ini tersemat rasa saya tidak boleh menang. Buat saya rasa tidak 
mampu hendak bersaing dengan orang lain. Buat saya rasa tidak boleh do better 
than anyone else. Saya rasa saya tidak ada keyakinan hendak buat apa-apa. Itulah 
struggle terbesar saya. Perasaan ini menghantui diri saya untuk masa yang lama 
juga. Di saat saya hendak buat sesuatu benda yang saya tidak biasa, saya akan 
fikir ini mesti satu lagi detik yang saya akan gagal. Perkara ini membuatkan saya 
takut nak bertanya apabila saya tidak tahu sesuatu benda. Roadblock ini amat tinggi 
temboknya dalam diri saya.

Dewasa Penuh Kisah Luka

Kalau anda mahu tahu, saya juga pernah gagal dalam perkahwinan. Saya gagal 
dalam pernikahan saya yang pertama. Saya pernah hampir muflis. Tiga tahun 
pertama saya buka perniagaan. Sayang ia tidak mendatangkan sebarang hasil pada 
tahun 1998-2000. Namun, ada satu turning point yang berlaku dalam hidup saya. Ada 
banyak sebenarnya. Namun inilah turning point terbesar dalam hidup saya.

Turning point saya ialah apabila saya mendapat nasihat yang amat bagus. Saya 
gagal perniagaan untuk tiga tahun. Saya berhenti kerja. Habis belajar dari UiTM, 
saya terus dapat kerja di tempat saya praktikal. Di firma Investment Stock. Mereka 
terus ambil saya menjadi pekerja mereka. Mungkin sebab semasa praktikal dahulu 
saya agak bagus. Tambah pula, saya fasih Bahasa Cina. Menjadi satu kelebihan 
kepada saya.

Namun halangan wujud dari emak saya yang enggan melepaskan saya keluar. Emak 
saya jika boleh mahu saya bekerja di depan rumahnya sahaja!

Bidang tugas saya ialah menjadi orang di belakang tabir yang membuat trading untuk 
orang yang telah membuat pelaburan. Terjadi juga situasi yang timbulkan macam diri 
saya ini seorang loser. Saya cenderung membuat pelaburan di market sendiri. Pada 
mulanya saya teruja. Andaian saya boleh membuat duit melalui investment saya. 
Tapi yang terjadi ialah saya menjadi rugi dan rugi. Pelaburan itu bukan duit saya, duit 
orang. 

Rugi Sana Sini

Mereka amanahkan saya lakukan trading. Peristiwa itu memberikan negativity 
programming kepada saya tentang success dan failure. Saya berasa diri saya ini 
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sentiasa diserkup dengan nasib malang. Saya tidak pasti, adakah kalian pernah 
merasai detik dan perasaan sebegini.

Saya pernah rasa yang saya memang tiada luck. Macam saya tidak deserve things. 
Orang lain buat jadi, saya confirm tidak jadi. Saya buat perniagaan selepas 1998, 
selepas saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja selepas kerugian yang saya lakukan. 
Saya hilang mood macam saya rasa I cannot do this. Saya macam ada mentaliti tidak 
berjaya buat benda ini, maka saya akan lompat buat benda lain. Saya pun ambil 
keputusan hendak berhenti kerja. Saya mula terfikir apa perniagaan saya hendak 
buka? Saya pun mula berniaga macam-macam. Turning point saya, saya rasa hidup 
saya ini penuh dengan kegagalan.

Yang pasti, saya bersyukur kerana saya melalui fasa kegagalan itu pada usia yang 
muda. Pada tahun 1998 sehingga 2000 macam-macam benda saya cuba untuk 
berniaga. Antaranya kelapa, unit trust, Takaful, insurans, produk kesihatan, produk 
kuruskan badan, Kacip Fatimah, Kacip Tidak Fatimah semua dah pernah saya 
jual. Saya juga pernah deal dengan recycle punya waste. Saya pernah gagahkan 
diri meredah dari utara ke selatan membeli barang-barang recycle. Saya bertabah 
membeli besi-besi buruk. Saya keluar modal beli barang elektronik lama. Sebab 
dalam itu ada tembaga. Saya bersabar, semua tembaga itu saya kumpul banyak-
banyak kemudian jual.

Dalam masa tiga tahun itu seribu jenis pekerjaan saya buat. Saya berpengalaman 
berurusan dengan kedai jamu dan kedai kesihatan. Saya tahu apa kehendak 
mereka. Berapa peratus untuk mereka. Semua itu saya pernah lalui dari utara, Johor, 
Kelantan sehinggalah ke Kuala Lumpur. Namun semua itu tiada satu pun buat saya 
jadi jutawan. Kemudian pada waktu itu perasaan gagal saya terlalu tinggi. Di saat 
saya lakukan coaching atau membimbing orang saya boleh faham segala yang orang 
rasa.  Saya  tahu perasaan kecewa ini apabila kita cuba sesuatu namun tidak dapat. 

Mengimbau Takdir Diri

Sampai pada peringkat saya terfikir kenapa semua benda saya buat tidak jadi. Saya 
tiada pilihan sehingga saya terpaksa refinance rumah emak ayah saya. Ambil duit 
itu hantar ke Amerika konon hendak membuat pelaburan. Namun tiada hasil pun. 
Bermula detik hitam dalam diri di saat saya terpaksa meminjam duit dengan Ah Long 
dan bank. Hidup saya seperti berlari dengan bayang-bayang sendiri. Pihak bank mula 
memburu saya untuk menagih hutang. Hidup menjadi kacau-bilau dan begitu kusut. 
Terlalu banyak dugaan dan kegagalan saya sekitar tahun 2000. Pada peringkat ini 
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saya sering termenung dan mencari jawapan pada soalan sendiri. Mengapa hidup 
saya penuh dengan kegagalan? Ada detiknya saya melukis timeline kembara hidup 
saya sejak lahir.

Saya lahir 14 November 1974, bersamaan hari Khamis, 29 Syawal tahun 1394 
Hijriah. Bumi Kota Bharu, Kelantan menjadi tanah kelahiran saya. Pun begitu saya 
membesar di Pontian, Johor. Emak saya orang Melaka. Ayah orang Jeram, Selangor. 
Kehidupan saya sewaktu sekolah sangat berwarna-warni. Disebabkan ayah saya 
kakitangan kerajaan, saya biasa hidup berpindah-randah.

Ketika di Pontian, sebelah pagi saya menghadiri Sekolah Cina. Di sebelah petang, 
saya tidak pernah culas hadir ke sekolah agama. Saya mengambil peperiksaan 
Sijil Rendah Pelajaran pada usia 14 tahun iaitu di tingkatan dua. Saya pelajar 
yang cemerlang juga ketika itu namun sayangnya saya tidak boleh lompat terus ke 
tingkatan empat. Saya tidak layak masuk lompat kerana usia yang rendah. Saya kena 
masuk tingkatan tiga juga. Sistem pendidikan kita sedikit sebanyak mengecewakan 
saya ketika itu.

The Struggle Is Real

Saya akui, saya tidak pandai namun saya rajin. Saya sangat rajin belajar. Semua 
yang saya sentuh sepanjang tahun 1998-2000 tidak menjadi. Apa yang saya pegang 
melingkup. Malang pun banyak dalam hidup saya. Sehinggalah satu ketika saya 
tekad. Saya minta hendak laksanakan perjumpaan dengan tiga orang jutawan 
Melayu, anak kelahiran Melaka. Saya cuba hendak dapatkan jawapan. Macam mana 
hendak membina perniagaan yang berjaya. Sadisnya, seorang jutawan yang ingin 
saya temui itu sibuk. Dia sibuk di padang golf! Kenangan ini melekat di hati saya. 
Peristiwa itu buat saya sentiasa ingat dan berpesan pada diri sendiri. Kalau sudah 
menjadi kaya, jangan jadi orang kaya yang tidak menyumbang kepada masyarakat. 
Jangan sesekali menjadi jutawan yang sombong. 

Jutawan kedua pula dia sibuk dengan hal poligami. Peristiwa itu  tidak sekuman 
pun buat saya teringin hendak berpoligami, selepas kegagalan perkahwinan pertama 
saya. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesempatan bertemu dengan isteri saya sekarang. 
Beliau seorang wanita yang benar-benar menjadi sayap kiri dan kanan saya.

Jutawan ketiga yang saya ingin temui pula ialah seorang kontraktor. Dia mendapat 
banyak tender projek. Maka disebabkan kekangan masa, dia tidak sempat hendak 
berjumpa saya. Saya akui tiada seorang daripada mereka yang mengenali saya. 
Niat saya sekadar ingin berjumpa, ingin belajar dan mendengar kisah pengalaman 
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mereka. Bagaimana mereka menjadi jutawan, berjaya dan menikmati hidup yang 
tampak hebat. Ya, saya sedikit kecewa dengan reaksi mereka di saat saya merayu 
untuk bertemu.

Merayu Restu Emak Ayah

Saya struggle semasa muda. Saya hendak tahu bagaimana mereka mampu berjaya. 
Mungkin kerana saya muda, saya tidak sabar untuk mara ke hadapan dalam kehidupan. 
Saya sebenarnya mahu jawapan itu. Tapi sayangnya, ketiga-tiga jutawan tidak memberi 
jawapan itu kepada saya. Masa itu pula, tiada siapa boleh bagi jawapan. Kalau saya 
tanya emak saya macam mana uruskan perniagaan saya yang gagal, sudah tentu emak 
saya akan membebel marah. Emak saya pasti akan bagi khutbah Jumaat tidak habis-
habis kerana keputusan saya yang tekad berhenti kerja.

Kalau saya mengadu dengan ayah saya pula, pasti ayah akan mengungkit. “Kau tu 
dulu patut ambil medik! Kau patut jadi doktor!”.

Saya hendak tanya siapa lagi? Rujuk pada siapa?  Kalau saya tanya orang sekeliling 
saya, tiada seorang pun yang berniaga macam saya. Kalau saya tanya pun mereka 
akan bagi jawapan yang merepek. Itu struggle saya. Namun saya terus berjuang, 
saya tidak berputus asa. Ada satu perkara saya buat. Saya sentiasa berdoa kepada 
Allah SWT untuk saya keluar daripada situasi saya ketika itu. 

Itu sebabnya kuasa doa ini penting. Allah SWT tidak bantu saya dengan cara Dia 
turunkan wahyu dari langit. Kebetulan saya terjumpa seorang bangsa Cina. Semasa 
tiga tahun saya berniaga, ada ketika saya lakukan jual beli hartanah. Namun satu 
hartanah pun tidak terjual. Saat itulah saya berkenalan dengan Peter. Dia datang ke 
syarikat real estate property. Di saat itu dia tidak pandai langsung berbahasa Melayu. 
Kebetulan saya sahaja orang Melayu yang boleh bercakap Cina maka saya menjadi 
penterjemah di kala dia berurusan untuk jual beli tanah dan sebagainya.  Namun 
urusan jual beli tidak pernah terlaksana pun. Cumanya, Peter menjadi kenalan saya.

Tahun berikutnya, saya terserempak dengan Peter. Saya bercakap dengan dia yang 
saya bermasalah. Dia membalas tegas pada saya, “Apa kau hendak? Nak pinjam 
duit tidak boleh”.

Saya tidak peduli reaksinya. Saya hanya mahu nasihat dia dalam bidang perniagaan. 
Saya tekad. Pada hemat saya, dahulu saya pernah  bantu  dia  dalam  berurusan. 
Biarpun gagal tapi saya mahu nasihat sahaja sebagai timbal balas. Peter menyedari 
semangat saya. Dia mempelawa saya ke rumahnya. Itulah turning point saya.

S T R U G G L E  M E M A C U  I M P I A NBAB 5
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Begitu mudah dan indah di kala Allah SWT mengirimkan bantuan untuk saya. Diri ini 
ditemukan dengan orang yang betul. Saya dititipkan nasihat melalui Peter. Nasihat 
yang betul itu sampai ke hari ini kesannya begitu mendalam untuk saya. Satu nasihat 
yang salah akan punahkan  segala-galanya. Demikian pentingnya nasihat yang betul 
ini. Saya berkongsi kisah dengan Peter akan situasi saya. Saya bercerita perihal 
perniagaan yang asyik gagal tiga tahun itu. Peter gelakkan saya sebab tiada siapa 
mengajar dan membantu saya.

Spontan dia bertanya saya, siapa ajar saya berniaga. Saya jawab polos, UiTM. Dia 
asak saya dengan  pertanyaan apakah  pensyarah  UiTM  saya  itu, pernah  berniaga 
atau tidak. Saya pula jawab seadanya dan sejujurnya yang saya tak tahu. Saya 
kemudian menghubungi sendiri pensyarah saya. Jawapan yang saya  terima, beliau 
tidak pernah berniaga. 

Peter berpesan pada saya supaya buat perniagaan dengan bekerja di bawah orang 
dahulu. Belajar buat sales. Cari syarikat, minta kerja dan belajar buat marketing. Saya 
tanyalah, kenapa? Jawabnya, sebab saya dahulu, tiada guru hendak mengawasi saya. 
Tegas dan selamba nada Peter.

“Kalau aku kata kau patut buka perniagaan baru, kau akan melingkup lagi!”. Berdesing 
telinga saya. Tapi saya akur dengan pesanannya.

Tambah pula pada tahun 2000, tiada seminar macam zaman sekarang. Saya pun 
pergi mencari syarikat untuk bekerja. Saya sentiasa berasa diri saya tiada luck. Jadi 
saya pun dalam hati reda sahaja. Jadi atau tidak jadi, lain cerita. Saya pun cari di 
surat khabar. Yalah, zaman tahun 2000 kan. Saya cari kerja di surat khabar The 
Star. Saya terjumpa ada satu syarikat. Syarikat dari UK yang membuka cawangan di 
Melaka dan mereka memerlukan trainee. Latihan diberikan, commission-based dan 
berpotensi untuk mendapat RM8,000 sebulan. Kalau buat dengan lebih baik, boleh 
dapat sampai RM20 ribu sebulan.

Sinar Yang Menanti

Saya pun teruja dengan tawaran ini. Syarikat itu membuat servis telco dan perniagaan 
kad kredit. Masa itu bulan November tahun 2000, saya pun pergi temuduga. Selepas 
itu, mereka tunjuk saya demo mereka buat sales. Mereka pergi ke kawasan industri, 
pergi door-to-door iaitu pergi rumah orang. Kemudian orang syarikat itu bertanya 
saya, “Anda boleh buat?”.

Saya pun setuju sahajalah. Saya cakap saya akan belajar. Saya pun masuk kerja di 
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syarikat tersebut pada 2 Januari 2001. Saya tidak akan lupa tarikh itu. Tarikh itulah 
turning point seluruh hidup saya.

Seluruh hidup saya selepas itu berubah. Bukan maknanya selepas hari itu saya 
menjadi jutawan. Tidak. Namun itulah hari yang saya mula belajar. Saya tekad 
hendak belajar. Ada orang yang mengajar sambil bekerja. Dan pada waktu itu, saya 
menyerah diri sebagai seorang trainee. Kerja itu tiada gaji tetap. Semua berasaskan 
komisen. Saya memang malu dengan emak saya. Segan tidak terkata kala emak 
saya tanya, “Berapa gaji kau?”. Saya jujur, saya jawab tiada gaji tetap. 

Ketika itu saya kena buat sales kad kredit projek HSBC. Selama ini persepsi saya, 
hidup ini sentiasa dirundung malang. Saya gagal. Namun apabila masuk dalam 
training itu, semua persepsi saya berubah. Saya semakin yakin dengan diri sendiri. 
Andai saya bercakap dengan orang, kemudian orang menolak, saya anggap tak 
mengapa!

Its okay. Mungkin dia tidak mahu hari ini. Entah esok lusa dia hendak. Kalau saya 
jumpa ada orang yang hendak kad kredit HSBC, itu adalah satu kejayaan bagi saya. 
Setiap hari saya pergi ke field buat presentation, pergi event, rumah ke rumah dan 
sebagainya. Impian or mission saya ialah hendak cari orang yang memerlukan kad 
kredit HSBC.

Akhir sekali, saya diberi kepercayaan memulakan syarikat saya sendiri. Majikan 
saya itu meletakkan kepercayaan dan tanggungjawab pada saya. Diserahkan 
sebuah syarikat di bawah nama saya. Mereka yakin dengan kemampuan saya untuk 
mengendalikan satu syarikat baru.

Turning Point Dalam Hidup

Tarikh 1 September 2001 adalah mulanya saya mengendalikan syarikat saya sendiri 
namun di bawah kontrak syarikat advertising and marketing. Allah menyambut doa 
saya selama ini. Allah mendengar rintihan saya. Lebih kurang selama tujuh tahun 
sehingga tahun 2008, saya memacu kejayaan cemerlang. Saya memiliki rangkaian 
sales team seramai 1,500 orang di seluruh Malaysia!

Semua benda dalam diri saya berubah. Sebab apa? Saya upgrade diri saya dengan 
ilmu. Saya belajar tanpa jemu. Saya dahaga ilmu. Saya mencari guru. Saya rendahkan 
ego saya. Adat, adab dan tertib orang mahu belajar haruslah merendah diri.

Alhamdulillah, akhirnya saya berjaya bina pasukan di bawah satu syarikat pengiklanan. 
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Daripada situ perniagaan saya terus berkembang dan berkembang sehingga dapat 
melahirkan ramai jutawan. 

Saya travel hampir ke seluruh pelosok dunia. Saya beli kereta Ferrari hasil daripada 
perniagaan dan menang banyak anugerah.

Sebab apa? Sebab saya upgrade diri saya dengan belajar. Dengan berguru. Saya 
lapangkan dada dan fikiran, kosongkan cawan (fikiran) dan penuhi dengan ilmu. Saya 
rendahkan diri. Semua ini membuatkan hidup saya berubah. Selama ini, malangnya 
hidup saya sebab saya tiada ilmu.

Sebab itu saya tekad saya tidak mahu mereka jadi seperti saya yang beberapa kali 
‘langgar dinding’ dan gagal dalam perniagaan.

Saya ceritakan bukan sebab ingin menunjuk, tetapi saya ingin buktikan setiap impian 
boleh jadi kenyataan. Saya hendak tunjuk walaupun saya struggle dan banyak 
halangan tetapi jika ada matlamat yang jelas dan panduan yang betul, Insya-Allah 
kita akan dapat mencapai kejayaan. 

Jadi saya simpulkan 5 elemen penting yang membuatkan saya berjaya iaitu M E S T I.

1.    M - MATLAMAT

M ialah matlamat. Anda mesti ada matlamat. Kalau anda ada hendak buka 
perniagaan, jangan buat sebab orang lain buat. Anda mesti buat sebab hendak 
memenuhi matlamat anda sendiri. Matlamat itu mestilah matlamat yang sangat 
kuat. M yang kedua ialah mentor. Anda perlukan pembimbing. Sampaikan hari ini, 
sebarang bidang yang ingin saya kuasai, saya akan cari mentor guru yang terbaik 
yang boleh bimbing saya.

Sebab bagi saya, itu jimatkan masa saya. Kenapa masa saya sekolah dulu masa 
saya masuk olahraga saya fail? Sebab saya tidak berguru. Ada latihan, saya tidak 
pergi. Ada jurulatih, saya tidak bertanya. Itu sebab lompat macam superman. Itu 
sebab saya sentiasa dapat tempat terakhir apabila lumba lari. Apabila saya berhenti 
kerja, buat perniagaan saya sendiri, saya tiada mentor. Saya hanya ikut sedap hati 
saya sahaja. Sebab apa? Saya rasa sudah cakap pandai. Saya belajar investment 
analysis, CGPA saya 3.76. Saya rasa sangat power. 9 subjek saya semasa final 
exam ialah A, satu sahaja A-.

Saya rasa dari segi belajar saya agak not bad.
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Tapi saya gagal apabila buka perniagaan. Tapi apabila dapat satu nasihat yang bagus 
daripada Peter, segalanya berubah. If anda have the right guidance, dia shortcut kan 
hidup anda sebenarnya.

Apa yang berlaku ialah saya grow under the right mentor sampailah saya berjaya 
run the whole Malaysia. Pada tahun 2006, saya dinobatkan sebagai organization 
head dalam Malaysia. Tahun 2007 tahun terakhir saya bersama syarikat tersebut. 
2008 pula saya terminate contract. Kemudian saya bercadang hendak buka syarikat 
pengiklanan sendiri. Saya juga buat training. Sebab ramai orang apabila saya suruh 
buat marketing, mereka tidak tahu apa itu marketing. Akhirnya saya memberi latihan 
asas kepada mereka.

Saya juga ada pemahaman yang kuat tentang brand leadership. Pengalaman saya 
bersama TM Net untuk projek Streamyx sangat mematangkan saya. Peringkat awal 
mula-mula masuk Malaysia orang tidak kenal apa itu Streamyx. Kita terlibat untuk 
build the brand. Alhamdulillah team saya cemerlang untuk membina jenama itu. 

2.    E - EMOSI

Tetapi saya tambah dengan ilmu. Dia akan jadi ELMO. Kenapa kena ada ilmu ini? 
Sebab ilmu ini perlu dipelajari dengan cara penghayatan emosi bukan dengan akal. 
Macam mana hendak menghayati ilmu? Kita kena praktikkan ilmu yang kita pelajari. 
Kena praktikkan apabila kita buat, kita akan menghayatinya.

3.    S - STRATEGI

Semua benda akan ada jalan pintas  jika ada strategi. Semua benda akan jadi mudah 
jika mempunyai sistem dan proses yang betul. Sebagai usahawan perlu ada strategi 
dan sistem yang betul. Sebagai contoh jika anda mahu membina rumah, anda tidak 
boleh terus membuatnya sahaja. Perlu ada pelan, struktur, kerangka rumah, perlu 
ada strategi agar dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan.

4.    T - TINDAKAN

Untuk berjaya perlu ada tindakan yang berani. Tindakan yang betul. Tindakan yang 
luar biasa. Perkara ini semua sangat penting. Tapi tindakan ini mesti ada nasihat yang 
betul. Tanpa nasihat yang betul anda akan kekal di situ. Semua ini perlu dipelajari, 
bukan main redah sahaja.
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5.   I - IMPIAN

Anda mesti ada impian yang jelas. Penting juga untuk anda yakin dengan kuasa Ilahi. 
Pergantungan impian akan tercapai dengan kuasa Allah. Itu anda kena percaya dan 
yakin. Jika anda berusaha sekuat mana sekalipun, jika Allah tidak mengizinkan ia 
tidak akan menjadi.

“Orang Yang Berjaya Biasanya Menulis Senarai Tugasan Mereka 
Setiap Hari Dan Mereka Yang “Biasa-Biasa” Biasanya Tidak Menulis 

Apa Tugasan Harian Yang Mereka Perlu Capai.”

Sistem Yang Tepat

Perniagaan ini memerlukan the right system. The right step. Contoh kita hendak buat 
perniagaan bakeri. Perniagaan mesti ada stepnya. Kita mesti akan ikut step buat kek 
yang betul. Kita tidak akan sesuka hati buat kek tanpa step yang betul. Step itu boleh 
dipanggil sebagai sistem. Di saat kita ada sistem, bukan kita seorang sahaja boleh buat 
benda ini. Malah, kita boleh latih orang lain untuk buat. Maka daripada hanya satu kek, 
kita mampu jual 1,000 kek. Barulah perniagaan kita ini boleh berkembang. Kita buat 
perniagaan ini, kita kena bina sistem. Kalau kita ada sistem yang bagus, semua proses 
ini akan berjalan dengan cepat dan mudah. Barulah perniagaan kita boleh grow dengan 
sales yang berjuta-juta. Sistem menjadi tunjang kekuatan perniagaan.

Demikianlah kehidupan saya berubah. Saya mencapai juta saya yang pertama pada 
usia 32 tahun. Alhamdulillah! Pada tahun keramat 2006, saya merasa first million 
saya.

Kehidupan saya selepas itu memang berbeza daripada sebelumnya. Kepada Titan,  
kerana itulah perlu ada sistem dan anda perlu tahu branding anda dengan jelas. Tahu 
dan kenali produk sendiri. Saya akan bantu ledakkan brand anda.

