
MARKETING LANGIT 

BAGIAN 1 : Jalan Bahagia Itu Bernama “bisnis” 

“Setinggi-tingginya penghargaan sebagai pegawai, tidak 

bisa mengalahkan kemandirian dari seorang pengusaha.” 

SUKSES ITU, SEMUA MIMPIMU TERKABUL! 

“Selama sobat yakin, tidak ada yang tidak mungkin. 

Percaya diri sobat lebih hebat dari yang sobat pikirkan.” 

“Aku sesuai dengan persangkaan hamba kepada-Ku.” 

(H.R. Ahmad). Hadis tersebut mengajarkan bagaimana 

seorang muslim harus ber-husnuzhan (berbaik sangka) 

kepada Allah dan memiliki sikap berharap kepada-Nya 

Impian = Harapan = Doa 

SEMUANYA BERMULA DARI IMPIAN Ketika masih 

kecil, banyak sekali orang yang berkata kepada kita, 

“Kamu tidak akan pernah sukses.” Atau; “Kamu pasti tidak 

bisa”. Sedikit yang mengatakan, “Kamu akan menjadi 

juara dunia, kamu akan menjadi pengusaha sukses, kamu 

akan menjadi pembicara terpenting di dunia, ataupun kamu 

akan menjadi penulis terkenal.” Semuanya itu adalah 

rahasia Allah Yang Maha Mengetahui. Hanya Allah yang 

akan memberikan inspirasi. Keinginan kuat disertai kerja 

keras akan dapat mematahkan mitos. Mitos biasanya 



datang dari keluarga, kerabat, dan lingkungan di sekitar 

kita. Dalam diri Anda, harus ada suara yang berkata dengan 

lantang kepada Anda, “Aku pasti akan sukses.” Kemudian 

diri Anda akan mengamini, “Saya yakin bahwa saya akan 

menjadi pengusaha yang sukses, saya pasti bisa.” Biarlah 

orang-orang menertawakan kita. Inilah spirit yang akan 

menjadikan Anda mampu untuk bergerak, bahkan 

menjadikan potensi apa pun yang ada dalam diri Anda ikut 

bergerak. 

 

BAGIAN 2 : the Story Is Begin 

“Ketika Anda berharap yang terbaik, tetapi Anda 

hanya mendapat yang biasa, maka bersyukurlah, Anda 

bukan yang terburuk.” 

Logika umum yang sering berjalan, manakala seseorang 

lulus dari perguruan tinggi langsung mencari pekerjaan 

untuk menyam- bung hidup. Namun, nampaknya hal itu 

tidak berlaku bagi diri saya. 

Setelah lulus kuliah, saya tidak segera mencari kerja 

layaknya teman-teman saya. Sama sekali tidak ada 

keinginan dalam diri saya untuk membuat surat lamaran 

kerja. Alasannya, saya merasa agak tidak “PD” dengan 

prestasi akademik saya, yang menurut saya pas-pasan. Pas 



untuk syarat lulus; maksudnya. Akhirnya, ada semacam 

rasa khawatir kalau-kalau nanti surat lamaran kerja saya 

ditolak. 

Sempat terbersit untuk mandiri; membuka lapangan kerja 

send- iri, jadi majikan dan merekrut banyak pekerja. 

Hmm… Seharusnya, beginilah idealnya seorang sarjana, 

ya… mencipta lapangan kerja, bukan malah mencari kerja. 

Tapi, saat itu saya bingung; MAU USAHA APA? 

Pengalaman kerja tidak punya, koneksi juga tidak ada, 

pikir saya. 

Namun, “takdir” berkata lain. Manusia hanya berencana, 

tetapi yang berlaku adalah segala sesuatu telah menjadi 

ketentuan Sang Pencipta. 

Salah seorang teman saya menghubungi dan meminta 

saya untuk bergabung dalam sebuah lembaga konsultan 

jasa penelitian yang saat itu bermitra dengan 

DEPDAGRI (Departemen Dalam Negeri) di Jakarta. 

Saat itu, sedang ada proyek penelitian standar kelayakan 

lahan- lahan untuk transmigrasi yang diberi nama RTSP 

(Rencana Teknis Satuan Pemukiman) untuk wilayah 

Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan beberapa provinsi lain 

yang menjadi tujuan transmigrasi. Atas kemudahan yang 

diberikan oleh Allah, saya hanya tinggal masuk saja, tanpa 

tes dan syarat apa pun. 



Mulailah saya menjalani pekerjaan saya sebagai seorang 

pegawai. Asyiknya dalam pekerjaan ini; saya jadi 

banyak melakukan travelling alias bepergian ke luar kota 

dan mengenal banyak orang. Kesempatan ini saya 

manfaatkan untuk memperluas koneksi dan jaringan 

yang mungkin akan bermanfaat pada masa depan saya. 

