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PETUNJUK PENGAJARAN 
 

Unit Pembelajaran 
Modul 1, “Mengukur Keterampilan Kewirausahaan dan Ide Bisnis/Produk” ini terdiri atas 5 Unit 
Pembelajaran (Learning Unit), yaitu sebagai berikut: 
 

Kode Judul Minggu Halaman 
LU 1.1 Apakah wirausahawan? 1 – 5 1 – 34, 136 – 140 
LU 1.2 Ciri-ciri pribadi wirausaha (PEC) 6 – 8 35 – 53 
LU 1.3 Bagaimana memperbaiki PEC saya? 9 – 11 54 – 82 
LU 1.4 Membangkitkan ide produk & ide bisnis 12 – 15 83 – 111 
LU 1.5 Memilih ide produk dan ide bisnis saya 16 – 18 112 – 135 

 
Jadual Pengajaran 
Bahan ajar ini disusun untuk pengajaran 4 jam @ 60 menit per minggu dan 18 minggu per 
semester tanpa memperhitungkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian 
tengah semester diprakirakan setelah Minggu 9 dan sebelum Minggu 10, dan ujian akhir 
semester setelah Minggu 18. Setiap minggu, pelaksanaan pengajaran dilakukan sekaligus 4 
jam, tidak diberikan dalam beberapa kali. 
 
Metode Pengajaran 
Pada dasarnya pengajaran dilakukan secara interaktif, bukan kuliah satu arah. Dari segi 
alokasi waktu, hanya sebagian kecil dari pengajaran dilakukan dengan kuliah. Selebihnya 
pengajaran dilakukan dengan teknik-teknik curah pendapat (brainstorming), diskusi terbuka, 
kerja atau latihan kelompok, permainan peran (business game) dan studi kasus (termasuk 
pembicara tamu dan tugas lapangan). Kegiatan pengajaran sebagian dilakukan di kelas (in-
class), dan sebagian lagi di luar kelas (out class). Kegiatan di luar kelas bisa dilakukan di kelas 
tapi tanpa pengawasan dosen. Peralatan kelas yang dipakai meliputi papan tulis, flipchart, 
kartu metaplan, overhead projector, infocus, paket permainan, dsbnya. 
 
Bahan Ajar 
Bahan ajar meliputi Rencana Pelajaran (kode LP), Catatan Dosen (kode TN), Transparan 
(kode TR), Handout (kode HO), Tugas Individu (kode AI) dan Tugas Kelompok (kode AG). Dua 
bahan ajar yang pertama, LP dan TN, hanya untuk dosen dan TIDAK diberikan kepada 
mahasiswa. Dalam bahan modul ini, untuk setiap Unit Pembelajaran bahan yang pertama 
ditampilkan adalah Rencana Pelajaran (LP), disusul dengan Catatan Dosen (TN) dan lain-lain 
sesuai dengan urutan kegiatan mengajar. 
 
Penilaian Mahasiswa 
Kewirausahaan merupakan suatu kompetensi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu 
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan kepribadian (personal traits). Penilaian 
mahasiswa untuk pengetahuan bisa dilakukan melalui ujian tertulis atau lisan, komponen 
keterampilan melalui latihan dan penugasan-penugasan, sedangkan penilaian untuk komponen 
kepribadian melalui pengamatan terhadap sikap, disiplin waktu (kehadiran), partisipasi kelas, 
dsbnya. Bobot penilaian paling besar adalah pada komponen keterampilan. Untuk ujian tengah 
semester dan ujian akhir semester, jumlah bobot untuk komponen keterampilan dan 
kepribadian tidak kurang dari 70%, sehingga bobot untuk komponen pengetahuan tidak lebih 
dari 30%. 
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Unit Pembelajaran  
LU 1.1 

 
Apakah Wirausahawan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-1.1-LP Rencana pelajaran halaman 2, 3 
EN-1.1-TN1 Catatan dosen 1/4 halaman 4, 5, 6, 7 
EN-1.1-TR1 Transparan 1/7 halaman 8 
EN-1.1-TR2 Transparan 2/7 halaman 9 
EN-1.1-TN2 Catatan dosen 2/4 halaman 10 
EN-1.1-TR3 Transparan 3/7 halaman 11 
EN-1.1-TR4 Transparan 4/7 halaman 12 
EN-1.1-HO1 Handout 1/4 halaman 13 
EN-1.1-HO2 Handout 2/4 halaman 14 
EN-1.1-HO3 Handout 3/4 halaman 15, 16, 17 
EN-1.1-AG1 Tugas kelompok 1/2 halaman 18, 19, 20 
EN-1.1-TN3 Catatan dosen 3/4 halaman 20 
EN-1.1-TR5 Transparan 5/7 halaman 21 
EN-1.1-TR6 Transparan 6/7 halaman 22 
EN-1.1-HO4 Handout 4/4 halaman 23, 24 
EN-1.1-AG2 Tugas kelompok 2/2 halaman 25, 26 
EN-1.1-TR7 Transparan 7/7 halaman 27 
EN-1.1-TN4 Catatan dosen 4/4 halaman 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34 
- Bahan presentasi power point untuk EN-

1.1-TR2 
halaman 137, 138, 139, 
140 
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Rencana Pelajaran 

Kode 
EN-1.1-LP 

Unit Pembelajaran 

Apakah Wirausahawan? 
Durasi 
20 jam1 

Kompetensi 
Utama 

Memahami apakah usaha, apakah wirausahawan (entrepreneur) dan apakah 
wirausahawan intern (intrapreneur). 

Tujuan Unit 
Pembelajaran 

Pada akhir Unit Pembelajaran ini, mahasiswa telah mengenal: (i) apakah 
wirausahawan (entrepreneur) dan wirausahan intern (intrapreneur), (ii) 
lingkungan bisnis (iii) lingkungan wirausahawan dan wirausahawan intern 

T1.1.1. Pengenalan umum kepada kewirausahaan (penyajian statistik dan 
hasil-hasil penelitian di bidang penciptaan lapangan kerja untuk diri sendiri) 

T1.1.2. Apakah perusahaan dan apa saja jenis-jenis usaha? 

T1.1.3. Apakah lingkungan bisnis (susunan dan perkembangan dalam 
perekonomian Indonesia dan provinsi setempat) ? – termasuk pembicara 
tamu (wirausahawan pemilik UKM) 

T1.1.4. Apakah wirausahawan (entrepreneur) dan apakah wirausahawan 
intern (intrapreneur)? 

Topik 

T1.1.5. Mengapa kewirausahaan merupakan pilihan karir yang baik? 
(keuntungan dan kerugian) 

Kegiatan Uraian kegiatan secara 
urut Metode Bahan Durasi 

Minggu 1  IC (DI KELAS) 

a1.1.1.  

Penyambutan dan 
pengenalan umum program 
perkuliahan 

Perkenalan individu 
mahasiswa 

Meluruskan harapan belajar 

Latihan/Diskusi 
terbuka 

EN-1.1-TN1 

EN-1.1-TR1 
120’

a1.1.2.  Presentasi mata kuliah 
kewirausahaan dan statistik 

Kuliah/ Diskusi 
terbuka 

EN-1.1-TR2 

atau 

EN-1.1-PT 

30’

a1.1.3.  Definisi wirausahawan Latihan/Diskusi 
terbuka 

EN-1.1-TN2 

EN-1.1-TR3 

EN-1.1-TR4 

EN-1.1-HO1 

EN-1.1-HO2 

EN-1.1-HO3 

60’

a1.1.4.  Persiapan kunjungan 
lapangan Diskusi terbuka EN-1.1-AG1 30’

 
                                                 
1 Minggu 1 – Minggu 5 @ 4 jam. 
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Minggu 2  OC (DI LUAR KELAS) 
Kelompok 1 (separuh kelas) 

a1.1.5. Business Game Permainan peran
EN-1.1-TN3 

Business 
Game 

240’

Kelompok 2 (separuh kelas lainnya) 

a1.1.6. Kunjungan lapangan: 
identifikasi usaha. Studi kasus EN-1.1-AG1 240’

Minggu 3  OC (DI LUAR KELAS) 
Kelompok 1 

a1.1.7. Kunjungan lapangan: 
identifikasi usaha. Studi kasus EN-1.1-AG1 240’

Kelompok 2 

a1.1.8. Business Game Permainan peran
EN-1.1-TN3 

The Game 
240’

Minggu 4  IC (DI KELAS) 

a1.1.9. Presentasi kelompok: hasil 
kunjungan lapangan 

Presentasi/ 
Diskusi terbuka Flipchart 120’

a1.1.10. Latihan : Klasifikasi usaha 
sesuai dengan TR5 dan TR6 

Latihan/Diskusi 
terbuka 

EN-1.1-TR5 
EN-1.1-TR6 

30’

a1.1.11. 
Wirausahawan (entrepreneur) 
/wirausahawan intern 
(intrapreneur) 

Diskusi terbuka EN-1.1-HO4 45’

a1.1.12. 

Persiapan wawancara 
dengan wirausahawan 
(pembicara tamu atau 
kunjungan lapangan) 

Curah pendapat 
(brainstorming)/ 
Diskusi terbuka  

EN-1.1-AG2 45’

Minggu 5  IC (DI KELAS) atau OC (DI LUAR KELAS) 

a1.1.13. Pembicara tamu atau 
kunjungan lapangan Diskusi terbuka 

EN-1.1-AG2 
EN-1.1-TR7 

180’

a1.1.14. Ikhtisar LU1 Curah pendapat/ 
Kuliah  60’

Jumlah waktu 20 hours

Catatan Khusus: 
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Catatan Dosen 
Durasi 
20 jam 

Kode 
EN-1.1-TN1 

Unit Pembelajaran 
Apakah wirausahawan? 

Minggu 1-
5 

Tujuan: - memperkenalkan mahasiswa satu sama lain 
- menjelaskan prinsip-prinsip mata kuliah 
- meluruskan harapan-harapan mahasiswa 

Cara memulai kuliah 
Tugas pertama Anda (dosen) adalah mengurangi ketegangan dan membangun suasana 
bersahabat yang akan banyak menunjang pembelajaran. 

