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i

Kata Pengantar

Pengalaman ibarat satu mata uang dengan dua sisi, sisi pertama pengalaman
adalah sarana mempraktikkan ilmu yang dimiliki. Sisi kedua pengalaman adalah
dengan mempraktikkan ilmu merupakan sarana menambah ilmu atau
memperdalam ilmu.
Mengetahui atau disebut berilmu dan melakukan apa yang diketahui adalah hal
yang terkadang berbeda. Banyak orang yang berilmu tapi gagal mempraktikkan
apa yang diketahui. Misalnya sudah tahu bahwa kebersihan adalah pangkal dari
kesehatan, banyak orang punya pengetahuan ini tetapi gagal dalam praktik atau
tidak mempraktikkannya misalnya dengan tidak rajin mencuci tangan, meludah
sembarangan, buang sampah sembarangan. Contoh lain banyak orang belajar
ilmu keuangan tetapi gagal praktik dalam mengelola keuangan pribadi, seperti
terlilit hutang kartu kredit atau kekurangan uang setiap bulannya. Dengan
demikian mempraktikkan ilmu, seharusnya dilakukan agar menjadi mata uang
yang utuh, tidak satu sisi saja.
Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis selama sembilan tahun
menjadi konsultan. Pengetahuan yang dimiliki penulis selain dari studi formal,
juga diperoleh ketika menjadi karyawan. Salah satu perjalanan karier penulis
adalah membuat rencana strategis perusahaan yang dinamakan

iii

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). RJPP, dokumen ini banyak
diakses berbagai pihak, baik dari internal untuk acuan berbagai unit dalam
perusahaan dan juga orang yang akan fit &proper test menjadi direksi serta pihak
eksternal.
Dalam perjalanan karier penulis sering berhubungan dengan konsultan dengan
beberapa bidang, seperti konsultan manajemen, konsultan keuangan dan
konsultan IT serta konsultan hukum. Penulis sering menjadi anggota tim
internal (counter part) untuk mendampingi konsultan. Ini menjadi pengalaman
penulis berada di dunia konsultasi, karena bisa berdiskusi dengan konsultan
sehingga terlibat pekerjaan konsultan eksternal.
Tujuan dari buku ini adalah untuk berbagi cara menjadi konsultan yang
profesional dan memiliki bisnis konsultasi. Buku ini diharapkan dapat di pakai
sebagai referensi atau pedoman, bagi orang yang berminat menjadi konsultan
dan yang ingin memiliki bisnis konsultasi.
Bidang konsultasi penulis adalah manajemen bisnis, namun buku ini bisa
dipergunakan untuk bidang konsultasi yang lain juga. Seluk beluk dunia
konsultasi akan diuraikan pada bagian selanjutnya di buku ini.
Buku ini di tulis dari dua sudut pandang sebagai konsultan dan pebisnis. Topiktopik dalam bab ada yang beririsan. Ada irisan yang banyak , ada yang sedikit.
Konsultan sebagai profesi dan konsultan sebagai bisnis.
Topik teknis konsultan manajemen bisnis seperti bagaimana mengelola bisnis,
mengembangkan strategi, mengelola perusahaan. Topik teknis ini juga dapat
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diterapkan dalam menjalankan bisnis konsultasi. Misal dalam hal mengelola
perusahaan konsultasi perlu strategi, pengembangan bisnis dan juga manajemen
perubahan. Topik Teknis ini juga dapat menjadi layanan (Service)

yang di jual

oleh konsultan manajemen dalam bisnis konsultasi.
Topik seperti riset, fee konsultan dan cara mendapatkan klien, lebih banyak dari
sudut pandang konsultan, tetapi juga sedikit atau banyak berkaitan dengan
bisnis.
Penulis sebagai profesional,

menjalankan apa yang dikatakan (dijual) atau

dengan kata lain walk the talk. Banyak orang mengetahui sesuatu (berilmu) yang
seharusnya memahami tapi tidak bisa atau tidak dapat menjalankan atau
melakukan. Konsultan sebagai profesi dan konsultan sebagai pebisnis. Semua
hal tersebut akan diuraikan dalam materi buku ini.
Selamat mengeksplorasi buku ini

Bandung, Agustus 2020
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BAB 1
Konsultan Manajemen Bisnis
Selayang Pandang

Era digital saat ini berpengaruh pada banyak hal, termasuk
dunia konsultasi. Salah satu ide penulisan buku ini adalah
hasil data analitik. Data analitik yang berasal dari Youtube.
Salah satu video resmi perusahaan kami memperoleh view
tinggi walaupun tidak menggunakan iklan. Video dengan
judul Tips Menjadi konsultan Bisnis. Hasil interpretasi data
analitik adalah dari dua puluh dua video perusahaan
konsultan kami, topik ini memperoleh paling banyak
peminat.
Dunia konsultan merupakan bagian dari perjalanan karier
profesional penulis, diawali ketika lulus kuliah dan belum di
wisuda, ketika berdiskusi dengan seorang dosen di kampus,
timbul ide dari dosen tersebut untuk menawarkan jasa
konsultan ke seorang pengusaha di Bandung, yang bergerak
di industri molding kayu. Singkat cerita tawaran di terima dan
memperoleh pekerjaan pertama sebagai konsultan proses

BAB 9
Riset

Riset merupakan salah satu keunggulan dari perusahaan
konsultasi yang besar.

Materi riset akan digunakan oleh

konsultan sebagai pengetahuan mendalam ketika melakukan
proses konsultasi dengan klien. Keunggulan perusahaan
besar terletak pada modal yang besar, sehingga mereka bisa
melakukan riset dengan dana sendiri. Hasil riset nantinya
akan di publikasikan dengan tujuan memberi sinyal kepada
calon klien, bahwa perusahaan konsultasi mempunyai
pemahaman yang mendalam mengenai topik-topik tertentu,
misalnya perkembangan digital ekonomi atau dampak wabah
covid terhadap bisnis global. Hasil riset biasanya dilakukan
berdasarkan sampel dari berbagai belahan dunia, yang artinya
bisa mendapatkan insight baru dari pelaku bisnis.
Skill riset merupakan salah satu skill yang secara hakiki harus
dimiliki oleh konsultan. Setiap proyek konsultasi pada
dasarnya

harus menggunakan metode riset. Mulai dari

mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data,
hasil analisis dan pemberian rekomendasi.
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BAB 10
Tip Sukses

Untuk menjadi Konsultan Bisnis yang sukses memerlukan
bakat dan berbagai keterampilan serta karisma. Pada Bab 1
telah diuraikan bahwa konsultasi adalah penggabungan yang
kompleks antara pendidik, akademisi, penghibur, dan asisten
pribadi.
Keterampilan teknis konsultasi

dibahas dalam bab-bab

sebelumnya dalam buku ini, seperti pemecahan masalah
(problem solving), manajemen perubahan (change management) di
Bab 2, manajemen strategi di Bab 3, pengembangan bisnis di
Bab 4 dan Riset di Bab 9.
Banyaknya skill yang diperlukan konsultan seperti :
komunikator yang ulung, baik lisan dan tertulis serta
presentasi, Persuasif, Emotional Quotients yang baik, karena
terkadang harus menghadapi klien menyebalkan dan bahkan
melecehkan, inilah yang dimaksud dengan perlunya bakat
dan karisma.
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