
4 Kunci Sukses yang akan Membuat Bisnismu Bertahan Bahkan Terus Berkembang 

Membangun bisnis tak ubahnya seperti membesarkan seorang anak kecil yang rapuh dan butuh banyak 

perhatian. Menjaga dan mendidiknya harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Sama halnya dengan 

bisnis yang baru saja dibangun, bisnis tersebut juga masih sangat rapuh dan mudah tumbang oleh 

persaingan.  

Penanganan yang tepat harus dilakukan demi menjaga bisnis agar tetap berdiri bahkan terus 

berkembang. Namun tentu saja, penanganan yang dilakukan tidak boleh sembarangan. Semuanya harus 

dilakukan dengan cermat dan penuh pertimbangan. 

Bagi Anda yang ingin membangun bisnis, Anda harus paham akan besarnya tantangan yang 

menghadang. Tantangan-tantangan tersebut akan selalu ada dan tumbuh membesar jika tak segera 

diatasi. Itulah kenapa dibutuhkan formula yang tepat untuk membangun dan mengembangkan bisnis.  

Saat bisnis sudah berjalan dan menghasilkan omzet bulanan, pengembangan bisnis tak lantas 

dihentikan. Bisnis harus terus digerakkan. Agar bisnis Anda tidak tumbang di tengah jalan, berikut 4 hal 

yang membuat bisnismu tetap bertahan dan terus berkembang. 

1. Inovasi 

Semua pasti setuju bahwa bisnis haruslah inovatif dan memberi solusi. Bisnis boleh sama dengan yang 

sudah ada namun tetap harus dimodifikasi agar tetap memiliki daya saing. Inovasi ini bisa berupa model 

bisnis yang berbeda ataupun diferensiasi lain yang membuat bisnis tersebut memiliki ciri khasnya sendiri. 

Begitu pula dengan upaya pemasarannya. Dengan strategi pemasaran yang unik dan menarik, pastinya 

banyak orang yang akan melirik. 

2. Tim Yang Solid 

Memulai bisnis memang dimulai dari diri sendiri. Anda tidak bisa berharap langsung menemukan partner 

bisnis yang mampu melengkapi kekurangan Anda. Dalam banyak kasus, partner bisnis justru baru 

ditemukan saat bisnis sudah mulai berjalan. Namun tetap saja, Anda membutuhkan partner dan tim yang 

solid untuk menjalankan bisnis Anda. Merekalah yang akan membantu Anda menggerakkan bisnis 

bahkan mengembangkannya ke tingkat selanjutnya. 

3. Budaya Kerja Yang Pro Kreativitas Dan Produktifitas 

Apa lagi yang mampu membuat bisnis berkembang? Budaya kerja, ini yang harus dirumuskan bahkan 

sejak awal berdirinya sebuah badan usaha. Coba saja perhatikan perusahaan-perusahaan besar sekelas 

Google dan Facebook. Mereka memiliki budaya kerja yang unik dan pro kreativitas.  

Kedua perusahaan tersebut tak hanya bekerja dengan modal profesionalitas saja. Mereka juga memiliki 

budaya kerja yang mendukung profesionalitas tersebut. Bahkan, kini semakin banyak perusahaan yang 

sengaja membangun suasana nyaman dan menyenangkan di kantornya, baik melalui dekorasi yang 

menarik ataupun budaya kerja yang mendukung kreativitas. Semua itu dilakukan hanya untuk satu 

tujuan, yakni memancing kreativitas dan produktivitas karyawannya. 

4. Arus Kas dan Manajemen yang Sehat 

Untuk menjalankan bisnis, Anda juga membutuhkan cash flow atau arus kas yang sehat. Aliran kas yang 

lancar akan membawa pengaruh besar pada operasional perusahaan. Begitu juga dengan manajemen. 

Sudah menjadi rahasia umum, sehat atau tidaknya perusahaan juga sangat ditentukan oleh manajemen 

yang ada. Berawal dari manajemen inilah standar operasional perusahaan dibuat. Dan dari manajemen 

yang sehat ini jugalah, kebijakan-kebijakan cerdas dilahirkan. 



Pentingnya Mentorship dalam Membangun Bisnis 

Empat hal yang dijabarkan diatas sebenarnya hanya sebagian kecil dari banyaknya aspek penentu 

kesuksesan bisnis. Ilmu dan skill mutlak dibutuhkan. Namun selain itu Anda juga membutuhkan mentor 

yang mampu membimbing Anda dalam memulai dan mengembangkan bisnis.  

Kursusdigitalprinting.com adalah penyedia kursus digital printing bersertifikat pertama di Indonesia. Bagi 

Anda yang ingin membangun bisnis sendiri, khususnya bisnis digital printing, kursusdigitalprinting.com 

akan membantu Anda dalam memulai langkah perubahan. Jangan lupa kunjungi website 

kursusdigitalprinting.com untuk mengetahui informasi lengkap seputar kursus kami. 

 

Info dan pendaftaran: 

SMS/WA/Telepon: 0812-2607-7122  

PIN BBM: 5C95-75A0 

Website: kursusdigitalprinting.com 
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