
FANTASTIC TEAM SECRET 

Secret #1 : Business Development Plan 

Penemuan-penemuan yang Anda tawarkan dalam bisnis 

seharusnya akan berhasil apabila hal itu dapat menjadi solusi 

dalam permasalahan hidup konsumen, mempermudah hidup 

mereka, atau memfasilitasi kesukaan mereka. Selanjutnya 

adalah peran Anda, dan juga tim dalam perusahaan 

tersebutlah yang berperan. Jadi jangan dulu Anda under 

estimate terhadap bisnis tersebut karena bahkan semua 

perusahaan besar selalu memulai bisnis dari skala kecil. Saya 

pernah bertanya seorang client dalam perjalanan program 

pendampingan Funtastic Consulting, “Berapa omzet yang 

Bapak harapkan dalam 1 tahun?” lalu bapak tersebut 

menjawab dengan sangat yakin, “1 trilyun” lalu saya kembali 

bertanya, “oke, bisnis apa yang bapak jalankan untuk meraih 

omzet tersebut?” tak kalah yakin, bapak tersebut kembali 

menjawab, “Jualan kaos kaki!” kemudian saya tertegun. 

Apakah bisa jualan kaos kaki memiliki omzet hingga 1 trilyun 

hanya dalam kurun waktu 1 tahun? Ternyata bisa, karena 

bapak tersebut punya teman baik seorang pengusaha kaos 

kaki yang omzetnya sudah di angka 1 Trilyun. 

Jadi bagaimana melakukan Business Development Plan 

terhadap bisnis kita agar bisnis semakin berkembang pesat? 

Saya akan menjabarkannya dalam 5 poin. 

 



Secret #2 : Menentukan  Fondasi Perusahaan Melalui 

Visi, Misi dan Value 

“Losers, keep their eyes on winner, while winner keep their 

eyes on goals” 

Mengapa fondasi pada perusahaan sangat penting? Ya, 

karena inilah yang akan menjadi tumpuan utama utama 

perusahaan Anda. Coba bayangkan Anda membangun rumah, 

mau sebesar atau semegah apapun rumah yang Anda 

bangun, apabila pada mulanya tidak dibangun dengan fondasi 

yang kuat, maka bila terkena gempa atau badai, rumah  itu  

akan  rubuh.  Padahal  dalam  perjalanan. 

Di situlah kekuatan fondasi tersebut akan dipertanyakan, 

apakah akan bisa menopang atau malah merubuhkan. Sudah 

tidak terhitung berapa banyak perusahaan raksasa yang bisa 

runtuh dalam sekejap. Menurut Anda, apa sebabnya 

tumbangnya perusahaan raksasa bisa terjadi? Ya, salah 

satunya sistem buruk yang terus-menerus dipelihara sehingga 

suatu saat dapat menjadi bom waktu yang menghancurkan 

perusahaan itu sendiri. 

Fondasi perusahaan dapat dibangun perlahan dengan 

menanamkan Visi, Misi, dan Value pada perusahaan Anda. 

Nah, di sini pulalah banyak perusahaan yang masih bingung 

dalam merancang Visi, Misi,  dan Value perusahaan. 

Kemudian, mereka akan mengambil jalan pintas. Dari sini saja 

kita sudah bisa melihat kerapuhan fondasi yang jelas. 

 



Secret #3 : Merancang Sistemasi Bisnis Hingga 

Menjadi Sistem Organisasi 

Apa itu Sistemasi Bisnis? 

Sistemasi bisnis adalah penjabaran yang sangat detail dari 

business development dan business plan. Jadi kalau tadi kita 

sudah menjelaskan bagaimana mengembangkan bisnis ke 

arah yang lebih baik dengan teori business development 

kemudian merancang program kerja mendetail tentang apa 

saja yang ingin dikerjakan dengan business plan (untuk 

mengejar target), maka disini akan lebih dijabarkan lagi 

tentang apa saja sih strategi yang bisa dikerjakan untuk 

mengerjakan target dalam business plan tersebut. Apa saja 

yang kita butuhkan untuk menjalankan strategi tersebut? 

