


Pilih model bisnis yang 
membebaskan, bukan 
malah membelenggu, 

Anda.

Model Bisnis

Tingkatkan kemungkinan sukses 
Anda dengan mengambil 

keputusan yang benar. Dari 
langkah pertama.

Peluncuran
Manfaatkan teknologi 

untuk menjalankan 
operasional bisnis dan 

menghemat waktu.

Otomatisasi

Sales adalah sumber kehidupan 
bagi sebuah bisnis. Cari pembeli 

baru dan tingkatkan nilai 
pelanggan yang ada.

Marketing & Sales
Bebaskan Anda dari 
kegiatan operasional 

bisnis yang menyita waktu 
dan tenaga.

Tim Solid

Portable Business Roadmap
Bisnis seputar gaya hidup Anda

Bangun bisnis yang membebaskan, bukan mengikat, Anda.
Dapatkan bukunya dan pelajari caranya, langkah demi langkah.
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Portable Business 
Mindsets

Transformasi itu dimulai dari dalam, dari 
pikiran. Kalau Anda menginginkan 
perubahan, hal pertama yang harus Anda 
lakukan adalah mengucapkan selamat tinggal 
pada cara pikir yang usang dan tidak lagi 
bermanfaat bagi Anda. Ganti dengan pola 
pikir yang baru. 

Inilah 10 perubahan mindset yang dilalui oleh 
setiap pebisnis portabel: 

1. Jalani hidup dengan niat. 
Jatuhkan pilihan dan yakinilah niat 
itu sehingga Anda bisa fokus 
padanya untuk jangka waktu yang 

panjang. Sedapat mungkin semua tindakan 
Anda selaras dengan niat itu. 

2. Temukan kembali passion Anda. 
Ketahui sumber semangat Anda, 
kekuatan yang darinya Anda 
menemukan alasan untuk 

mengatasi masalah. Tinggalkan hal yang 
melemahkan Anda. 

3. Mahir mengatakan tidak. 
Bahkan jika Anda harus 
menyinggung sebagian orang. 
Singkirkan gangguan tanpa 

ampun. Setiap pilihan punya opportunity cost, 
jadi hindari pilihan yang menjauhi Anda dari 
hal yang lebih penting. Lepaskan 95% agar 
Anda bisa mempunyai lebih banyak 5% yang 
berarti bagi Anda. 

4. Memberi untuk menerima. 
Bantulah orang lain. Anda akan 
mendapat balasannya. Yang lebih 
penting lagi, Anda tumbuh dan 

menjadi lebih baik. Yang tak kalah penting 
adalah mengetahui nilai dari apa yang Anda 
berikan dan jangan menganggapnya remeh. 

5. Berpikir dan bertindak besar. 
Terinspirasi itu tidak berguna 
kalau tidak dibarengi dengan 
tindakan. Titikberatkan pada 

tindakan, meskipun Anda belum mengetahui 
semuanya. Percayalah pada intuisi Anda. 

6. Kecepatan di atas kesempurnaan. 
Kesempatan mungkin tidak 
mengetuk dua kali. Anda 
mungkin akan salah membuat 

keputusan, tapi dampak dari tidak membuat 
keputusan itu lebih buruk. Dengan 
menunggu, orang lain akan bertindak 
mendahului Anda dan Anda kehilangan 
kesempatan itu. 

7. Bermental fleksibel. 
Pandanglah kegagalan sebagai 
langkah yang diharuskan untuk 
sukses. Teruslah optimis tak peduli 

seburuk apa pun situasinya. Anda secara 
pribadi tidaklah gagal hingga Anda 
memutuskan untuk menyerah. 

8. Melihat peluang di mana-mana. 
Orang lain melihat masalah dan 
merasa terpuruk. Sebaliknya, cari 
dan rebutlah kesempatan itu. 

Anda punya pilihan dalam menghadapi segala 
situasi. Dan pilihan itulah yang menentukan 
apa yang Anda dapatkan dari hidup. 