Sejak 2001 saya menghadam segala ilmu dan pengalaman dalam bidang pengiklanan 
ini. Di situlah kepakaran saya. Brand leadership, marketing leadership, di sinilah 
kemahiran saya. Selagi diberi kepercayaan, saya akan bantu mengubah semuanya 
menjadi sales dalam skala yang besar. Saya ada pengalaman menguruskan branding 
besar di seluruh Malaysia. Insya-Allah saya tahu selok-belok mengendalikan projek 
from zero sehingga menjadi billions. That is my specialization.
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Pada tahun 2001, saya dipaksa oleh mentor tempat kerja saya, Mr. Bala untuk menulis 
101 impian. Dia bagi masa saya dua minggu untuk siapkan tugasan tersebut. Namun 
sepanjang dua minggu, saya masih beku. Saya hanya buat pada hari terakhir Saya 
buat pada hari ke-13. Saya cepat-cepat tulis 101 impian peribadi. Sebab rules kalau 
saya tidak hantar kerja itu, Mr.Bala itu akan buang saya dari syarikat. Pada hemat 
saya, arahannya itulah memaksa saya meletakkan matlamat dan goals besar. Jadi 
bagi saya, masalah kecil-kecil ini benda biasa bagi saya. Apabila matlamat kita sudah 
besar, tiada apa yang boleh menjadi lebih besar daripada itu. Insya-Allah semua 
masalah kecil is nothing. 

Jadi kita kena besarkan matlamat kita. Kena banyakkan matlamat kita. Alhamdulillah 
saya ada cikgu yang bagus. Saya berjaya sehingga ke hari ini.

Timeline Dan Takdir Hidup Seorang Azizan

• Tahun 1982, umur saya lapan tahun saya mula menjual nasi lemak dan bihun 
goreng di Sekolah Cina. Emak saya masak, saya bawa pergi sekolah dan jual. 
Malah ketika itu, saya buat pre-order. Saya kecil-kecil lagi dah pandai berniaga 
pre-order!

• Tahun 1984, umur saya 10 tahun, saya mengajar tuisyen pada dua orang budak 
darjah satu. Waktu itu saya darjah empat. Saya kenal mereka sebab ayah dia 
jual roti canai di depan sekolah. Saya ajar dua budak Melayu yang baru pindah 
dari Kelantan.

• Tahun 1990, saya berumur 16 tahun dan saya mengajar tuisyen kepada pelajar 
PMR.

• Tahun 1991, saya berumur 17 tahun dan saya mula bermain saham menggunakan 
akaun kakak.

• Tahun 1992, saya berumur 18 tahun. Saya belajar jadi ejen insurans. Tahun 
itu juga saya menjual penyedut hampagas Rainbow Hydrocleaner. Saya juga 
pernah jadi ejen atau broker hartanah.

• Tahun 1993-1996 sewaktu berumur 19-22 tahun, saya mula berniaga di kampus 
UiTM saya. Saya dulu menjadi warga kampus UiTM Segamat. Saya  antara  
pelajar  batch pertama dalam bidang saya. Ketika itu saya meniaga nasi lemak. 
Ada seorang pensyarah ekonomi yang cuba saya rapati. Saya hendakkan 
ilmunya kerana saya sedar subjek ekonomi saya tidak begitu mantap. Saya ambil 
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hati beliau. Saya berterus-terang bertanya siapa yang boleh masak nasi lemak. 
Saya mahu jual di kampus. Amat menggembirakan saya apabila pensyarah ini 
memberi sokongan. Isterinya membantu saya menyediakan nasi lemak. Maka 
bermulalah kerjaya saya sebagai penjual nasi lemak di kampus.

• Tamat pengajian, saya mula bekerja makan gaji dengan pendapatan RM1,500 
sebulan. 

• Tahun 1998-2000, sewaktu berumur 24-26 tahun, saya berhenti kerja dan 
memulakan perniagaan.

• Tahun 2000, umur saya 26 tahun, saya hampir diisytiharkan muflis. Saya terikat 
hutang dengan Ah Long dan bank. Tempoh ini penuh petaka untuk saya.

• Tahun 2001, Januari, pada usia 27 tahun, saya jadi trainee door-to-door marketing 
& sales untuk produk kad kredit. September 2001 pula saya diberi peluang untuk 
memulakan syarikat pemasaran dan pengiklanan sendiri di Melaka (Prinsipal The 
Cobra Group PLC UK).

• Tahun 2002 ketika berumur 28 tahun, saya memegang portfolio pemasaran 
terbesar Malaysia untuk client TMNet Streamyx.

• Tahun 2003 ketika berumur 29 tahun, saya mendapat anugerah antarabangsa 
‘Owner Of The Year’ dan ‘Chairman Platinum Award Winner 2003’. Anugerah 
ini diberi hanya pada 11 orang sahaja yang berprestasi hebat. Alhamdulillah, 
saya sahaja yang dari Malaysia. Saya terbang ke Gold Coast, Australia selama 
seminggu.

• Tahun 2004 ketika berumur 30 tahun, expansion syarikat saya dari Kuala Lumpur 
ke Melaka. 

• Tahun 2005, ketika berumur 31 tahun, syarikat saya berkembang ke Pulau 
Pinang.

• Tahun 2006 ketika berumur 32 tahun syarikat berkembang ke Johor Bahru. Saya 
berjaya mencapai RM1 juta yang pertama.

• Tahun 2007, berumur 33 tahun, saya dinobatkan sebagai Ketua Organisasi 
Malaysia dan syarikat mempunyai portfolio yang menghampiri RM100 juta.

• Tahun 2008, ketika berumur 34 tahun, saya menamatkan kontrak syarikat dengan 
principal. Saya tekad membangunkan syarikat pemasaran dan pengiklanan 
sendiri. Saya memang ada mentor. Setiap langkah saya wajib ada mentor.
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• Tahun 2009  ketika  berumur 35  tahun, saya mengasaskan beberapa syarikat  
lain di bawah RichWorks Group of Companies.

• Saya berkongsi perjalanan hidup saya sebab setiap perkara boleh berubah. 
Saya sudah buktikan. Situasi anda boleh berubah. Jangan tersangkut  dengan  
kegagalan  anda. Sentiasa pandang ke hadapan segala yang anda ingin dicapai.

• Antara impian saya pada tahun 2001, salah satunya ialah mengembara. Saya 
sangat suka travel keliling dunia. Setiap tahun saya akan mengembara ke 
beberapa negara. Apa yang saya hendak cuba sampaikan? Impian boleh jadi 
kenyataan. Ini bukan sekadar angan-angan. Impian boleh jadi realiti. 

• Pada tahun 2001, arahan Mr. Bala yang suruh tulis semua impian saya, semua 
saya tulis. Indeed, Allah SWT tidak bagi serentak apa yang saya hendak. Allah 
SWT beri pada waktu yang terbaik di kala saya sangat bersedia untuk teroka 
dunia.

• Satu tempat yang memang saya hendak pergi ialah Cape Town, Afrika Selatan. 
Syukur! Saya pergi ke Cape Town pada tahun 2009.

• Saya juga berjaya menjejakkan kaki ke Mekah. Sewaktu ke Kyoto, isteri saya 
menyebut, “Eh, minggu ni ada Sakura blossom di Jepun. Bestnya kalau dapat 
pergi.” Dia cakap hari ini, lusa saya dah book tiket pergi Kyoto. Itulah momen 
pertama kami di Jepun.

• Saya pergi ke Las Vegas dengan salah seorang mentor saya. Dia banyak 
mengajar saya. Saya habiskan masa hampir sebulan di Amerika Syarikat. 
Dari Las Vegas ke California. Dari California pergi ke rumah beliau di Chicago. 
Dari Chicago ke London. Dalam tempoh 24 jam, dari London terbang balik ke 
Amerika Syarikat.

• Nikmat Tuhan mana yang hendak saya dustakan! Saya juga pergi ke Venice dengan 
isteri saya.

• Saya tunjuk semua gambar saya travel ini untuk dijadikan sebagai inspirasi. Isi 
tabung keyakinan, tabung impian supaya segala yang kita  hajatkan tercapai. 
Saya  luangkan masa dengan isteri di Itali selama tiga minggu. Kami pergi ke 
kilang Ferrari. Kami juga luangkan masa di Florence. 

• Saya pergi Koh Samui. 

• Saya pergi ke Paris. Bosan sebenarnya tempat ini. Di Paris ramai yang nakal dan 
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membuat kerja pencopet dompet pelancong! Melawat pun sekadar monumen 
orang yang sudah mati! Tapi kami pergi untuk dapatkan pengalaman.

• Next, saya pergi Los Angeles.

• Saya akan ulang pergi Mekah. Sekerap mungkin, Insya-Allah!

• Saya pergi Tokyo. Saya bawa anak saya pergi ke Tokyo Disneyland. Anak saya 
yang kecil itu. Bayar mahal, masuk sekejap je hendak balik.

• Kemudian saya pergi Sydney.

• Next, saya pergi Mauritius. Mauritius best.

• Saya pergi London.

• Saya naik Blue Mountain di Sydney.

• Saya pergi  New York sebab saya  buat program Columbia Business School.

• Columbia Business School is one of the top business schools in the world.

• Saya pergi Palawan Island. Saya tak hendak pergi situ lagi. Saya tidak boleh 
tahan. Dia terlalu banyak benda panggang tepi jalan. Benda yang buat saya 
loya.

• Saya pergi Pisa, Itali. Sangat best. Minum kopi sambil tengok Menara Pisa yang 
senget. Pergi Athens pun seronok juga. Saya pergi Antwerp, Belgium. Saya 
pergi Amsterdam. 

• Saya bawa emak saya ke Buckingham Palace. Masa ini saya konvo pengajian 
saya. Emak saya sebenarnya tidak mahu pergi luar negara. Saya berjaya pujuk 
mak saya. Kami habiskan masa di tanah ratu kemudian bawa emak saya ke 
Manchester. Selepas itu kami pergi Stonehenge untuk menyambung percutian.

• Saya pergi Taj Mahal di India. Itu pun seronok. Saya dengan isteri saya feeling-
feeling model tangkap gambar di sana. Kemudian, kami pergi ke Goa. Ketika itu 
juga di India saya ada kelas marketing di Delhi.

• Saya pergi Mykonos, Greece. Subhan-Allah! Sangat cantik. Buat masa sekarang, 
saya kalau hendak mengembara lagi, saya teringin melawat Greece atau Dubai.

• Satu ketika, saya bawa emak saya sambut hari lahir di Tembok Besar China.

• Bukan saya menunjuk, namun saya hendak tegaskan pada semua impian boleh 
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menjadi kenyataan. Saya hendak tunjuk diri saya yang banyak halangan namun 
kalau ada matlamat yang jelas, panduan yang betul insya-Allah anda akan capai 
kejayaan.

• Sebelum pandemik berlaku saya melawat syarikat Huawei di Shenzhen, China 
bersama titan premier. Saya juga bawa keluarga saya ke Dubai.

• Anak saya tiga orang belajar di madrasah.

• Saya ada impian hendak ada kereta Ferrari. Namun emak saya tidak izinkan 
sebab dia tidak suka saya ada kereta sport. Saya sangat pentingkan izin dan 
restu emak saya. Bagi saya reda emak ini sangat penting.

• Pada tahun 2019, apabila saya tanya emak perihal kereta, barulah emak bagi 
lampu hijau! Lega! Akhirnya saya dapatlah approval emak saya selepas 10 
tahun untuk memiliki kereta sport saya sendiri.

• Saya harap apa yang saya kongsi ini menjadi inspirasi kepada semua orang. 
Sekali lagi saya ulang yang impian boleh jadi kenyataan. Belajarlah daripada 
impian. Tengok apa yang orang lain buat, jangan malu untuk jadikan inspirasi. 
Benda baik, kita ikut. Benda tidak baik kita jadikan sempadan. 

• Jika anda bekerja di bawah organisasi. Niatlah bekerja untuk mencari 
keberkatan. Mudah- mudahan anda boleh naik di puncak kejayaan. Anda kena 
belajar untuk yakin dan percaya. Belajar juga untuk dibimbing kerana ia akan 
beri anda shortcut.

BAGAIMANA MENGELUARKAN POTENSI DIRI

1. Kenali suara dalaman anda

Otak kita mengandungi lebih dari 100 billion sel. Ianya lebih hebat daripada komputer 
yang direka saintis yang hebat. Hargai otak kita dan gunakan dengan sempurna. 
Saintis mengatakan kebanyakan manusia hanya menggunakan 2 peratus sahaja 
daripada kehebatan otaknya dan masih banyak lagi ruang yang belum lagi diterokai.

Setiap orang ada keinginan dan suara dalaman sendiri. Cuba dengar kata hati anda 
apakah yang anda inginkan. Kadang-kadang sebagai manusia kita sering menafikan 
suara dalaman ini.
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Misalnya ramai yang mengalami masalah low self-esteem, dan mengatakan dia tidak 
sehebat orang lain, orang lain lagi hebat  dan dia tidak mampu melakukan sesuatu 
yang hebat.

Selagi anda memiliki masalah self-esteem ini dan mensabotaj diri anda sendiri dengan 
kata-kata negatif ini, selagi itulah anda tidak akan dapat mencungkil keupayaan 
sebenar otak anda.

Jadi, langkah pertama ialah ubah suara-suara yang terdapat dalam minda anda 
sendiri. Sering kali, ianya adalah suara anda sendiri yang mengatakan anda tidak 
boleh berjaya.

Hargai otak anda. Apa yang anda fikirkan dalam otak anda adalah apa yang anda 
akan keluarkan. 

2. Ketahui keinginan anda

Setiap daripada kita mempunyai impian, keinginan dan aspirasi sendiri. Sesetengah 
orang percaya bahawa mencapai impian adalah sukar tetapi kepercayaan ini akan 
membawa kepada fakta bahawa mereka tidak dapat mencapai apa yang mereka 
inginkan.

Anda boleh belajar untuk memenuhi impian bermula dengan niat yang betul. 
Kemudian cuba lakukan apa yang anda ingin lakukan.

Anda harus menjadi diri sendiri  dan hiduplah dengan kehidupan anda sendiri. 
Lakukan apa yang menarik minat anda, belajar membezakan impian anda dan 
impian orang lain. Ingat impian lama anda, fikirkan apa yang anda perlukan untuk 
menjadikannya realiti.

Selain itu fikirkan mengenai apa yang anda mahu dan cuba lakukan apa sahaja yang 
anda suka. Kemudian berfikir mengenai apa yang anda tidak suka dalam hidup, dan 
apa yang anda ingin ubah.

3. Untuk berjaya perlu dengar kata hati

Sangat penting mendengar kata hati anda sendiri. Tanya apa yang anda inginkan 
dalam hidup. Adakah anda sudah berpuas hati dengan apa yang ada capai atau 
anda merasakan anda mampu bergerak lebih jauh daripada itu?
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Tanya dan dapatkan jawapan secara jujur. Misalnya jika anda tertekan dengan 
kemelut kewangan dengan hutang yang banyak tanya diri adakah anda suka dengan 
keadaan itu? Adakah anda ingin keluar daripada masalah kewangan? Jika tidak 
suka, cari jalan untuk keluar daripadanya.

Mendengar kata hati akan membuatkan anda lebih ikhlas berubah dan mencari jalan 
keluar daripada masalah.

“Terkadang seseorang akan menoleh ke belakang pada apa yang dia miliki, bukan 
kerana dia ingin pergi ke sana tetapi untuk memotivasi untuk melakukan lebih baik.
 

4. Usaha dalam keadaan sedar

Apa beza berusaha dalam keadaan sedar  dengan  bermimpi?  Seperti  angan-angan 
Mat  Jenin, hanya bermimpi dan membuat impian tanpa usaha ke arah itu. Adakah 
anda akan mendapat hasilnya? Tidak bukan. Jadi adalah sangat penting untuk 
berusaha dalam keadaan sedar dan bukan bermimpi. Apabila anda sedar anda akan 
membuat perancangan, dan mengikut seperti yang sudah anda tulis dan rangka.

5. Perlu jelas destinasi terakhir anda

Dalam perniagaan destinasi atau hasil adalah sangat penting. Anda perlu jelas apa 
yang anda inginkan. Tulis satu persatu destinasi perniagaan adakah anda mahu ada 
rangkaian butik, francais makanan, berapa ramai ejen dan stokis, berapa jenis produk 
akan anda keluarkan, mahu pasarkan ke luar negara atau mahu keuntungan 100 juta 
setahun. Anda perlu jelas semua ini. Apabila anda sudah tahu tujuan perniagaan 
barulah anda akan bergerak ke arah apa yang anda sudah rancangkan.

6. Kenal pasti matlamat anda

Apabila anda suka atau minat dengan sesuatu perkara, pasti anda akan ghairah 
untuk melakukannya. Bagaimana mengenal pasti matlamat anda?

•	 Jujur dan ikhlas

Untuk mencari minat dan matlamat anda mesti jujur dan ikhlas dengan diri anda 
serta bersedia untuk menerima pengalaman baru yang bakal anda tempuhi. 
Anda mesti tahu apa sebenarnya yang berlaku pada diri anda? Tahu apa yang 
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sebenarnya membuatkan anda bahagia? Tahu setiap perkara terbaik yang 
pernah anda lakukan dan membuat anda berasa lengkap. 

•	 Dapatkan bantuan dan pandangan orang lain

Anda juga perlu merasakan yang anda juga manusia biasa yang sering 
melakukan kesalahan. Anda memerlukan sokongan daripada keluarga, rakan-
rakan dan sentiasa berfikiran positif bagi membantu anda mencapai matlamat.

•	 Buka minda dan lapangkan hati.

Apabila anda membuka minda dan sentiasa berlapang dada, anda pasti 
akan bersyukur dengan pemberian Allah dan anda akan berasa lebih aman 
dan tenang. Ini membolehkan anda untuk menjadi lebih sabar. Apabila anda 
melakukan perkara ini, anda akan menjadi lebih positif dan tenang.

•	 Beri diri anda masa untuk keseronokan

Adakah anda berasa seronok atau gembira setiap kali bangun pagi? Untuk 
mencari keghairahan terhadap minat dan  matlamat,  anda  mestilah  mencari  
keseronokan. Bagi kebanyakan orang, keseronokan boleh mendorong 
berlakunya kecuaian kerana ia tidak produktif dan menghalang daripada 
melakukan perkara-perkara penting. Sebenarnya ia adalah pandangan yang 
tidak benar. Sebenarnya apabila anda seronok dan gembira ianya baik untuk 
kesihatan sekaligus menjadikan anda lebih produktif. Dengan membenarkan 
diri anda berasa seronok dan gembira akan membuatkan anda lebih fokus dan 
bersemangat.

•	 Terima diri anda seadanya

Individu yang seronok  dalam  melakukan  sesuatu  perkara  adalah  individu  
yang bijak. Mereka akan melakukan kerja yang mencerminkan keperibadiannya 
dan pasti menjanjikan kebahagiaan sepanjang hayat. Mereka akan menerima 
diri mereka seadanya dan membenarkan orang lain untuk menerima mereka. 
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7.  Berlapang dada dengan kegagalan dan perbaiki diri

Perkataan gagal mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat bermaksud tidak berhasil 
atau berjaya, iaitu tidak dapat mencapai matlamat yang diimpikan. Setiap manusia 
pastinya pernah mengalami kegagalan dalam hidup.

Mungkin ada yang gagal sekali. Mungkin ada yang gagal dua kali. Mungkin juga ada 
yang gagal beberapa kali. Tetapi, di sebalik kegagalan itu pasti ada hikmahnya.

Ujian hidup ini mungkin kesusahan dalam kehidupan ataupun mungkin juga 
kesenangan.

Jika anda berbahagia menerima kejayaan sepatutnya anda juga berlapang dada 
dengan kegagalan. Ini kerana setiap kegagalan pasti ada hikmahnya dan untuk anda 
memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Inilah masanya juga anda melihat kembali semua perancangan dan tindakan yang 
sudah anda lakukan. Adakah ianya sudah sehabis baik. Jika tidak cuba lakukan 
dan usaha dengan bersungguh-sungguh. Gagal kali pertama bukan gagal selama-
lamanya malah ramai jutawan adalah mereka yang terdiri daripada usahawan yang 
pernah gagal.

Jadi berlapang dada sahajalah.

Allah Ta’ala berfirman: “Kami akan menguji kamu dengan keburukan 
dan kebaikan sebagai cubaan (yang sebenar-benarnya), dan hanya 

kepada Kamilah kamu dikembalikan.” 
(Surah Al-Anbiya’: Ayat 21:35)

“Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya 
dengan mengatakan, “Kami telah beriman” dan mereka tidak diuji? 

Dan sungguh Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, 
maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti 

mengetahui orang-orang yang dusta.” 
(Surah Al-‘Ankabut: Ayat 2-3)

S T R U G G L E  M E M A C U  I M P I A NBAB 5



89

B A N G K I T  B I S N E S  D A R I  K R I S I S S O L U S I  B I S N E S  &  P E M A S A R A N  D I G I T A L

8.  Raikan kejayaan dan berdamai dengan takdir

Semasa anda berusaha mencapai cita-cita, ingatlah selalu untuk mengetahui sejauh 
mana  pencapaian  anda. Biasakan meraikan setiap kejayaan kecil. Kemenangan 
kecil anda menambah banyak perkara. Salah satu cara mudah untuk diingati adalah 
dengan meraikan kejayaan anda dengan:

a.   Rasai Kegembiraan

Dengan setiap kemenangan kecil, anda semakin hampir dengan matlamat anda. 
Jangan simpan kegembiraan anda untuk perkara-perkara besar; raikan setiap 
langkah yang anda ambil. Nikmati kemenangan anda dan biarkan diri anda rasa 
bahagia.

b. Rawat Diri

Setiap pencapaian, tanpa mengira ukurannya, layak mendapat ganjaran. Sama 
ada memasak makanan kegemaran, menonton filem yang menyeronokkan, atau 
membeli pakaian baru, anda harus selalu meluangkan masa untuk memberi 
penghargaan kepada diri sendiri. Ini membantu anda membina motivasi dan 
terus mencapai perkara yang anda mahukan.

c. Kongsi Kemenangan Anda

Berbangga dengan pencapaian anda, dan bincangkan dengan penuh kepuasan 
dan semangat. Apabila anda menuturkan kemenangan anda secara lisan, 
anda mengukuhkannya, dan ini mendorong anda untuk terus melakukannya. 
Berkongsi kemenangan anda juga dapat memberi inspirasi kepada orang  lain  
untuk mencapai tujuan mereka.

d. Bersedia  

Di sebalik kejayaan anda walaupun anda mengejar cita-cita, jangan lupa untuk 
mengakui yang anda perlu raikan kejayaan dan berdamai dengan takdir sekiranya 
tidak mendapat apa yang anda inginkan. Isi masa dengan kegembiraan dan 
kemenangan.
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“Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri anda. 
Cubalah lihat kupu-kupu, seandainya saja ia memiliki keraguan, 

maka ia akan hidup dan mati sebagai seekor ulat bulu yang hanya 
boleh merangkak.”

  

TIP UNTUK BANGKIT SELEPAS GAGAL

1.  Anggap kegagalan sebagai pengajaran 

Setiap kali gagal pastinya akan ada rasa sedih dan kecewa. Namun, satu hal yang 
perlu anda ingat bahawa kegagalan boleh menjadi guru terbaik. Anda boleh menilai 
semula mengapa anda gagal dan perbaiki untuk masa depan yang lebih baik.

2.  Berhentilah menyalahkan diri sendiri

Saat anda gagal berhentilah untuk terus menyalahkan diri sendiri. Semua ini hanya 
akan membuatkan jiwa anda semakin sakit. Yakinlah, suatu hari nanti anda akan 
merasa jauh lebih baik dari hari ini. Terus mengasah potensi dan kemampuan diri, 
maksimumkan usaha anda agar kegagalan tidak lagi datang untuk kali kedua atau 
seterusnya.

3.  Selalu bersikap optimis

Memiliki rasa optimis yang tinggi dan yakin dengan kemampuan diri adalah cara 
terbaik untuk bangkit dari kegagalan lalu. Kamu boleh menjadikan kegagalan 
ini sebagai latihan dalam hidup. Terus berusaha untuk perancangan pada masa 
hadapan.