Ingat bahwa mahasiswa adalah dewasa muda yang baru memasuki lingkungan asing dan 
oleh karenanya mereka mungkin merasa kurang nyaman. Mereka mungkin belum yakin 
bahwa waktu yang mereka pakai untuk mengikuti kuliah akan sangat bermanfaat. Oleh 
karena itu penting artinya pada awal kuliah menciptakan suasana yang meyakinkan bahwa 
kuliah ini akan banyak membantu mereka dalam memahami cara bekerjanya bisnis. 

Partisipasi aktif semua mahasiswa merupakan salah satu kunci keberhasilan pembelajaran. 
Atur tempat duduk sehingga setiap mahasiswa dapat melihat sebanyak mungkin mahasiswa 
lain. Jangan mengatur tempat duduk mahasiswa sedemikian rupa sehingga mereka hanya 
bisa melihat Anda. 

1. Berikan ucapan selamat datang kepada mahasiswa 
• Berikan penjelasan singkat bagaimana kuliah akan diselenggarakan.  
• Berikan tantangan kepada mahasiswa untuk belajar dan memanfaatkan sebaik-baiknya 

kesempatan belajar ini. 
• Tayangkan TRANSPARAN 1 dan jelaskan kepada mahasiswa apa yang harus mereka 

lakukan selama sesi-sesi kuliah (Lihat PRINSIP-PRINSIP PERKULIAHAN berikut ini). 

2. Perkenalkan diri Anda dan rekan-rekan Anda, jika Anda bekerja dalam tim 
Meskipun semua mahasiswa telah bertemu atau mengenal Anda sebelumnya, bila Anda 
mempelopori dengan memperkenalkan lagi diri Anda dan dosen-dosen mitra Anda akan 
tercipta suasana bersahabat. 

3. Para mahasiswa saling memperkenalkan diri 
Minta para mahasiswa memperkenalkan diri mereka ke kelas. Perkenalan ini bisa dibuat 
menarik dengan berbagai cara (lihat “Latihan-latihan yang disarankan untuk acara perkenalan 
mahasiswa“ di bawah ini). 

4. Ungkapkan dan ulas harapan para mahasiswa  
Minta mahasiswa untuk menulis harapan pribadi mereka terhadap kuliah ini: 
• Apa yang dapat saya pelajari dari kuliah ini? 
• Apa yang dapat saya sumbangkan kepada kelompok selama kuliah? 

Tulis harapan-harapan yang disampaikan itu pada flip chart 
• Katakan dengan jelas apakah harapan yang disampaikan akan dibahas dalam mata 

kuliah ini atau di luar lingkup mata kuliah. Hanya janjikan apa yang akan diajarkan dan 
beritahu mahasiswa ha-hal yang tidak mungkin dicakup. 

• Tempelkan flip chart harapan-harapan mahasiswa pada dinding yang bisa dilihat oleh 
semua mahasiswa. Biarkan semua flipchart itu tertempel di dinding sampai akhir mata 
kuliah untuk mencek harapan-harapan mana yang telah terpenuhi. 
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PRINSIP-PRINSIP PERKULIAHAN 
Pada tahap-tahap awal kuliah, penting artinya memberi kesempatan mahasiswa dan 
dosen untuk berdialog dan saling mengenal. Hanya setelah peran-peran dan norma-
norma kelompok terbentuk dan setelah semua anggota merasakan komitmen pada 
mata kuliah maka mereka akan bisa memperhatikan mata kuliah itu sendiri. Tingkat 
kesepakatan dan komitmen terhadap kegiatan pembelajaran akan sangat menentukan. 
Mahasiswa datang dengan harapan yang berbeda-beda, kadang-kadang dinyatakan 
secara eksplisit tapi seringkali implisit. Namun demikian harapan-harapan itu penting 
artinya pada awal mata kuliah. Dengan membuat harapan-harapan itu eksplisit dan 
menyelaraskannya dengan realitas dan berbagai kemungkinannya, mahasiswa akan 
menerima program itu dan berpartisipasi secara aktif. 
Orang akan belajar sebaik-baiknya bila mereka berpartisipasi aktif dalam proses 
pembelajaran dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kelas seperti diskusi, 
permainan, permainan peran, dsbnya. Mahasiswa harus disemangati untuk bertanya, 
minta penjelasan, menyatakan ide-ide dan perasaan serta berbagi pengalaman pribadi 
mereka. 
Anda belajar sebagian besar dengan melakukan sesuatu: 
JIKA SAYA MENDENGAR, SAYA AKAN LUPA 
JIKA SAYA MELIHAT, SAYA AKAN INGAT 
JIKA SAYA MENGERJAKANNYA, SAYA AKAN TAHU 
Agar mahasiswa dapat berpartisipasi dan belajar, harus tercipta suasana belajar yang 
optimal. Hal ini berarti: 

 Harus ada komunikasi dua arah. Kita bisa saling belajar, mahasiswa belajar dari 
mahasiswa lain dan dari dosen dan dosen belajar dari mahasiswa! 

 Setiap orang harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (jika Anda 
mengerjakannya, Anda mengetahuinya!), 

 Harus ada iklim berkelompok yang baik untuk belajar, suasana terbuka di mana: 
o para mahasiswa merasa dihormati dan diterima, 
o perbedaan pribadi dan pendapat dianggap baik dan patut, 
o setiap individu memiliki hak untuk melakukan kesalahan, 
o orang saling mendengarkan dan berusaha saling memahami, 
o orang dapat menyatakan ide dan kepercayaannya tanpa rasa takut, 
o orang punya rasa percaya kepada dirinya sendiri dan orang lain. 



 

 6

Latihan-latihan yang disarankan untuk acara perkenalan mahasiswa 
 
Latihan 1 : Kartu nama 

 
Tujuan  

 memungkinkan mahasiswa untuk saling mengenal 
 menghilangkan kebekuan antar mahasiswa  
 menciptakan suasana yang positif 

 
Langkah-langkah Waktu 
Semua mahasiswa menempelkan kartu nama mereka pada baju mereka 
dan membentuk kelompok-kelompok @ 3 mahasiswa.  

‘5 

Kemudian mereka memperkenalkan diri satu sama lain, misalnya: 
- Nama, usia, dsbnya. 
- Pengalaman penting dalam hidupnya 
- Hal-hal yang disukai/tidak disukai 
- Kekuatan/kelemahan 
- Hal-hal yang dianggap penting dalam hidupnya. 
- Apa hobinya? 

‘10 

Masing-masing anggota kelompok memperkenalkan anggota lain kepada 
kelompok-kelompok lain di kelas.   
Misalnya A memperkenalkan B, B memperkenalkan C dan C 
memperkenalkan A. 

‘20 

 
 
Latihan 2: Kepribadian di balik nama Anda! 

 
Tujuan  

 memungkinkan mahasiswa untuk saling mengenal 
 menghilangkan kebekuan antar mahasiswa  
 menciptakan suasana yang positif 

 
Langkah-langkah Waktu 
Para mahasiswa memperkenalkan diri mereka dengan menggunakan 
huruf pertama nama mereka untuk kualitas pribadi, pengalaman, dsbnya, 
yang mereka anggap penting untuk sukses dalam hidup mereka. 
Misalnya Maria. Huruf “M’ adalah singkatan dari ‘Motivasi’. 

‘15 
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Latihan 3: Presentasi flipchart 
 
Tujuan  

 memungkinkan mahasiswa untuk saling mengenal 
 menghilangkan kebekuan antar mahasiswa  
 menciptakan suasana yang positif 

 
Langkah-langkah Waktu 
Bagikan flipchart setengah halaman dan spidol kepada tiap mahasiswa. 
Tunjukkan kepada mahasiswa contoh Anda sendiri: nama Anda dalam 
lingkaran di tengah kertas. Kertas dibagi menjadi 4 kuadran. Pada 
masing-masing kuadran Anda tuliskan kata-kata kunci dan/atau gambar 
tentang informasi mengenai diri Anda sendiri berikut ini: 

• Latar belakang keluarga (orang tua, saudara laki-laki dan 
perempuan, kegiatan orang tua, di mana Anda tinggal) 

• Hobi dan kegiatan-kegiatan luar sekolah Anda 
• Impian Anda –  apa yang ingin Anda capai dalam hidup Anda 
• Apa pengalaman Anda yang berkaitan dengan kewirausahaan: 

pengalaman pribadi atau anggota keluarga yang menjadi 
wirausahawan, dsbnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘5 

Mahasiswa diberi waktu untuk menggambar flipchart mereka sendiri. ‘10 
Mahasiswa memperkenalkan diri mereka sendiri di kelas ‘30 
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Kode 
EN-1.1-TR1 Pengantar umum kewirausahaan 
Topik 1.1.1 
Transparan 

1/7 
Mengidentifikasi wirausahawan 

Minggu 1, 
Jam 1 

 
 

 

Anda belajar sebagian besar 
dengan melakukan sesuatu: 

JIKA SAYA MENDENGAR, SAYA 
AKAN LUPA 

JIKA SAYA MELIHAT, SAYA 
AKAN INGAT 

JIKA SAYA 
MENGERJAKANNYA, SAYA  

AKAN TAHU 

 

 



 

 9

Kode 
EN-1.1-TR2 Pengantar umum kewirausahaan 
Topik 1.1.1 
Transparan 

2/7 
Statistik tentang Kewirausahaan 

Minggu 1, 
Jam 3 

 
 
 
 
Lihat Bahan Presentasi Power Point mulai halaman 136 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.1-TN2 
Apakah perusahaan dan apa saja jenis-jenis 

usaha? 
Topik 1.1.2 Definisi perusahaan 

Minggu 1 
Jam 3/4 

 
TUJUAN: 
•  Agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menafsirkan peristilahan dan elemen-

elemen yang terkait dengan konsep usaha, baik dalam pengertian luas maupun 
pengertian sempitnya. 