9. Bekerja cerdas dan keras. 
Bekerja cerdas memungkinkan 
Anda mencapai lebih banyak 
dengan lebih sedikit upaya. Begitu 

Anda tahu cara mendapatkan hasil secara 
efektif, bekerja keraslah agar Anda menang. 
Bagaimana lagi Anda bisa mencapai hal yang 
orang lain tidak bisa? 

10. Fokus pada “mengapa” Anda. 
Ketika Anda merasa buntu dengan 
langkah selanjutnya, alasan Anda 
selalu bisa menunjukkan jalan yang 

tepat. Itulah kompas dalam diri Anda. Apakah 
apa yang Anda lakukan mengarah pada sukses 
yang membuat Anda merasa puas? 
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Pebisnis Portabel vs 
Pengusaha Pada Umumnya 

Pebisnis portabel bukanlah pemalas. Mereka punya pandangan mendasar yang tidak 
biasa tentang bisnis dan hidup sehingga nilai yang mereka perjuangkan juga berbeda. 
Terkadang bahkan berlawanan dengan apa yang dianggap normal oleh awam. 

Apa sajakahkah mindset yang membedakan seorang pebisnis portabel dengan 
pengusaha kebanyakan? Tabel berikut memberikan ringkasannya. 

Pengusaha Pada Umumnya Pebisnis Portabel 

Mengutamakan pasar yang berpeluang. 
Meskipun berarti mereka harus terikat di 
suatu lokasi dan bisnis itu menguras 
banyak waktu dari kehidupan pribadi.  

Mengutamakan kebebasan. Terkadang 
ini berarti melewati kesempatan terbaik 
yang membutuhkan lebih banyak waktu 
dan tenaga. 

Mencari investor. Agar berkembang, 
pengusaha sering mencari investor 
untuk mendapatkan suntikan dana. 
Model bisnis dan strategi mereka lebih 
agresif dan berani karena anggaran yang 
besar. 

Tidak ingin bertanggungjawab 
terhadap investor. Pilihan model bisnis 
yang lebih kreatif. Strategi pemasaran 
lebih konvensional dengan 
mengutamakan respons, bukan 
branding. 

Mengejar keuntungan. Pengusaha perlu 
menghasilkan laba sebesar mungkin dan 
menjelajahi sebanyak mungkin peluang 
ke sana. 

Mencari keseimbangan. Hidup tidak 
hanya tentang bisnis dan bekerja. Bisnis 
bisa menjadi sarana untuk menikmati 
keindahan yang ditawarkan oleh hidup. 

Merancang goal bisnis secara terpisah. 
Berapakah target penurunan biaya 
operasional tahun ini? Bagaimana 
meningkatkan penjualan hingga 30% 
dalam 12 bulan ke depan? 

Hidup dan bisnis itu tak terpisahkan. 
Bisnis adalah karya yang melaluinya 
pengusaha bisa berekspresi dan 
mencapai kepuasan. Sebaliknya hidup 
yang lebih memuaskan berarti bisnis 
yang lebih baik.  

Mengharapkan pertumbuhan yang 
sebesar-besarnya. Brand yang 
mendunia. Go public adalah impian 
setiap pengusaha dan merupakan tolok 
ukur kesuksesan. 

Mempertahankan keringkasan dan 
kesederhanaan. Bisnis hanya perlu 
mencukupi kebutuhan dan untuk 
investasi hari tua. Selebihnya hanya 
mengurangi waktu untuk menikmati 
hidup. 

Tidak keberatan dengan struktur yang 
rumit. Jenjang yang berlapis tidak bisa 
dihindari untuk mengelola karyawan 
yang jumlahnya bisa mencapai ratusan 
dan ribuan. 

Tim yang kecil dan sebisa mungkin 
bekerja secara virtual berarti 
menghemat waktu dalam mengelola 
sumber daya manusia. 