4.  Jangan biarkan kesedihan berlarutan

Berfikiran positif akan membuatkan anda lebih bersemangat selepas gagal. Anda 
akan dapat membiasakan diri dan melakukan yang terbaik pada masa akan datang. 
Fikiran yang positif juga akan membuatkan diri anda dapat melepaskan kesedihan 
dalam waktu yang singkat.
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5. Bukan anda saja pernah gagal

Merasakan bahawa anda seorang sahaja yang gagal hanya akan membuatkan jiwa 
semakin parah. Ingatlah! Selain anda masih ramai lagi di luar sana yang mengalami 
kegagalan. Kalau mereka boleh bangkit dalam waktu yang singkat, mengapa anda 
tidak boleh? Jangan bersedih terlalu lama agar anda dapat bangkit dengan cepat. 

6. Berbangga dengan kejayaan sebelum ini

Ketika anda merasakan anda tidak sehebat orang lain kerana pernah gagal,  cuba 
ingat kejayaan yang pernah anda capai sebelum ini. Sepatutnya anda berbangga 
dengan kejayaan yang pernah anda buat biarpun ia kecil sahaja.

7. Bahagia dan selalu bersyukur

Biarpun anda pernah gagal tapi bukan bermakna anda  harus bersedih sepanjang 
masa. Berbahagialah dan selalu bersyukur. Sekecil apapun pencapaian yang 
anda dapat anda harus bersyukur. Percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia untuk 
dilakukan. Mungkin hari ini kamu gagal, namun esok pasti berhasil.

8.  Kaji kekuatan dan kelemahan

Inilah masa yang sesuai untuk anda menilai diri anda sendiri. Melalui kegagalan 
anda dapat mengetahui banyak kesilapan yang mungkin anda pernah lakukan. Kaji 
sedalam-dalamnya apa punca yang menyebabkan anda gagal. Cari punca kekuatan 
dan kemahiran dan senaraikan juga titik kelemahan dan kekurangan anda. Cara ini 
dapat menjadikan anda lebih mengetahui punca segala permasalahan.

Anda juga boleh melakukan ‘kajian’ pada diri anda dengan bertanyakan pada orang 
sekeliling yang rapat dengan anda mengenai pandangan orang lain terhadap anda 
agar anda dapat muhasabah diri untuk memperbaiki kesilapan yang pernah anda 
lakukan secara sedar atau tidak sedar.

Dari sini anda akan dapat mengetahui jika anda benar-benar sesuai dengan pilihan 
yang anda pilih atau lakukan kerja yang sesuai dengan kemahiran dan kekuatan 
anda.



92

9.  Solat dan doa

Mungkin sebelum ini anda lupa akan ikatan dan perhubungan anda dengan Maha 
Pencipta lagi Maha Berkuasa iaitu Allah SWT. Mungkin anda lalai melaksanakan 
tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. 

Muhasabah diri anda dan kembalilah bertaubat pada-Nya. Tunaikan solat 5 waktu 
solat yang diperintah oleh Allah SWT dan jikalau anda mampu, tunaikan solat sunat 
lain untuk menambahkan amalan kepada Allah.

Sesuatu usaha itu tidak akan sempurna jika tidak menyembah diri dan meminta 
pertolongan dari Allah SWT iaitu melalui doa. Perbanyakkanlah doa untuk membina 
kekuatan untuk bangkit dari kegagalan dan dimurahkan rezeki agar dapat mengecapi 
kejayaan.

10.  Dampingi orang berjaya

Hadis Nabi ada mengatakan anda hendaklah bergaul dan mendampingi orang yang 
berjaya, ibarat apabila anda mendampingi orang yang menjual minyak wangi akan 
wangilah tubuh anda sebaliknya jika anda mendampingi tukang besi, maka busuklah 
tubuh anda.

Dampingilah orang berjaya dengan berkawan atau bersahabat dengannya, Anda juga 
boleh bekerja di bawah orang yang sudah berjaya dalam bidang yang anda hendak 
ceburi. Dari situ anda boleh cuba untuk mencungkil rahsia dan etika kerja mereka.

Bagi yang tidak mampu untuk mendekati orang yang berjaya, anda juga boleh belajar 
dan mengetahui tips orang-orang berjaya dengan membeli buku rahsia kejayaan 
mereka.

Kegagalan bukanlah titik noktah kepada hidup anda. Jangan  sesekali  mengalah 
dengan dugaan yang menimpa. Berpeganglah kepada prinsip ‘buka buku baru, 
mulakan buku baru’.

Bangkitlah daripada kegagalan anda dan pandang ke depan untuk memastikan anda 
terus bangkit dan mencuba segigih yang mampu untuk menuju kejayaan.

Contohilah semangat kebangkitan Jepun yang ditimpa musibah seperti peristiwa 
Pengeboman Atom di Hiroshima yang membuatkan mereka lumpuh dari segi 
ekonomi, namun mereka bangkit dari kejadian itu dan sekarang menjadi antara 
kuasa besar ekonomi dunia.

S T R U G G L E  M E M A C U  I M P I A NBAB 5
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Kalau berniaga, kita pasti mahu bangkit dan sukses! Namun apa rahsia 
untuk gagah berdiri, bangkit dan terus berlari kencang? Ayuh para 
usahawan, fahami rahsia dan cara untuk bangkit! Apa yang akan saya 
perkatakan dalam bab ini adalah mengenai empat aspek dalam bisnes. 
Ia berasaskan kajian sebenar mengenai isu-isu usahawan, solusi dan 

bagaimana mengatasinya. 

EMPAT ASPEK ITU IALAH:

1. Strategi pengurusan: Tunjuk ajar dalam perniagaan

Ia berkait dengan bagaimana anda mendapatkan ilmu bagi mengembangkan 
perniagaan anda. Mencari mentor untuk menggerakkan bisnes dan  mengikuti  apa 
yang akan anda pelajari.

2. Pemasaran dan jualan: Dapatkan bisnes

Aspek kedua  adalah  teknik  pemasaran dan jualan  yang  akan menggerakkan 
bisnes. Menerusi teknik pemasaran dan jualan yang sudah anda pelajari anda perlu 
memahami selok-belok dalam bisnes kerana ia adalah fasa yang sangat penting. Ia 
bagaimana ilmu ini dapat digerakkan secara praktikal.

3. Penuhi kehendak pelanggan: Lakukan bisnes

Selepas anda sudah menjalankan teknik jualan dan pemasaran anda pasti akan 
menerima data pelanggan. Di sini anda perlu memenuhi kehendak pelanggan anda. 
Menyimpan semua data pelanggan. Bisnes anda semakin berjalan lancar.

4. Kewangan dan pengurusan: Menjalankan perniagaan

Perniagaan anda sudah berjalan. Anda harus menekankan mengenai pengurusan 
dan kewangan syarikat dengan mempelajari bagaimana syarikat dapat diuruskan 
dengan mudah menerusi sistem yang lebih teratur dan pengurusan yang lebih 
sistematik. 

SELESAIKAN ISU DALAM DIRI

Tetapi sebelum anda sampai kepada empat tahap atau  empat  aspek  penting  
dalam bisnes di atas anda harus menangani atau  menyelesaikan  beberapa  isu  
dalaman berkaitan diri sendiri. Ramai yang tidak tahu isu-isu ini menyebabkan proses 
perniagaan terhalang, antaranya:

S E L E S A I K A N  I S U  D A L A M  D I R IBAB 6
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1. Keyakinan diri

Dari awal lagi saya ada menyebut pentingnya keyakinan diri. Apabila anda menyertai 
bisnes tapi tiada keyakinan diri ia akan menjadi isu yang sangat besar. Apabila 
anda ada target mencapai RM1 juta sebulan daripada awal lagi sepatutnya anda 
sudah ada pasukan (team) anda sendiri. Tetapi sekiranya anda tiada keyakinan diri 
bagaimana team anda dapat dibentuk?

Jika anda seorang ketua tetapi tiada keyakinan bermakna anda masih ragu-ragu 
dengan keputusan, sekejap A dan sekejap B. Kerap kali bertukar keputusan dan 
berada dalam situasi yang tidak pasti.

Jika anda seorang bos agak-agak adakah team anda akan yakin dengan diri anda 
sebagai ketua? Takut nanti bos anda pula nanti akan berkata, “Saya pun tidak pasti 
berapa gaji awak nanti.”

Akhirnya tiada individu yang sanggup bekerja dengan anda. THIS IS A BIG ISSUE. 
Saya sendiri pernah lihat ada pelajar Titan saya begini, seorang yang tidak yakin 
sedangkan dia seorang ketua. Akhirnya dia tidak boleh recruit (latih) pekerja, tidak 
boleh kembangkan perniagaan, tidak boleh ambil pekerja disebabkan tiada keyakinan 
atau tiada ilmu.

Mungkin disebabkan pada mulanya dia berniaga hanya untuk suka-suka sahaja. 
Mungkin juga dia sudah ada team tetapi tiada keyakinan untuk melatih pekerja di 
bawahnya? Bila dia tidak yakin, bagaimana mahu kembangkan bisnes?

Tetapi keadaan ini berbeza sekiranya anda ingin usahakan bisnes berskala kecil. 
Mungkin ia tidak menjadi masalah. Namun sekiranya anda ada impian yang besar 
untuk mengembangkan perniagaan, keyakinan diri  harus  dibina.  Bagaimana 
keyakinan dapat ditingkatkan? Anda kena ada ilmu dan tunjuk ajar. Kena ada mentor 
dan inspirasi di sekeliling anda. 

Keyakinan juga boleh dibentuk dengan hasil atau result. Hasil ini boleh diperoleh 
apabila anda mendapat maklum balas pelanggan terhadap produk anda. Testimoni 
pelanggan dapat menambah keyakinan diri anda. Saya percaya hampir 65 peratus 
peserta dalam sesi saya ini adalah mereka yang masih setahun jagung dalam 
perniagaan. Oleh itu keyakinan diri harus dibina.

“Jangan takut menghadapi kehidupan. Yakinlah bahawa hidup ini 
berharga untuk ditempuhi dan keyakinan anda akan membantu 

menciptakan sesuatu.” - William James
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2. Mindset salah mengenai bisnes

Ramai usahawan beranggapan berniaga adalah seperti Touch ‘n Go. Semudah itu, 
janji buat duit, sehingga tidak kisah dengan kualiti produk. Bisnes bukan Touch ‘n Go. 
Bisnes adalah tanggungjawab. Apabila anda membina bisnes dalam talian,  anda  
perlu tunaikan apa yang ditulis dan dicatat dalam media sosial.

Profil diri harus betul dan asli bukan menipu. Bisnes perlu diuar-uarkan bukan secara 
sembunyi-sembunyi. Ini barulah dinamakan bisnes online. Ada yang risau mengenai 
netizen atau haters? Saya sendiri ada haters tetapi apabila saya semak kebanyakan 
mereka ada akaun palsu dan sebenarnya golongan ini tidak ke mana pun. Abaikan 
sahaja.

Bagaimana berjaya dalam bisnes online:

a. Nama perniagaan

Cari nama perniagaan yang mudah diingat, mudah ditaip dan sependek 
mungkin agar mudah diingati. Anda juga boleh memilih nama perniagaan anda 
berdasarkan nama produk yang anda ingin jual.

b. Bermula secara kecil-kecilan

Tidak semua perniagaan itu perlu diusahakan secara besar-besaran dan 
menggunakan modal sehingga ribuan ringgit. Anda boleh bermula dengan 
apa yang ada di tangan dahulu. Jual apa yang anda minat atau ada bakat. 
Misalnya anda tahu memasak, anda boleh memasarkan makanan menerusi 
media sosial anda. 

c. Mempunyai strategi yang berkesan

Selain itu, untuk memastikan sesebuah perniagaan itu berjaya, anda juga 
perlu mempunyai strategi yang berkesan. Bukan sahaja perniagaan, setiap 
pekerjaan yang dilakukan juga memerlukan perancangan yang sempurna. Jika 
tidak impian itu akan musnah di pertengahan jalan.

S E L E S A I K A N  I S U  D A L A M  D I R IBAB 6
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d. Mendengar dan mengikut kemahuan pelanggan

Pihak yang akan menentukan jatuh bangun sesebuah perniagaan itu adalah 
pelanggan. Maka, hasrat dan kemahuan mereka perlu diambil kira dan tidak 
boleh dipandang ringan. Jika tidak, pelanggan akan lari dan anda yang akan 
mengalami  kerugian kerana gagal memenuhi kehendak mereka. Sekurang-
kurangnya kehendak pelanggan memberikan anda sesuatu yang baru untuk 
dicuba dalam dunia perniagaan itu.

e. Jangan hilang fokus terhadap apa yang diusahakan

Setiap perniagaan yang baru bermula bukan sahaja memerlukan modal 
kewangan tetapi juga tenaga, idea, kreativiti dan masa. Oleh itu, anda haruslah 
mengelak daripada menjalankan beberapa perniagaan serentak di dalam satu-
satu masa. Anda jangan sesekali terpengaruh dengan peluang yang boleh 
mengalih fokus bisnes anda ketika itu. Sebenarnya inilah cabarannya anda 
harus katakan pada diri bahawa perniagaan yang anda sedang usahakan 
sekarang adalah yang terbaik.

f. Pemasaran adalah nadi perniagaan

Pemasaran adalah perkara paling penting yang perlu diberikan perhatian 
serius oleh pemilik bisnes. Ini kerana ia akan menentukan kejayaan perniagaan 
anda dalam jangka masa pendek. Tiada cara lain untuk anda bersaing di 
dalam perniagaan sekarang melainkan dengan mengukuhkan cara dan teknik 
pemasaran. Walaupun anda memiliki produk yang paling bagus tetapi jika 
anda gagal untuk menjualnya, maka anda tetap orang yang gagal. Oleh itu, 
anda perlu sentiasa belajar ilmu dan teknik pemasaran yang terkini agar dapat 
diadaptasi dalam menggerakkan perniagaan anda. 

g. Rajin belajar

Ilmu sangat penting anda perlu mengikuti kelas, seminar berkaitan bisnes. 
Namun belajar juga boleh dilakukan menerusi pembacaan, menonton video 
tutorial dan rajin dalam membuat kajian tentang teknik ataupun cara yang betul 
melakukan perniagaan internet.
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h. Survival

Perniagaan internet tidaklah semudah yang disangka. Hanya mereka yang 
betul- betul fokus dan berusaha keras akan berjaya. Apa yang penting dalam 
melakukan perniagaan online adalah kesabaran. Tiada  jalan mudah untuk 
bertahan  lama dan berjaya dalam perniagaan. Buang sifat negatif serta mula 
belajar sedikit demi sedikit ilmu perniagaan internet.

3. Disiplin dan pengurusan masa

Isu ini adakalanya buat saya stres. Disiplin dan pengurusan masa ini saya umpamakan 
sebagai jalan yang ada empat simpang tetapi tiada lampu isyarat atau polis trafik. 
Anda bayangkan apa yang akan jadi? Pasti akan huru-hara bukan? Kenderaan 
bersimpang-siur tidak tahu mana yang perlu jalan dahulu, sebab tiada peraturan.

Samalah jika kita berniaga tapi tiada disiplin. Apabila tiada pengurusan masa, hidup 
akan jadi berterabur dan kucar-kacir. Sebab itu anda perlu didedahkan dengan 
pengurusan diri agar hidup lebih bersistem. Jika tiada bagaimana bisnes anda nanti? 
Pasti tidak bersistem.

Sebab itu saya selalu tekankan pentingnya usahawan ada jadual waktu. Sama seperti 
zaman sekolah dulu, anda ada jadual waktu yang mengatur kehidupan anda. Pagi 
perlu buat apa, petang buat apa sehinggalah ke malam. Semuanya mengikut jadual.

Mengapa sekarang tiada jadual? This is a real talk. Saya adalah orang yang sangat 
menepati masa. Rutin hidup saya sangat berjadual. Kerana saya percaya komoditi 
atau aset yang paling bernilai adalah masa. Anda ada duit berjuta sekalipun ia tidak 
dapat membeli masa. 

4. Kesihatan diri

Penting bagi usahawan menjaga kesihatan diri supaya sentiasa sihat dan cergas. 
Mungkin dengan menjaga pemakanan dan mengubah gaya hidup. Anda perlu ada 
rutin harian yang betul dan sistematik. Saya sendiri membuat pemeriksaan kesihatan 
secara berkala. Antaranya konsisten buat bekam dan pemeriksaan  jantung  setiap 
hari. Walaupun saya tidak kurus, tetapi kesihatan dan kecergasan menjadi keutamaan 
saya. Sebab saya percaya yang semua impian saya akan menjadi sia-sia dan tidak 
akan bermakna seandainya saya terbaring kaku tanpa dapat berbuat apa-apa.

S E L E S A I K A N  I S U  D A L A M  D I R IBAB 6
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Saya percaya apabila umur semakin meningkat pasti akan ada macam-macam 
masalah. Jika tidak dijaga pelbagai penyakit akan timbul. Saya faham isu kesihatan 
boleh menjadi halangan untuk berjaya.

Awal tahun ini apabila 31 orang dalam keluarga saya positif Covid-19, ia buat saya 
rasa sangat down dan sedih. Hal ini membuatkan saya terpaksa meningkatkan 
imuniti badan dan menjaga kesihatan. Saya mula bersenam 30 minit sehari dan 
menjaga pemakanan.

Sejak usia 15 tahun saya sudah mula merokok dan berhenti merokok pada 2008. 
Saya merokok jenis Gudang Garam dan dua kotak Dunhill sehari. Tapi saya berjaya 
berhenti sebab cinta. Saya berkorban rokok juga demi cinta. Siapa kata tidak boleh 
berhenti merokok, saya membuktikannya. Asalkan ada keinginan yang kuat.

5. Keutamaan

Ramai usahawan ada isu dengan keutamaan. Tidak tahu mana lebih penting dan 
perlu diutamakan. Seperti semuanya sangat penting. Sebenarnya, setiap sesuatu 
ada keutamaan masing-masing. Fahamkan perkara ini. Lakukan perkara paling 
penting terlebih dahulu. Jadikan ini rutin, kenal pasti mana satu prioriti dalam kerja.

Keutamaan sentiasa berkait-rapat dengan matlamat. Sama ada matlamat itu 
berbentuk peribadi atau matlamat profesional (bisnes).

Misalnya jika buat bisnes online, keutamaan perlu diberikan kepada pelanggan. Perlu 
jaga pelanggan sedia ada kerana mereka inilah yang akan menjadi pelanggan setia 
dan membeli pada setiap bulan. Tahu keutamaan dalam bisnes akan memandu anda 
kepada perkara yang lebih besar. Sekiranya anda tidak memberi keutamaan kepada 
pelanggan sedia ada dan sibuk mencari pelanggan baru anda akan menghadapi 
kesukaran dalam mewujudkan data pelanggan anda.

Tujuh strategi untuk menentukan keutamaan tugas di tempat kerja:

a. Sediakan senarai yang mengandungi semua tugas sekaligus.

b. Kenal pasti perkara yang penting: Memahami matlamat sebenar anda.

c. Serlahkan tugas yang memerlukan perhatian segera.

d. Tentukan keutamaan berdasarkan kepentingan dan yang memerlukan    
                perhatian segera.
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e. Elakkan persaingan keutamaan.

f. Pertimbangkan usaha.

g. Sentiasa kaji semula dan hendaklah realistik.

6. Fokus pada perkara yang salah

Tidak memberi perhatian kepada perkara yang sepatutnya juga adalah salah satu 
masalah yang menghalang kejayaan anda. Misalnya anda perlu melatih ejen tetapi 
sebaliknya sibuk membungkus barang. Sebenarnya setiap orang perlu fokus pada 
tugasan dan peranan yang sudah diberikan. Jangan sesekali melakukan di luar 
bidang tugas anda. Ia akan memberi persepsi yang salah mengenai bisnes anda. 
Fokus dan fokus sahaja apa yang penting dan  biarkan orang lain yang melakukannya. 
Sekiranya anda terlalu sibuk membuat tugasan orang lain, tumpuan anda akan lari 
dan ia akan membebankan anda di kemudian hari. 

7. Tidak jelas dengan visi dan misi syarikat

Sebagai pemilik bisnes anda harus tahu ke mana arah tuju syarikat. Produk keluaran 
syarikat dan impian anda dalam syarikat. Anda harus jelas dengan visi syarikat. 
Sebenarnya ia adalah langkah pertama yang harus anda lakukan saat anda 
mempunyai syarikat sendiri. Perjelaskan dan catat apakah visi syarikat anda agar 
pasukan anda tahu apa yang syarikat sedang usahakan.

8. Tindakan yang perlahan

Terlalu perlahan dalam membuat tindakan juga adalah kelemahan diri. Anda harus 
cepat bertindak sekiranya sudah bersedia. Jangan tunggu sehingga sempurna, 
sebaliknya lakukan segerea.

“Ilmu Bisnes & Pemasaran Bukan Untuk Hanya Informasi 
Sepertimana Kita Belajar Subjek Geografi Atau Sejarah Kat Sekolah, 

Ia Adalah Ilmu Tindakan! Jika Tindakan Luar Biasa Maka Hasilnya 
Luar Biasa!”
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9. Berada dalam zon selesa

Jika dulu anda hanya mampu membuat jualan RM1,000 sebulan dan sekarang berjaya 
mendapat RM10 ribu sebulan, anda sudah rasa selesa. Tetapi adakah pesaing anda 
akan berdiam diri? Pesaing juga akan sentiasa merasakan yang produknya lebih 
bagus dan terus memperbaiki produk. Justeru, adalah salah apabila bisnes anda 
sudah mula menunjukkan kemajuan atau peningkatan, anda sudah berasa selesa 
dan rasa sudah cukup bagus.

Saya sering tekankan, jika pencapaian meningkat anda pasti akan menang. 
Sebaliknya jika anda menyerah kalah, pesaing akan bertepuk tangan. Percayalah 
setiap saat akan ada orang menunggu untuk melihat anda jatuh. Lagi besar bisnes 
anda, lebih ramai mendoakan bisnes anda tidak tidak akan ke mana.

10. Tidak percaya kemampuan diri

Ramai usahawan tidak percaya kemampuan diri. Dia merasakan yang dia tidak 
boleh berjaya. Apabila anda sudah sematkan itu dalam hati, itulah yang akan anda 
dapat. Sebaliknya anda harus percaya yang anda boleh melakukannya. Walaupun 
perniagaan anda masih belum sempurna, tetapi percaya kepada kemampuan diri 
akan membuatkan anda lebih yakin untuk terus melangkah ke hadapan.

11. Sukar menerima perubahan

Ketika zaman pandemik bukan senang menghadapi rutin kehidupan yang baru. 
Ada yang senang berubah. Tapi kebanyakan orang akan rasa sukar untuk berubah 
sekaligus pula yang ada dapat menyesuaikan diri dengan keadaan itu.

12. Rasa tidak layak untuk mendapat jualan lebih tinggi

Apa yang membuatkan anda rasa anda tidak layak untuk mendapat jualan yang lebih 
tinggi? Mungkin disebabkan anda sendiri tidak mahu belajar atau mendapatkan ilmu 
dalam bidang pemasaran. Jadi anda sentiasa berpuas hati dengan apa yang anda ada.
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13. Emosi turun naik

Emosi tidak stabil bukan hanya berlaku pada wanita tetapi juga lelaki. Sebagai ketua, 
sekiranya anda mempunyai emosi yang turun naik, anak buah anda pasti tidak 
gembira bekerja dengan anda. Jadi anda harus belajar bagaimana mengemudinya. 
Tunjukkan yang emosi anda dalam keadaan yang baik.

Bagaimana cara untuk menguasai emosi? Sebenarnya emosi berkaitan dengan 
fokus. Apa sahaja yang anda fokus akan mengganggu emosi.

Jika setiap pagi anda fokus dan berkata, “aku mesti gembirakan ibu, aku mesti bayar 
hutang, anda akan rasa tiada masa untuk tertekan atau menyerah kalah kerana ia 
berkaitan dengan fokus. Kalau anda fokus benda yang tidak sepatutnya, ini akan 
mengganggu emosi anda. Anda risau dengan kabinet negara, sedangkan ‘kabinet 
sendiri’ pun tidak berkemas. Anda sering melihat masalah orang lain tetapi tidak 
melihat masalah sendiri.

ISU BERKAITAN BISNES

Anda ingin menjadi usahawan? Anda harus fokus kepada isu berkaitan bisnes yang 
akan anda hadapi. Antaranya:

1. Siapakah sasaran pelanggan

Anda anggap semua orang adalah pelanggan anda. Dahulu ketika saya  bekerja 
sebagai jurujual kad kredit saya pernah bertanya kepada ketua saya, “Mengapa 
bukan semua perlu ada kad kredit?”