 

Bisnis, Jika Nggak Fokus, Hangus! 

Pernahkah Anda melihat setetes air yang terus-menerus 

menetes ke sebuah batu besar? Apa yang terjadi? Ya, air itu 

melubangi batu itu, persis di tempatnya menetes. Air yang 

lemah dan cair, akhirnya mampu mengalahkan batu yang 

keras, kuat, dan perkasa. Apakah sebabnya? Sekarang, 

saya ingin bertanya lagi, pernahkah Anda melihat sehelai 

kertas yang terbakar karena sinar matahari yang 

dihantarkan oleh sebuah kaca pembesar? Sinar matahari 

tidak akan mampu membakar kertas itu kalau dibiarkan 

begitu saja tanpa kaca pembesar. Atau, pernahkah Anda 

melihat bagaimana sinar laser mampu membelah besi dan 

mampu membelah tubuh ma- nusia, yang sering digunakan 

oleh dokter untuk operasi? Padahal, sinar matahari yang 

energinya jutaan kali lebih besar tidak mampu 

melakukannya. 

Lalu, apakah sebabnya? Jawaban dari semua pertanyaan 



di atas hanya ada satu sebab, yaitu kekuatan fokus. Air 

dapat menembus batu, karena dia fokus setiap waktu dan 

setiap saat menetes di batu yang kuat. Kaca pembesar 

dapat menyebabkan sinar matahari mampu membakar 

kertas, karena kaca pembesar memfokuskan energi sinar 

matahari, sehingga menjadi kuat. 

Sedangkan sinar laser mampu membelah besi baja dan 

membe- lah tubuh manusia juga karena sinar laser fokus. 

Sedangkan sinar matahari yang dayanya lebih besar, 

tersebar ke mana-mana, dan sesuai dengan fungsinya. 

Fokus berarti Anda tidak mau berpaling dari impian dan 

cita- cita Anda. Sangat mungkin dalam perjalanan 

mewujudkan impian tersebut, Anda mengalami 

kegagalan demi kegagalan. Kemudian ada tawaran yang 

menggoda dari situasi dan keadaan di sekitar agar Anda 

berpaling, karena seakan ada jalan lain yang lebih 

menjanjikan dan memberikan rasa aman. 

 

BAGIAN 3 

Ayam Geprek Sambel Korek; Enak Ayamnya, 

“Ueenak” Duitnya! 



“Seorang yang bijaksana selalu mampu mengakui 

kesalahannya, mengambil hikmahnya, dan berusaha keras 

memperbaikinya.” 

Hidup harus terus berjalan. Saya mencoba lagi dan lagi 

usaha yang sama. Pada tahun 2010, saya putuskan untuk 

hijrah dari Kota Bogor, kembali ke kampung halaman, 

Kota Sragen. 

Sragen adalah kota kabupaten yang memiliki potensi 

ternak unggas yang cukup besar, khususnya ayam 

kampung. Harga ayam kampung di sana relatif lebih 

murah dibanding daerah lainnya. 

 

Nama Usaha yang Unik 

Melihat potensi itu, bersama sahabat saya, Ustadz Dodok 

Sar- tono _Beliau adalah teman saya nyantri semasa 

SMA dulu. Saya melihat beliau termasuk orang yang 

berjiwa peduli, suka tantan- gan, dan yang jelas sevisi 

dengan saya. “Kang Dodok”, begitu saya memanggilnya. 

Akhirnya, saya pun membuka usaha baru sebuah 

restoran yang kami namakan; “Ayam Gerpek Sambel 

Korek Asli Ayam Kampung”. Ini adalah brand baru 

yang belum pernah ada. 

Usaha ayam goreng sebenarnya usaha yang biasa, 



sudah sangat menjamur, dan sudah banyak orang yang 

lebih dahulu menekuninya. Maka yang dibutuhkan di 

sini adalah bagaimana kita mengembangkannya, 

membuat “differensiasi” (perbedaan), sehingga 

kehadiran kita merupakan hal yang dianggap baru bagi 

masyarakat. Untuk itu, saya tidak menamakannya 

dengan; “Ayam Goreng” (karena hal itu sudah biasa dan 

banyak kita jumpai di pinggir-pinggir jalan), tetapi saya 

menamakannya dengan “Ayam Geprek”. Unik, bukan? 

Dan, ini membuat banyak orang penasaran, lalu ingin 

mencoba. 