Punya exit strategy. Pengusaha bekerja 
keras mengembangkan bisnisnya sebesar 
mungkin dengan harapan akan bisa 
menjualnya dengan nilai yang tinggi. 

Tidak ingin pensiun dari bisnisnya. 
Pengusaha portabel berkecimpung 
dalam bidang yang disukainya dan 
memberi makna dalam hidupnya. 
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Portable Business Models 
Beberapa model bisnis lebih mudah dijalankan secara portabel dibandingkan 
yang lain. Pilihan-pilihan di bawah ini telah terbukti dan memiliki portabilitas 
yang tinggi.

1. Pemasaran Afiliasi 
Bantu badan usaha lainnya 
mendapatkan pelanggan. Promosikan 
jutaan produk-produk dari Amazon, 
Walmart, dan ribuan situs lainnya 
dengan imbalan persentase dari nilai 
penjualan yang Anda hasilkan. 

2. Drop Shipping 
Bangun situs e-commerce Anda 
sendiri dengan produk-produk yang 
Anda tentukan. Ketika terjadi 
penjualan, teruskan pesanan itu 
kepada pihak yang akan mengirim 
produk tersebut kepada pelanggan 
atas nama Anda. 

3. Bisnis Informasi 
Pemirsa internet memerlukan lebih 
banyak informasi daripada 
sebelumnya. Permintaan akan 
informasi berkualitas akan terus 
meningkat. 

Penulis bisa menjual buku atau ebook.  

Blogger bisa mempublikasikan 
tulisannya dan menghasilkan uang 
dengan menjual ruang iklan. 

Pelatih bisa menjual program audio 
atau video. 

Pembuat konten bisa membangun 
pemirsa di YouTube, Facebook, atau 
Instagram dan menerima 
endorsement, sponsor, atau menjual 
produk sendiri. 

Coach dan konsultan bisa mencari 
klien baru melalui internet. 

Event organizer mengombinasikan 
daya jangkau dunia maya untuk 

mengadakan seminar dengan topik-
topik yang menarik. 

4. Perangkat Lunak dan Apps 
Kembangkan perangkat lunak atau 
apps yang bermanfaat. Anda bisa 
menghasilkan uang melalui iklan atau 
model freemium. 

5. Network Marketing 
Jangkau lebih banyak calon distributor 
untuk produk yang Anda tawarkan. 
Sekarang kapasitas Anda tidak hanya 
terbatas pada lokasi di mana Anda 
berada. 

Daftar di atas bukanlah seluruh model 
bisnis yang punya unsur portabilitas. 

Penyedia jasa seperti layanan 
percetakan bisa saja memanfaatkan 
dunia maya. Kalau prosesnya sudah 
autopilot, produk bisa dikerjakan 
tanpa campur tangan pemiliknya. 

Dua atau lebih model bisnis di atas 
juga bisa digabung. Misalnya 
YouTuber menghasilkan uang dari 
iklan, sponsor, atau menyarankan 
produk afiliasi. 

Harapannya daftar ini memberikan 
ide bisnis portabel seperti apa yang 
bisa Anda mulai. 

Pilihan yang sesuai dengan gaya hidup 
Anda sangatlah penting, jadi jangan 
sungkan menyisihkan waktu untuk 
mengevaluasinya. 
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Portable Business Litmus Test 
Anda hendak mencari tahu seberapa portabel bisnis yang hendak Anda masuki? Ingin tahu 
portabilitas dari bisnis Anda saat ini? Gunakan kriteria-kriteria di bawah ini. 

1. Kemudahan peluang. 

2. Permintaan pasar. 

3. Kendali bisnis. 

4. Ketersediaan waktu. 

 

Semakin mudah memasuki sebuah bisnis, semakin lemah potensinya. Sebuah 
jalan tol tidak akan membantu Anda mencapai tujuan lebih cepat kalau 
dipenuhi oleh kendaraan bermotor. 
 