LANDASAN: 
•  Melalui pemahaman pengertian luas dan pengertian sempit istilah usaha, mahasiswa 

mampu menyadari bahwa setiap orang terlibat dalam kegiatan bisnis dalam berbagai 
cara. 

KEGIATAN: 
1. Minta masing-masing mahasiswa membuat definisi usaha/perusahaan. Mereka 

diperbolehkan mencari istilah itu di kamus. 

2. Setelah definisi diberikan, minta masing-masing mahasiswa menuliskan kata-kata 
kunci yang disebut oleh sebagian besar mahasiswa lain. 

3. Minta masing-masing mahasiswa menuliskan elemen-elemen yang diperlukan untuk 
masing-masing kata kunci. 

4. Tayangkan TRANSPARAN 3, Kata-Kata Kunci Tentang Usaha, dan minta 
mahasiswa membandingkan elemen-elemen itu dengan yang mereka identifikasi. 

5. Pada HANDOUT 1, minta mahasiswa menuliskan contoh-contoh perusahaan yang 
menual barang dan jasa kepada politeknik, atau menerima barang dan jasa dari 
politeknik. 

6. Untuk setiap perusahaan yang diidentifikasi, minta mahasiswa menulis “N” untuk 
pengertian sempit atau “W” untuk pengertian luas, dan menjelaskan alasannya. 

7. Minta mahasiswa melengkapi HANDOUT 2 mengenai atribut-atribut yang diperlukan 
untuk menjalankan atau terlibat dalam kegiatan usaha. 

8. Tayangkan TRANSPARAN 4 dan minta mahasiswa membandingkan antara jawaban 
pada transparan ini dengan atribut-atribut yang mereka tuliskan pada handout. 
Bahas setiap istilah yang terdaftar pada transparan ini dan tambahkan atribut-atribut 
lain yang telah diidentifikasi oleh mahasiswa. 

9. Minta mahasiswa membaca HANDOUT 3. 
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Kode 
EN-1.1-TR3 Identifikasi dan klasifikasi wirausahawan 
Topik 1.1.1 

Transparan 3/7 Kata-kata Kunci Tentang Usaha 
Minggu 1, 

Jam 3 

 

USAHA ADALAH: 
 
      ISTILAH      UNSUR – UNSUR  

 

• Ide      - Identifikasi 

- Imajinasi  

- Pemikiran  

 

• Direncanakan    - Dipikirkan  

- Dituliskan 

 

• Implementasi    - Tenaga yang digunakan  

- Bahan yang digunakan 

- Uang yang digunakan 

 

• Kegiatan    - Dapat dilihat 

- Dapat disentuh  

 

• Imbalan     - Memuaskan  

- Umpan balik yang dapat diterima 

 

PENGERTIAN USAHA 
 

Pengertian luas Suatu ide yang diterjemahkan menjadi suatu kegiatan 

yang direncanakan dan diimplementasikan. 

Pengertian sempit Usaha bisnis atau kegiatan yang menghasilkan 

keuntungan 

 

Yang ditekankan di kuliah ini adalah usaha dalam pengertian sempit. 
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Kode 
EN-1.1-TR4 

Apakah perusahaan dan apa saja jenis-jenis 
usaha? 

Topik 1.1.2 
Transparan 4/7 

Atribut-atribut yang diperlukan untuk menjalankan 
usaha 

Minggu 1, 
Jam 3 

 
 
Huruf   Kemungkinan kata-kata 

W Wadah 

I Ide baru, impian 

R Rancangan/rencana yang baik, risiko 

A Ada manajemen pegawai, awal dari keuntungan 

U Untuk masa depan, uang bertambah, untung 

S Sabar, senang, selama bekerja keras pasti berhasil 

A Awal dari perbaikan hidup, asas kepercayaan diri 

H Hasil/hadiah, hebat 

A Adanya kepercayaan diri menjamin sukses, arah 
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Handout 

Kode 
EN-1.1-HO1 

Unit Pembelajaran 1 

Apakah wirausahawan? HO 1 

 
Latihan 1: Sebutkan contoh-contoh usaha yang hidup karena keberadaan sekolah Anda. 

 

Usaha – usaha yang menyediakan barang atau jasa untuk sekolah saya, atau yang menerima 

barang dan jasa dari sekolah saya. 

 

1. 11. 21. 

2. 12. 22. 

3. 13. 23. 

4. 14. 24. 

5. 15. 25. 

6. 16. 26. 

7. 17. 27. 

8. 18. 28. 

9. 19. 29. 

10. 20. 30. 
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Handout 

Kode 
EN-1.1-HO2 

Unit Pembelajaran 1 

Apakah wirausahawan? HO 2 

 
Untuk setiap huruf di sebelah kiri, carilah kata-kata yang dapat membantu menjelaskan 
atribut-atribut yang diperlukan untuk menjalankan usaha. 

 

Huruf                    Kemungkinan kata-kata 

W  

I  

R  

A  

U  

S  

A  

H  

A  
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Handout 

Kode 
EN-1.1-HO3 

Unit Pembelajaran 1 

Apakah wirausahawan? HO 3 

 
 
Kewirausahaan dalam arti sempit 
 
Di dunia banyak orang yang mempekerjakan diri mereka sendiri. Mereka memiliki sendiri usaha 
kecil di mana mereka membuat produk seperti mebel, sepatu, baju, atau menawarkan jasa 
(misalnya perbaikan mobil, radio). Sementara lainnya adalah para pedagang yang menjual 
produk mereka di pasar atau di toko pengecer kecil. 
 
Semua mereka ini memiliki kesamaan, yaitu mereka menjalankan usaha kecil. Beberapa ciri 
usaha skala kecil adalah: 

• Manajer usaha biasanya pemilik sendiri 
• Usaha memiliki jumlah karyawan yang terbatas 
• Wilayah operasinya sempit (pasar lokal) 
• Sebagian besar keputusan dibuat oleh pemilik 
• Ada komunikasi terbuka (dengan karyawan, pelanggan) secara pribadi 
• Pemilik (dan karyawan) mengerjakan berbagai tugas 

 
Mempekerjakan diri sendiri tidak mudah. Tidak semua kita mampu menjalankan usaha dengan 
baik. Banyak keberhasilan usaha bergantung kepada kualitas dan keterampilan pribadi pemilik. 
Sementara kalangan mengatakan bahwa Anda harus terlahir dengan kualitas ini, sementara 
kalangan lain mengatakan Anda bisa mengembangkannya melalui pelatihan. 
 
Kewirausahaan dalam arti luas 
 
Dalam arti yang lebih luas, usaha adalah ide teridentifikasi yang diwujudkan menjadi suatu 
kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara memuaskan. Dalam pengertian yang 
lebih sempit, kewirausahaan mengacu pada usaha atau kegiatan bisnis. Secara praktis semua 
proyek dan kegiatan dapat disebut sebagai usaha jika kelima langkah berikut ini diikuti, yaitu: 

− mengidentifikasi ide 
− merencanakan 
− mengimplementasikan (mengerahkan sumberdaya yang diperlukan 
− menuntaskan kegiatan dengan sukses 
− memperoleh hasil  

 
Anda bisa menjadi pengusaha pria/wanita jika Anda konsisten dalam mengikuti proses 
sistematis di atas sewaktu-waktu menghadapi masalah dalam hidup Anda. Dengan 
memahami konsep usaha dalam konteks di atas, sesungguhnya bahwa banyak orang 
mempunyai potensi untuk menjalankan usaha, termasuk Anda sendiri. Perbedaan antara 
wirausahawan/wati yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari mereka, dengan mereka yang tidak mampu terletak pada pendekatan 
dan sikap mereka ketika menghadapi persoalan dan memecahkan masalah. 
Sifat kewirausahaan sangat bermanfaat bagi Anda sebagai individu, dan dapat pula 
membantu Anda untuk menjadi orang berharga di keluarga Anda, komunitas, di tempat 
bekerja Anda dan masyarakat umum. Secara spesifik sifat kewirausahaan akan 
memungkinkan anda mencapai banyak hal, dan Anda akan menonjol di tengah orang banyak 
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karena sikap dan pendekatan sistematis Anda kepada berbagai permasalahan. Dengan 
menggunakan pendekatan kewirausahaan Anda akan tahu apa yang akan anda lakukan dalam 
kondisi apapun yang Anda hadapi. Pendekatan seperti ini akan membuat Anda ikhlas 
menghadapi segala tantangan hidup karena umumnya Anda akan mampu mengubah semua 
tantangan menjadi hasil yang positif.  
 
Untuk membantu Anda mengembangkan sifat kewirausahawan, Anda perlu untuk mengingat 
WIRAUSAHA-A; 
 
W – Walau bagaimanapun tetap memiliki energi  
Bekerja keras, tapi dengan cara yang pintar, sangat menentukan dalam kewirausahawan. 
Banyak kekuatan mental dan fisik dibutuhkan untuk menghadapi semua tantangan dan untuk 
menyelesaikan suatu proyek. Untuk mempertahankan energi ini, Anda perlu merangsang otak 
dan semua indera – penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman dan selera – sehingga 
semuanya siaga dan jeli dalam menemukan apa yang perlu dilakukan dalam situasi yang 
berbeda. Anda juga perlu sehat dan secara fisik fit.  
 
I – Ingin mencapai prestasi 
Anda mempunyai motivasi untuk mencapai kesuksesan dan menyelesaikan semua kegiatan 
Anda. Sikap dan pemahaman Anda memungkinkan Anda bekerja untuk mendapat hasil yang 
diharapkan setiap kali Anda berniat melakukan sesuatu. Pendekatan ini membuat Anda 
bekerja lebih keras daripada orang lain. 
 
R – Rela berorientasi pada tugas 
Anda yakin bahwa untuk mencapai hasil yang memuaskan, Anda perlu mengerjakan dengan 
baik dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Efisiensi, efektivitas dan manajemen waktu 
adalah aspek-aspek penting yang membuat Anda mampu menyelesaikan pekerjaan. 
Kemampuan berfokus pada hasil kerja membantu Anda berkonsentrasi pada apapun yang 
Anda ingin lakukan.   
 