Katanya, “Bukan semua layak mendapatkan kad kredit. Perlu melihat penyata gaji 
dan pembayaran cukai.”

Nak tahu apa saya buat? Setiap kali bertemu pelanggan saya tidak memperkenalkan 
kelebihan kad terlebih dulu sebaliknya saya bertanya:

- Sama ada mereka  bekerja atau berniaga?

- Adakah mempunyai pendapatan melebihi RM20 ribu setahun atau kurang?

- Berapa harga kuih paling mahal yang mereka pernah makan? Bagi saya sendiri kuih paling 
mahal saya pernah makan ialah kuih bulan. Saya beli untuk seseorang yang saya sayang. 
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Jadi harga mahal bukan isu. Harga kuih bulan yang saya beli ialah RM3800.

Jika anda pengusaha kuih bulan adakah anda akan jual kuih bulan kepada semua 
orang?

Jawapannya pasti tidak, jadi anda perlu jelas dengan sasaran pelanggan anda. Jika 
anda berniaga online pasti pelanggan yang bertanya harga itu menghilang lepas anda 
memberikan harga produk.

Jika itu berlaku, hanya ada dua kemungkinan. Satu mungkin kerana mereka sibuk 
atau mereka bukan sasaran pelanggan.

Saya tempah kuih bulan di hotel lima bintang. Oleh sebab ia tidak ada stok saya 
perlu membuat tempahan dan pesanan akan dimasak pada masa itu juga. Perlu 
empat jam menunggu untuk mengambil kuih bulan. Jadi pesanan sangat terhad, 
bukan semua orang mampu tetapi saya mampu dan saya nak beri kepada seseorang 
yang saya cintai. 

Kesimpulannya, anda perlu tahu produk anda dan nilai produk anda. Anda juga 
perlu tahu sasaran produk anda. Jangan kerana orang lain berniaga, anda juga 
berniaga tetapi tidak faham nilai yang ada di situ. Jika sasaran pelanggan tidak dapat 
diselesaikan, buatlah apa sahaja, bisnes anda tidak akan menjadi. This is real.

Jika masih tidak jelas anda akan buang masa dengan pelanggan yang salah. Ferrari 
tidak pernah menjual keretanya kepada semua orang. Mereka tidak akan turunkan 
harga untuk jadikan kereta ini mampu milik. Mereka faham nilai produk.

Saya pernah bawa kereta Ferrari. Siapa yang pernah memandu kereta ini dia akan 
faham, betapa canggih sistem yang direka sebab itu harganya berjuta. Apple Iphone, 
misalnya orang kata mahal. Ya mahal, tapi ia bukan untuk semua orang. Inilah yang 
anda perlu faham dalam bisnes, siapa sasaran produk anda.

Kenapa Nokia tidak berjaya? Kerana dia tidak meningkatkan (upgrade) nilai dan tidak 
inovatif. Oleh sebab itu dalam bisnes anda tidak boleh berhenti pada tahap yang 
sama. Sasaran pelanggan perlu dipertingkatkan dan perlu berubah setiap masa, 
mengikut peredaran semasa. Jika anda ingin berjaya sebagai usahawan, anda perlu 
kuasai pemasaran dan jelas dengan sasaran pelanggan anda.

2. Lemah dengan pengurusan kewangan

Dalam berniaga ilmu pengurusan kewangan adalah sangat penting. Jangan gunakan 
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wang syarikat untuk kepentingan peribadi anda. Jika tidak tahu, berguru dengan 
mereka yang arif mengenai pengurusan kewangan syarikat. Pada akhirnya anda 
akan dapat mengetahui keuntungan bisnes anda. Adakah ia perlu diperbaiki, yang 
mana perlu dikurangkan atau ditambah.

3. Tidak jelas dengan model bisnes

Kekuatan saya adalah pada model bisnes. Ramai orang tidak tahu model bisnes 
adalah salah satu cara yang membuatkan perniagaan akan berkembang.

Jika anda memiliki lebih daripada satu bisnes namun hasilnya tidak sampai RM1 juta, 
maksudnya anda ada masalah. Ini bermakna perniagaan anda tidak berkembang. 
Jika anda ingin menawan pasaran, anda perlu setia dengan satu produk dahulu. 

Apa yang saya pelajari daripada profesor saya, iaitu bekas Senior, Timbalan Presiden 
Oreo, dia raih pendapatan jualan dari 5 billion ke 20 billion setahun dengan hanya 
menjual satu barang iaitu Oreo.

4. Tidak jelas dengan hala tuju bisnes

Hala tuju bisnes bertujuan memastikan fokus utama syarikat tidak tersasar. Ini adalah 
perkara paling asas yang perlu ada sebelum memulakan apa-apa bisnes. Tanpa 
matlamat yang jelas dan hala tuju yang jitu, anda tidak akan bersemangat dan tiada 
motivasi untuk terus berkembang maju. Jadi sebelum memulakan bisnes sepatutnya 
anda tulis dan catat apakah hala tuju anda dan pasukan yang anda akan bina.

5. Pengurusan dan struktur syarikat yang tidak teratur

Penting ditekankan di sini bagi mereka yang sudah membina syarikat supaya 
menentukan struktur dan pengurusan syarikat. Maklumat perakaunan yang terurus 
dan betul dapat membantu pemilik bisnes untuk membuat keputusan yang tepat. 
Laporan kewangan seperti penyata untung atau rugi bukan sahaja digunakan untuk 
mengira keuntungan bisnes tetapi boleh membuat  analisis  terhadap  keputusan  
berkenaan hala tuju syarikat pada masa akan datang.

S E L E S A I K A N  I S U  D A L A M  D I R IBAB 6
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6. Visi syarikat yang tidak jelas

Visi syarikat yang jelas sangat penting dalam menentukan hala tuju bisnes. Ini kerana 
jika semua di dalam organisasi tahu berkenaan dengan hala tuju syarikat, sudah 
tentu syarikat lebih mudah capai matlamat yang diinginkan. Semua ahli di dalam 
organisasi juga akan lebih fokus kepada matlamat yang ingin dicapai dalam tempoh 
masa yang ditetapkan.

Membantu dalam sebarang keputusan yang perlu  dibuat  ataupun sukar dibuat. Ada 
ketika anda sukar untuk membuat keputusan jika ada perkara berbangkit, tetapi jika 
ada visi dan misi yang jelas, nescaya ia akan jadi panduan untuk membuat keputusan 
penting dalam syarikat. 

7. Tiada staf

Apabila perniagaan anda sudah mula berkembang anda seharusnya tahu apakah 
tugas-tugas anda. Apabila anda tidak mula mengambil pekerja dan masih bersikap, 
aku boleh buat sendiri, atau tidak perlu bayar gaji pekerja, anda sebenarnya silap. 
Dengan mengambil pekerja anda dapat membahagikan tugas yang tidak perlu anda 
lakukan. Sebagai pemilik bisnes anda seharusnya tidak perlu melakukan tugas 
perakaunan, membungkus barang atau membuat pengeposan kerana ia adalah 
tugas untuk staf anda.

“Fokus Buat Apa Yang Terbaik Ikut Kepakaran Anda
Yang Boleh Berikan Hasil Tertinggi Kepada Bisnes Anda. Serahkan 

Perkara Lain Yang Bukan Kepakaran Anda Kepada Pakar Yang 
Berpengalaman Dan Terbukti Berjaya!”

 

8. Jualan tidak meningkat

Anda sudah menjalankan bisnes selama setahun tetapi sejak dari bulan pertama 
sehingga keenam, jualan anda langsung tidak meningkat. Sepatutnya anda tidak 
perlu menunggu sehingga enam bulan untuk membuat kajian. Anda perlu memikirkan 
mengapa jualan tidak naik? Apakah puncanya?
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9. Tidak tahu teknik pemasaran yang betul

Dalam perniagaan, pemasaran adalah sangat penting. Namun jika anda tidak tahu 
membuat pemasaran, anda seharusnya belajar teknik yang betul. Bukannya masih 
mengekalkan teknik yang lama sedangkan ia tidak berhasil.

10. Tidak menguasai bisnes online dan media sosial dengan baik

Kini bisnes ibarat di hujung jari. Semuanya menggunakan media sosial untuk 
pemasaran produk. Oleh itu terdapat pelbagai kelas yang mengajar bisnes online dan 
cara menggunakan media sosial dengan baik. Sekiranya anda tidak menguasainya, 
anda tergolong di antara mereka yang rugi.

Kesimpulannya di  sini,  untuk  berjaya  dalam  bisnes  anda  harus  memahami 
beberapa  isu  dan   perkara-perkara  yang   tidak  sepatutnya   anda   lakukan. 
Barulah anda akan berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan yang sama. 

Memahami isu adalah kunci terbesar untuk mengelak bisnes anda jatuh atau dalam 
keadaan bahaya. Anda juga harus tahu situasi, masalah dan mengatasinya.

Jika tiada yang menegur, anda akan berterusan mengulang kesalahan yang sama. 
Bayangkan berapa banyak wang dan masa yang sudah dibazirkan.

CERITA NANA MAHAZAN, SALAH SEORANG AHLI TITANIUM (TITAN)

Analoginya begini:

Singapura terkenal sebagai sebuah pelabuhan dengan banyaknya kapal  dagang 
dari Eropah singgah ke sana. Kebanyakan kapal ini berlabuh untuk beberapa hari.

Ada sebuah kapal yang sangat besar singgah di Singapura. Kapal kargo ini tiba-
tiba menghadapi masalah enjin dan tidak boleh bergerak. Jadi anak kapal cuba 
mencari punca masalah. Mereka memanggil jurutera kapal kerana ingin tahu adakah 
kerosakan berpunca dari enjin kapal? Malangnya jurutera itu tidak tahu dan gagal 
menemui puncanya. Selama seminggu keadaan kapal itu masih sama.

S E L E S A I K A N  I S U  D A L A M  D I R IBAB 6
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Apabila kapal itu berlabuh, bermakna pemilik kapal harus membayar kos untuk setiap 
hari yang jumlahnya hampir puluhan ribu. Sehingga akhirnya dia menemui seorang 
lelaki yang pakar dalam bidang pembaikan kapal.

Lelaki ini cuba mencari punca masalah pada kapal. Tidak sampai satu jam, dia 
berjaya menghidupkan enjin kapal. Apabila ditanya bayaran, bayaran diminta jauh 
lebih tinggi daripada sebelum ini ketika kapal ini berlabuh.

Apabila bos kapal ini bertanya kepada lelaki tersebut mengapa kos dikenakan terlalu 
mahal? Lelaki ini berkata “Walaupun untuk menyelesaikan masalah ini saya hanya 
memerlukan masa 45 minit sahaja, tetapi saya memerlukan masa 45 tahun untuk 
belajar menyelesaikannya. Inilah nilai atau bayaran yang anda harus bayar.”

Apakah yang anda pelajari daripada kisah ini?

Saya Nana Mahazan, pemilik jenama Nana Mahazan Beauty. Sepanjang menjalankan 
perniagaan, saya selalu rugi. Sehinggalah saya menyertai kelas pada 2019, barulah 
saya tahu tentang bisnes. Saya tidak pernah faham mengenai perniagaan yang saya 
lakukan. Saya tidak tahu apa yang perlu dalam perniagaan saya dan isu-isunya. 

Saya juga mula mengetahui tujuan dalam hidup dan dalam bisnes. Selama ini saya 
membuang masa mencari benda yang tidaklah sebesar mana pun. Tetapi apabila 
saya ada tujuan yang jelas dan besar, usaha yang saya lakukan juga akan melebihi 
matlamat yang akan saya capai.

Jika saya hanya betulkan strategi berniaga tetapi tidak memperbetulkan mindset, 
perniagaan saya tidak akan ke mana. Nak berjaya bukan hanya strategi tetapi mentaliti 
bisnes. Ia bukan sekadar mengakui kelemahan dan cuba mengatasi kelemahan itu 
tetapi adalah memahami keseluruhan bisnes.

Untuk membina bisnes, perkara paling penting yang perlu dilakukan adalah mencari 
ilmu dengan menghadiri banyak latihan dan kelas. Saya tidak perlu mengetahui 
semua perkara tetapi apa yang saya perlu tahu sahaja.

Saya sudah simpulkan tiga perkara yang kita perlu ada untuk berjaya.
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1. Tahu apa yang anda inginkan

Daripada awal lagi anda harus tahu matlamat, impian dan keinginan anda. Tulis dan 
catat di mana sahaja. Ingat setiap impian yang anda sudah tulis itu.

2. Komitmen

Anda seharusnya sanggup memberi untuk dapat apa yang anda inginkan. Beri 100 
peratus komitmen, beri masa dan pelaburan anda.

3. Apa yang perlu anda tinggalkan

Anda harus buang semua sikap negatif anda. Anda harus buang ego anda kerana 
selagi ego masih menguasai diri, anda akan berhadapan dengan kesukaran untuk 
membentuk diri menjadi seorang usahawan yang berjaya.

Sebenarnya anda harus faham, bisnes adalah jentera untuk membantu orang lain. 
Apabila anda faham konsep ini, anda akan nampak apabila anda bantu ramai orang, 
Allah akan suka apa yang anda lakukan. Untuk menjadi usahawan sememangnya 
banyak teori yang anda akan belajar tetapi praktikalnya belum tentu ramai yang ingin 
ceritakan atau kongsikan. Namun percayalah, yakinlah, hanya dengan ilmu baru 
semangat dalam diri usahawan akan bangkit untuk memacu kejayaan.

S E L E S A I K A N  I S U  D A L A M  D I R IBAB 6
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Kali ini saya ingin bercerita mengenai satu formula yang saya gunakan 
untuk kajian tesis Doktor Falsafah (PhD) saya iaitu mengenai Business 
Coaching atau bimbingan usahawan. Bagaimana ia memberikan impak 
positif terhadap industri Perniagaan Kecil dan Sederhana (SME) atau 
bagaimana bimbingan perniagaan ini membantu kejayaan usahawan SME.

Seperti yang anda tahu dalam RichWorks ada ramai usahawan SME yang membina 
kejayaan dengan cukup besar. Jumlahnya bukan 20 peratus tetapi sehingga 60-80 
peratus setahun.

Untuk makluman, dalam RichWorks ada dua kumpulan ahli Titanium iaitu Titanium 
Circle dan Titanium Premier. Untuk Titanium Premier, ia sangat istimewa kerana tiada 
sesiapa yang boleh menyertai kumpulan ini melainkan di atas cadangan peserta di 
dalam circle ini.

Apa yang istimewa selepas menyertai Titanium Premier? Ia sangat istimewa kerana 
saya dan peserta saling boleh berhubung di antara satu sama lain. Kadang-kadang 
saya telefon peserta bertanya khabar mengenai bisnes dan adakala mereka 
menghubungi saya pada bila-bila masa sahaja.

Antara usahawan yang sudah berada dalam Titanium Premier termasuklah Najib 
Asaddok, Eskayvie, Noir, Nurraysa dan Sabella. Jumlahnya tidak ramai, hanya 20 
lebih bisnes terpilih sahaja.

Jadi disebabkan mereka istimewa saya sediakan formula ini untuk mereka.

Saya rasa formula ini sangat bagus dan jarang-jarang disampaikan kerana ia masih 
baru. Tetapi semua peserta boleh menggunakannya sebagai garis panduan dalam 
membuat keputusan bisnes. 

FAHAMI RAHSIA – GROW

Formula ini saya namakan sebagai G-R-O-W. Ia hanya ditujukan untuk mereka yang 
ingin meningkatkan pencapaian dalam bisnes. Untuk usahawan yang ingin membina 
legasi bisnes mereka sendiri dengan cara yang cepat dan mudah. Ia bermula dengan:

G- GOALS

Di dalam formula GROW ini menyatakan apa sahaja yang anda impikan atau apa 
sahaja yang anda akan lakukan harus bermula dengan G. Apakah G anda? Apa itu 

G R O W  R A H S I A  U N T U K  B A N G K I TBAB 7
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G? Apakah Goals anda? Apa yang anda ingin capai sebenarnya? Menentukan Goals 
atau menetapkan apa yang ingin dicapai adalah sangat penting.

Dalam konteks sebagai usahawan, pasti anda ingin berjaya dalam bisnes. Jadi 
sebelum memulakan sesuatu bisnes, anda harus tahu apakah Goals atau target 
anda. Goals juga perlu ada tempoh masa atau time frame.

Misalnya, dalam tempoh masa empat bulan September hingga Disember apa yang 
anda ingin capai? Kalau sekarang anda buat RM10 ribu, mungkin paling kurang pun 
anda mahu capai di sini RM50 ribu sebulan pada Disember. Kalau sekarang anda 
buat RM50 ribu, anda mungkin nak capai RM100 ribu sebulan pada Disember dalam 
masa empat bulan.

Bayangkan, dalam masa empat bulan, apa yang anda mahu. Anda kena tahu goals 
anda. Sasaran dan target anda. Bayangkan masa semakin singkat.

Kalau yang buat RM100 ribu sebulan, mungkin anda mahu, menjelang empat bulan 
selepas itu target menjadi RM200 ribu sebulan.

Peningkatan hanya dalam masa empat bulan sahaja! Anda kena tahu goals diri. 
Goals itu apa? Apa target anda?

Maksud target ni pula begini. Saya target esok tengah hari mahu makan nasi 
ayam Hainan. Wah, ayamnya garing, Crispy Chicken. Itu namanya apa? Target. Itu 
namanya target. Niat dengan target ini. Dua benda yang macam sama namun lain. 
Niat ini di dalam hati. Target pula bertulis. Kalau seseorang niat, tapi tak bertulis, dia 
masih lagi niat. Kalau begini bukan target. Sama seperti saya ada niat mahu jadi 
jutawan. Itu niat. Itu baru niat sahaja. Itu belum target. 

Niat ini dalam hati. Ada tak orang berniat bertahun-tahun, dah beratus tahun niat nak 
kahwin tapi tak kahwin kahwin. Ada tak? Ada tak? Ada!

Sampai bawa ke mati tapi niat tak tercapai. Pun ada!

Niat kita boleh pakai. Boleh guna tak ada salahnya, tapi niat biasa guna dengan 
Tuhan saat solat. Atau tatkala beribadah, seperti puasa. Itu pun kadang-kadang perlu 
disertakan dengan lafaz. Niat dan lafaz. Tidak salah niat begitu namun niat mesti ada 
target. Maka target inilah yang wajib dizahirkan.

Anda mahu apa? Apa yang anda mahu capai? Anda  target mahu  hit apa? Ini 
semua target. Tak kisah sama ada anda buat dropship, jalankan perniagaan sendiri, 
perniagaan orang, yang penting anda ada target. Berapa nak capai? Anda WAJIB 
ada target secara bertulis.
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Formula ini namanya G-R-O-W. GROW. G-R-O-W.

1. Target perlu spesifik

Jika betul anda ingin dibimbing dalam tempoh empat bulan ini, berapa yang anda 
ingin capai? Target perlu dibuat secara spesifik. Jangan hanya menyatakan, “Saya 
nak jadi kaya”. Memang tidak akan berjayalah jawabnya.

Target membabitkan jumlah jualan. Sehingga Disember ini berapa jualan anda ingin 
capai sebulan? Berapa jumlah yang anda inginkan?

Macam saya cakap tadi, jika sekarang anda buat jualan RM10 ribu sebulan mungkin 
paling kurang empat bulan lagi anda mesti capai RM50 ribu sebulan. Jika sekarang 
jualan anda RM50 ribu sebulan, target anda mungkin RM100 ribu sebulan (Disember), 
semuanya dalam tempoh empat bulan. Anda perlu beri tempoh masa bila nak capai.

Anda harus ikut betul-betul apa yang saya sampaikan ini kerana ia sangat penting. 
Ingat target harus meningkat.

Jika ada yang berkata, “Eh, susahnya nak capai.”

Persoalan penting di sini adalah berapa target anda atau goals? Isunya di sini 
bukannya pasal ia susah atau senang.

2. Ada time frame atau tempoh masa

Goals atau target yang baik perlu ada tempoh masa. Misalnya jika selama ini anda 
buat jualan RM10 ribu sebulan, dalam masa empat bulan pada 2021 anda nak capai 
pula RM100 ribu sebulan. Kemudian masuk tahun 2022, Januari sehingga April 
berapa pula target jualan anda? April bermakna sudah masuk Ramadan dan Mei 
sambutan Aidilfitri. Bermakna inilah tempoh masa yang sangat penting. Waktu untuk 
buat duit dan perlu ada banyak duit. Anda perlu buat target, target dan target untuk 
tempoh ini.

3. Tulis

Sekali lagi target bukan sekadar anda bercakap. Bukan sekadar beritahu pada 
orang lain tetapi ia perlu ditulis. Contohnya anda nak capai RM100 ribu sebulan 
dan mengekalkan jualan sehingga RM1.2 juta. Tulis berapa yang anda ingin capai. 
Berapa jumlah sebulan RM150 ribu atau RM200 ribu? Sama ada jumlahnya anda 
boleh atau tidak boleh capai, kuncinya adalah ia perlu ditulis dahulu.

G R O W  R A H S I A  U N T U K  B A N G K I TBAB 7
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Ok sekarang anda sudah tulis semua target anda dan pada Disember nanti pastikan 
anda akan capai goals anda itu. Jika sudah RM10 ribu, September akan naik menjadi 
RM15 ribu pada Oktober RM30 ribu dan November RM50 ribu. Jika anda rasa target 
anda terlalu tinggi, kecilkan sedikit angka itu. Apa yang penting di sini sebenarnya 
ialah anda perlu tetapkan target dahulu, tidak kira ia boleh atau tidak boleh dicapai. 
Setelah itu baru lihat semula target anda dengan strategi yang disusun.

“Our goals can only be reached through a vehicle of a plan, 
in which we must fervently believe, and upon which we must 

vigorously act. There is no other route to success.” - Pablo Picasso

R - REALITY

Ada orang pernah bertanya kepada saya, “Saya ada bisnes tetapi kenapa sampai 
sekarang masih berada pada tahap yang sama. Mengapa saya tidak pernah capai 
target?”. Mengapa?

Sebabnya anda ada target dalam bisnes, tetapi anda tidak bekerja dengan REALITI 
di mana anda berada sekarang. Apa maknanya?

Cuba anda bayangkan realiti sebenar, selama empat bulan atau empat tahun jika 
apa yang anda lakukan, hanya berdasarkan cara anda bekerja sekarang, tanpa 
bimbingan, mentor dan ilmu adakah anda mampu mencapai apa yang anda impikan?

Adakah anda rasa anda akan berjaya mendapat angka yang anda mahukan?

Inilah realiti sebenar. Tanya diri anda sendiri, adakah jika tanpa mentor, tiada 
bimbingan dan nasihat, tiada strategi yang betul atau teknik terkini anda rasa anda 
mampu mencapai angka jualan yang tinggi?

Mungkin hanya dalam mimpi. Ya sangat sukar apatah lagi untuk mengekalkan bisnes 
yang sudah lama anda usahakan.

O – OPTION

Apakah Option atau pilihan untuk mencapai matlamat anda? Adakah anda perlu 
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mencari mentor? Sebenarnya ia lebih kepada sikap komited untuk belajar. Ramai 
yang tiada ciri-ciri ini, mentor boleh dicari atau berada di depan mata anda, tetapi 
adakah anda komited belajar?

Untuk komited, anda perlu ada komitmen. Seperti yang pernah saya ceritakan 
sebelum ini, pemain skuasy dunia Datuk Nicol Ann David yang berlatih setiap hari. 
Dia ada jurulatih yang membimbingnya namun jika dia tidak komited dan tidak datang 
latihan, adakah dia akan berjaya? Jadi pilihan yang anda ada ialah KOMITED untuk 
belajar dan menerima bimbingan. 

W – WAY FORWARD

Selepas anda sudah ada mentor, strategi dan ilmu, sepatutnya anda tidak lagi buat 
silap dalam Way Forward. Semua ini dapat memendekkan jangka masa atau tempoh 
anda untuk berjaya. Tidak perlu menunggu sehingga 4 tahun atau 40 tahun lagi. 
Sekiranya anda boleh mencapai matlamat atau target anda sekarang, buat apa 
menunggu lebih lama?

Saya bagi contoh jika anda ingin mendirikan masjid (berkahwin), apa realitinya? Anda 
perlu memikirkan adakah anda sudah ada calon? Jika  belum cari  dahulu.  Sudah 
ada wang simpanan atau belum?