Sebaliknya, bisnis yang sulit dijalankan mengurangi jumlah pemula maupun 
kompetitor. Namun Anda perlu keahlian khusus untuk berkecimpung di 
dalamnya. 
 
Jadi manfaatkan passion dan keahlian Anda. Meskipun peluang usahanya 
ramai, Anda bisa menang dengan menjadi lebih baik daripada pesaing. 

 

Anda ingin membangun bisnis portabel untuk memperoleh kebebasan waktu, 
tempat, dan finansial. Namun tidak berarti Anda bisa merintis bisnis apa saja. 
Kenyataannya, bisnis itu tidak bisa berorientasi pada Anda. 
 
Sebuah bisnis portabel yang sukses dibangun di atas permintaan pasar sebagai 
pondasinya. Bisnis itu ada untuk melayani kebutuhan dan keinginan 
pelanggan, bukan untuk memenuhi kebutuhan Anda. 
 
Adakah yang bisa Anda lakukan untuk membuat calon pembeli memilih Anda 
dibandingkan dengan kompetitor? 

 

Kalau Anda tidak menyetir, Anda duduk di kursi penumpang. Bisnis Anda 
membebaskan Anda atau malah mengekang. Tidak ada di antaranya. 
 
Banyak model bisnis yang memberikan kesan seolah-olah Anda memegang 
kendali, padahal tidak. Bisnis Anda tergantung pada satu sumber penghasilan, 
satu sumber pengunjung, satu akun di situs marketplace, dsb. 
 
Apakah dampaknya bagi bisnis Anda kalau akun Anda di situs yang 
bersangkutan dibatalkan karena perubahan kebijakan? Masihkah bisnis Anda 
berjalan baik? 

 
Jika Anda ingin lebih banyak kebebasan waktu, merintis bisnis yang 
layanannya tergantung pada kehadiran dan keahlian Anda bukanlah keputusan 
yang baik. 
 
Apakah bisnis Anda cukup fleksibel sehingga bisa berkembang tanpa banyak 
campur tangan Anda? Bisakah Anda membuat sistem agar bisnis itu berjalan 
tanpa Anda harus dalam keadaan siaga terus-menerus? 
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5. Skalabilitas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bayangkan jika Anda berada di jalan bebas hambatan tapi mobil Anda hanya 
sanggu memacu hingga 40 km/jam. Tentu ini sangat memengaruhi kecepatan 
Anda mencapai tujuan. Bisnis yang menyalahi aturan skalabilitas juga akan 
sulit membebaskan Anda. 
 
Apakah bidang bisnis yang Anda geluti itu punya potensi pasar yang cukup 
besar? Yang tak kalah penting, apakah Anda bisa menjangkau dan membujuk 
mereka agar membeli dari Anda? 
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Perkakas Portable Business 
Pengembangan Situs 

 
Amankan alamat Anda di 
dunia maya. Gunakan web 
host local untuk domain .id 

 
Web hosting WordPress 
yang cepat dan andal. 

 

Pilihan web hosting jika 
Anda membidik pasar 
mancanegara. 

 

Alat pengembangan situs 
dan pengelola konten yang 
paling populer. 

 

Membangun landing page 
dan pop-up untuk 
menyampaikan pesan Anda 
kepada pemirsa dengan 
cepat dan indah. 

 

Shopping cart untuk 
WordPress yang fleksibel 
dan kaya fitur. Cocok untuk 
jualan produk fisik maupun 
digital. 

 

Kenali pengunjung dan 
pelanggan Anda dan apa 
yang mereka lakukan di 
situs Anda. 

Pemeliharaan Tribe 

 

Bangun brand, otoritas, dan 
jualan melalui pemasaran 
email. 

 
Layanan pemasaran email 
alternatif selain Aweber. 

Pembayaran 

 

Mengirim dan menerima 
pembayaran via email. Juga 
menerima kartu kredit. 