A – Ada empati  
Anda secara mental mampu menempatkan diri Anda pada posisi orang atau orang-orang yang 
ingin Anda pengaruhi. Anda ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Anda bisa 
menempatkan diri anda di posisi mereka. Dalam usaha bisnis Anda dapat membayangkan 
bagaimana seorang pelanggan potensial merasakannya. 
 
U – Usaha memerlukan banyak sumberdaya 
Anda mampu memberi kepemimpinan dan pengarahan yang dibutuhkan untuk menjalankan 
usaha. Identifikasi, pengerahan serta penggunaan secara efektif berbagai sumberdaya fisik 
maupun non fisik sangat penting untuk menjalankan proses usaha. 
 

S – Selalu membutuhkan perencanaan  
Untuk melihat gambaran menyeluruh suatu usaha dalam pengertian mengapa usaha harus 
didirikan, apa yang harus dilakukan,  bagaimana melakukannya, siapa yang akan 
melakukannya dan kapan akan dilakukan, perlu dibuat suatu rencana tertulis. Rencana dapat 
menjelaskan situasi dan memudahkan pengambilan keputusan, apakah akan melaksanakan 
berbagai kegiatan yang akan menghasilkan usaha yang direncanakan atau tidak. Perencanaan 
yang matang akan memberikan indikasi apakah bisnis cenderung menguntungkan. 
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A – Akan mengambil risiko 
Perlu diputuskan apakah mau maju dan memulai usaha atau melakukan kegiatan. Semua 
wirausahawan maupun wirausahawati membuat keputusan ini hanya setelah mereka 
melakukan sejumlah penelitian, sehingga pada akhirnya mereka biasanya mampu mencapai 
hasil, sukses dan mendapat keuntungan. Anda selalu harus mengambil langkah pertama ini, 
karena langkah ini menandai perbedaan antara wirausahawan/wirausahawati dengan mereka 
yang bukan wirausahawan/wirausahawati. Sukses dimulai dari keputusan untuk memulai 
bergerak ke arah yang benar dan sesuai keinginan. 
 
H – Harus memiliki inovasi 
Kemampuan menerapkan ide-ide baru yang akan memungkinkan Anda menjalankan aktifitas 
yang berbeda merupakan ciri lain dari laki-laki dan perempuan yang berjiwa wirausaha. 
Melalui inisiatif, imajinasi, intuisi dan pengetahuan individu, Anda akan dapat mengubah 
sesuatu, atau menemukan cara kerja untuk menghadapi situasi baru. Informasi mengenai 
berbagai permasalahan dan bidang adalah masukan penting untuk menjadi inovatif. Maka, 
wirausahawan/wati sangat menghargai informasi dan selalu waspada dan senantiasa 
melakukan penelitian.  
 
A – Ada keterampilan  
Wirausahawan dan wirausawati mempunyai kemampuan atau pengetahuan yang 
memungkinkan mereka melakukan dan menyelesaikan kegiatan. Kebanyakan laki-laki dan 
perempuan mempunyai pengetahuan yang cukup, sikap dan keterampilan praktis yang dapat 
berguna ketika menjalankan usaha. Oleh karenanya Anda harus mengevaluasi bakat dan 
tingkat keterampilan yang Anda miliki dan bagaimana semua ini bisa dikombinasikan untuk 
mewujudkan usaha. Bakat dan keterampilan yang diperoleh harus terus dimanfaatkan dan 
diterapkan, jika tidak akan terlupakan dan terbuang. 
 

A – Ada daya tahan  
Banyak tantangan yang harus dihadapi ketika mencoba untuk mendirikan suatu usaha. 
Perempuan menghadapi berbagai tantangan spesifik, beberapa di antaranya negatif dan 
mengendorkan semangat. Untuk mewujudkan usaha yang akan memberi keuntungan yang 
Anda harapkan, penting artinya kemampuan untuk tetap berada pada jalur meskipun banyak 
tantangan di sepanjang jalan. Kesabaran, ketekunan dan kepercayaan diri adalah beberapa 
sifat yang harus Anda miliki untuk bertahan terhadap tantangan mental dan fisik yang akan 
Anda hadapi.   
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Kode 
EN-1.1-AG1 

Apakah perusahaan dan apa saja jenis-jenis 
usaha? 

Topik 1.1.2 
Tugas kelompok 

1/2 
Mengidentifikasi wirausahawan 

Minggu 2 atau 
3 

Tujuan: mahasiswa harus mampu memberikan definisi usaha dan menjelaskan 
pengertian perusahaaan. 

PENTING: Kunjungan lapangan dilakukan oleh separuh kelas pada Minggu 2 dan 
separuh kelas lagi pada Minggu 3, agar dosen dapat menyelenggarakan Business 
Game di kelas untuk kelompok yang tidak berkunjung ke lapangan. 

Sebelum kunjungan lapangan :  
Persiapan di kelas (Minggu 1):  
Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok @ 3 atau 4 mahasiswa. 
Jelaskan kepada mahasiswa bahwa mereka harus pergi ke lapangan, masing-
masing kelompok pergi ke daerah atau wilayah yang berbeda, untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin wirausahawan. 
Tujuannya adalah melihat keragaman usaha yang terdapat di setiap tempat dan 
menggambarkan profil wirausahawan. 
Di kelas, dosen membantu mahasiswa menyiapkan kunjungan lapangan.  Tanya 
kepada mahasiswa: 

1. apa yang akan Anda lihat? 
2. apakah yang ingin Anda perhatikan secara khusus? 
3. elemen-elemen mana yang perlu Anda identifikasi agar mampu memberikan 

gambaran mengenai usaha itu? 
Dosen harus memimpin diskusi agar para mahasiswa merumuskan pertanyaan-
pertanyaan pokok yang akan terjawab dengan kunjungan lapangan itu. 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas: 
1. kita perlu melihat semua jenis bisnis yang bisa diidentifikasi di daerah 

setempat: manufaktur, pengecer, penyedia jasa, pedagang besar, dsbnya. 
2. kita perlu memperhatikan secara khusus produk atau jasa yang ditawarkan 

oleh usaha-usaha itu. 
3. beberapa elemen yang dapat membantu penggambaran bisnis: skala usaha, 

lokasi, jenis dan keragaman produk/jasa, profil pelanggan, harga, dsbnya. 

Selama kunjungan lapangan:  
Pada Minggu 2 or 3, mahasiswa harus meliput daerah yang dituju, agar mampu 
menggambarkan lingkungan bisnis di daerah itu. Mereka harus mengunjungi 
beberapa wirausahawan dan berbicara dengan mereka, agar mampu melakukan 
presentasi yang lebih terinci untuk 5 perusahaan spesifik. Akhirnya, masing-masing 
kelompok harus mengundang satu wirausahawan datang ke kelas pada Minggu 5 
untuk diskusi tentang bisnis di Indonesia. 
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Setelah kunjungan lapangan :  
Masing-masing kelompok menyiapkan laporan pada kertas, flipchart atau electronic 
file, untuk presentasi pada Minggu 4, Jam 1 - 2. Waktu untuk presentasi maksimum 
15 menit per kelompok. 
Butir-butir presentasi: 

• Gambaran lingkungan bisnis di daerah yang dikunjungi; 

• Uraian singkat mengenai 5 perusahaan yang dikunjungi; 

• Usulan mengenai klasifikasi usaha. 
Peralatan presentasi dan alat peraga visual harus siap ketika mahasiswa memasuki 
kelas. 

Pada Minggu 5, masing-masing kelompok memperkenalkan seorang wirausahawan/ 
wati spesifik ke kelas.  Sesi ini bisa dilakukan dengan cara:  

• di kelas: semua wirausahawan/wati bisa diundang pada saat yang 
sama; atau 

• di luar kelas: seluruh kelas pergi dari satu wirausahawan/wati ke 
wirausahawan/wati lainnya selama sesi.  Dalam hal ini, mungkin tidak 
semua wirausahawan/wati bisa dikunjungi. 

Sebelum kunjungan lapangan harus ditentukan (oleh dosen dan mahasiswa) apakah 
wirausahawan/wati itu akan diundang ke kelas atau dikunjungi. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.1-TN3 
Unit Pembelajaran 1 

Permainan 
Minggu 2 

atau 3 
Tujuan: - Membangkitkan situasi kewirausahaan 

 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
ILO Business game. 
Beritahu mahasiswa bahwa mereka akan memainkan suatu 
permainan. Jelaskan bahwa setahu Anda (dosen) permainan 
itu baru bagi mereka tapi ini memang cara membahas topik: 
belajar dari berbuat! 
Bagi kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 
petunjuk permainan. Jelaskan aturan dasar permainan 
(Module 1). Tanya mahasiswa apakah mereka punya 
pertanyaan.  Persiapkan semua kelompok untuk permainan. 

‘30 Kuliah ILO 
Business 
Game, 
Module 1 

Mainkan permainan. Pastikan bahwa kelompok-kelompok 
itu mematuhi aturan permainan. 

‘90 Permainan ILO 
Business 
Game 

Apakah yang dapat kita pelajari dari permainan ini?  
Evaluasi permainan itu bersama-sama dengan mahasiswa 
dengan mengajukan beberapa pertanyaan: 
- Bagaimana jalannya permainan? 
- Apa yang benar, apa yang salah? Berikan motivasi. 
- Dapatkah hal itu terjadi dalam situasi kehidupan nyata? 
- Apa yang dipelajari mahasiswa  dari permainan itu 

mengenai: 
o Usaha/perusahaan 
o Wirausahawan 
o Kekuatan/kelemahan mereka sendiri 

‘60 Diskusi 
terbuka 

Flipchart 

Ikhtisarkan hasil diskusi dan berikan pandangan umum 
mengenai pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari permainan. 
Dalam putaran ini bangkitkan diskusi kelas mengenai peran 
wirausahawan: ciri-ciri apakah yang harus dimiliki seorang 
wirausahawan untuk menjalankan bisnis? Jelaskan bahwa 
kita akan melihat lebih dekat pada ‘PECs’ (Personal 
Entrepreneurial Competencies = Kompetensi Kewirausahaan 
Pribadi) pada sesi berikutnya. 