Sudah menyertai kursus perkahwinan? Adakah anda sudah bersedia? Apa  perlu 
anda buat? Anda harus melakukan beberapa tindakan. Jika belum ada calon, cari 
calon dahulu, kumpul duit, hadiri kursus perkahwinan dan cari wang tambahan. Ada 
langkah tertentu mencapainya.

Inilah pentingnya Formula GROW.  Ia simple tetapi sangat powerful. Kegagalan 
ramai orang adalah apabila dia gagal buat keputusan dengan lebih baik.

4 JENIS BISNES

Sebelum pergi ke point seterusnya saya nak anda tahu bahawa ada empat jenis 
atau tahap dalam bisnes. Cuba lihat di mana anda sekarang, adakah ekonomi mikro, 
industri kecil, sederhana, industri besar atau belum bermula?

G R O W  R A H S I A  U N T U K  B A N G K I TBAB 7
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a. Industri Mikro

Bisnes Mikro ialah apabila jumlah jualan melebihi RM300 ribu setahun atau 
kurang daripada RM30 ribu sebulan.

b. Industri Kecil

Jualan di antara RM300 ribu ke RM3 juta setahun.

c. Industri Sederhana

Industri sederhana apabila jualan di antara RM30 juta ke RM50 juta setahun.

d. Industri Sederhana Besar

Apabila jualan di antara RM50 juta ke RM200 juta setahun. 

JENIS-JENIS PERNIAGAAN

Anda perlu tahu perniagaan apa yang sedang anda usahakan sekarang atau apa 
konsep bisnes anda. Ada yang sudah bertahun-tahun hidup tetapi masih tidak tahu 
berniaga itu apa. Berniaga adalah apabila berlaku proses jual beli dan penerimaan 
bayaran. ‘Ada duit masuk’.

Sama ada anda pemilik bisnes atau menjalankan perniagaan secara dropship, anda 
tetap digelar sebagai peniaga kerana anda mendapat pendapatan daripadanya. 
Anda dibayar berdasarkan jumlah jualan atau komisen. Ejen insuran juga adalah 
salah satu bentuk perniagaan, begitu juga jual beli saham.

Perniagaan berlaku apabila ada proses jual beli. Anda menerima bayaran atau 
komisen. Apa–apa sahaja membabitkan pembeli dan penjual, keluar masuk duit atau 
pertukaran wang, ia adalah perniagaan.

Atau boleh juga duit tidak diterima secara langsung sebaliknya dimasukkan ke dalam 
akaun pemilik produk dan anda mendapat komisen. Dalam bahasa mudah semua 
perkara membabitkan pembeli dan penjual, penggunaan duit dan pertukaran sama 
ada secara langsung atau tidak, ia adalah perniagaan.

Misalnya penjual ini adalah dropshipper. Jadi dia mempromosikan produk kepada A. A 
bersetuju membeli dan membuat pembayaran di platform XYZ. Dia tahu pembayaran 
itu diberikan kepada B secara tidak langsung. Jadi B akan membayar komisen ini 
kepada dropshipper.
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Perniagaan membabitkan pemberian komisen juga adalah bisnes. Biasanya ini dipanggil 
sebagai keuntungan bersama atau profit sharing. Jadi ,penting untuk anda ketahui jenis-
jenis perniagaan:

JUALAN DAN PEMASARAN

Di bawah jualan dan pemasaran ada ejen dropship, ejen pemasaran, perunding 
insuran dan Unit Trust, jurujual kereta dan jurucakap serta perunding jualan. Ada 
juga distributor atau pengedar.

Sebenarnya pada era ini, dropship adalah cara mudah membina bisnes. Anda  cuma 
perlu mencari barangan yang anda ingin jual. Kemudian promosi sahaja di media 
sosial. Menariknya anda tidak perlu bersusah payah memikirkan mengenai label, 
pembungkusan dan penghantaran. Tidak perlu pegang barang sendiri. Anda hanya 
perlu membuat pemasaran atau mempromosikan produk sahaja. Senangkan? 

Sebagai contoh anda sebagai dropship Sabella hanya perlu mempromosikan produk 
Sabella, kemudian jika ada yang ingin membeli, mereka akan terus ke website Sabella 
dan membuat pembelian online. Sabella akan menguruskan tempahan termasuk 
pembungkusan dan penghantaran. Kemudian ejen dropship akan mendapat komisen 
jualan.

Begitu juga sekiranya anda menjadi dropshipper untuk produk Nurraysa, anda hanya 
perlu membuat promosi manakala syarikat akan menguruskan pembungkusan dan 
penghantaran barang kepada pelanggan.

Jika anda membuka kedai 7-Eleven pula, semua barang-barang dalam kedai itu 
bukanlah milik anda. Semuanya jenama peniaga lain. Pembeli yang datang ke 
7-Eleven akan membayar harga barangan kepada 7-Eleven. Transaksi jualan 
berlaku. Kemudian 7-Eleven akan membayar kepada vendor jumlah barang yang 
terjual. Ini dinamakan sebagai consignment atau bisnes di mana kita cuma perlu 
meletakkan barang di situ. Apabila 7-Eleven dapat keuntungan, inilah yang akan 
dibayar kepada pekerjanya.

Ini juga dipanggil sebagai dropship. Tetapi ini tahap yang lebih besar. Cuma berbeza 
daripada segi nama sahaja. Sedangkan dropship, stokis dan ejen adalah sama. 

Syarikat saya Cobra juga tiada produk atau jenama sendiri. Tetapi saya menggunakan 
banyak produk dan servis dari jenama korporat gergasi untuk dipasarkan. Saya 
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bawa jenama ini kerana lebih mudah untuk dipasarkan. Saya tidak buang masa 
menghasilkan produk sendiri. Kekuatan saya ialah dari segi latihan dan pasukan. 

Cara ini buatkan bisnes lebih mudah berkembang. Saya tidak bimbang untuk ambil 
pekerja kerana semua urusan dilakukan oleh pemilik produk. 

KELEBIHAN SEBAGAI DROPSHIP

Risiko yang rendah

Ini perniagaan yang berisiko rendah kerana ia hanya menggunakan modal yang kecil 
atau boleh dilakukan tanpa modal, tetapi sangat menguntungkan.

Walaupun ada sesetengah dropshipper mengenakan  yuran  pendaftaran  dan  ada  
yang tidak, tetapi tiada isu modal hangus kerana ia dijalankan dalam talian.

Pelbagai pilihan produk

Terdapat pelbagai produk yang ditawarkan oleh pemilik bisnes. Anda hanya perlu pilih 
produk apa yang ingin dijual. Boleh juga pilih produk mengikut minat dan hobi anda 
kerana ia akan membantu anda mengenali sesuatu produk dengan lebih terperinci 
sekaligus boleh membantu anda membuat jualan.

Bebas bekerja

Dengan bisnes online dropship anda hanya memerlukan akses internet dan komputer 
untuk menjalankan perniagaan. Dengan cara ini anda bebas bekerja dari mana saja 
tanpa memerlukan anda berada lama di sesuatu tempat. Sambil menonoton TV pun 
anda masih dapat melayan pelanggan.

Jana pendapatan sampingan

Perniagaan dropship membantu anda untuk menjana pendapatan sampingan 
sambil fokus pada kerjaya utama anda. Anda tidak perlu luangkan banyak masa 
untuk menguruskan perniagaan ini. Cukup sekadar beberapa jam sehari untuk 
mempromosikan produk anda.
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Tidak perlu simpan stok

Anda tidak perlu menyimpan stok barang, tidak perlu membuat pembungkusan 
dan juga penghantaran. Ada yang mampu buat jualan berjuta ringgit hanya dengan 
menyertai bidang jualan dan pemasaran dengan menjadi dropship sahaja. 

Cabaran sebagai dropship:

a. Tidak komited

Masalahnya ialah apabila pemilik bisnes sudah diberikan latihan menjual dan teknik 
pemasaran, tetapi dia tidak komited melakukannya.

b. Tidak mendaftar syarikat

Masalahnya ramai dropshipper tidak mendaftarkan bisnes mereka secara Enterprise. 
Dia tidak ada syarikat. Hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Sebenarnya 
kos untuk mendaftar syarikat (SSM) tidaklah mahal. Apabila anda sudah mendaftar, 
semua duit atau keuntungan setiap bulan akan masuk ke dalam akaun syarikat 
dan direkodkan sebagai jualan. Inilah dikatakan real business. Anda adalah pemilik 
bisnes kepada syarikat anda sendiri.

HASIL JUALAN RM2.2 JUTA JUAL ENG’S POPCORN

Siapa kata berniaga secara dropship tidak boleh berjaya? Ada beberapa orang dalam 
Titan yang berjaya membuat jualan jutaan ringgit. Antara mereka ialah Siti Zulhijjah 
yang menjual Eng’s Popcorn.

DR. AZIZAN: Berapa jualan anda sekarang? 

SITI ZULHIJJAH: RM2.2 juta.

DR. AZIZAN: RM2.2 juta? Kamu sudah berkahwin?  (sambil ketawa).  Kamu 
dropshipper, ejen atau stokis?

SITI ZULHIJJAH: Sekarang saya menjadi pengedar.

G R O W  R A H S I A  U N T U K  B A N G K I TBAB 7
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DR. AZIZAN: Apa nama syarikat kamu, boleh terangkan? Dan siapa pembekal produk 
di syarikat kamu?

SITI ZULHIJJAH: Pembekal saya sekarang ialah Eng’s Popcorn (sambil tunjuk 
popcorn kepada semua). 

DR. AZIZAN: Adakah kamu simpan produk sendiri?

SITI ZULHIJJAH: Ya, saya simpan produk sendiri. 

DR. AZIZAN: Adakah kamu ada bisnes  sendiri? 

SITI ZULHIJJAH: Belum ada jenama sendiri.

DR. AZIZAN: Nampak tak, dia sendiri pun tak faham. Tadi kamu katakan sudah buat 
jualan RM2.2 juta. Sekarang kamu buat bisnes sendiri atau tidak?

SITI ZULHIJJAH: Ya saya buat bisnes sendiri. 

DR. AZIZAN: Apa nama syarikat kamu?

SITI ZULHIJJAH: Nama syarikat saya, SZH Rich Resources Sdn Bhd. 

DR. AZIZAN: Syarikat pembekal anda?

SITI ZULHIJJAH: Eng’s Popcorn Legacy Sdn Bhd.

DR. AZIZAN: Jadi SZH Rich Resources Sdn Bhd inilah syarikat yang memasarkan 
produk Eng’s Popcorn. Betul ke tidak?

SITI ZULHIJJAH: Betul Dr.

DR. AZIZAN: Mengapa awak promosikan produk Eng’s Popcorn. Apa kelebihannya 
menjual produk orang lain dan kenapa tidak  keluarkan produk sendiri?

SITI ZULHIJJAH: Modal sangat besar. Bila saya ambil dari pemilik bisnes, saya 
hanya perlu jual. Saya tidak perlu bersusah-payah menghasilkannya (memasak).

DR. AZIZAN: Ya, apabila kita memasarkan produk orang, jenama mereka sudah 
dikenali. Jadi tidak perlu buang masa keluarkan duit untuk iklan pemasaran kerana 
kos iklan sangat tinggi. Selain itu, tidak perlu buat popcorn sendiri. Mudah tak? Baru 
tadi kita belajar mengenai 4 aspek bisnes iaitu arah tuju bisnes, mendapatkan bisnes, 
operasi bisnes dan pengurusan akaun. Mana satu yang paling susah di antara 
semua? 
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SITI ZULHIJJAH: Operasi bisneslah yang paling susah.

DR. AZIZAN: Ya, betul. Paling susah ialah operasi bisnes seperti pembungkusan, 
pelabelan, tampal stamp, penghantaran barang dan mencari staf apabila bisnes 
semakin berkembang. Perlu buka kedai, lama-kelamaan anda semakin keliru dan 
rasa susah. Sedangkan jualan semakin meningkat. Produk semakin banyak yang 
perlu disimpan. Ada yang kata tak mengapalah dia buat perkara yang dia suka. 
Walaupun pening tapi dapat duit. Tak salah. Tetapi itu bisnes anda atau tidak?

SITI ZULHIJJAH: Ya, bisnes sendiri dan selaku pengasas.

DR. AZIZAN: Anda adalah pengasas untuk syarikat anda sendiri manakala Eng’s 
Popcorn adalah syarikat dia sendiri. Berapa jualan anda?

SITI ZULHIJJAH: RM 2.2 juta.

DR. AZIZAN: RM 2.2 juta jualan. Tadi ada yang kata dropship jer? Sekali jualan 
RM2.2 juta sudah macam jual kapal. Terima kasih Siti Zulhijjah. Sekarang saya harap 
anda semua faham konsep mengenai bisnes. Bila anda sudah faham, senang untuk 
anda buat pemasaran. 

DROPSHIP FAITH FLEUR JUALAN RM2 JUTA

WANI: Terima kasih kerana beri peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman 
bisnes. Saya adalah dropshipper produk Faith Fleur. Pengasas Faith Fleur by 
Ctymary juga adalah peserta Titan jadi saya sudah tetapkan yang saya juga mahu  
membina  bisnes  sama seperti pengasas produk ini. Pencapaian wanita ini sangat 
laju ke hadapan dan saya sangat terinspirasi.

DR. AZIZAN: Oh, anda bukan bukan Founder? Founder anda Siti Maryam atau Siti 
Marry. Jadi anda ada syarikat sendiri atau tidak?

WANI: Saya bukan Founder.

DR. AZIZAN: Nampak tak? Ini seorang lagi peserta yang dia sendiri tidak faham 
mengenai bisnes. Berapa jualan anda?

WANI: Setakat bulan ini RM2 juta.

DR. AZIZAN: RM2 juta setakat ini dan ia bukan bisnes sendiri. Jadi dari mana 
datangnya duit ini? Duit bisnes atau bukan? Anda berniaga sendiri atau bukan?
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WANI: Duit bisnes 100 peratus.

DR. AZIZAN: Berniaga sendiri? Anda harus tahu yang anda sedang menjalankan 
bisnes. Anda bertanggungjawab dengan perniagaan anda, bukan founder anda.

Founder anda hanya bekalkan produk sahaja. Tetapi dia bertanggungjawab terhadap 
produk atau perkhidmatannya. Towards your own business and your own product 
and your own team. Apa nama syarikat kamu?

WANI: Sharp Resources Sdn Bhd.

DR. AZIZAN: Sharp Resources Sdn Bhd bisnes sendiri atau bukan? 

WANI: Ya, bisnes sendiri. 

DR. AZIZAN: Tadi kenapa kata bukan? Peserta Titan sendiri pun pening (ketawa). 
Anda perlu faham hubungan ini. Ya, anda mungkin dipilih sebagai Master Stokis.

Sebagai contoh saya jalankan bisnes Cobra. Saya hanya di bawah Cobra tetapi 
saya bukan staf Cobra. Saya ada syarikat sendiri Regal Tycoon Holdings Sdn Bhd 
yang dipilih di bawah Cobra (kontrak) untuk menjalankan aktiviti pemasaran dengan 
TMNet, Standard Chartered dan HSBC. Maksudnya saya tidak boleh menjalankan 
projek lain selain di bawah Cobra, tetapi saya tetap ada syarikat saya sendiri.

DR. AZIZAN: Jadi anda pegang stok sendiri?

WANI: Tidak. Dulu ya sebab sistem lama. Saya perlukan staf untuk pembungkusan 
barang. Masa banyak habis untuk itu. Apabila sudah ditukar kepada sistem baru saya 
menjadi lebih ‘kuat’ sebab lebih baik dari sistem lama. Jadi saya boleh fokus kepada 
pasukan. Buat pemasaran dan latihan.

DR. AZIZAN: Fokus kepada marketing dan latihan. Jadi mana lebih baik? Anda menjaga 
pemasaran dan latihan sahaja berbanding perlu buat pembungkusan barang?

Wani: Saya nak fokus kepada pemasaran dan latihan.

DR. AZIZAN: Ketika saya di Cobra dahulu, saya tidak risau untuk dapatkan kontrak 
atau melobi projek kerana semua itu dilakukan oleh syarikat mereka (Cobra). Tugas 
saya hanya menjalankan tugas-tugas yang sepatutnya sahaja. Senang. Jika ada 
masalah, orang lain yang akan berurusan. Tetapi itu sahaja sudah buat jualan berjuta 
dalam sebulan.

WANI: Betul. Jika dulu saya banyak habiskan masa dengan penghantaran yang 
paling murah sebab nak jimatkan kos.
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DR. AZIZAN: Ada orang bertanya kepada saya jika perlu buat networking,  adakah 
perlu mendaftar syarikat enterprise? Ya, perlu. Jika mahu bina perniagaan lebih 
teratur anda digalakkan untuk mendaftar syarikat Enterprise atau Sdn. Bhd. Ini 
kerana anda perlu membayar cukai dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). 

Jika anda bayar cukai, anda tidak perlu takut. Tambahan pula apabila anda buat 
bisnes online. Jika anda tidak mendaftar, anda pasti akan diperhatikan oleh pihak 
penguatkuasa. Sebab itu kena daftar dengan LHDN.

Tak pandai? Anda boleh belajar. Penting sangat bila anda sudah bayar cukai. Jika 
anda ada syarikat sendiri, duit keluar masuk semuanya lebih tersusun dan dicatat. 
Jika nak beli rumah sendiri, kereta sendiri dan buat pinjaman bank, ia lebih mudah 
dan anda tidak perlu risau. Jika tiada syarikat, bagaimana nak tunjukkan kepada 
pihak bank? Jika anda dapat RM2 juta, ia adalah nilai sebenar, bukan menipu. Biasa 
yang menipu adalah mereka yang tiada syarikat dan tidak membayar cukai.

DROPSHIP SABELLA JUALAN RM1.5 JUTA SEBULAN

ATIQ: Nama saya Atiq, saya berada dalam circle Sabella dan saya adalah founder 
kepada syarikat saya sendiri iaitu Mood International di atas nama Team Model.

DR. AZIZAN: Anda berniaga sendiri atau bukan? 

ATIQ: Ya saya berniaga sendiri.

DR. AZIZAN: Baru sedar ke apa?

ATIQ: (ketawa) Ya baru sedar tadi. Baru dapat hidayah.

DR. AZIZAN: Anda ada syarikat sendiri? Anda daftar syarikat sendiri, jadi Sabella 
siapa punya?

ATIQ: Sabella macam supplier saya.

DR. AZIZAN: Bukan macam tetapi memang supplier anda. Sabella sediakan  
platform untuk anda berniaga, betul? Dia buat  pemasaran, penjenamaan, promosi 
jenama dan anda adalah salah satu syarikat yang memasarkan jenama Sabella. 
Anda melatih orang untuk terbabit dalam bisnes pengeluar produk anda iaitu Sabella.

Tetapi anda ada bisnes sendiri dan Sabella ada bisnes sendiri. Anda adalah partner 
atau rakan kongsi. Jadi berapa juta anda buat jualan sekarang? 
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ATIQ: Untuk tahun ini RM1.5juta

DR. AZIZAN: Jadi anda berniaga sendiri atau tidak sebenarnya?

ATIQ: Sebenarnya saya berniaga sendiri. Saya rasa lebih mudah sebab sistem 
sudah ada dan semuanya diuruskan oleh Sabella.

DR. AZIZAN: Ada ramai orang ke nak rasa jadi founder sendiri? Saya tidak kisah jika 
anda ada banyak duit tetapi kos teknikal sahaja memerlukan hampir berjuta. Begitu 
juga jika membabitkan benang dan kain juga memerlukan jutaan ringgit.

Jika anda selalu  merungut mengenai sistem yang tidak bagus, cuba buat sendiri.

Saya tidak mahu melemahkan anda. Jika anda mampu, ada ilmu dan berani 
menanggung risiko dengan permainan perniagaan, teruskan. Jika belum berani, apa 
kata anda belajar membuka bisnes tanpa modal yang besar. Berapa modal anda 
masa mula buka bisnes ini?

ATIQ: Kosong tidak ada modal. Semuanya free. Memang sesuai seperti yang 
disarankan.  Mulakan dengan yang percuma kemudian gandakan.

DR. AZIZAN: Tetapi anda perlu komited. Ramai orang tidak komited. Ramai orang 
menjadi dropship untuk 17 syarikat, tetapi satu pun tidak menjadi.

“Tidak mudah dalam memberikan komitmen. Perlu keyakinan dan 
kesungguhan dalam menuju satu tujuan yang sama.”

1. BAKAT, KEMAHIRAN & PENGALAMAN

Industri kedua adalah membabitkan bakat, kemahiran dan pengalaman. Contohnya 
menjadi tutor, mengajar tuisyen, pengacara, jurubahasa, penterjemah, penyanyi, 
pelakon, pelukis dan membuat kraftangan. Semua kemahiran yang membabitkan 
tangan. Cuma, ada yang mendaftar syarikat dengan sistematik, ada orang tidak. 
Untuk masa hadapan sangat digalakkan anda ada syarikat sendiri. Sekurang-
kurangnya anda harus ada Enterprise.
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2. PENGENDALI & PENGURUS PERNIAGAAN

Contoh kerjaya dalam bidang ini adalah pengoperasian stesen minyak atau bisnes 
francais. Anda membuka bisnes atas jenama orang lain. Biasanya seperti kedai atau 
stesen minyak atau pusat pembelajaran  yang ada sistem francais seperti Q-dees. 
Anda tidak perlu bina atau buka yang baru. Anda jalankan sahaja perniagaan ini 
mengikut model bisnes yang diberikan. Anda dapat keuntungan daripada situ.

3. PENGUSAHA

Ini membabitkan peladang, petani, penternak, pengusaha kecil pengusaha keropok 
lekor. Ini bermakna mereka perlu berusaha sedikit untuk menjalankan aktiviti 
perladangan atau penternakan.

4. PENGELUAR & PENGILANG

Anda menghasilkan produk sama ada anda menjadi pengeluar atau pengilang. Ia 
membabitkan industri pembuatan atau penghasilan barang.

5. PERDAGANGAN

Ini contoh bagaimana perdagangan berlaku. Saya beli bawang dari Pakistan, 
kemudian saya eksport ke New Zealand. Bawang itu bukan saya yang keluarkan 
tetapi saya cuma hantar ke New Zealand sahaja. Saya beli baju dari Korea, saya jual 
ke Indonesia. Ini adalah perdagangan membabitkan produk yang sudah ada (siap). 
Cuma hantar sahaja ke luar negara. 

6. FIRMA PROFESIONAL

Firma profesional termasuk klinik, doktor, peguam, jurutera atau perunding yang 
berlesen. Semua bidang profesional memerlukan lesen untuk pengoperasian. Ia 
perlukan kelayakan atau pensijilan. Semua ini adalah di bawah persatuan atau 
akauntan berkanun.
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7. ORANG TENGAH

Orang tengah boleh jadi sesiapa sahaja. Anda mungkin menjadi orang tengah seperti 
personal shopper, yang tidak menggunakan duit sendiri untuk membeli barang. 
Sama seperti perdagangan tadi, dia beli barang dan dia jual semula atau dia adalah 
perdagangan yang ada gudang sendiri.

Saya kenal beberapa big traders yang keluarkan jenama di Malaysia. Jika anda 
pernah dengar Sara Lee dan SH mereka ini adalah big traders, pemborong atau 
pengimport. Mereka beli dalam jumlah yang banyak dan pasarkan ke luar negara.

8. USAHAWAN

Pengusaha yang bekerja dalam sesebuah organisasi dan dibayar gaji. Tetapi 
mereka ini bertindak sama seperti orang bisnes yang menguruskan portfolio. Mereka 
adalah karyawan perusahaan tapi berfikir dan bertindak seperti usahawan. Mereka 
bersifat independen, proaktif, kreatif dan menghasilkan idea dan inovasi baru bagi 
perusahaan tempat mereka bekerja.

9. PELABUR

Pelabur dan pemegang saham adalah terbabit dalam bidang pelaburan. Sama ada 
syarikat itu Sdn Bhd atau Bhd yang disenaraikan dalam bursa saham. Ada banyak 
jenis pelaburan sama ada berskala kecil atau substantial shareholder. Selama ini 
ramai yang buat bisnes online tetapi tidak tahu mereka dalam kategori yang mana. 
Jadi selepas anda sudah tahu semua jenis perniagaan adalah lebih  mudah untuk 
anda mengembangkan bisnes anda. 