 

BAGIAN 4 

Refleksi Perjalanan Bisnis 

“Bebaskan dirimu dari belenggu masa lalu. Hiduplah 

hari ini untuk menciptakan masa depan yang lebih 

baik. Miliki hati, jadikan ia agar lebih berarti.” 

Kenali Sebab-sebab Kegagalan Bisnis 

 

Ketika orang sudah sukses, yakinlah dia pasti lupa akan 

kega- galannya. Padahal, mengingat kegagalan itu 

penting. Maksud saya mengingat faktor kegagalannya, 



bukan pada seberapa Anda sudah menderita. 

 

Pertama yang harus dicermati adalah sebab-sebab 

gagalnya suatu usaha. Kenalilah ia terlebih dahulu, 

sehingga nantinya Anda akan lebih berhati-hati dalam 

melangkah. Ya, belajar dari pengala- man orang lain 

adalah metode paling smart untuk sukses. Biar orang lain 

saja yang gagal. Adapun Anda, HARUS SUKSES DAN 

TIDAK BOLEH GAGAL lagi. 

Jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, 

kata kuncinya adalah “Tidak ada kata ‘Gagal’, yang ada 

adalah “Sukses dan Belajar”. Terlebih apabila Anda sedang 

mulai merintis sebuah usaha. Meski demikian, Anda yang 

sudah memulai sudah lebih baik daripada mereka yang 

sekadar masih berkutat dalam taha- pan perencanaan. 

Sebuah bisnis yang baik adalah yang dimulai sesegera 

mungkin. 

Orang yang berlama-lama dalam perencanaan bisnis 

hakikatnya dia adalah orang yang ragu-ragu untuk 

melangkah, takut bekerja keras, takut gagal, dan itu sama 

artinya dengan takut untuk sukses. 

Jadi, yang terbaik bagi seorang calon pengusaha sukses 

adalah senantiasa siap dengan“kegagalan”. Siap sukses dan 

siap gagal. Bu- kan berarti saya menghendaki Anda gagal 



dalam bisnis, lho... Saya hanya ingin mengatakan bahwa 

naik-turunnya usaha, sukses dan bangkrutnya bisnis itu 

sangat mungkin terjadi. Seorang enterprenur sejati, harus 

siap dengan kondisi apa pun. 

 

BAGIAN 5 : Marketing Langit 

 

Orang yang beriman, akan selalu yakin dengan imannya. 

Sebab, seringkali hasil yang kita dapatkan tidak seperti 

yang kita rencanakan. Kadang lebih besar dari yang kita 

perkirakan, dan kadang lebih kecil dari apa yang kita 

inginkan. Di sinilah wilayah iman, bahwa ada kekuatan 

Allah dalam setiap perniagaan yang kita usahakan. 

Pada bab ini, saya akan mencoba untuk mengupas sisi 

religi dari sebuah kesuksesan dalam berwirausaha. Hal ini 

sangat penting dan paling penting untuk diketahui serta 

diamalkan oleh para pebisnis. Semuanya terangkum dalam 

sebuah judul kecil; Marketing Langit; Faktor “X” Penentu 

Sukses Bisnis Anda”. 

Apa Marketing Langit itu? Apa pun usaha yang Anda 

tekuni atau bisnis yang Anda jalani, ujung-ujungnya adalah 

Anda ingin memperoleh hasil berupa materi, kemapanan 

dalam hidup, dan kebahagiaan. Sebab, setiap kebutuhan 

Anda terpenuhi (sebut saja kekayaan). Semua itu biasa 



disebut dengan “rezeki”. Adapun rezeki itu datang kepada 

Anda atau Anda memperoleh rezeki yang Anda cari-cari 

itu hakikatnya adalah bukan karena kepiawaian Anda 

dalam mencarinya. Tapi, saya ingin mengatakan bahwa 

semua itu adalah berkat kemurahan dari Yang Maha 

Mempuyai Rezeki, Dia bersinggasana di ‘Arsy (langit), 

Dialah Allah SWT. 

Pembahasan berikut ini mengurai kiat-kiat memperoleh 

rezeki dengan konsep “Marketing Langit”. Saya tidak akan 

mengumbar teori bisnis berbasis religi ini dengan sekadar 

menyebutkan dan menguraikan poin-poin yang berupa 

amalan-amalan penarik rezeki. Tidak!! Sebab, jika 

demikian, buku ini jadi tidak ada bedanya dengan buku-

buku teori bisnis lain yang sudah sangat banyak beredar di 

pasar. Tapi, saya hanya akan menyebutkan kepada Anda 

apa-apa yang saya yakini dan amalkan saja; Dan itu benar-

benar telah terbukti “keampuhannya”. 

 


