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Nilai
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Obyek

 Kemampuan merumuskan tujuan hidup/usaha

 Kemampuan memotivasi diri

 Kemampuan ber-inisiatif yang dilakukan berulang-ulang sehingga terbiasa

 Kemampuan ber-inovasi

 Kemampuan membentuk modal material, sosial dan intelektual

 Kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri untuk selalu tepat waktu

dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan.

 Kemampuan mental yang dilandasi agama

 Kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman

baik maupun menyakitkan



Perkembangan dan peran usaha kecil dalam

pembangunan ekonomi

 UMKM adalah andalan Indonesia ketika mengalami krisis 1998

 Karakteristik Usaha Mikro & Kecil

Positif

1. Tahan banting

2. Flexibel

3. Mandiri

4. Efisien (dikerjakan seluruh anggota
keluarga)

5. Self (or family) financing

Negatif

1. Informal

2. Skala ekonomi rendah

3. TIdak ada standar dan SOP

4. Belum menerapkan prinsip-prinsip
manajemen

5. Tidak disiapkan untuk menjadi
besar atau tumbuh

6. Pengembangan terbatas



Jumlah Penduduk

2008 228 Juta

2009 231 Juta

2010 234 Juta

2011 247 Juta

2012 255 juta

2013 ??? juta



Angkatan Kerja

2008 111,48 Juta

2009 113,74 Juta

2010 116      Juta

2011 119, 4  Juta

2012 121,2   Juta
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Lulusan Diploma & Universitas Yang 

Menganggur

 Tahun 2009: 1.198.000 Sarjana menganggur

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran sarjana

atau lulusan universitas pada Februari 2013 mencapai 360 ribu orang, atau

5,04% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang

 lulusan SMA yang belum sempat bekerja ini mencapai 9,39%.

2007 2008 2009

Diploma 1.228.000 1.514.000 1.424.000

Universitas 1.260.000 1.319.000 1.198.000



 Jumlah UMKM

 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap untuk UMKM dan Usaha Besar 104.613.681

 Tenaga Kerja UMKM 101.722.458

 Tenaga Kerja Usaha Besar 2.891.224

sandingan_data_umkm_2011-2012_non_pdb.pdf


Konsep kewirausahaan 

entrepreneur

 Boone & Kurtz (2002:217) pengusaha (entrepreneur) adalah orang yang mencari

peluang yg menguntungkan dan mengambil resiko seperlunya untuk

merencanakan dan mengelola suatu bisnis. (a risk taker in the private 

enterprise system, a person who seeks a profitable opportunity and takes the 

necessary risks to set up and operate a Business)

 Nickels et.al.(2009:4) pengusaha (entrepreneur) adalah orang yang 

mempertaRuhkan waktu dan uanguntuk memulai danmengelola sebuah bisnis.



Pemilik Bisnis Kecil Bukan Pengusaha

 Boone & Kurtz (2002:182),” Although many small-business owners possess the same 
drive, creative energy, and desire to succeed, what makes entrepreneurs  
different is their overwhelming desire to make their businesses grow”.

 Entrepreneurs combine their ideas and drive with money,  employees, and other 
resources to create a business that fills a market need. That entrepreneurial role 
can make something significant out of a small beginning.

 Kategori bisnis kecil

 sektor informal,usaha kecil yang tidak memiliki tempat operasi secara permanen. Misal; PK5, 
pedagang keliling

 Sektor marginal, usaha yang bersifat individual yang tidak mengharapkan tumbuh menjadi
usaha besar.

 Usaha profesional, usaha yang beroperasi secara perorangan.misal; dokter, arsitak, penasehat
hukum dll

 Usaha potensi tumbuh, usaha kecil yang memiliki potensi tumbuh.



Pengusaha vs Manajer 

 Manajer adalah karyawan yang mengarahkan para bawahannya agar 
sasaran perusahaan tercapai. Pengusaha adalah pemilik perusahaan dan
memilki sasaran sendiri, di luar sasaran perusahaan.

 Manajer menggunkan sumber daya perusahaan, seperti karyawan, 
uang, peralatan, dan fasilitas. Pengusaha mencari dan mengelola
berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam memulai suatu bisnis.

 Managers are employees who direct the efforts of others to achieve an 
organization’s goals. Owners of some small start-up firms serve as  
owner–managers to implement their plans for their businesses and to 
offset human resource limitations at their fledgling companies. 
Entrepreneurs may also perform a managerial role, but their 
overriding responsibility is to use the resources of their 
organizations—employees,  money, equipment, and facilities—to 
accomplish their goals. 



UNSUR KEWIRAUSAHAAN

 Wirausaha mencakup beberapa unsur penting yang saling
terkait , bersinergi, dan tidak terlepas satu sama lain 
yaitu:

1. Unsur daya pikir (kognitif), unsur ini mencerminkan tingkat
penalaran, pemikiran yang  menjadi sumber dan awal temuan
kreatif seseorang.

2. Unsur keterampilan (psikomotoriki). Keterampilan merupakan
tindakan raga  untuk melakukan suatu kerja misalnya
keterampilan dalam mengelola keuangan, operasi, pemasaran
dsb.