‘30 Kuliah Flipchart 
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Kode 
EN-1.1-TR5 Apakah usaha dan apa saja jenis-jenis usaha? 
Topik 1.1.2 

Transparan 5/7 Klafisikasi Usaha 
Minggu 4, 

Jam 2 

 
 

 Swasta  VS  Publik 

 Laba   VS  Nirlaba 

 Formal   VS  Informal 

 Individu   VS  Masyarakat 

 Lokal   VS  Asing 

 Bisnis   VS  Sosial 

 Kecil   VS  Besar 

 Manufaktur VS  Jasa 

 Konsumen  VS  Industri 
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Kode 
EN-1.1-TR6 

Apakah perusahaan dan apa saja jenis-jenis 
usaha? 

Topik 1.1.2 
Transparan 

6/7 
Klasifikasi usaha 

Minggu 4, 
Jam 2 

 
 

APA JENIS USAHANYA? 

Pengecer 

Pengecer membeli barang jadi dari pedagang besar atau 
pemasok untuk dijual lagi dengan keuntungan.  Contoh bisnis 
pengecer adalah toko kelontong, toko perkakas, butik pakaian, 
kios dan toko alat-alat tulis. 

Pedagang besar 

Pedagang besar berskala lebih besar, membeli dari produsen 
(yang membuat produk).  Pedagang besar membeli produk 
dalam jumlah besar yang kemudian mereka kemas dan jual 
lagi kepada pengecer. 

Manufaktur 

Manufaktur adalah wirausahawan/wati yang memakai bahan 
baku, seperti kulit, kayu, kain atau logam, dan membuat produk 
baru atau berbeda dari bahan-bahan yang dipakai. Contoh 
bisnis manufaktur adalah pembuat sepatu, pembuat mebel, 
penjahit dan produsen pakaian jadi, dan pembuat alat-alat 
pertanian. 

Penyedia jasa 

Penyedia jasa adalah orang-orang yang menjual jasa tertentu, 
contohnya pengangkut, penata rambut, bankir, bisnis penyemir 
sepatu, cuci pakaian, usaha ekspedisi, contraktor bangunan, 
reparasi mesin, pembersih ruangan dan pengecat. 
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Handout 

Kode 
EN-1.1-HO4 

Unit Pembelajaran 1 

Jenis-Jenis Wirausahawan HO 4 

 

Sebelum memulai bisnis, kita perlu untuk mengidentifikasi jenis-jenis wirausahawan 
yang dapat Anda pilih. Banyak jenis wirausahawan diperlukan untuk membantu 
negara agar berkembang. Mari melihat kemungkinannya: 
 

1.  Wirausahawan 
mandiri 

Individu yang melakukan sendiri seluruh pekerjaan dan 
mengambil semua keuntungan. Jenis ini termasuk toko 
usaha keluarga, agen, ahli reparasi, akuntan, hingga ahli 
fisika dan ahli hukum. Usaha ini dapat merupakan 
pekerjaan penuh waktu karena tidak ada orang lain yang 
terlibat. 

2.  Wirausahawan 
oportunistik 

Mereka yang memulai bisnis dan mengembangkannya 
secepat mungkin agar dapat menggaji pegawai lain. 
Biasanya, pegawai tambahan ini perlu mempunyai 
keahlian yang tidak dipunyai oleh pemilik. 

3.  Penemu 
(Inventor) 

Mereka yang memiliki kemampuan inventif tertentu 
merancang produk yang lebih baik kemudian menciptakan 
perusahaan untuk mengembangkan, memproduksi dan 
menjual produk itu. Perusahaan teknologi tinggi sejenis ini 
merupakan trend baru. 

4.  Pengganda 
model (pattern 
multipliers) 

Mereka yang mencari ide yang telah dikembangkan orang 
lain agar dapat membuat usahanya sendiri berdasarkan 
model itu. Operasi waralaba atau rantai toko (chain store) 
adalah salah satu bentuk pendekatan ini. 

5.  Pemanfaat 
ekonomi skala 

Mereka yang memperoleh keuntungan dari volume 
penjualan yang besar dengan menawarkan harga diskon 
dan beroperasi dengan biaya overhead sangat rendah. 

6.  Pengakusisi Mereka yang mengambil alih bisnins yang didirikan orang 
lain dan menggunakan ide mereka sendiri untuk 
membuatnya berhasil. Ini sering terjasi bila terdapat 
masalah keuangan dalam usaha yang diakuisisi. Ide 
manajemen yang segar dapat menyelamatkan bisnis. 

7.  Seniman jual 
beli 

Mereka yang membeli perusahaan dengan maksud 
memperbaikinya agar dapat dijual kembali untuk 
memperoleh keuntungan. 

8.  Spekulator Mereka yang membeli komoditi dan menjualnya kembali 
untuk memperoleh keuntungan. Real estate, barang seni, 
barang antik, dan hasil bumi adalah barang-barang yang 
umumnya ditangani spekulator. 
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9.  Wirausahawan 
internal 
(Intrapreneur) 

Mereka yang menciptakan ide baru dan 
mengembangkannya menjadi proyek yang sukses di 
dalam bisnis tempat mereka bekerja. Meskipun mereka 
tidak memperoleh keuntungan maupun mananggung risiko 
keuangan pribadi dari bisnis mereka sendiri, mereka perlu 
menggunakan metode operasi yang sama seperti 
wirausahawan. 

10. Pemegang 
waralaba 

Seorang pemegang waralaba (franchisee) adalah individu 
yang memulai bisnis untuk suatu produk terkenal dengan 
citra produk yang sudah mapan. Pemegang waralaba 
memiliki bisnisnya dan memikul tanggung jawab 
operasinya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 
oleh franchisor. 

11. Wirausahawan 
karena 
terpaksa 

Seorang penganggur yang perlu mendirikan usaha sendiri 
untuk bertahan hidup, seperti penyemir sepatu, pedagang 
skala mikro. 
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Kode 
EN-1.1-AG2 

Apakah perusahaan dan apa saja jenis-jenis 
usaha? 

Topik 1.1.2 
Tugas Kelompok 

2/2 
Mengidentifikasi wirausahawan 

Minggu 4 & 5 

 
 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Minggu 4 
Pada kunjungan lapangan pertama (lihat EN-1.1-
AG1), mahasiswa telah mengundang pengusaha 
pria/wanita lokal untuk datang ke sekolah mereka 
sebagai pembicara tamu.  Tujuannya bukan agar 
mahasiswa berpenampilan dan berperilaku seperti 
para pengusaha itu, melainkan memberi mereka 
kesempatan untuk bertemu dan memberikan 
penilaian secara obyektif terhadap orang-orang 
yang telah sukses dalam bisnis dan melihat ciri-ciri 
kewirausahaan mereka. 
Sebelum pembicara tamu datang, minta 
mahasiswa (secara individu atau dalam kelompok) 
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan 
mereka ajukan mengenai bisnis dan kualitas serta 
keterampilan pribadi mereka. 

‘30 Latihan 
individu atau 
kelompok 

Kertas 

Spidol 

 

Mahasiswa mempresentasikan pertanyaan-
pertanyaan dan menyusun daftar untuk 
wawancara. 

‘15 Latihan 
individu atau 
kelompok 

Daftar 
pertanyaan 
untuk 
wawancara 

Minggu 5 
Untuk setiap pembicara tamu, minta dua relawan 
untuk melakukan wawancara. Tergantung pada 
jumlah pembicara tamu yang datang, tentukan 
jumlah waktu yang disediakan untuk setiap 
wawancara.  Ucapkan selamat datang kepada 
pembicara tamu dan minta dia bercerita singkat 
mengenai latar belakang pribadinya dan bisnisnya. 
Beri kesempatan kepada para relawan untuk 
melakukan wawancara. Setelah wawancara, harus 
disediakan waktu bagi mahasiswa dan pembicara 
tamu untuk mengadakan diskusi terbuka. Ucapkan 
terimakasih kepada pembicara tamu atas 
kehadirannya. 
Masalah-masalah yang bisa dibahas dengan para 
pembicara tamu: 

 Uraian mengenai karir bisnisnya dari awal: 
o Bagaimana dia memutuskan untuk 

membuka usaha? 

‘120  
Wawancara / 
Diskusi 
terbuka 

Wawancara 
daftar 
pertanyaan 
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o Situasi-situasi sulit yang pernah dihadapi 
dan bagaimana dia mengatasinya? 

o Jika timbul masalah dalam bisnis 
bagaimana dia mengatasinya? (dengan 
contoh-contoh) 

o Prestasi-prestasi apakah yang telah 
dicapai dalam bisnisnya? 

 Apakah sisi baik dan sisi jelek sebagai 
pengusaha pria/wanita? 

 Menurut pendapatnya, ciri-ciri atau kelebihan-
kelebihan apakah yang harus dimiliki 
seseorang untuk membuka dan menjalankan 
suatu usaha? 

 Saran apakah yang akan dia berikan kepada 
mereka yang ingin membuka usaha?  

Semua mahasiswa di kelas, pembicara tamu dan 
dosen bersama-sama melakukan diskusi terbuka 
dengan topik “Mengapa kewirausahaan adalah 
pilihan karir yang baik?“ 
Pada flip chart, tuliskan keuntungan dan kerugian 
sebagai wirausahawan. 
Pada akhir diskusi tayangkan TRANSPARAN 7 
dan bahas persamaan dan perbedaannya. 