 
 

 
 

 
 

 

Beberapa bank nasional 
yang terkenal. Anda juga 
bisa memakai layanan 
penerimaan pembayaran 
pihak ketiga. 

Media Sosial 

 

Hemat waktu dengan 
mengelola akun media 
sosial Anda dengan alat 
publikasi, monitoring, 
interaksi, dan analitik. 

Produktivitas 

 

Deretan aplikasi 
perkantoran untuk 
dokumen, spreadsheet, dan 
presentasi. Tersedia untuk 
laptop dan smartphone. 

 

Penyimpanan data di awan 
dan sinkronisasi data Anda 
sehingga up to date dan bisa 
diakses di mana saja. 

 

Microsoft OneNote adalah 
aplikasi penyimpan catatan 
dengan input beragam: 
ketikan, tulisan, maupun 
audio. 

 

Komunikasi pesan, audio, 
dan video dengan tim 
maupun untuk layanan 
pelanggan. 

 

https://bejana.com/perkakas
https://bejana.com/go/portable-business
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https://wordpress.org/
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https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://bejana.com/go/aweber
https://bejana.com/go/getresponse
https://www.paypal.com/
https://www.klikbca.com/
https://www.bankmandiri.co.id/
https://ibank.bni.co.id/
https://ib.bri.co.id/ib-bri/Login.html
https://bejana.com/go/hootsuite
https://docs.google.com/
https://drive.google.com/
https://www.onenote.com/
https://www.whatsapp.com/
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Portable Business Action Plan 
Dari Nol Menuju Bisnis Portabel Dalam 15 Langkah 

Siap memulai? Ikuti Action Plan ini untuk membangun bisnis portabel Anda sendiri.

1. Persiapkan mindset Anda. 

Model Bisnis 
2. Pilih model bisnis yang sesuai. 

Peluncuran 
3. Lakukan riset pasar. 

4. Rancang rencana yang fleksibel. 

5. Bangun situs web Anda. 

Marketing & Sales 
6. Kembangkan strategi konten. 

7. Bangun basis pemirsa dan jualan. 

8. Manfaatkan berbagai saluran pemasaran. 

 

Jangkau lebih banyak orang agar 
mereka mengetahui apa yang Anda 
tawarkan. 

9. Pantau dan tingkatkan hasil pemasaran. 

 Fokus pada pemasaran yang 
mendatangkan hasil positif. 

Otomatisasi 
10. Buat sistem terpadu dari proses Anda. 

 

Tes sistem itu untuk memastikan 
hasilnya sesuai dengan yang 
diharapkan. 

 
11. Pergunakan teknologi untuk otomatisasi. 

 
Pekerjaan yang berulang bisa 
diselesaikan dengan lebih cepat dan 
bebas kesalahan manusia. 

Tim Solid 
12. Bangun dan latih tim Anda. 

 

Untuk kegiatan yang tidak bisa 
diotomatisasi dengan teknologi, 
bangun tim Anda dan latihlah 
dengan baik agar mereka bisa 
mengambil alih tugas Anda. 

Portability (Cruise Control) 
13. Monitor metrik bisnis. 

 
Pusatkan perhatian pada angka-angka 
kunci untuk memastikan bisnis Anda 
berjalan lancar dan tanpa masalah. 

 
14. Libatkan diri Anda seperlunya. 

 

Misalnya untuk menciptakan sistem 
baru, inovasi, membuat keputusan 
strategis, atau kegiatan-kegiatan 
lainnya yang Anda nikmati. 

 
15. Perluas wawasan terus-menerus.  

 
Selalu ada cara yang lebih baik atau 
baru untuk melakukan sesuatu. 
Perbaiki proses Anda. Perdalam 
pengetahuan seputar bidang Anda. 

 

 
 

 

Menjalankan bisnis portabel 
memerlukan pola pikir yang berbeda 
dengan khalayak ramai, bahkan 
dengan pengusaha pada umumnya. 
(Detail lihat Portable Business 
Mindsets.) 