PERSEDIAAN KEMBANGKAN BISNES

Topik seterusnya adalah persediaan untuk mengembangkan bisnes dengan lebih 
cepat dan hebat. Ia membabitkan ilmu yang anda miliki sekarang dan persediaan 
yang perlu anda lakukan.
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Topik ini sangat penting agar anda membuat persiapan awal untuk menuju ke langkah 
seterusnya. Contohnya jika anda dalam tingkatan empat, anda  bukan  hanya  belajar 
subjek tingkatan empat sahaja tetapi tingkatan lima. Ini sebagai persediaan untuk 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Begitu juga jika anda usahawan, anda 
perlu ada dua mentaliti iaitu mentailti  sekarang dan mentaliti akan datang.

Anda perlu ada strategi yang jelas. Contoh jika anda impikan RM1 juta setahun, anda 
perlu ada perancangan untuk buat RM100 ribu sebulan. Contoh jika saya jual dodol 
berharga RM25 sekotak, saya perlu ada USP (Unit Selling Proposition). Berapa 
dodol saya kena jual sebulan untuk dapat RM100 ribu? Saya kena jual 4,000 kotak 
dodol sebulan. Siapa yang mahu beli 4,000 kotak dodol? Semua ini perlukan strategi 
jualan. Tetapi jika anda ada pembimbing dan mentor, Insya-Allah anda mampu 
mencapai target anda.

Mengapa strategi perniagaan itu penting?

1. Mendapatkan suntikan modal

Bagi pelabur dan syarikat kewangan, strategi perniagaan adalah syarat wajib sebelum 
mereka memberikan apa yang anda mahu iaitu duit mereka. Hanya bersandarkan 
konsep perniagaan mungkin tidak memadai. Mereka perlu tahu dengan lebih 
terperinci rancangan perniagaan anda untuk memahami atau lebih percaya kepada 
kemampuan anda untuk merealisasikan idea perniagaan dan keperluan kewangan 
yang anda perlukan bagi mencapai hasrat tersebut.

2. Membuat keputusan yang jelas

Sebagai seorang usahawan, memiliki rancangan  perniagaan memberikan anda 
idea yang lebih jelas mengenai perniagaan anda. Ia juga akan menjadikan anda 
lebih fokus terhadap idea dan strategi bisnes. Anda bukan hanya dinilai dari segi 
kewangan tetapi juga dari segi pengurusan, perancangan sumber manusia, teknologi 
dan pembangunan nilai bagi pelanggan anda. 

G R O W  R A H S I A  U N T U K  B A N G K I TBAB 7
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3. Kenal pasti kelemahan

Dengan strategi bisnes, usahawan dapat mengenal  pasti  cabaran  atau  idea 
perniagaan yang perlu dikembangkan. Rancangan perniagaan tersebut juga boleh 
dikongsi dengan mentor anda agar anda boleh mendapatkan maklum balas atau 
nasihat.

4. Berkongsi idea dengan pihak berkepentingan

Strategi perniagaan boleh dijadikan alat komunikasi dengan bakal pelabur atau 
peminjam. Ia juga boleh dijadikan alat menarik orang untuk berkerja dengan anda 
dan mendapatkan bakal pelanggan serta rakan kongsi yang percaya dan yakin 
dengan idea perniagaan anda. 

PEMASARAN (MARKETING)

Ini ilmu yang sangat penting dan perlu dipelajari secara mendalam. Perlu ada strategi 
agar jenama anda dikenali ramai. Misalnya strategi digital, strategi media sosial 
dan strategi Google marketing. Maksudnya, berbalik kepada dodol tadi, anda perlu 
menjual 1,000 kotak dodol seminggu untuk capai jualan 4,000 kotak dodol sebulan. 
Ini bermakna anda perlu menjual 200 kotak dodol sehari.

Mengapa pemasaran digital sangat penting?

1. Tingkatkan kesedaran jenama

Jika dulu pemasaran secara mulut-ke-mulut lebih berkesan tetapi kini dengan 
adanya media sosial, pemasaran secara digital semakin banyak digunakan bagi 
melonjakkan jualan produk. Tetapi ingat, anda harus bina profil bisnes anda dengan 
lengkap, begitu juga dengan informasi mengenai produk atau perkhidmatan yang 
disediakan.
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2. Kos lebih murah

Platform media sosial adalah percuma. Tidak perlu bajet yang besar untuk memulakan 
pemasaran di Facebook, Instagram, Twitter atau LinkedIn. Apa yang penting adalah 
anda perlu konsisten menyiarkan posting setiap hari secara tersusun.

3. Kukuhkan jenama di pasaran.

Media sosial bukan hanya untuk mengiklankan produk dan perkhidmatan. Ia juga 
adalah platform untuk anda mengembangkan rangkaian jenama dan membina 
peluang yang lebih besar. Apabila jenama anda senang di cari di laman web atau 
platform digital, ia dapat meningkatkan kedudukan jenama anda di dalam industri.

4. Lebih dikenali

Media sosial dapat membina kesetiaan jenama. Namun anda harus memastikan 
saluran komunikasi sentiasa terbuka dan menjawab segala soalan dari pengikut 
anda. Apabila anda mengambil berat perihal pelanggan, mereka akan lebih setia 
dengan anda.

5.  Meningkatkan ‘traffic’ ke laman web.

Apabila anda berkongsi URL laman web anda di platform media sosial, ia akan 
mendorong traffic ke laman web anda. Ini memberikan peluang untuk bisnes anda 
mendapatkan pelanggan baru.

PASUKAN (TEAM)

Usahawan yang bijak perlu tahu bahawa tanpa pasukan yang kuat, bisnes anda  tidak 
akan ke mana. Pasukan atau team ini dapat menggerakkan kerja-kerja bisnes anda. 
Bentuk pasukan yang kekal bermotivasi tinggi dan bersemangat untuk bekerja dan 
pasukan yang mampu memudahkan anda menguruskan hal-hal bisnes, walaupun 
ketika anda tiada di pejabat.

Anda perlu ada pasukan atau team untuk menjayakan  bisnes  anda. Tanpa pasukan, 
bisnes anda tidak boleh berkembang. Sebagai contoh bisnes dodol tadi, anda perlu 
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ada pekerja untuk menghasilkan dodol serta siapa yang memprosesnya. Semua ini 
membabitkan internal distributor, external distributor dan vendor supplier. Anda juga 
perlukan staf di bahagian pentadbiran dan kewangan.

PILIHAN

Anda ada pilihan untuk mengembangkan bisnes anda. Jadi anda cari 1,000 orang 
yang ingin berniaga bersama anda, bukannya cari pembeli. Anda beri komisen 
mungkin RM5 sekotak.

Inilah sebab mengapa perlunya membina sistem ejen dropship. Supaya ada rakan 
kongsi dan ada orang yang menjual bersama. Jika anda ada 1,000 dropship, seorang 
menjual satu kotak sehari, anda akan berjaya menjual 1,000 kotak sehari. Senang 
bukan? Inilah sistemnya.

Jelas bukan? Keputusan untuk bangkit terletak di tangan anda! Mahu bangkit, mahu 
mara, mahu berlari, mahu grow, tepuk dada tanya selera!

B A N G K I T  B I S N E S  D A R I  K R I S I S S O L U S I  B I S N E S  &  P E M A S A R A N  D I G I T A L
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Mungkin ada antara kita yang masih tidak yakin dan tidak nampak cahaya di hujung 
terowong?

Berapa ramai yang semakin yakin? Tepuk dada, tanya keyakinan diri anda. Andai 
mahu bangkit, jangan beri seribu alasan. Jangan sesekali berdalih! Tiada siapa akan 
mampu menghalang seseorang itu bangkit melainkan diri sendiri yang tidak berjiwa 
besar.

Bersedia Untuk Hidup Bersama Covid-19

Banyak perkara dipelajari selepas PKP 3.0. Percayalah, tiada post-covid sehingga 
tahun 2025. Mahu atau tidak, suka atau tidak, kita harus hidup bersama-sama 
Covid-19.

Demi untuk bangkit, biar seribu halangan melintang, kita harus bijak mengurus masa. 
Segala sesuatu ada masanya. Kalau hari ini kita sedang menanam, bersyukurlah.

Kalau yang lain sudah menuai, itu kerana mereka sudah menanam lebih dahulu. 
Amat pasti, segala-galanya berkaitan rapat dengan masa dan kecepatan.

Berapa ramai yang semakin baik kehidupannya? Saya ingin mengupas tentang 
statistik. Penting untuk setiap usahawan nampak peluang yang terbentang di depan 
mata.

Kita masih belum melepasi lagi cabaran Covid-19. Di Amerika Syarikat, pengguna 
tidak memilih untuk membeli di retail outlet. Mereka tidak memilih untuk membeli di 
luar, Mereka sudah tidak mahu dine-in seperti dahulu. Rentak dan norma kehidupan 
mereka menjadi berbeza. Mereka melalui fasa kehidupan yang baharu.

Menurut kajian, di Amerika Syarikat, retail store mengalami penurunan jumlah 
pelanggan yang datang ke premis perniagaan sebanyak 30 peratus. 

Consumer Behaviour = Marketing Behaviour

Di negara kita, walaupun ramai yang telah divaksinasi, banyak bisnes tetap 
mengalami kejatuhan. Berdasarkan kajian, di Malaysia retailers mengalami kejatuhan 
lebih daripada 60 peratus. Sebab itu semua usahawan wajib memahami consumer 
behaviour. Anda mahu berbisnes, maka anda memang wajib faham consumer 
behaviour. Anda kena faham cara orang berfikir.

MASA I T U  E MA S & C O N T E N T  I S  K I N GBAB 8



133

B A N G K I T  B I S N E S  D A R I  K R I S I S S O L U S I  B I S N E S  &  P E M A S A R A N  D I G I T A L

Orang yang membeli di luar jatuh kepada 60 peratus, malah kemuncak angka 
menjunam jatuh sehingga 95 peratus. Orang tidak mahu keluar membeli-belah. 
Bukan untuk menakut- nakutkan. Usahawan wajib fahami psikologi pengguna. 
Fahami cara pengguna berfikir. Hanya dengan ini kita boleh memikirkan kaedah untuk 
menarik mereka. Pelajari behavior ini. Behaviour manusia di Malaysia, mereka lebih 
gemar tidak keluar dan tidak membeli. Anda harus faham sesungguhnya consumer 
behaviour dan marketing behaviour.

Bagaimana perangai manusia membeli atau mendapatkan perkhidmatan. Segala 
servis yang kita beri, macam itulah cara kita membuat marketing. Percayalah, ini tips 
yang sangat penting.

Rujuk pada paparan akhbar bertarikh 14 Ogos 2021. Berita melaporkan pelanggan 
agak kurang datang ke pusat membeli-belah. Pusat beli-belah berisiko untuk tutup 
terus. Semua ini fakta, bukan auta!  Namun secara peribadi, saya yakin semua ini 
akan menjadi semakin baik. Kita harus positif dan yakin untuk bangkit.

This is real. Kita kena faham yang consumer behaviour susah untuk undur. Once 
mereka sudah jumpa cara yang senang, mereka akan kekal dengan cara yang 
senang itu. Demikian psikologi manusia! Kalau dia dapat sesuatu dengan mudah 
dan senang, mereka akan memilih kaedah tersebut. Memang begini hakikat sikap 
manusia.

Speed Itu Juara Segala-Galanya

Kita boleh melihat salah satu projek Cobra yang dilaksanakan misinya pada awal 
tahun 2001. Begitu juga detik Pizza B mula berkembang di Malaysia.

Saya melihat, mengamati dan mengkaji projek ini biarpun tidak terlibat. Pizza A 
menguasai pasaran pada masa itu.

Pizza B pula lebih kepada kempen, kupon RM30. Beli pizza dapat satu pizza lagi!

Pizza A dipaparkan imejnya sebagai tempat untuk setiap keluarga menikmati pizza 
secara dine-in di premisnya.

Namun Pizza B pula fokus pada delivery. Pizza B antara syarikat yang paling awal di 
Malaysia memulakan kaedah penghantaran segera. Sebagai fast food chain retailer, 
jenama ini sangat komited dengan delivery. Mereka mendahului jenama-jenama 
yang lain.
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Sehinggakan mereka berani memberi jaminan seandainya lambat 30 minit, pizza itu 
akan diberi secara percuma.

Pada awalnya, Pizza A tidak berasa tergugat. Sedikit pun mereka tidak menganggap 
Pizza B ini sebagai satu ancaman. Mereka menganggap pizza jenama mereka yang 
terbaik. We are the best! Demikian keyakinan mereka.

Namun bila ramai orang sudah mencuba Pizza B, dengan hanya duduk di rumah 
atau di pejabat dalam keadaan lapar, tempah delivery Pizza B dan kurang 30 minit 
pizza sudah sampai dan boleh terus makan, agak-agak yang mana pilihan orang 
selepas itu?

Berbanding dengan Pizza A, pengguna kena memandu untuk nak dine-in. Mahu 
berebut mencari parking, menunggu masa pesanan dan sebagainya. Sedar-sedar 
mungkin habis masa dua jam untuk makan pizza bersama keluarga sahaja. Atau 
mungkin lebih dua jam. Sedangkan untuk Pizza B, dengan hanya buat pesanan, 
dalam masa 30 minit sudah boleh makan. Bayangkan seandainya terlajak 30 minit, 
dapat makan pizza percuma!

Fikirkan secara rasional, mana satu yang orang akan pilih? Yang cepat atau yang 
lambat? Yang 30 minit atau yang kena tunggu lebih kurang dua jam baru selesai 
makan. Macam mana Pizza B boleh menang dalam persaingan ini? Mereka menang 
dengan speed. Dalam dunia bisnes, speed itu sangat penting. Apatah lagi, kalau 
berniaga online. 

Speed itu segala-galanya. Hanya dengan speed yang Pizza B buat, Pizza A terpaksa 
buat delivery. Pizza A beralah akhirnya kerana gerun dengan gaya agresif Pizza B.

Bayangkan di peringkat awal mereka berasa tidak tergugat. Tetapi akhirnya method 
menjaga speed dari Pizza B, menyentakkan Pizza A. Ketika itu, kalau dikenangkan, 
set up premis Pizza B sangat seadanya. Kata orang sekarang ‘bodoh-bodoh aje’. 
Maksud di sini, matlamat dan misi Pizza B bukan untuk menarik pelanggan makan di 
restorannya. Namun lebih kepada mahu memastikan pelanggan membuat tempahan 
secara dalam talian dan mereka akan menghantarnya ke alamat pelanggan.

Kaji Speed Anda!

Dalam isu ini, barang sedap tak sedap, bukan perhatian untuk pancing pengguna. 
Ada yang memang suka gaya slow and steady. Terpulanglah! Tapi speed selalu 
menjadi titik kemenangan dalam perniagaan. Speed itu penting. Dalam bisnes, 
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speed is everything. Kemenangan bisnes terletak pada kepantasan. Bayangkan 
produk yang sama, diberi dua syarikat berbeza, pastinya yang menang, pihak yang 
berikan servis atau produk dalam tempoh yang pantas dan cepat.

Apatah lagi pihak yang berniaga online. Kepantasan, kecepatan, respon yang 
tangkas dan pantas menjadi ciri utama.

Sebab apa Pizza A mulakan delivery servis? Pizza A  mula kehilangan pelanggan. 
Dalam bisnes kena aware dengan semua benda ini. Jangan syok sendiri. Andai  syok 
sendiri, sendiri kena ingat. Over the years, Pizza A semakin kalah dengan Pizza B. 
Sebab orang semakin yakin dengan servis yang Pizza B berikan.

Jangan Syok Sendiri – Sendiri Mahu Ingat!

Percayalah, dalam perniagaan ini jangan sesekali SS – Syok Sendiri. Kalau masih 
mahu syok sendiri, akhirnya nanti SMI – Sendiri Mahu Ingat! Fahami ya kalau SS 
maka SMI kemudian MTB – Makan Tiada Beras!

Berteraskan servis mereka yang laju. Sampai hari ini, Pizza A tidak berani memberi 
jaminan untuk memberi pizza percuma kalau delivery lebih dari 30 minit. Rugilah 
Pizza A kalau macam itu. Pizza B pula semakin menang kerana speed mereka. 
Speed is key for everything. Andai kalian tak tahu nak improve apa? Belajar improve 
speed dalam bisnes. Mungkin anda punya kualiti produk tidak sehebat pesaing. 
Namun kalau anda boleh memberi kecepatan dan kepantasan dalam servis, anda 
akan menjadi juara! 

Speed is key to everything. Kalau tak tahu nak perbaiki apa, belajar baiki speed. 
Speed ketika menjawab. Speed saat memberi reaksi. Speed sewaktu penghantaran. 
Speed respon terhadap pelanggan. Kalau ada produk yang bagus, ada speed dan 
cekap menguruskan pelanggan, mengatur strategi marketing. Ini satu pakej yang 
sangat luar biasa untuk berjaya.

Bukan Anda Seorang Saja Yang Berniaga

Setiap usahawan harus sedar hakikat ini. Semua orang di luar sana, mereka ada 
pilihan. Mereka boleh pilih anda atau pilih 100 orang lain, 1,000 orang lain atau entah 
10 ribu pilihan lain yang ada di pasaran terbuka. Ada yang kata masa PKP, orang 
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tak membeli. Siapa kata? Mereka membeli, entah mereka tidak membeli pada anda 
sahaja! Masalah anda timbul apabila orang tidak membeli dengan anda!

Di sinilah pentingnya fungsi marketing. Kekuatan marketing akan membantu anda 
untuk penjenamaan.

Kalau speed anda bagus, anda boleh menang. Tentu sahaja, kalau ada speed dan 
produk yang bagus lagi luar biasa hasilnya. Dalam dunia bisnes hari ini, bukan anda 
seorang berniaga barang yang  anda  jual.  Justeru  itu,  marketing sangat  penting.  
Semua  orang di luar sama, mereka ada pilihan. Mereka boleh pilih anda, atau 
mereka boleh pilih 100 ribu orang lain di luar sana yang menawarkan seribu satu 
jenis pilihan yang boleh membuat pengguna rambang mata.

Kekuatan anda dalam marketing boleh buat orang untuk memilih anda. Pernahkah 
anda bayangkan anda tidak perlu bersaing dalam pasaran? Kuasa monopoli lain 
kesannya. Untuk menguasai atau memonopoli pasaran memang susah. Anda bukan 
Tenaga Nasional Berhad (TNB) yang satu-satunya membekalkan elektrik di Malaysia.

Ada sesiapa bisnes TNB? Kalau ada beritahu saya, jenis elektrik yang anda supply. 
Kalau ada iklan pun yang anda buat konon anda boleh supply elektrik di kediaman 
dengan meter sendiri, orang akan tetap sangsi. Satu-satunya syarikat yang mendapat 
lesen besar, tentunya TNB. Semua yang lain adalah di bawah takluknya. Anda tak 
boleh atasi market monopoli. Fahami analogi ini biarpun bunyinya macam lucu! 
Bisnes ini memang sinonim dengan pesaing tetapi ada substitute. Orang boleh ada 
system solar tapi ia melibatkan kos sendiri dan agak tinggi. Anda pernah tengok 
TNB buat iklan marketing? Mereka tidak perlu bersusah-payah buat marketing sebab 
memang mereka menguasai pasaran.

Kembali kepada kupasan mengenai speed. Sesungguhnya inilah yang dikehendaki 
ramai orang. Manusia lagi suka kalau sesuatu itu diperolehi dengan cepat dan murah. 
Dalam situasi terkini, para usahawan harus bekerja keras untuk mengembalikan 
keyakinan pembeli di kedai. Strategi harus lebih luar biasa. Mungkin akan ambil 
masa. Masyarakat sudah terbiasa dengan pembelian online.

HAYATI & FAHAMI STATISTIK

Cuba fahami statistik ini.

Penduduk di Malaysia dilaporkan berjumlah seramai 32.7 juta orang pada 2021.
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Penduduk Malaysia meningkat sehingga 413 ribu orang antara Januari 2020 hingga 
Januari 2021.

Sebanyak 48.6 peratus populasi Malaysia adalah perempuan manakala 51.4 peratus 
adalah lelaki. Menurut rekod 77.4 peratus penduduk di negara ini tinggal di pusat 
bandar, sementara 22.6 peratus tinggal di kawasan luar bandar.

Ayuh, kita kaji statistik mudah ini. Setiap tahun dikatakan lahir 413 ribu bayi dan 
katalah kita ambil secara purata 400 ribu bayi.

Bayangkan kalau kita ada darjah satu sampai darjah enam, berapa jumlah pelajar 
darjah satu sampai darjah enam. Jawapannya 2.4 juta pelajar secara purata.

Tingkatan satu ke tingkatan lima, berapa bilangan pelajar? 5 X 400 ribu = 2 juta.

Kemudian darabkan 2.4 juta dengan 2 juta ini = 4.4 juta.

Bayangkan kalau usahawan ada produk pelajar sekolah. Kiraanya 4.4 juta pelajar 
darab RM100 = 440 juta setahun. Bayangkan!

Beginilah statistik membantu usahawan memahami  konsep pasaran. 

Cuba fikirkan sasaran market untuk kanak-kanak. 32 juta orang ada berapa buah 
rumah? Satu rumah ada 4.5 orang

Bayangkan 32 juta bahagi 4.5 orang, maka ada lebih kurang 7 ke 8 juta rumah di 
Malaysia.

Satu rumah ada berapa pelajar? Kiraannya, 4.4 juta dibahagi dengan 8 juta maka 
paling kurang ada seorang budak. Setiap dua buah rumah ada seorang budak. Sila 
fahami ya, ini secara lebih kurang atau purata.

Penting atau tidak segala data ini?

Kalau ada yang mahu berniaga online, kalau target anda untuk orang di bandar, 
anda kena faham kepadatan penduduk. Kena faham statistik. Fahami kepadatan 
penduduk central region. Kawasan Tengah yang dimaksudkan adalah seperti 
Selangor, Wilayah Persekutuan dan Putrajaya.

Kalau mahu fokus pada bisnes, semua data dan statistik penting. 

Kepadatannya 5.5 juta ke 6 juta orang.

Kalau tidak mahu jelajah satu Malaysia untuk buat marketing online, fokus sahaja di 
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Central Region. Kemampuan membeli juga banyak di Central Region. Kata orang 
Cina, makan tak habis! Purchasing power lebih hebat di Central Region. Ingat, 
konsep yang penting ialah memahami pasaran. Kawasan orang yang ramai yang 
tinggal di Malaysia dipanggil Central Region. Kalau anda fokus marketing, insya-
Allah anda boleh berjaya.

Mindset Harus Jelas

Kalau mahu berniaga online, kena ada data mindset. Berfikirlah dengan data. 
Berfikirlah dengan mindset. Ada juga bisnes yang sukses di luar kawasan Central 
Region. Macam perniagaan barang kemas, hebat dan sukses di Kelantan dan 
Terengganu berbanding dengan negeri lain. Mana data ini kita ambil? Ambil sahaja 
dari data sales Habib Jewels. 

Jelas bukan? Amat penting data dan statistik untuk memudahkan usahawan 
menyasarkan target.

Cari dan buat benda yang mudah menang. Jangan cari yang jauh-jauh. Bina dari 
yang mudah, senang dan dekat. Grab low hanging fruit. Cari benda yang senang 
menang. Sasarkan benda yang senang, dekat dan mudah. Mulakan dengan apa 
yang ada di tangan. Tidak salah bermula dengan sesuatu yang besar, namun lebih 
bagus kalau mulakan dengan yang mudah..

Kita ambil contoh perniagaan Habbatus Sauda, siapa low hanging fruit kalau produk 
Habbatus Sauda? Siapa orang yang kenal apa itu Habbatus Sauda?. Ramai orang 
umur berapa yang kenal Habbatus Sauda? Mereka ini pastilah berumur 40 tahun 
ke atas dan yang  beragama Islam. Mereka inilah high potential targeted market. 
Perniagaan ini tentu sahaja kita kena sasarkan pada yang faham dan menghayati 
hadis Nabi. Semua penyakit ada ubatnya kecuali mati. Andai target market kita 
kanak-kanak 12 tahun, ini sangat tidak kena.

Kajian Pola Penggunaan Internet

Selain itu, rahsia dan senjata paling ampuh untuk bangkit, tentunya kajian usahawan 
tentang penggunaan talian internet.