‘60 Diskusi 
terbuka 

 
Flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN-1.1-TR7 

 
ALTERNATIF 
Jika tidak mungkin nengundang pembicara tamu ke sekolah, mahasiswa harus 
memilih satu atau dua wirausahawan/wati yang dikunjungi pada kunjungan 
lapangan yang pertama, dan membawa seluruh kelas (termasuk dosen) dan 
mengadakan latihan yang diuraikan di atas di tempat wirausahawan/wati. 
Dalam hal ini, penting artinya membuat perjanjian lebih dahulu dengan 
wirausahawan/wati mengenai tanggal, waktu dan lama kunjungan, serta tujuan 
dan agenda kunjungan. 
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Kode 
EN-1.1-TR7 

Mengapa kewirausahaan merupakan pilihan karir 
yang baik? 

Topik 1.1.5 
Transparan 

7/7 
Keuntungan dan kerugian 

Minggu 5, 
Jam 3 

 

Usaha Sendiri 
 

Keuntungan Tantangan 
1. Memimpin bukan dipimpin 1. Jam kerja lama dan tidak teratur 
2. Dapat mewujudkan ide-ide 2. Tanggung jawab besar 
3. Dapat berkreasi (kreatif) 3. Harus mengambil resiko 
4. Potensi pendapatan tidak 

terbatas 
4. Pendapatan tidak stabil dan 

tidak terjamin 
5. Kemandirian 5. Tidak ada tunjangan 
6. Dapat mengambil inisiatif 6. Selalu terlibat dalam keuangan 
7. Mengendalikan lingkungan 

kerja 
7. Dibatasi oleh waktu 

8. Memberi perintah 8. Masa depan tidak pasti 
  9. Proses belajar tidak pernah 

berhenti 
  10. Sulit mendelegasikan tugas 
  11. Terlalu banyak pekerjaan 

administrasi 
  12. Bergantung kepada tindakan 

karyawan. 
 

Pekerjaan Bergaji 
 

Keuntungan Tantangan 
1. Tanggung jawab spesifik 

(tetap) 
1. Harus mengikuti perintah 

2. Pendapatan teratur 2. Kemampuan tidak mudah diakui 
3. Memperoleh tunjangan 3. Pendapatan sudah ditentukan 
4. Jam kerja tetap 4. Tanggung jawab terbatas 
5. Masa depan lebih pasti 5. Sulit mewujudkan ide-ide 
6. Rentang kendali sudah 

ditentukan 
6. Bergantung kepada majikan 

7. Risiko minimum  
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Catatan Dosen 

Durasi 
20 jam Kode 

EN-1.1-TN4 
Unit Pembelajaran 1 

Perlunya masyarakat wirausaha Minggu 2 atau 
3 

Tujuan -  
 
Sejak awal tahun 90-an telah terjadi “penemuan kembali kewirausahaan” dalam 
masyarakat. Penemuan kembali ini tampak dari gejala-gejala berikut ini: 

− semakin banyak jumlah wirausahawan 
− semakin besar perhatian kepada kewirausahaan (penelitian, artikel-artikel 

dalam jurnal bisnis, kursus-kursus khusus kewirausahaan, kebijakan 
pemerintah) 

− Semakin tinggi penghargaan terhadap kewirausahaan di masyarakat 
 
Munculnya kembali perhatian kepada kewirausahaan sebagian disebabkan oleh 
kenyataan bahwa orang tertarik pada nilai-nilai positif dari sikap kewirausahaan. 
Orang percaya bahwa kekuatan pokok kewirausahaan terletak pada keinovatifan 
dan kreativitas seorang wirausahawan. Dalam masyarakat dewasa ini kompetensi-
kompetensi itu tidak hanya relevan untuk menjalankan bisnis kecil. Kompetensi-
kompetensi juga sangat bernilai bagi kehidupan pribadi individu dan kinerja 
organisasi (perusahaan besar dan pemerintah). Sebuah sikap baru menjadi penting 
artinya untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya di dunia dewasa ini. Sikap 
yang disebut sikap kewirausahaan ini diperlukan baik dalam suasana pribadi 
maupun lingkungan kerja. 
 
Atas dasar alasan tersebut kita mendefinisikan kewirausahaan sebagai berikut: 
 
Kewirausahaan = 
Suatu proses di mana individu – baik secara mandiri atau dalam organisasi – secara 
aktif memanfaatkan peluang-peluang untuk melakukan hal-hal baru atau melakukan 
hal-hal yang sudah pernah dilakukan dengan cara baru dan lebih baik.  
 
Kita memerlukan individu-individu atau organisasi-organisasi dengan sikap 
kewirausahaan yang mampu berfungsi secara optimal (baik pada pekerjaan maupun 
kehidupan pribadi). 
Definisi kewirausahaan itu memungkinkan kita merumuskan tiga elemen dasar yang 
menjadi ciri khas sikap kewirausahaan. 
 
Ciri khas sikap kewirausahaan adalah: 

a. kebebasan berpikir 
b. motivasi untuk berubah 
c. tindakan 

 
Berikut ini adalah uraian dari elemen-elemen dasar sikap kewirausahaan. 
 
Kebebasan berpikir 
Salah satu elemen pokok sikap kewirausahaan adalah kemampuan untuk berpikir 
bebas. Hal ini berarti seseorang mampu berpikir mandiri tanpa terikat pada 
kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Berpikir bebas 



 

 29

juga suatu kemampuan melihat lingkungan dengan pAndangan terbuka dan 
menerima gagasan-gasan baru. Kebebasan berpikir erat kaitannya dengan berpikir 
kreatif dan mencari peluang-peluang. Kebebasan berpikir adalah kemampuan 
‘berpikir ke luar batas’. 
Dalam praktek, wujud kebebasan berpikir adalah seperti yang pernah dikatakan oleh 
seorang wirausahawan: “Jika semua orang menuju satu arah, saya akan mencari 
arah sebaliknya”. Orang dan organisasi yang berpikiran bebas tidak terkurung oleh 
batas-batas yang diciptakan orang atau organisasi lain. Mereka selalu bertanya 
kepada diri mereka sendiri: mengapa mereka melakukannya dengan cara itu dan 
mengapa saya tidak melakukannya dengan cara lain? 
 
Motivasi untuk berubah 
Orang dan organisasi dengan sikap kewirausahaan memiliki modal keyakinan 
bahwa mereka sendiri mampu mengubah ‘lingkungan’. Mereka percaya bahwa 
mereka dapat menentukan sendiri arah ke mana mereka harus pergi. Pada 
umumnya, mereka merasa bahwa mereka adalah mesin perubahan (internal locus 
of control). 
Keyakinan bahwa kehidupan (pekerjaan, organisasi) bisa ‘diciptakan’, akan 
membuat seseorang atau suatu organisasi tidak menunggu sampai orang atau 
organisasi lain memberitahu mereka apa yang harus mereka perbuat. Pilihan diambil 
secara aktif dan tidak secara pasif. Mereka akan sengaja menetapkan tujuan-tujuan 
mereka sendiri dan mampu menentukan pilihan untuk mencapai tujuan itu. Karena 
sesorang yakin bahwa pilihannya benar, dia akan juga merasa bertanggungjawab 
untuk mencapai sasaran itu dan bekerja keras untuk itu. Menurut pandangan kami, 
persyaratan yang paling penting untuk mengubah perilaku pribadi adalah motivasi. 
Jika seseorang memiliki motivasi untuk mengubah sikapnya, maka dia akan mampu 
membuat perubahan ini. Untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap 
perubahan, orang harus dilatih untuk menilai secara kritis perilaku dan sikapnya 
sendiri: 
 

− Apa yang mereka ketahui tentang perilaku mereka sendiri (self-knowledge) 
dan apa yang diketahui orang lain tentang mereka? 

− Nilai-nilai (pribadi) apakah yang mereka junjung dalam hidup mereka? 
 
Tindakan 
Elemen ketiga sikap kewirausahaan adalah tindakannya itu sendiri. Meskipun 
sebenarnya tidak perlu disebut, pada tahap inilah seringkali proses kewirausahaan 
berhenti. Tanpa tindakan yang kongkrit kita tidak bisa berbicara tentang 
kewirausahaan. Oleh karena itu kita anggap kemampuan mengambil tindakan dan 
mengimplementasikan perubahan yang dikehendaki sebagai elemen dasar sikap 
kewirausahaan. 
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KEBEBASAN 
BERPIKIR 

MOTIVASI UNTUK 
BERUBAH 

TINDAKAN 

• Melihat ke depan, 
antisipatif 

• Waspada • Tegas dalam mengambil 
keputusan 

• Cepat melihat 
peluang 

• Optimis • Berani menanggung risiko 

• Kreatif 
• Luwes, fleksibel 

• Bertekad untuk menjadi 
agen perubahan 

• Dorongan untuk mencapai 
tujuan 

• Inisiatif • Mandiri, tidak 
terikat 

• Positif menghadapi 
tantangan • Ambisi 

 • Ulet 
 • Berenergi 

• Terbuka terhadap 
gagasan-gagasan 
baru  • Kemampuan meyakinkan 

orang lain 
  • Antusias 

Tabel 1: Elemen-elemen sikap kewirausahaan 
 
Mengembangkan sikap kewirausahaan 
 
Beberapa ciri pribadi – yang juga disebut bakat kewirausahaan – memungkinkan 
seseorang untuk mengembangkan sikap kewirausahaan seperti diuraikan di atas. 
Pada Tabel 1 telah kita pilih beberapa sifat kewirausahaan yang paling sering 
disebutkan dalam studi-studi tentang kewirausahaan dan diasosiasikan dengan 
elemen-elemen dasar sikap kewirausahaan. Kita percaya bahwa memiliki sifat-sifat 
kewirausahaan tertentu tidak merupakan prasyarat untuk mengembangkan sikap 
kewirausahaan. Perlu ditekankan lagi bahwa dalam konteks ini kita tidak hanya 
membahas kemampuan membuka dan mengelola usaha Anda sendiri. Kita 
membahas pengembangan sikap kewirausahaan individu secara umum, baik untuk 
karyawan maupun mereka yang membuka usaha. Jelas bahwa untuk sebagian 
orang pengembangan ini lebih mudah, karena mereka mungkin terdorong untuk 
berperilaku demikian (pada usia muda) oleh lingkungan mereka dan sudah terbiasa 
berbuat demikian. Sebagian lainnya tidak berperilaku seperti wirausahawan karena 
tidak pernah belajar berperilaku demikian, atau – sebagai akibat dari pengalaman 
masa lampau – telah melupakan perilaku itu. Dengan demikian, faktor-faktor sifat 
kewirausahaan dan faktor-faktor lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap 
perkembangan atau keberadaan sikap kewirausahaan. Namun, manusia tidak lahir 
dengan sikap tertentu; mereka belajar berperilaku dengan cara tertentu. Oleh karena 
itu sangat mungkin untuk mengubah perilaku seseorang, meskipun sikap 
kewirausahaan berbeda untuk masing-masing individu karena pengaruh bakat 
kewirausahaan dan faktor-faktor lingkungan. 
 