Caranya, kita duduk bersama dulu dengan setiap orang 

penting yang punya andil untuk melakukan perubahan atau 

melakukan inisiatif bisnis terhadap perusahaan Anda. Nah 

dalam brainstorming ini, kita akan berdiskusi tentang kira-kira 

strategi apa yang akan dijalankan, kemudian bedah dan ukur 

sampai mana strategi tersebut dapat diupayakan semaksimal 

mungkin oleh semua tim dalam rangka mengejar program-

program dalam business plan. 

Pembedahan strategi akan membuat kita melakukan listing 

kebutuhan untuk masing-masing strategi. Kebutuhan inilah 

yang akan membentuk satuan- satuan jobdesk. 

 



Secret #4 : Membangun Company Culture di 

Perusahaan 

Company culture adalah budaya perusahaan yang muncul 

dari turunan value perusahaan itu sendiri. Budaya itu sendiri 

sebenarnya muncul dari segala perilaku dan tindakan yang 

secara terus- menerus dan secara konsisten dilakukan 

sehingga menjadi habit/kebiasaan, kemudian membentuk 

budaya dalam circle perusahaan. Karenanya, segala budaya, 

kebiasaan, dan perilaku yang terjadi di dalam perusahaan 

harus sesuai dengan value yang sudah dirancang dan 

disetujui bersama. Apabila perusahaan Anda ingin berjalan 

sesuai dengan visi, misi, dan value Anda, maka sangat 

dibutuhkan culture yang baik dan sesuai dalam perusahaan 

itu sendiri. Ada 2 bentuk company sulture sesuai dengan 

kegunaannya yakni secara internal maupun eksternal.  

Membentuk  culture  yang  sesuai  dengan value sangat 

penting untuk diciptakan karena memang dari kebiasaan itu 

kita menyamakan frekuensi dan rasa dengan perilaku yang 

sama. Karakter manusia bukanlah hal yang dipendam untuk 

diri sendiri melainkan akan dipresentasikan dalam perilaku 

sehari-hari. Oleh sebab itu, culture yang muncul dari masing-

masing anggota tim menjadi hal yang akan sangat berdampak 

pada atmosfer lingkungan kerja. Sehingga dengan 

mempunyai budaya yang sama, Kita akan merasa sedang 

diskusi dan bekerja dengan diri Kita sendiri. 



Secret #5 : Pentingnya Employer dan Employee 

Branding 

Sebelum kita mengulik perihal tiang-tiang perusahaan yang 

akan ditopang oleh employee atau karyawan, mari 

membedah dahulu mengapa perihal karyawan ini menjadi 

penting untuk dijabarkan. Klasifikasi masalah yang dihadapi 

perusahaan didasarkan pada skala omzet perusahaan bisa 

dibagi dalam 3 macam. Perusahaan awal yang biasanya 

beromzet <4,8 M Rupiah / tahun, memiliki permasalahan 

diseputaran sales dan marketing. Mari kita setujui 

mengelompokkan mereka pada perusahaan beginer atau 

pemula. Kemudian untuk perusahaan berkembang memiliki 

rata-rata omzet 4,8-10 M rupiah / tahun. Teman-teman dalam 

lingkup perusahaan berkembang ini biasanya memiliki 

permasalahan di dalam operasional dan sistem. Kemudian 

fase berikutnya ialah perusahaan yang memiliki omzet 10-50 

M Rupiah / tahun. Perusahaan ini biasanya di me-manage 

finance. Mereka akan cukup kerepotan mengelola uang 

perusahaan yang cukup besar ini agar tetap efektif dan 

efisien. Kemudian untuk perusahaan dengan omzet di atas 

50 M rupiah / tahun akan mulai bentrok atau bermasalah 

dengan kebijakan pemerintah serta tanggung jawab 

lingkungan hidup. Dari sini, teman-teman bisa melihat sedang 

berada di fase yang mana untuk bisa mengidentifikasi 

masalah yang ada di perusahaan.  