 
Ini memengaruhi fleksibilitas dari 
bisnis Anda, juga tingkat kebebasan 
yang Anda miliki. 

 
Produk apakah yang diperlukan? 
Celah mana yang bisa Anda isi? Di 
manakah peluang bagi Anda? 

 
Peluang, pasar target, strategi, and 
taktik yang akan Anda pergunakan. 
Singkat, padat, dan jelas. 

 
Nama domain, situs web, konten 
utama, dan cara Anda menerima 
pembayaran dari pelanggan. 

 
Materi apa yang Anda butuhkan 
untuk pemasaran dan penjualan? 
Bagaimana Anda bisa menyelesaikan 
konten itu sekali dan memakainya 
berulang kali? 

 
Jalin hubungan dengan pemirsa dan 
ajak mereka untuk membeli dari 
Anda. 
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Portable Business Worksheets 
Mindset & Persiapan 
1. Apa tujuan Anda merintis bisnis portabel? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Apa makna bisnis ini bagi Anda? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Model Bisnis 
1. Model bisnis yang seperti apa yang Anda pilih sebagai bisnis portabel? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Mengapa Anda merasa model ini paling sesuai? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Jelaskan seperti apa hidup Anda ketika bisnis ini berhasil! 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Peluncuran 
1. Bidang-bidang apakah yang Anda kira punya potensi? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Apakah Anda punya passion atau minat terhadap bidang ini? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Adakah masalah-masalah yang bisa Anda selesaikan bagi pemirsa? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Apakah masalah ini terus ada atau hanya mengikuti tren? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. Solusi apakah yang Anda tawarkan kepada pasar ini? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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6. Siapakah 5 pesaing yang berkecimpung dalam bidang ini? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

7. Deskripsikan visi dan misi yang Anda miliki melalui bisnis ini! 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8. Mengapa visi dan misi di atas berarti bagi Anda? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

9. Apa strategi utama Anda untuk menjangkau pemirsa dan menghasilkan sales? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

10. Apa kegiatan-kegiatan yang perlu Anda lakukan untuk menjalankan bisnis ini? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

11. Jelaskan struktur dari situs yang melaluinya Anda akan berkomunikasi dengan 
calon pembeli dan pelanggan yang sudah ada! 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Marketing & Sales 
1. Bagaimana Anda menarik pengunjung untuk datang ke situs web? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Jelaskan rencana Anda secara mendetail menggunakan sumber pengunjung ini! 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Tawaran apa yang akan membujuk mereka untuk bergabung dengan list Anda? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Follow up seperti apa yang akan Anda jalankan untuk mengedukasi prospek dan 
jualan solusi Anda? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. Konten seperti apakah yang bisa membantu Anda jualan produk? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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6. Produk apa yang akan Anda tawarkan selanjutnya kepada pelanggan yang sudah 
ada? Tulis semua ide Anda. Fokus pada solusi atas masalah mereka. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Otomatisasi 
1. Buat daftar semua proses yang ada dalam bisnis Anda! 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Tulis setiap proses secara mendetail, langkah demi langkah! 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Adakah bagian dari proses itu yang bisa diotomatisasi? Utamakan proses yang perlu 
dilakukan berulang-ulang dan memiliki prioritas tinggi. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Tim Solid 
1. Kegiatan apa yang perlu Anda lakukan secara berkala? (Harian, mingguan, bulanan, 

setiap caturwulan, dsb.) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Bagaian manakah dari kegiatan itu yang paling Anda butuhkan bantuan? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Buat “Standard Operating Procedures” untuk bagian di atas sehingga orang lain bisa 
menyelesaikannya untuk Anda seperti standar yang Anda inginkan! 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. Apa lagi yang bisa didelegasikan untuk membebaskan lebih banyak lagi waktu 
Anda? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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