Alasan-Alasan untuk bekerja digaji atau membuka usaha sendiri 

Untuk mengakomodasi: 

1. PERISTIWA KRITIS (Ekonomi, Psikologis, Sosiologis) 
• Mewarisi kekayaan keluarga 
• Dipecat/rasionalisasi/dipensiun 
• Dimutasikan ke pekerjaan lain atau lokasi lain 
• Ditantang oleh orang yang Anda kenal/mengikuti yang lain 
• Kurang senang dengan atasan atau rekan kerja Anda 
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• Tidak ada lowongan pekerjaan setelah lulus sekolah atau kursus keterampilan 
 

2. ALASAN PRAKTIS (Ekonomi, Psikologis, Sosiologis) 
• Sebagai mata pencaharian dan/atau untuk menjadi kaya 
• Sebagai persiapan untuk pensiun. Yaitu, sebagai “kegiatan” dalam masa pensiun atau 

memperoleh penghasilan tambahan, atau kedua-duanya 
• Untuk penghasilan tambahan dan memupuk modal, seperti dalam real estate. 
• Untuk perisai pajak atau penghapusan usaha 
• Sesuatu untuk mengisi waktu luang (menghilangkan rasa bosan) 
• Untuk menciptakan tujuan bersama bagi keluarga, membangun kebersamaan. 
 
3. ALASAN PRIBADI ABSTRAK (Ekonomi, Psikologis, Sosiologis) 

Beberapa alasan pribadi yang abstrak adalah: 
• Untuk kepuasan emosional, realisasi harga diri, citra diri, melihat kreatifitas Anda 

berkembang dan meluas. 
• Menghindari bekerja di bawah orang lain 
• Agar mempunyai jam kerja yang fleksibel – kebebasan melakukan apa saja 
• Agar tidak harus mengikuti perintah 
 
Keuntungan dan kendala mempekerjakan diri sendiri 
 
1. KEUNTUNGAN MEMPEKERJAKAN DIRI SENDIRI 

Mereka yang memilih berwiraswasta sebagai karir biasanya melakukannya karena lima 
alasan dasar: kepuasan pribadi, kemandirian, laba, jaminan pekerjaan, dan status. 
 

a. Kepuasan pribadi : Untuk sebagian orang, imbalan utama bekerja untuk diri sendiri 
adalah kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi berarti Anda dapat melakukan apa yang Anda 
inginkan dalam hidup Anda. Bekerja untuk diri sendiri memungkinkan Anda melewatkan 
setiap hari kerja dengan pekerjaan yang Anda sukai. Misalnya, jika Anda suka fotografi, 
Anda dapat membuka studio foto sendiri. Setiap kali ada pelanggan yang puas dengan 
hasil pemotretan, Anda merasakan kepuasan sendiri. Anda mungkin merasa puas bila 
dapat membantu masyarakat di mana Anda tinggal. Orang-orang berwiraswasta 
menyediakan barang dan jasa dan menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Mereka 
juga membeli barang dan jasa dari perusahaan lokal, meminjam uang dari bank lokal, dan 
membayar pajak. 
 

b. Kemandirian: Keuntungan lain berwiraswasta adalah kemandirian. Kemandiriran berarti 
bebas dari pengawasan orang lain. Anda dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan 
dan kemampuan Anda sesuai dengan kebutuhan. Bila Anda bekerja untuk diri sendiri, 
Anda didorong oleh semangat percaya diri dan semangat untuk bertahan. Dibandingkan 
orang yang bekerja untuk orang lain, Anda mempunyai lebih banyak kebebasan untuk 
bertindak. Anda memimpin dan dapat membuat keputusan tanpa harus terlebih dahulu 
mendapat persetujuan orang lain. 
 

c. Laba dan Pendapatan: Salah satu imbalan utama yang diharapkan dengan memulai 
usaha baru adalah laba. Laba adalah jumlah pendapatan yang tersisa setelah semua biaya 
dibayar. Laba adalah hak pemilik usaha. Karena bekerja untuk diri sendiri, Anda dapat 
menguasai penghasilan usaha Anda. Seringkali, semakin banyak waktu dan tenaga yang 
dikerahkan untuk usaha, akan semakin banyak pendapatan yang dihasilkan. Ini jarang 
terjadi bila Anda bekerja untuk orang lain. Berapa yang ingin Anda peroleh setiap tahun 
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setelah usaha Anda berjalan lancar? Apakah Anda ingin 20.000.000, 50.000.000, 
100.000.000 atau lebih selama setahun? Menentukan besarnya pendapatan adalah penting 
karena berbagai jenis usaha mempunyai potensi pendapatan yang berbeda-beda. Restoran 
cepat saji berbeda potensi pendapatannya dengan usaha manufaktur kecil. Memang sangat 
memotivasi untuk menetapkan sasaran yang tinggi – misalnya 150.000.000 per tahun. 
Banyak jenis usaha mempunyai potensi keberhasilan dalam jangka panjang, namun 
sebagian besar usaha tidak dapat menghasilkan laba dalam waktu singkat. Satu cara untuk 
menetapkan sasaran pendapatan pribadi adalah dengan bertanya kepada diri sendiri: 
“Berapa banyak yang dapat saya peroleh (per tahun) enam tahun dari sekarang?”  
 

d. Jaminan pekerjaan: Banyak usaha diciptakan oleh orang-orang yang mencari jaminan 
pekerjaan yang tidak dapat mereka temukan di tempat lain. Jaminan pekerjaan adalah 
kepastian berlanjutnya pekerjaan dan penghasilan. Orang yang bekerja untuk diri sendiri 
tidak mungkin dipecat atau diberhentikan atau dipaksa pensiun pada usia tertentu. 
 

e. Status: Status adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan peringkat sosial atau 
posisi seseorang. Orang-orang yang mempekerjakan diri sendiri menerima perhatian dan 
pengakuan melalui kontak dengan pelanggan dan penampilan publik. Akibatnya, mereka 
dapat menikmati status lebih dari pekerja lain. Yang berhubungan erat dengan status sosial 
adalah kebanggaan memiliki; kebanyakan orang senang melihat nama mereka terpampang 
pada gedung, kendaraan, kertas surat, dan iklan. Semua orang, hingga tingkat tertentu, 
mencari status. Bisnis pun mempunyai status. Ada bisnis yang statusnya tinggi ada yang 
statusnya rendah. Misalnya, pengumpulan sampah adalah bisnis dengan status rendah. 
Sebagian orang sangat berkepentingan terhadap status bisnis mereka, sebagian lagi tidak 
perduli samasekali. Status mungkin merupakan pertimbangan penting bagi Anda dalam 
memilih jenis usaha Anda. Kuncinya adalah memilih jenis usaha dengan status yang 
membuat Anda merasa nyaman. 
 

f. Fleksibilitas: Orang yang menjadi wirausahawan mempunyai pilihan untuk memulai 
berbagai jenis dengan skala usaha yang tergantung kemampuannya. Berwiraswasta juga 
memberinya jabatan sebagai majikan dan pemimpin dan bukan sebagai karyawan dan 
bawahan. 

 
2. KENDALA MEMPEKERJAKAN DIRI SENDIRI 
 
Selain mengetahui keuntungan mempekerjakan diri sendiri, Anda juga perlu tahu berbagai 
kendalanya: kemungkinan kehilangan modal yang ditanamkan, pendapatan yang tidak pasti 
atau rendah, jam kerja yang panjang, dan pekerjaan rutin yang membosankan. 
 
a. Kemungkinan kehilangan modal yang ditanamkan: Salah satu risiko mempekerjakan 

diri sendiri adalah hilangnya modal yang ditanamkan. Yang dimaksud dengan modal 
yang ditanamkan adalah uang yang dipakai wirausahawan untuk memulai usahanya. 
Biasanya, semakin berisiko suatu usaha, semakin besar potensi labanya. Jika usahanya 
berhasil, labanya akan tinggi. Tapi jika usahanya gagal maka modal yang ditanamkan 
mungkin akan hilang; wirausahawan kehilangan seluruh tabungan pribadi dan 
keluarganya yang dikumpulkan seumur hidupnya. Mungkin diperlukan waktu bertahun-
tahun untuk membayar kembali ke bank, pemasok dan orang-orang yang meminjamkan 
uang kepadanya untuk memulai usaha tersebut. 
 

b. Pendapatan yang tidak pasti atau rendah: Kerugian lain memiliki usaha sendiri adalah 
kemungkinan pendapatan yang tidak pasti atau rendah. Tidak seperti gaji seorang 
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karyawan, laba yang diperoleh biasanya akan bervariasi dari bulan ke bulan. Ini terjadi 
bahkan di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Sekalipun ada pendapatan, 
mungkin jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Ini 
sering terjadi  dalam enam sampai dua belas bulan pertama operasi usaha. 

 
c. Jam kerja yang panjang: Para wirausahawan tidak bekerja 40 jam seminggu; mereka 

tidak memakai mesin pencatat waktu. Banyak wirausahawan yang bekerja 14 jam atau 
lebih setiap hari, 6 atau 7 hari seminggu. Seringkali pemilik usaha adalah orang yang 
pertama datang di pagi hari dan terakhir pulang di malam hari. Jam kerja ditetapkan untuk 
memudahkan para pelanggan, bukan atas keinginan pemilik usaha. Sebagai contoh, 
banyak toko pasar buka dari jam 08.00 pagi sampai 09.00 malam. Beberapa 
wirausahawan merasa tidak mungkin meninggalkan usaha mereka untuk lebih dari satu 
dua hari. 