3. Unsur sikap mental (afektif). Sikap mental pada hakekatnya buah
dari suatu keyakinan untuk maju. Misalnya langsung dikerjakan, 
tanggap, jujur dan bertanggung jawab, disiplin teliti, pantang
menyerah

4. Unsur kewaspadaan atau intuisi. Intuisi juga dikenal feeling
adalah sesuatu yang abstrak, sulit digambarkan namun acapkali
menjadi kenyaan bila dirasakan serta diyakini benar dan lalu
diusahakan. 



Kategori Entrepreneur

 Classic entrepreneur

Mengidentifikasi peluang bisnis dan mengalokasikan sumberdaya yang 

dimungkinkan untuk memenuhi pasar

 Serial entrepreneur

Memulai satu bisnis, menjalankan dan kemudian memulai dan menjalankan

bisnis lainnya.

 Social entrepreneur

Memahami masalah sosial dan menggunakan prinsip bisnis untuk

mengembangkan solusi inovatif. Social entrepreneurs merupakan pioneer inovasi

yang memberikan manfaat bagi kemanusiaan



ALASAN MENJADI PENGUSAHA 

 Boone & Kurtz (2002:217) alasan memilih bidang
kewirausahaan sebagai jalur karier; 

1. Keinginan untuk menjadi bos bagi diri sendiri

2. Kesuksesan keuangan, sulit untuk menjadi kaya bila
bekerja dengan orang lain.

3. Rasa aman dalam bekerja, bebas dari ketakutan
ancaman PHK.

4. Kualitas hidup yang lebih baik. 

 Nickels et. al. (2009:6) Kualitas hidup merujuk pada kesejahteraan

masyarakat secara umum dalam hal kebebasan, lingkungan hidup

alami, pendidikan, kesehatan, keamanan, waktu luang, dan segala

sesuatu yang menuju pada kepuasan dan kesenangan



Gambar 3.1. Peluang Untuk Entrepreneur

Globalisasi bisnis menciptakan  

peluang bagi pengusaha

• Dapat memasarkan produk nya ke 

luar negeri

• Menjalin kerjasama dg pengusaha 

lain di luar negeri.

• Pendikan kewiraswastaan terus 

berkembang.

• Kewiraswastaan menjadi kuriulum 

di perguruan tinggi

• Kursus kewiraswastaan muncul 

dalam berbagai pola

• Teknologi I. membantu peng-

usaha untuk bekerja dengan

cepat dan efisien.

• Memberikan pelayanan

konsumen yang seutuhnya

• Meningkatkan citra profesional

• Kecenderungan demografi dan perek. 

mencptakan peluang bagi pengusaha utk

memasarkan produk dan jasa mereka



Gambar 3.1 Karakteristik Entrepreneur
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Sumber: Boone & Kurtz. Pengantar Bisnis Jilid I 2002. h.227



Contoh-Contoh Usaha 

Spekulatif









Kata Kuncinya

Tumbuh,..

Ingatlah tujuan hidup kita bukanlah menjadi kaya,.. 
Melainkan tumbuh. Untuk tumbuh, Anda harus 
percaya, mau, mampu, dan dipelihara,..

Kaya adalah akibat,..

Bukan tujuan,..

Kaya yang bermartabat, bukan sekedar kaya,..

Yaitu: Kaya melalui proses kemandirian (kewirausahaan)



Bersahabat Dengan Ketidakpastian

Karyawan Menolak ketidakpastian, 
butuh rasa aman dan nyaman

Wirausaha Bersahabat dengan 
uncertainties

(kalau tidak bekerja keras, 
berani menghadapi risiko 
rugi, tidak bisa memberi 
makan keluarga dan 
karyawan)



Entrepreneurial Mindset

 Action Oriented

 Berpikir Simpel

 Selalu Mencari Peluang Baru 

 Mengejar Peluang dengan Disiplin Tinggi

 Hanya mengambil Peluang Terbaik 

 Fokus pada Eksekusi 

 Memfokuskan Energi setiap orang dalam bisnis



Success = f (choice)



Pilihan Entrepreneurship 

 Karyawan: Bekerja pada orang lain, professional 
executive (decision maker)

 Intrapreneur: Karyawan dengan jiwa kewirausahaan
(inovatif dan tajam dalam melihat peluang). Yang dicari 
adalah kemerdekaan dan akses terhadap resources 

 Entrepreneur: Memiliki usaha yang dikembangkan sendiri, 
pengambil resiko

 Social entrepreneur: Pelaku kegiatan sosial berwatak 
entrepreneur

 Eco-Preneur: Wirausaha dalam bidang lingkungan hidup



Tips Praktis

 Modal utama berwirausaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk

tumbuh dan menang

 Bersahabatlah dengan ketidakpastian 

 Buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru 

 Be ready, persiapkan diri Anda dengan baik 

 Bangunlah network selagi muda, dan jagalah kepercayaan



sumber

 Modul kewirausahaan: Rumah Perubahan

 Boone & Kurtz . 2002

 Nickels et.al. 2009