MASA I T U  E MA S & C O N T E N T  I S  K I N GBAB 8
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Terdapat 27.43 juta pengguna internet di Malaysia pada Januari 2021. Bilangan 
pengguna internet di Malaysia meningkat 738 ribu atau 2.8 peratus di antara tahun 
2020 dan 2021. Peningkatan ini amat ketara dan tinggi. Google umpama gateway 
untuk mencari sesuatu. Penembusan internet di Malaysia mencapai 84.2 peratus 
pada Januari 2021. Kajian menyebut pengguna Twitter, Instagram dan sebagainya di 
internet semakin bertambah.

Peningkatan ini bertambah dan semakin meningkat semasa pandemik Covid-19. 
Consumer behaviour memperlihatkan mereka bersosial 10 jam sehari di media 
sosial. Anda buat billboard di jalan raya vs buat billboard di online, mana lagi orang 
tengok? Yang mana satu lebih menangkap perhatian pengguna? Attention is the new 
digital economy. Kalau anda berjaya tarik perhatian consumer di internet selama satu 
jam, anda sudah cukup hebat. Sebab di internet orang selalu scroll laju-laju. 

Bayangkan kalau tidak dapat jumlah juta, kita ambil yang paling minimum, 29 ribu 
orang. Bayangkan mereka ini berbelanja, seorang RM100. Berapa boleh dapat 
sebulan? Atau kalau rasa sukar, bayangkan 29 ribu pelanggan ini berbelanja RM10 
sebulan. Maknanya usahawan boleh dapat pendapatan RM290 ribu! Bayangkanlah 
untuk setahun!



140

Lihat statistik di atas. Bayangkan untuk Shopee. Jumlah mereka yang berbelanja di 
Shopee, 59.33 juta, lebih dari jumlah penduduk yang ada di Malaysia.

Kita sekarang hidup dalam dunia online dan sekarang ada 28 juta manusia yang 
saling berhubung dengan dunia maya ini. Dahulu, kalau kita mahu berhubung atau 
cover satu Malaysia secara offline, pasti ini akan melibatkan jarak, masa dan kos 
yang besar kerana ia melibatkan satu negara. Bayangkan kempen untuk 32 juta 
penduduk yang membabitkan papan iklan billboard, ia pasti memerlukan kos yang 
sangat tinggi. 

Namun hari ini, dengan kelebihan yang kita ada, terutama semasa Covid-19 belum 
benar-benar berakhir, kita tak dapat nafikan, dunia online sangat hidup dengan luar 
biasa. Di sini saya mahu berikan tip tentang satu perkara yang membuatkan dunia 
online ini hidup.

Siapa boleh teka? Apa yang dicari pengguna dunia online? Apa sebenarnya yang 
menjadi magnet dalam dunia online? Ada yang menyebut, mereka mencari gosip. 
Ada yang kata mereka mencari maklumat. Ada yang anggap mencari hiburan untuk 
melepaskan rasa stress. Ada yang sebut dunia online menawarkan sesuatu yang 
berbentuk distraction. Mungkin juga mencari solusi kepada permasalahan mereka 
atau tidak mustahil, mencari cinta dan jodoh! Fast news juga antara yang dicari. 
Menjalinkan hubungan sesama insan (human interaction).

Biar apa pun jua perkataan yang digunakan, kita rumuskan ia sebagai content. Inilah 
kunci terpenting untuk semua urusan yang melibatkan digital marketing.

Kalau mahu mendapat perhatian yang memberi impak maksimum, perhatian yang 
luar biasa, pastikan content anda luar biasa! Content is king, the rest is queen!

That is what we called attention. Dunia online ada 28 juta orang connected. Online 
content untuk bisnes sangat penting. Content ialah kunci yang utama. Semua inilah 
rahsia dan tip untuk para usahawan bangkit!

Biarpun dugaan Covid-19 tidak berakhir, kita boleh susun langkah dan strategi untuk 
bangkit.

Masa tidak menunggu orang yang ingin berjaya. Masa tidak boleh ditahan. Masa 
akan terus meninggalkan kita. Usahawan harus berstamina untuk mengejar masa.

Manusia pula tidak tahu, berapa banyak waktu yang tersisa untuknya. Satu jam, 
satu hari, satu tahun, sepuluh, lima puluh tahun lagi? Bolehkah waktu yang semakin 
sedikit itu dimanfaatkan untuk memberi erti keberadaan manusia sebagai hamba 

MASA I T U  E MA S & C O N T E N T  I S  K I N GBAB 8



141

Allah di muka bumi ini?

Bolehkah cinta, kebajikan, maaf dan syukur selalu tumbuh dari dalam diri, saat 
manusia menghirup udara dari Yang Maha Menguasai Masa? Jangan menunda. 
Jangan habiskan separuh hidup anda untuk menunggu waktu yang tepat. Seringnya,  
saat anda  sedar, waktu yang tepat itu sudah lewat. Kalau sudah begitu, anda hanya 
mampu menyesal kerana tidak tangkas untuk bangkit!

B A N G K I T  B I S N E S  D A R I  K R I S I S S O L U S I  B I S N E S  &  P E M A S A R A N  D I G I T A L
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Di sini saya ingin fokus isu marketing di tahun 2022. Digital marketing ini boleh kita 
sebutkan sebagai pemasaran digital. Semua marketing wajib ada digital marketing.

Digital marketing ini sangat penting kepada semua usahawan. Kupasan ini diyakini 
mampu membantu dan merangsang marketing 2022 para usahawan. Teknik digital 
marketing kini sudah bertukar. Bukan lagi gaya konvensional. Segala yang digunakan 
pada hari ini mungkin berubah pada masa hadapan.

Teknologi ini memang pantas mengalami perubahan mengikut masa. Tidak dapat 
dinafikan. Memang ada robot serta mesin yang masuk ke dalam dunia digital 
marketing ini. Perlu ditegaskan juga, digital marketing ini bukan sekadar pemasaran 
melalui Facebook.

Ramai yang tersilap andaian apabila menyebut tentang digital marketing. Mereka 
fikirkan hanya Facebook saja. Jangkaan mereka hanya ada satu platform saja. 
Usahawan sebenarnya ada banyak pilihan. Semua ini merangkumi Facebook, Google, 
WhatsApp, Instagram, Email dan juga YouTube. Jikalau anda mahu menggunakan 
pelbagai platform digital marketing, anda harus tahu, kenal pasti, mahir dan memiliki 
semua rangkaian digital marketing ini. Kita mesti latih diri untuk mengejar segala 
platform yang digunakan oleh pengguna.

Fahami Digital Marketing

Maka wajib dibuang mindset yang digital marketing ini hanya wujud di Facebook 
sahaja. Anda harus fikirkan juga Instagram, Google, Twitter atau TikTok. Semua 
mesti ada kan sekarang? Saya ingin kongsikan satu statistik dengan anda. Cuba 
anda teka laman website yang manakah yang paling trending di Malaysia? Adakah 
laman web Maybank? Atau Shopee? Atau Google? Atau Facebook?

Laman web yang paling tinggi trafiknya di Malaysia ialah Google!! Di Malaysia by far 
adalah Google. Ramai orang salah ya, ramai ingat Shoppe. No. 2 ialah Facebook. 
No. 3 baru Shoppe. No. 4 ialah Maybank. Setiap bulan ya. Google dia punya jumlah 
traffic setiap bulan di Malaysia ialah 23 juta. Facebook 15 juta. Nampak tak bezanya? 

Di saat menyebut pemasaran digital, anda harus faham beberapa perkara. 
Bukan semua pengguna mempunyai akaun Facebook, Instagram atau TikTok. 
Sesungguhnya Google merupakan terms di internet yang paling ampuh dan kuat. 
Siapa yang menggunakan Google setiap hari? Ramai bukan? Hampir semua 
daripada  kita  menggunakan Google setiap hari. Betul bukan? Setiap kali sebelum 
membeli produk atau menggunakan sesuatu servis, pelanggan akan Google terlebih 
dahulu. Hakikat ini tidak dapat dinafikan dari kehidupan semasa kita hari ini.

R O B O T  & M E S I N  K U DA P E RA N G U SA HAWANBAB 9
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Mereka akan buat kajian dahulu di internet melalui Google. Kemudian lihat semua 
review di Google akan dibaca. Jelas di sini, Google menjadi sumber utama. Semua 
tertumpu di Google. Bukan di Facebook. Jika tidak memanfaatkan Google, anda 
mungkin akan terlepas peluang. Semua situasi yang terlepas peluang ini kita anggap 
sebagai satu pembaziran. Wasted!  Andainya pesaing anda bijak, pasti mereka akan 
gunakan Google untuk pemasaran mereka. Maka pesaing akan menakluk pelanggan 
baru setiap hari.

Hampir semua orang menggunakan Google. Pesaing pula mengiklankan produk 
atau servis mereka di Google. Justeru itu amat penting untuk memahami pemasaran 
digital ini. Usahawan perlu tangkas mempelbagaikan platform mereka. Ada banyak 
media yang boleh digunakan.

Bagaimana Menggunakan Digital Marketing Di Google? 

Persoalan-persoalannya:

• Bagaimana menggunakannya secara berimpak besar?

• Bagaimana meningkatkan jualan?

• Andai trafik sangat tinggi, apakah ia membantu melonjakkan jualan?

Percayalah, platform yang terbentang melalui Google adalah yang terbaik. Maka 
menjadi tugas kita dalam bidang marketing untuk menggunakannya sebaik yang 
mungkin.

Melalui Google kita mampu mengukuhkan branding kita. Di saat orang Google 
jenama atau company kita, kita mesti telah menguasai tiga tempat dalam Google. 
Bukan satu tempat, tapi tiga tempat. Posisi pertama dalam Google tentunya iklan. 
Maka anda wajib membuat iklan Google atau Google Ads. Maka apabila anda 
buat iklan, pastinya anda akan dapat satu tempat di Google. Sesiapa sahaja yang 
menggunakan Google pasti akan ternampak iklan anda. 

Anda pernah ada pengalaman ini? Maka kalau mahu orang mencari jenama anda 
dalam Google, anda mesti membuat iklan. 

Sesudah itu, di bawah iklan, akan ada SEO. Tahukah anda, SEO ini adalah 
tempat pihak Google memberi semua laman web dan ia bukan percuma. Semua 
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ini mengikut algoritma iaitu algoritma Google. Maka sebaik-baik teknik, anda mesti 
kuasai algoritma Google. 

Apa itu SEO?

SEO bermaksud Search Engine Optimization. Pengertian lain, ia adalah teknik. 
Maksudnya search optimization tentang bagaimana mahu menempatkan laman web 
anda di Google. Teknik itu menggunakan SEO. Maka kalau anda hendak lakukannya, 
anda kena ada kemahiran dalam teknik SEO. Anda boleh mara dan maju apabila 
anda menggunakan teknik itu. Perniagaan anda mampu melonjak dengan lebih 
cemerlang.

Bayangkan, pelanggan-pelanggan dan trafik menjadi percuma! Tidak payah 
bersusah-payah mengeluarkan bajet untuk iklan.

Untuk memastikan semuanya berada dalam kawalan, anda wajib menguasai SEO. 
Dan anda juga perlu ada platform Google My Business atau GMB.

Kuasai Tiga Platform

Maka kalau anda ada tiga platform ini, bermaksud anda sudah menguasai Google. 
Pengguna akan mudah untuk menemui website, iklan serta produk dan servis anda. 
Semua ini menjadi rahsia kejayaan bisnes anda.

Mari kita ambil  jenama  Nurraysa sebagai contoh.  Anda familiar dengan nama  
Nurraysa, bukan? Kalau anda taip perkataan Nurraysa dalam carian Google, perkara 
pertama akan terpapar, iklan pertama, iklan Nurraysa iaitu Nurraysa.com. Kemudian 
anda skrol lagi ke bawah. 

Anda akan temui, tempat kedua iaitu SEO. Faham apakah itu SEO dan website?

Semua itu Nurraysa.com juga. Tempat ketiga apa pula? Tempat ketiga  di sini ialah 
GMB. Apa itu GMB? Anda perhatikan di sebelah kanan. GMB juga Nurraysa! Jangan 
terkejut!

Maknanya di sini, sesiapa juga pengguna Google yang mencari Nurraysa, tidak kira 
di mana sahaja mereka berada, dengan hanya di hujung jari, mereka akan dibawa 
ke ruang Nurraysa.com.

Hebat bukan! Di sinilah hebatnya Google!

R O B O T  & M E S I N  K U DA P E RA N G U SA HAWANBAB 9
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Sangat luar biasa! Maka teknik inilah yang perlu dikuasai oleh usahawan!

Anda mesti mengeluh atau berkata, ini bukan senang! Jangan risau. Ilmu ini boleh 
sahaja dipelajari.

Anda mesti belajar dan kuasai kemahiran ini. Sesungguhnya inilah teknik yang hebat 
yang perlu anda kuasai jika ingin berjaya. Teknik ini dapat membantu usahawan 
melebarkan sayap branding mereka.

Jikalau anda gagal kuasa dan takluki Google, apa akan terjadi?

Seandainya Nurraysa tidak memiliki kemahiran ini, branding dan kejayaannya 
mungkin tidak sehebat sekarang. Mungkin di saat orang menaip perkataan Nurraysa 
di Google, maka iklannya tidak berada di tempat teratas. Mungkin pesaingnya 
akan berada di tangga nombor satu. Dalam erti kata lain, pelanggan Nurraysa pasti 
dirembat oleh pesaingnya.

Beribu-ribu orang yang mencari Nurraysa di Google akan terperangkap dalam iklan 
pesaingnya. Bayangkan tanpa ada SEO, tanpa GMB maka website lain akan menjadi 
tempat pertama. Pesaing akan lebih mudah memintas. Malah semua pelanggan 
yang berpotensi akan menjadi rezeki tergolek buat pesaing! Rugi bukan?

Bagi Nurraysa, trafik laman webnya meningkat sehingga 825 peratus! Bayangkan 
kehebatan dan kecemerlangan ini. Kekuatan Google amat luar biasa. Laman ini 
menjadi laman web nombor satu di Malaysia. Melaluinya pelbagai jenis pelanggan 
boleh anda perolehi. 

Setiap usahawan harus yakin untuk melakukan semua ini. Semua ini menjadi rahsia 
untuk bergelar usahawan yang berada di ranking nombor satu. Anda lalai, cuai dan 
terleka, orang lain akan memintas peluang anda. Jikalau anda sudah berjaya di 
ranking nombor satu, anda harus bijak untuk bertahan. Di saat berada di kemuncak, 
anda perlu ada perancangan untuk mempertahankan pula kedudukan bisnes anda.

Mendaki kemuncak dan menjadi nombor satu, tidak sesukar mengekalkan kedudukan 
nombor satu itu. Anda perlu pastikan apabila orang Google jenama anda, anda 
sentiasa berada di kedudukan teratas.

Analogi ini mudah. Bayangkan jika orang cari  jenama E-Hati di Google, sewajarnya 
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E-Hati-lah yang muncul di skrin. Bukannya sederetan nama lain yang seakan-akan 
sama seperti I-Hati, U-Hati dan sebagainya.

Seandainya ini berlaku, bererti anda sudah kalah!

Siapa di kalangan anda yang akan meneliti dan membaca di halaman  Google muka 
surat yang ke-7200? Lazimnya anda sendiri akan memandang yang mana? Paling 
bawah sekali? Tentunya tidak bukan? Anda akan melihat pada halaman pertama dan 
mata terlekat pada carian yang paling atas atau Top 2 dan Top 3.

Dalam perniagaan, anda tidak boleh berada di tempat paling bawah carian atau 
yang paling belakang. Kalau itu terjadi, lingkuplah jawabnya! Kalau berada di tempat 
paling belakang, sulit jawabnya! Umpama tiada harapan! Anda mungkin hanya 
mampu geleng kepala. Andai berada di  tempat  ketiga,  jangan  bimbang.  Masih  
ada  peluang  untuk anda mengejar dan mendaki tempat pertama dengan syarat 
anda mahu belajar dan bangkit! Mungkin anda boleh outsource! Namun masih ada 
cara yang lebih baik daripada outsource. 

Anda sendiri boleh lakukannya. Anda boleh pastikan team atau staf anda juga 
bersama-sama mengejar kedudukan yang teratas. Berbekalkan semangat, paling 
penting, semua usahawan terutama para Titan, haruslah ada rasa bergelora untuk 
menggegarkan kemahuan diri sendiri. Perasaan ingin berjaya harus berpusar 
umpama taufan dalam diri. Anda semua telah dilatih dengan hebat. Tiada alasan 
untuk tidak bangkit!

Awasi Pesaing Anda!

Awasi juga pesaing anda. Bayangkan ada orang mahu mencari bantal. Ada 
bermacam jenis bantal dijual secara online di Malaysia. Kalau anda penjual bantal, 
pastikan jenama anda ada dalam tiga carian pertama di Google. Jika tidak, maka 
anda sudah gone di situ!

Anda akan tewas dan lenyap di tangan pesaing. Tapi kalau anda menguasai branding 
anda dan menguasai Google. Anda berada di situasi yang selamat. Saya ulang, 
anda perlu berada di tempat pertama, tempat kedua atau tempat ketiga. Anda harus 
berada dalam trafik yang tinggi!

Jika anda masih tidak mahir, anda boleh outsourced, terutama bagi yang baru bermula. 
Tapi ingat, setiap usahawan harus sedar dan fahami kaedah digital marketing tahun 
2022 ini. Anda perlu segera mahir dan tangkas mempelajari teknologi yang pantas ke 
hadapan. Semua ini hakikat dalam sepak terajang dunia perniagaan. 
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Ketahui Keyword

Anda juga perlu tahu keyword yang digunakan oleh pengguna internet untuk membuat 
carian. Selain itu, kukuhkan dan manfaatkan database anda. Google sendiri ada 
database. Melalui database ini anda boleh melihat, berapa ramai orang yang mencari 
sambal atau  baju kurung di Google setiap bulan.

Anda juga dapat mengenal pasti trend atau barangan yang popular di kalangan 
pengguna. 

Sebagai contoh, kalau mereka mencari baju kurung, apakah ia baju kurung Riau, 
kurung Kedah, kurung Pahang atau kurung pesak yang dicari pengguna. Semua 
fakta dan data ini amat penting untuk usahawan. Bayangkan pada musim hari raya, 
andainya 400 ribu orang mencari baju kurung, maknanya anda sudah ada 400 ribu 
hot customers. Anda hanya perlu tahu keyword yang dicari orang di Google.

Seterusnya, adalah penting juga untuk anda menganalisa hot fan, hot product dan 
produk yang trending di pasaran. Ini merangkumi trending topic atau trending service. 
Gunakan Google  sepenuhnya untuk mencari maklumat. Terdapat senarai kata kunci 
tersembunyi di Google yang akan dikemas kini setiap bulan. Lihat apakah produk 
dan servis yang paling dicari dan hangat di Google? Siapakah pula pesaing anda 
yang paling popular? 

Setelah segala data ini dikumpul dan difahami, maka anda boleh membuat strategi 
dan target, termasuk dengan membuat iklan. Pemasar digital yang bijak akan 
menggunakan teknik begini untuk melonjakkan jualan.

Rahsia Artificial  Intelligence

Pun begitu, jangan terlalu leka. Perubahan bergerak dengan drastik. Iklan di Google 
tahun 2020 tidak sama dengan tahun 2021. Demikian juga untuk tahun 2022, ia 
tidak sama dengan tahun 2021. Mengapa ini berlaku? Semuanya kerana Artificial 
Intelligence (AI).

Apa itu AI? AI ini bermaksud penggunaan robot untuk urusan yang selama ini 
mungkin ditangani oleh manusia. AI atau machine learning ini satu topik yang wajar 
dikuasai oleh usahawan yang mahu kekal teguh berdiri dalam industri perniagaan 
di Google. Hal ini sangat penting kerana apabila anda membuat pemasaran digital, 
anda kena bersedia untuk mengubah mindset. Tukar segala teknik. Sekarang bukan 
era manusia. Robot dan mesin lebih menguasai segala urusan pemasaran digital. 
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Segala yang diguna dua tahun lepas sudah tidak boleh digunakan lagi ekoran 
wujudnya mesin dan AI ini.

AI dalam bahasa mudahnya adalah mesin yang bijak dan cekap! Sama ada mesin 
atau robot, keduanya membantu membuatkan tugas menjadi pantas dan lebih 
sempurna. Malah keduanya, boleh di-setting untuk ‘belajar’ dengan cepat dan tepat.

Dalam bidang pengiklanan digital, mesin mula menguasai tugasan manusia. Sewaktu 
anda membuat iklan sama ada di Facebook, Instagram, TikTok, anda mungkin bukan 
bersaing sesama insan, tetapi dengan mesin yang digunakan oleh pesaing anda. 

Seandainya mereka menggunakan mesin atau AI yang lebih berteknologi tinggi, maka 
anda akan kalah. Kini era mesin berlawan dengan mesin, bukan manusia berlawan 
sesama sendiri. Amat penting kita bijak memilih the right robot dalam persaingan ini.

Dalam Google, terdapat banyak robot yang boleh dipilih. Dalam Facebook dan 
Instagram juga. Pelbagai AI features boleh kita perolehi. Menjelang tahun 2022, kajian 
mengatakan ini adalah era mesin. Pastinya machine learning ini rahsia kehebatan 
usahawan dan anda jangan ketinggalan untuk mahir.

Tenaga manusia hanya mampu menyempurnakan kerja pengiklanan sama ada satu 
atau dua iklan sahaja. Misi menyempurnakan tugas itu pun berdasarkan deadline 
tertentu. Hanya dua copywriting sahaja. Sebaliknya jikalau menggunakan robot 
atau mesin, 4,300 iklan dapat disempurnakan dalam satu saat. Google machine 
ini sesungguhnya tahu segala-gala perihal pelanggan mereka. Segenap aspek 
kehidupan pengguna mereka tahu dan ada datanya. Bagaimana mereka tahu? 
Jawapannya ada pada anda! Puncanya anda yang selalu menggunakan Google 
setiap hari.

Data Diri Dalam Genggaman Google

Google boleh mengesan telefon pintar jenama apa yang anda gunakan. Katalah anda 
menggunakan jenama Samsung. Perlu ingat, Samsung merupakan sejenis android 
dan jangan sesekali lupa, android di bawah Google. Sewaktu anda mahu melayari 
website, ke mana arah tuju anda? Google chrome bukan? Di sini sahaja Google 
mampu menjejaki data anda. Semua  aspek kehidupan anda dalam genggaman 
mereka. Kaedah inilah membuatkan mereka mampu menguasai pelanggan. 

R O B O T  & M E S I N  K U DA P E RA N G U SA HAWANBAB 9
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Robot juga boleh bekerja 24 jam. Tidak merungut, tidak membantah, tidak culas dan 
tidak perlu cuti. Mereka bagus! 

Kalau anda tidak mahu berubah atau tidak bersedia menambah ilmu, anda akan 
kalah. Betul! Anda akan kalah. Anda mesti tingkatkan segala kemahiran. Anda mesti 
tahu apakah robot yang anda boleh guna untuk Facebook, Instagram, melalui email 
dan pada database marketing. Paling mengagumkan ialah kepakaran robot Google 
menguasai pelbagai bahasa. Robot ini mampu bercakap Bahasa Melayu, Bahasa 
Inggeris, Vietnam, Thailand dan banyak lagi. Mungkin menjangkau 85 bahasa dunia!

Semua ini adalah peluang marketing. Semua ini opportunity! Anda mampu menguasai 
dunia luar! Kata kuncinya anda mestilah menguasai bidang digital marketing dengan 
menggunakan teknik yang terkini. Hidup semakin mudah sebenarnya dengan 
penggunaan teknologi yang betul. Kuasai teknologi, fahami ilmu menguasai robot 
dan mesin, maka anda akan bangkit dengan cemerlang!

S O L U S I  B I S N E S  &  P E M A S A R A N  D I G I T A L B A N G K I T  B I S N E S  D A R I  K R I S I S 
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Segala-segalanya terbentang di hadapan mata. Semuanya bergantung 
kepada diri kita sendiri. Antara mahu dengan tidak. Berusaha atau kekal 
berpeluk tubuh. Setiap usahawan harus bangkit dan memperkasakan diri 
dengan segala ilmu. Kehidupan pada penghujung era 2021 ini, segala-
galanya hanya di hujung jari.

Sekarang bisnes kecil-kecilan pun mampu bangkit menjadi bisnes yang lebih besar. 
Peluang sentiasa ada apabila diri ada kemahuan. RichWorks sendiri tidak pernah 
jemu untuk membantu usahawan terutama para Titan, mengembangkan sayap dan 
membina empayar bisnes mereka.