 



Secret #6 : Recruitment Good Talent 

Rekrutmen tidak hanya kegiatan untuk mengajak sebanyak-

banyaknya orang bergabung dengan perusahaan kita. Namun 

menemukan talenta atau skill tertentu yang dimiliki seseorang 

untuk bisa mendukung usaha dan karya kita agar berhasil 

meraih goal target. Sudah banyak sekali media yang 

memberitakan bahwa angka lowongan pekerjaan dan 

pengangguran terdidik (lulusan perguruan tinggi yang belum 

memiliki pekerjaan) jumlahnya sangat timpang dimana 

lowongan pekerjaan yang ada belum mampu menampung 

jumlah pengangguran terdidik yang cukup besar. Sehingga 

sebenarnya bukan hal yang terlalu membanggakan apabila 

perusahaan Anda membuka lowongan dan ada banyak sekali 

surat lamaran yang masuk. Hal tersebut lumrah dan sangat 

bisa terukur. Namun dalam step kali ini, kita akan mengulik 

lebih dalam, apa sih recruitment good talent? Strategi seperti 

apa yang bisa dilakukan? 

Recruitment good talent adalah menemukan talenta terbaik 

dari yang paling baik. Baik di sini dimaksudkan yang paling 

sesuai dan fit into visi, misi, perusahaan, serta company 

culture yang sudah terbangun. Karena banyak perspektif 

salah ketika membicarakan karyawan terbaik. Banyak orang 

berpikir yang baik berarti harus memiliki tingkat pendidikan 

paling tinggi, atau berpengalaman di perusahaan besar dan 

terkenal, dan prestasi-prestasi membanggakan lain. Padahal, 

talenta terbaik maksudnya yang paling sesuai dengan 



perusahaan Anda, sangat mengerti dengan usaha Anda, dan 

dapat bekerja sesuai dengan kemampuan atau amunisi yang 

Anda miliki. 

Secret #7 : Proses Seleksi 

Seleksi merupakan sebuah proses yang harus dilakukan ketika 

ingin memilih dan memutuskan kandidat yang paling tepat 

dari beberapa calon untuk bisa bergabung ke dalam 

perusahaan kita. Hal ini menjadi penting untuk dibahas 

karena ketika kita ingin membangun tim, kita ingin bisa 

bekerja sama dengan orang-orang yang satu frekuensi, solid, 

kompak, dan memiliki tujuan yang sama maka dibutuhkan 

proses yang tepat. Karena dalam menyeleksi, kita tidak 

memilih yang baik diantara yang tidak, tetapi memilih yang 

paling baik diantara yang terbaik. Ingat, pengertian terbaik 

selalu subjektif menurut owner dan sesuai dengan visi, misi, 

value, serta sejalan dengan company culture perusahaan 

Anda. 

Banyak perusahaan baru yang masih bingung ketika pertama 

kali melakukan rekrutmen sehingga sering kali hal ini 

membuat proses seleksi tidak berjalan maksimal. Padahal 

tiang-tiang penggerak yang sangat berpengaruh bagi 

pertumbuhan perusahaan berawal dari proses 

seleksi/penyaringan calon karyawan ini. 

 



Secret #8 : Remunerasi Berdasar Performa Tim 

Remunerasi adalah pemberian hak berupa gaji/payment 

kepada karyawan sebagai imbalan/apresiasi/penghargaan 

atas kontribusi yang ia berikan selama bekerja kepada 

perusahaan. Sedangkan dalam sudut pandang perusahaan, 

remunerasi bisa dilihat sebagai bentuk investasi yang 

diberikan sebagai upaya pengembangan perusahaan melalui 

tim yang sudah dibentuk. 