Ceburi Bisnes Online

Saya rasa kebanyakan bisnes di Malaysia patut segera menceburi atau 
membangunkan bisnes online. Ini untuk memastikan kita sebagai usahawan sentiasa 
bergerak pantas seiring dengan perkembangan zaman. Malah kalau bijak dan 
tangkas merebut peluang, bisnes pasti akan hebat.

Cuba kita imbas kembali situasi semasa pandemik Covid-19 berlaku. Apabila PKP 
dilaksanakan  banyak perniagaan yang lumpuh dan tidak dapat beroperasi. Tapi 
ramai juga usahawan yang segera merebut peluang tersebut dan segera menukar 
strategi mereka kepada bisnes online.

Menurut laporan berita, dalam tempoh sebulan selepas PKP dikuatkuasakan pada 
tahun 2020, aktiviti perniagaan online atau dalam talian telah meningkat sehingga 
28.9 peratus.

Sebab itu golongan usahawan hari ini perlu kenali dan kuasai ilmu bisnes online dan 
dunia digital. Hari ini bukan sahaja ada e-commerce tetapi juga ada social commerce. 
Sebenarnya, pasaran e-commerce ini telah lama wujud iaitu sejak kira-kira 25 ke 30 
tahun yang lalu.

Jika anda pernah dengar Amazon dan e-Bay, itu adalah antara platform e-commerce 
yang telah lama wujud dan lahir sejajar dengan kemunculan dunia internet. Platform-
platform tersebut merupakan perintis kepada bisnes online. Era tersebut dipanggil 
zaman commerce 1.0. 

Tidak lama kemudian, makin banyak marketplace yang wujud dan kehebatannya 
menyihir semua dunia bisnes yang ada. Di negara Asia Tenggara, mereka memberi 
impak besar dalam dunia bisnes apabila semakin ramai player yang menyertai 

B I S N E S  O N L I N E  D I  H U J U N G  JA R IBAB 10
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mereka. Maka, wujudlah e-commerce seperti Shopee dan Lazada. Mereka ini 
dipanggil sebagai Commerce 2.0.

Ledakan teknologi melahirkan pelbagai perkara baru. Dalam hanya beberapa 
tahun, Facebook, Instagram atau TikTok menjadi platform media sosial yang sangat 
berkesan untuk marketing. Kemunculan Whatsapp menyempurnakan lagi kaedah  
berkomunikasi pada masa kini. 

Semua ini menggambarkan satu revolusi yang baru berlaku di mana kebanyakan 
pembeli kini pola pembeliannya berbeza berbanding dahulu. Mereka mula beralih 
kepada kaedah pembelian online yang mungkin menawarkan khidmat servis 
dropship.

Fenomena ini masih baru tetapi ia kian berkembang dan semakin serasi di kalangan 
pembeli. Kita perlu sedar ramai pembeli hari ini mencari produk melalui Whatsapp, di 
Instagram atau secara terus di Direct Messenger. 

Perubahan inilah yang dipanggil sebagai social commerce dan bakal menguasai 
corak dagangan atau jualan di masa akan hadapan. Hal ini dikenali sebagai 
Commerce 3.0.

Sebab itulah saya selalu ingatkan agar usahawan yang mahu bisnesnya berjaya 
harus sentiasa menimba ilmu dan berani menceburi perkara-perkara baru. Mereka 
harus mempelajari teknologi, ilmu digital dan mengikuti trend semasa. 

Kuasai Data

Untuk sukses, anda juga harus belajar tentang data dan menguasainya. Apa yang 
anda harus tahu tentang data ialah:

•	 Pengumpulan data
•	 Memahami Data

Apabila kita ada data yang sangat besar, lebih mudah kita menguasai dunia digital. 
Usahawan yang cekap digital akan lebih mudah untuk maju. Kebangkitan bisnes 
akan lebih senang diaturgerakkan misinya. Malah dengan data, kita lebih mudah 
membuat review, membuat kajian atau post-mortem dalam setiap pergerakan bisnes 
yang kita telah atau akan jalankan.

Kuasa trend, kuasai Google, kuasai dunia maya, maka usahawan akan lebih 
menguasai data. Yakinlah, setiap data yang ditunjuk, memberi maklumat tentang 
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segala transaksi yang berlaku dalam social commerce dari tahun ke tahun. Sebarang 
andaian atau ramalan berasaskan data yang ada mampu membantu usahawan 
mengatur strategi perniagaan.

Formula ini bukan sekadar untuk perniagaan online. Kaedah ini akan memberi kesan 
kepada semua jenis busines termasuklah business offline, business retail dan juga 
business di shopping mall. Semua itu akan move into this direction. 

Inilah yang dikatakan future dalam bisnes. The future of commerce retail. Tidak kira 
bisnes online ataupun offline. Mereka yang bergelar usahawa wajib bertindak awal. 
Jangan pula menjadi geng yang ketinggalan bas.

Pilih Platform Yang Tepat

Cara lain untuk mengembangkan bisnes adalah dengan menggunakan platform yang 
tepat untuk bisnes anda. Setiap platform ada sasaran pelanggan yang tersendiri. 
Usahawan harus mahir dengan platform yang digunakan. Perlu tahu waktu puncak 
pengguna paling ramai menggunakan platform tersebut dan waktu yang paling 
sesuai untuk membuat post.

Selain itu, tingkatkan juga ilmu untuk melayan bakal pelanggan. Kemuncak segala 
ilmu dan disiplin perniagaan ini tentu sahaja adalah masa atau speed. Lakukan 
semuanya dengan pantas, tepat serta tidak bertangguh. 

Anda akan bangkit dalam perniagaan jikalau anda memiliki semua senjata bisnes ini. 
Jangan lupa dalami juga ilmu mengambil gambar, teknik menulis ayat yang memikat 
pelanggan atau dikenali juga sebagai copywriting. Dengan itu, anda tentunya dapat 
menarik pelanggan online anda.

Geotargeting allows companies to qualify clicks by location
and helps them show up in search. Google Ads is cost effective 

because you only pay when someone clicks on your ad. You must 
use the same keywords that you use to promote your ads so that 

Google can tell you if the ad is relevant to the user’s search.”
- Isabella di Fabio

B I S N E S  O N L I N E  D I  H U J U N G  JA R IBAB 10
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Pelajari Kejayaan Jenama Hebat

Saya pernah menyertai program yang dipanggil e-founders yang dilancarkan 
oleh team Alibaba. Kami pernah jumpa dengan Jack Ma sendiri untuk faham cara 
Alibaba berkembang. Alibaba daripada dahulu, tahun 1999 ia memang target untuk 
membantu SME juga. Alibaba ada Tabao, dia juga ada Tmall. Pada hari ini pula 
Alibaba telah menjadi satu ekosistem yang sangat besar. 

Untuk menjadi seperti Alibaba, tentunya tidak mudah, tetapi tidak mustahil. Tapi untuk 
tidak terlalu jauh, mari kita kaji dahulu potensi pasaran yang ada di Malaysia sahaja. 

Hari ini hampir semua orang ada telefon bimbit. Malah ada yang mempunyai lebih 
daripada satu telefon bimbit. Ada yang menggunakannya untuk tujuan peribadi, 
ada yang untuk bekerja atau berniaga dan ada juga yang menggunakannya untuk 
pembelajaran online.

Kenapa perkara ini penting? Di Malaysia ini ada 26 juta orang yang mempunyai 
telefon bimbit. Bermakna kita ada peluang untuk berkomunikasi dengan mereka. 
Orang yang connected dengan internet ini sangat ramai. 

Kadang-kadang kita dengar ada seller cakap “Oh market dah tepu dah. Hendak buat 
app, hendak buat online ini, memang tidak boleh hendak lawan.” Tapi adakah anda 
telah cuba mencapai kesemua 26 juta orang itu? Peluang itu sentiasa ada. Peluang 
terbentang bagai lautan yang luas.

Jadi jangan give up lagi kerana market ini sangat besar. Kalau seseorang itu ada 
telefon bimbit,  dia guna untuk apa? Pasti mereka ada media sosial, mungkin 
Facebook. Anda buka applikasi Facebook berapa kali sehari? 

Saya sendiri rasa setiap kali waktu rehat saya akan buka Facebook, Instagram dan 
Whatsapp. Semua ini memang Top 3! Zaman ini memang zaman orang bergantung 
dengan media sosial untuk mengetahui hal-hal terkini termasuk produk-produk dan 
servis terbaru. Media sosial menjadi saluran media yang semakin penting. 

Mungkin ramai orang yang hari ini pun sudah tidak lagi menonton televisyen atau 
mendengar radio. Saya sendiri pun tidak tahu macam mana membuka siaran Astro. 
Media sosial sahaja saya gunakan sebagai sumber utama dapatkan info. Oleh itu, 
manfaatkanlah kesemua kemudahan ini untuk bisnes anda.
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Pembelian Online Norma Baru

Pembelian online kini sudah menjadi sesuatu yang normal di kalangan masyarakat. 
Usia serendah kanak-kanak yang masih tadika juga sudah pandai  membeli-belah 
secara online. Jangan terkejut melihat budak kecil swipe Shopee atau Lazada. Ini 
menjadi norma kehidupan.

Disebabkan hal-hal online ini, online banking juga kini menjadi lebih selamat dan 
terjamin di Malaysia. Hari ini kita ada Maybank2u, CimbClick, kad debit atau kad 
kredit. Kita juga sering menggunakan e-wallet untuk kumpul points.

Kalau dahulu, kita keluar hujung minggu untuk bertemu keluarga atau teman sambil 
membeli-belah, namun sekarang masyarakat keluar hujung minggu sekadar untuk 
bertemu dan bersosial. Membeli-belah bukan menjadi agenda utama lagi kerana 
mereka memilih membeli secara online.

Bayangkan sahaja untuk membeli makanan secara online pun hari ini terdapat 
bermacam pilihan. Ada produk makanan yang ready to cook, ready to eat dan trend 
membeli makanan secara online ini menjadi sangat-sangat popular.

Justeru, sekali lagi saya ingatkan, untuk kekal maju di zaman pandemik dan 
endemik ini, hala bisnes anda kepada strategi online kerana jika anda komited dan 
bersungguh-sungguh, impaknya pasti luar biasa.

Mindset Yang Siap Siaga

Dijangkakan sehingga tahun 2025, Covid-19 ini akan masih bersama-sama kita. 
Oleh itu amat perlu untuk usahawan sentiasa bersiap-siaga mendepani sebarang 
isu, halangan dan rintangan dalam perniagaan.

Maka apa yang kita perlu lakukan ialah sedia untuk berubah. Nombor satu adalah 
mindset. Amat penting untuk usahawan embrace the act dan accept that we need to 
do something about this and we are able to do something about this. This is within 
our control.

Nombor dua yang wajib ada tentunya skillset dan ilmu. Kita perlu sentiasa grow. 
Kita tidak mampu untuk tahu semua perkara dalam sekelip mata. Maka kita perlu 
bersedia untuk belajar. Proses pembelajaran hendaklah sentiasa hidup dalam jiwa.

Nombor tiga, kita perlu ada platform dan tool set dalam bisnes demi mencapai 
kejayaan yang penuh impak. Pastinya dalam dunia niaga ada a lot of solutions. 

B I S N E S  O N L I N E  D I  H U J U N G  JA R IBAB 10
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Namun, platform Avana contohnya sudah ada di dunia pasaran sejak bertahun-tahun 
dan prestasinya amat cemerlang.

RichWorks sangat berbangga dengan Avana yang boleh dianggap brainchild kami. 
Sistem atau features Avana amat luar biasa dan ia dicipta bagi membantu usahawan 
untuk mengawal selia bisnes mereka dan sepanjang pandemik, ramai peniaga yang 
meningkat hasil jualan mereka. Penggunaan Avana juga sangat mudah kerana 
hanya perlu gunakan Whatsapp sahaja. 

Bukankah sudah ada website? Sudah ada social media? Ada Facebook, ada link, ada 
harga. Kita letakkan semua di situ. Kenapa lagi ada yang masih perlu WhatsApp ini? 

Ini kerana orang Malaysia memang suka buka WhatsApp. Sebab itulah kita gunakan 
WhatsApp kerana customer service masih lagi sangat relevan dalam mengikat hati 
pembeli.

Di sinilah pentingnya usahawan yang mahu dibantu, merebut peluang  menggunakan 
sistem dan kaedah Avana. Banyak perkara akan menjadi lebih mudah, tangkas, 
cepat dan tepat dalam menguruskan pelanggan dan juga perniagaan itu sendiri. Kita 
mempunyai rangkaian support team yang cukup agresif dan sentiasa bersedia untuk 
membantu. Peluang-peluang begini harus direbut oleh usahawan untuk bangkit.

Ramai juga telah maklum, golongan selebriti, penyanyi, pelakon atau influencer juga 
ramai yang mula mencari Avana untuk membantu mereka dalam dunia perniagaan. 
Terbukti Avana semakin diyakini berdasarkan pencapaian cemerlangnya menjadi 
platform kepada usahawan-usahawan untuk terus bangkit, berkembang dan 
menggapai langit kejayaan.

Google runs the world, Facebook runs the life, Apple provides 
the best tools for people to use these things. And Twitter

begins revolutions, sparks real change.”
- A.D. Aliwat, In Limbo
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Sesungguhnya transformasi digital negara mampu mengukuhkan ekonomi saat 
dunia berdepan cabaran pandemik Covid-19. Usahawan yang berjaya akan melihat 
dugaan sebagai satu peluang.

Apa yang pasti, budaya digital yang berjaya memerlukan sikap, nilai dan tingkah laku 
untuk kita berubah sekaligus mencerminkan agenda transformasi digital.

Saya percaya, semua Titan atau usahawan pernah melalui atau tersungkur dalam 
beberapa rentetan takdir hidup yang pahit. Pandemik mengasuh usahawan untuk 
menjadi lebih matang, berpengalaman dan berhati-hati. 

Dalam dunia perniagaan, risiko memang sentiasa wujud. Percayalah, lapangkan 
dada, carilah ilmu, semuanya di hujung jari, kumpul semangat untuk bangkit melawan 
emosi. Anda pasti berjaya!

B I S N E S  O N L I N E  D I  H U J U N G  JA R IBAB 10
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Bagaimana RichWorks Transform Ramai Usahawan 
Dari Bisnes Gagal Kepada Bisnes Berjaya!

DA R I 
B E L U N CA S 
M E N JA D I 
RAMA-RAMA

BAB 11
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Sebut sahaja tentang rama-rama, kita akan terbayangkan sejenis serangga 
yang agak cantik dengan sayap yang lebar serta berwarna-warni. Apabila 
ternampak rama-rama, hati kita seakan-akan terdetik ingin menyentuhnya 
kerana keindahan warnanya.Tapi semua orang tahu bahawa rama-rama 
yang cantik itu adalah berasal dari ulat beluncas yang agak hodoh dan 

menggelikan. Semasa ia masih menjadi beluncas, kita tidak akan berani untuk 
menyentuhnya kerana ia juga boleh menyebabkan tangan kita terasa gatal.

Namun itulah kekuasaan Allah SWT, bersesuaian dengan firman-Nya dalam al-Quran 
iaitu ‘Kun Fa Ya Kun’, yang bermaksud ‘Jadilah, maka jadilah ia’.

Metamorphosis ialah satu istilah sains yang 
menerangkan proses kitaran hidup serangga yang 
bermula dari telur dan menetas jadi ulat, kemudian 

bertukar kepada kepompong dan akhirnya transform 
menjadi seekor rama-rama yang cantik.

DA R I  B E L U N CA S M E N JA D I  RAMA-RAMABAB 11



163

B A N G K I T  B I S N E S  D A R I  K R I S I S S O L U S I  B I S N E S  &  P E M A S A R A N  D I G I T A L

Sesungguhnya Allah SWT menciptakan rama-rama adalah untuk hamba-Nya 
mengamati dan berfikir tentang kekuasaan-Nya. Cuma hari ini ramai yang tidak 
mengendahkan atau berbuat acuh tak acuh tentang apa yang terdapat di sekeliling 
mereka.

Dari segi sains, proses terjadinya seekor rama-rama disebut Metamorfosis. Proses 
ini melibatkan beberapa peringkat yang membantu serangga yang lemah ini 
menguatkan jasad dan fizikalnya sebelum dia beralih ke peringkat akhir iaitu menjadi 
rama-rama.

Proses metamorfosis ini bermula dengan telur yang menetaskan larva iaitu ulat 
beluncas, yang perlu makan dengan banyak demi untuk membesar dan menguatkan 
tubuhnya. Setelah beluncas ini gemuk dan sihat, ia akan membina kepompong atau 
cocoon dan mula berehat serta memanfaatkan segala zat yang telah dihimpun dalam 
tubuhnya.

Ini merupakan proses eraman yang penting untuk ulat beluncas menguatkan sel-sel 
dalaman dan luarannya, sebelum ia menjadi kuat lalu memecahkan kepompongnya 
dan beransur-ansur mentransform dirinya menjadi seekor rama-rama yang menawan.

Bagaimanapun, hakikatnya tidak semua serangga ini berjaya menjadi rama-rama 
kerana ada yang mati akibat cuaca yang ekstrem atau kerana dimakan oleh haiwan 
lain yang lebih besar. Hanya yang kuat sahaja yang mampu survive dan men-
transform dirinya.

BAGAIMANA PROSES METAMORFOSIS INI BERLAKU KEPADA BISNES?

Adakah anda sedar bahawa proses metamorfosis ini sebenarnya turut terjadi dalam 
bisnes. Tidak ada satu pun bisnes di dunia ini yang tiba-tiba muncul dan terus berjaya. 
TIDAK ADA. NOKTAH!

Setiap bisnes akan bermula dari kosong, atau paling tidak pun, bermula dengan 
kecil. Setelah itu barulah ia beransur-ansur menjadi kukuh, besar dan menjadi sangat 
berjaya. Untuk berjaya, pelbagai cabaran dan rintangan terpaksa dihadapi.

Bagi yang ‘berhati tikus’, mereka akan berasa gentar dengan masalah, krisis dan 
isu-isu yang mendatang. Manala bagi usahawan yang cekal dan tabah, mereka 
menghadapinya dengan bijak dan berani!
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Mereka ini akan bertarung habis-habisan dengan segala masalah yang melanda, 
menjadikan kesilapan sebagai guru terbaik mereka, bersikap sabar dan tegar 
menghadapi ujian serta sanggup berubah dari tahap biasa kepada tahap yang lebih 
luar biasa!

Usahawan yang cekal sebegini ialah usahawan-usahawan yang akan berjaya. Biasanya 
bisnes mereka akan sustain dan grow hingga ke satu peringkat yang tidak pernah pun 
mereka impikan sebelum ini!

Impian dan cita-cita perlu sejajar dengan harapan yang menggunung, jika tidak 
diselarikan dengan usaha dan semangat waja seperti pejuang tanah air yang 
bertempur bermati-matian untuk menjaga kedaulatan negara, maka semuanya 
akan menjadi sia-sia – percayalah!   

Jadi apakah cabaran, krisis dan isu-isu yang dilalui oleh usahawan ini sebelum 
mereka dapat transform bisnes mereka menjadi bisnes yang berjaya?

Sepanjang proses transformasi ini, banyak isu-isu akan mereka hadapi seperti cash 
flow yang kucar kacir, jenama produk yang tidak popular, strategi marketing yang 
gagal, bersikap semua kerja nak buat sendiri kerana tidak mahu menggunakan 
pekerja mahir, hilang fokus dalam hala tuju bisnes, dropship yang tidak efektif, ditipu 
orang dan bermacam-macam hal lain.

Itu masih dikira masalah yang common atau biasa yang dihadapi oleh mana-mana 
usahawan. Namun jika diselami lebih mendalam, terdapat pelbagai lagi cabaran-
cabaran yang lebih getir yang terpaksa diharungi demi menjayakan bisnes yang 
dimiliki.

Contohnya ialah di saat negara dilanda krisis pandemik Covid-19 selama 2 tahun 
pada 2020 dan 2021 yang menyebabkan tidak sedikit usahawan yang terkedu dan 
tersungkur apabila Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dilaksanakan di negara ini.

Tahun 2022 pula menyaksikan keadaan ekonomi yang lebih terumbang-ambing. 
Baru sahaja kes positif Covid-19 menunjukkan penurunan di awal tahun, namun 
dalam beberapa bulan sahaja kes naik semula dengan kehadiran varian Omicron. 

Keputusan atau tindakan kerajaan juga masih samar-samar, sekaligus menyebabkan 
rakyat menjadi serba salah. Hal ini turut memberi kesan yang besar kepada para 
peniaga.

DA R I  B E L U N CA S M E N JA D I  RAMA-RAMABAB 11
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Kos sara hidup meningkat naik, begitu juga dengan kos bahan mentah. Kuasa 
membeli masyarakat juga semakin menurun dan menambahkan lagi kerisauan 
golongan peniaga untuk menjalankan perniagaan mereka kerana tidak tahu nasib 
mereka di waktu mendatang.

Tidak cukup dengan pandemik, banjir besar yang melanda di tahun 2021 dan 2022 
juga turut menjejaskan banyak perniagaan. 

Krisis peperangan antara Rusia dan Ukraine juga memberi impak negatif kepada 
ekonomi global. Harga pasaran komoditi jatuh, hanya minyak mentah naik mendadak, 
pasaran saham menjadi kucar-kacir dan tukaran wang asing antara RM dan US 
Dollar turut terjejas. Semua ini secara tidak langsung memberi kesan buruk kepada 
ekonomi negara.

Beribu usahawan telah terkesan, perniagaan menjadi tidak stabil, jualan terbantut, 
kekangan keluar masuk wang tidak stabil, hutang bertambah, terpaksa buang pekerja, 
jual aset syarikat dan paling teruk sekali bisnes “gulung tikar”. Paling menyedihkan, 
ada juga yang mengambil jalan singkat dengan…bunuh diri….!

JANGAN GIVE UP, MASIH ADA JALAN SELAMAT! APAKAH DIA?

Dalam proses metamorfosis rama-rama tadi, secara semulajadi ia belajar bagaimana 
untuk menyelamatkan diri atau menguatkan dirinya supaya ia tetap akan selamat 
dan bertukar menjadi rama-rama yang cantik. 

Ia belajar dari persekitarannya dan sejak jutaan tahun dahulu, proses evolusi ini 
berlaku agar serangga berkenaan dapat membina benteng untuk dirinya survive 
dari ancaman. Sebab itulah kepompong rama-rama tadi akan mengikut warna yang 
serupa dengan persekitarannya (camouflage) supaya ia tidak dilihat pemangsa.

Tapi mencari ilmu di dalam dunia perniagaan ini adalah 100 peratus berlainan dengan 
ilmu diperoleh oleh haiwan. Ilmu untuk bertahan dan maju dalam perniagaan perlu 
dicari sendiri oleh para peniaga atau usahawan. 

Belajar dari guru yang betul adalah antara kaedah yang dapat membantu mereka 
berjaya. Apatah lagi jika guru yang dipilih itu benar-benar berpengalaman dan terbukti 
berkesan. Mereka akan dapat belajar hasil pengalaman yang pernah dilalui oleh 
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orang lain dan mengurangkan risiko untuk mereka berdepan cabaran atau masalah 
yang sama.

Hari ini ada ramai guru-guru bisnes yang wujud di pasaran, namun untuk mencari guru 
yang betul, tanya diri anda jika mereka ada ‘value’ atau nilai yang boleh dibanggakan? 

Adakah mereka ini cukup kepakaran untuk membimbing dan membina usahawan 
dan bisnes yang bermasalah? 

Adakah mereka ini mempunyai pengalaman bertahun-tahun mendidik atau mementor 
usahawan sehingga berjaya? 

Dan adakah mereka ini mempunyai testimoni yang sah dari pelajar-pelajar mereka?

Tepuk dada, tanyalah hati anda sendiri. Anda pasti ada jawapannya kerana hanya 
anda yang arif dan tahu matlamat sebenar bisnes anda.

Kami di sini bersedia membantu usahawan yang percaya dan yakin kami boleh men-
transform bisnes mereka menjadi bisnes yang berjaya. Telah bertahun lamanya kami 
membuktikan perkara tersebut!

DA R I  B E L U N CA S M E N JA D I  RAMA-RAMABAB 11
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