Case yang sering Kami temui adalah perusahaan tidak 

memiliki ukuran yang terstruktur untuk memberikan nilai yang 

tepat dalam memberikan gaji. Seringkali mereka hanya asal-

asalan dalam memberikan nilai gaji, atau hanya berpatok 

pada upah standar regional pemerintah. Seringkali pekerja 

sekarang sudah bisa memberikan ukuran sendiri seberapa 

besar performa yang akan mereka keluarkan, juga seberapa 

besar perusahaan memberikan apresiasi berupa remunerasi 

terhadap mereka. 

Dalam membentuk sistem remunerasi ini sendiri, kita harus 

memahami dulu, bentuk dan jenis remunerasi dibagi menjadi 

4 faktor, yakni: Gaji, Tunjangan, Bonus, Fasilitas.  

 

 

 



Secret #9 : Objective Key Result dan Performa System 

Ketika kita sekolah dahulu, akan ada alat ukur untuk 

mengukur pembelajaran kita selama menempuh pendidikan, 

sudah sejauh mana kemampuan kita di dalam proses sekolah 

itu sendiri. Dengan metode ujian akhir, nilai yang diraih akan 

diakumulasi dan dikumpulkan dalam rapor. Hal ini dilakukan 

tidak hanya untuk mencari tahu sudah sejauh mana ilmu yang 

dimiliki, tetapi ujian dan rapor menjadi penentu keputusan 

apakah si anak memenuhi syarat untuk diangkat ke kelas 

yang lebih tinggi atau harus tinggal kelas. Hampir sama 

dengan sistem penilaian pada murid sekolah, dengan tujuan 

untuk menaikkan kualitas seseorang, maka dalam hal 

berbisnis pun Anda bisa membuat sistem dan pola yang sama 

agar karyawan dan tim Anda dapat tumbuh maju dan terus 

meningkatkan kemampuan diri. 

Nah, dalam melakukan ujian dan penilaian inipun cara 

pengusaha tentu ada banyak sekali. Anda bisa memilah dan 

memilih kira-kira mana cara yang paling sesuai dengan target 

perusahaan dan juga culture company yang selama ini 

berjalan di ekosistem kerja perusahaan Anda. Dalam step ini, 

kami akan membedah 2 tools yang bisa Anda gunakan untuk 

menguji dan mengukur kemampuan karyawan. 

 

 



Secret #10 : System development Team 

Berkaca dalam judul pada step ini, mari jabarkan satu-persatu 

maksud dari step terakhir ini, seperti: 

System: Hal ini adalah sebuah upaya untuk meng- create 

sebuah sistem, dari situ kita menjadi paham dulu bahwa sistem 

ini sangat bisa dibikin sesuai dengan nilai- nilai perusahaan. 

Jangan terburu-buru untuk mencontek sistem yang sudah ada 

di perusahaan lain walaupun perusahaan tersebut adalah kiblat 

kita. Ini berulang kali Kami sampaikan karena sudah banyak 

kejadian seperti itu. Ingat bahwa kita belum sampai di sana dan 

segala sesuatu yang terjadi di perusahaan tersebut tentu 

berbeda dengan yang sedang terjadi di perusahaan Anda. 

Selain itu, mau bagaimanapun, Anda tidak akan pernah bisa 

meng-copy paste segala hal di luar sama persis pada 

perusahaan Anda. So, be independent and creative. 

Development: Mengembangkan, menambahkan, mungkin 

juga memperbaharui. Tentu ada harapan positif di sana. Ada 

upaya dalam melakukan perubahan di arah yang positif, ada 

upaya untuk memperbaiki yang tadinya dirasa kurang baik 

menjadi seperti yang diharapkan. 

Team: tujuan pengupayaan seluruh step ini lagi-lagi adalah 

untuk membangun orang-orang dalam suatu yang kita bentuk, 

di mana orang-orang ini adalah aset besar perusahaan yang 

akan digunakan untuk memajukan bisnis Anda. 

 