 
d. Pekerjaan rutin : Menjalankan usaha sendiri mungkin membutuhkan pekerjaan rutin 

yang tidak Anda sukai. Anda juga perlu menjadi orang yang serba bisa. Hal ini kadang-
kadang merupakan tantangan bila Anda tidak memiliki mitra usaha atau Anda tidak dapat 
menghasilkan cukup uang untuk memungkinkan Anda memperkerjakan orang lain. 

 
e. Risiko-risiko : Anda mempunyai peluang besar untuk berhasil jika Anda berani 

mengambil risiko yang diperhitungkan. Perhitungan risiko memungkinkan Anda 
memperkirakan kemungkinan gagal atau sukses tanpa harus berspekulasi. Usaha-usaha 
dengan tingkat risiko sangat rendah  memberi imbalan sedikit dalam bentuk laba dan 
mungkin pada akhirnya akan menghambat ide-ide Anda dan tindak-lanjutnya. 

 
f. Penggunaan waktu : Memulai usaha kecil membutuhkan banyak kerja keras. Dalam 

kenyataannya mungkin akan menyerap sebagian besar waktu jaga Anda pada beberapa 
tahun pertama. Namun dalam jangka panjang, upaya kerja dan keterlibatan pribadi 
pemilik usaha kecil dapat sangat bervariasi. Dalam banyak usaha kecil yang sudah 
mapan, kegiatan sehari-hari diserahkan kepada seorang manajer. Tentukan berapa banyak 
upaya dan keterlibatan pribadi yang ingin Anda berikan kepada usaha kecil Anda di masa 
depan (enam tahun dari sekarang). Mungkin Anda ingin terus terlibat penuh, atau 
mungkin Anda lebih senang terlibat separuh waktu, atau barangkali tidak mau terlibat 
sama sekali. 

 
g. Kontak dengan orang lain: Bagaimana perasaan Anda bila bekerja dengan orang lain? 

Apakah Anda menikmatinya, atau Anda lebih suka bekerja sendiri? Atau mungkin di 
antara keduanya? Sesungguhnya ada tiga jenis kontak dengan orang lain di dalam bisnis 
kecil: kontak dengan pelanggan, kontak dengan karyawan, dan kontak dengan pemasok. 
Kebanyakan pemilik bisnis kecil tidak keberatan mengadakan kontak dengan karyawan 
dan pemasok, karena mereka berada di pihak yang paling nyaman. Namun hubungan 
pemilik–pelanggan sangat berbeda, bergantung kepada jenis usahanya. Misalnya, dalam 
menjual real estate (properti), keagresifan pribadi sangat penting. Jika Anda tidak 
menyukai penjualan persona (personal selling), jangan memilih usaha yang 
membutuhkan pekerjaan seperti itu. Banyak jenis usaha yang tidak memerlukan 
pendekatan penjualan persona. Misalnya, dalam bisnis pengecer, penjualan yang sukses 
lebih tergantung pada kualitas produk yang baik, harga yang wajar, dan iklan daripada 
kontak pribadi dengan pelanggan. Contoh ekstrim tentang penjualan yang tidak bersifat 
pribadi adalah penjualan melalui pos (mail order), melalui internet atau e-mail, di mana 
Anda bahkan tidak pernah bertemu dengan pelanggan (pelanggan mengirim pesanan dan 
pemilik mengirimkan barangnya). 
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Kesimpulan: 
 
• Usaha adalah setiap ide yang diterjemahkan ke dalam suatu kegiatan yang direncanakan 

dan diimplementasikan secara memuaskan. Praktis semua proyek dan kegiatan bisa 
disebut usaha jika lima langkah diikuti: identifikasi ide, perencanaan, implementasi, 
penyelesaian yang sukses suatu kegiatan dan imbalan. 

• Ada beberapa ciri usaha yang berhasil. Ciri-ciri itu meliputi pengambilan risiko, inovasi, 
energi, perencanaan, orientasi pada tugas, pengerahan sumberdaya dan keterampilan. 

• Manusia dalam masyarakat memiliki banyak kepentingan serta kebutuhan dan keinginan 
yang berbeda-beda dalam hidup mereka. Peran wirausahawan/wati adalah 
mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan itu dan mendirikan usaha-usaha  khusus untuk 
memenuhinya di samping mengharapkan keuntungan. 

• Kewirausahaan adalah pendekatan organisasi dan manajemen yang memungkinkan 
seseorang memberikan respon terhadap perubahan dan memecahkan permasalahan dalam 
berbagai situasi yang dihadapinya. 

• Ada lima elemen kewirausahaan: mengamati lingkungan, mengidentifikasi peluang-
peluang, mengumpulkan sumberdaya yang diperlukan, melaksanakan kegiatan dan 
memperoleh imbalan. 

• Kewirausahaan menyangkut penggunaan sumberdaya-sumberdaya ekonomi (uang dan 
peralatan) di samping sumberdaya manusia (energi, keterampilan, pengetahuan, waktu) 

• Mempekerjakan diri-sendiri, atau menjalankan usaha sendiri, adalah gaya hidup yang 
sesuai untuk sebagian orang tapi tidak untuk sebagian lainnya.  Membuka usaha sendiri 
memiliki beberapa keuntungan maupun tantangan. 

• Tidak semua orang akan memperoleh pekerjaan formal begitu lulus dari sekolah.  Oleh 
karena itu para mahasiswa perlu memikirkan karir alternatif termasuk membuka usaha 
sendiri suatu saat di masa mendatang. 
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Unit Pembelajaran  
LU 1.2 

 
Ciri-ciri pribadi wirausaha 
(Personal Entrepreneurial 

Characteristics) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-1.2-LP Rencana pelajaran halaman 36 
EN-1.2-TN1 Catatan dosen 1/3 halaman 37, 38, 39 
EN-1.2-TN2 Catatan dosen 2/3 halaman 40 
EN-1.2-AG Tugas kelompok halaman 41, 42 
EN-1.2-AI Tugas individu halaman 43 
EN-1.2-TN3 Catatan dosen 3/3 halaman 44 
EN-1.2-HO1 Handout 1/3 halaman 45 
EN-1.2-HO2 Handout 2/3 halaman 46, 47, 48 
EN-1.2-TR1 Transparan 1/3 halaman 49 
EN-1.2-TR2 Transparan 2/3 halaman 50 
EN-1.2-TR3 Transparan 3/3 halaman 51 
EN-1.2-HO3 Handout 3/3 halaman 52, 53 
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Rencana Pelajaran 

Kode 
EN-1.2-LP 

Unit Pembelajaran 

Ciri-ciri pribadi wirausaha (Personal Entrepreneurial 
Characteristics) 

Durasi 
12 jam2 

Kompetensi 
Utama • Memahami arti penting ciri-ciri kewirausahaan 

• Mengukur sendiri profil kewirausahaan saya 

Tujuan Unit 
Pembelajaran 

Pada akhir Unit Pembelajaran ini, mahasiswa telah melakukan pengukuran 
bakat pribadi dan ciri-ciri kewirausahaan mereka sendiri. 

T1.1.6. Tes pengukuran diri: Bagaimana bakat kewirausahaan saya pada awal 
kuliah 

T1.1.7. Analisis PEC – Personal Entrepreneurial Characteristics 

Topik 

T1.1.8. Latihan PECs – Ke arah Kompetensi Kewirausahaan Pribadi  

Kegiatan Uraian kegiatan secara 
urut Metode Bahan Durasi 

Minggu 6  IC (DI KELAS) 

a1.1.15.  Pengantar PECs Diskusi terbuka EN-1.2-TN1 15’

a1.1.16.  Permainan Bisnis (Business 
Game) Permainan peran EN-1.2-TN2 180’

a1.1.17.  Persiapan kunjungan 
lapangan 2 

Kuliah 

Diskusi terbuka 
EN-1.2-AG 45’

Minggu 7  OC (DI LUAR KELAS) 

a1.1.18.  Kunjungan lapangan Studi kasus EN-1.2-AG 240’

Minggu 8  IC (DI KELAS) 

a1.1.19.  Presentasi Kuliah/Diskusi 
terbuka EN-1.2-AG 60’

a1.1.20.  Latihan mengukur PEC 
sendiri Latihan EN-1.2-AI 60’

a1.1.21.  Latihan PEC Latihan EN-1.2-TN3 100’

a1.1.22.  Ikhtisar LU2 Curah pendapat/ 
Kuliah EN-1.2-TN1 20’

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Minggu 6 – Minggu 8 @ 4 jam. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.2-TN1 
Unit Pembelajaran 2 

PEC Minggu 6 - 8 

Tujuan: - Memperkenalkan kepada mahasiswa konsep ciri-ciri pribadi 
wirausaha (“Personal Entrepreneurial Characteristics”) 

 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Pengantar PEC : 
Sampaikan kepada mahasiswa: selama kunjungan 
lapangan yang pertama, Anda telah menggambarkan 
perusahaan. Untuk ini Anda telah bertemu dengan 
wirausahawan/wati. Kemudian beberapa di antara 
wirausahawan/wati itu datang sebagai pembicara tamu 
membahas bisnis mereka serta kehidupan mereka 
sebagai wirausahawan/wati.   
Tanya kepada mahasiswa: dari berbagai diskusi yang 
Anda lakukan, menurut pendapat Anda apa saja ciri-ciri 
seorang wirausahawan/wati? 
Tulis semua jawaban pada flip chart dan bahas sedikit 
mengenai sifat-sifat yang tertulis pada flipchart. 
Sampaikan kepada mahasiswa bahwa sesi-sesi 
berikutnya membahas ciri-ciri pribadi wirausaha 
(Personal Entrepreneurial Characteristics = PECs). 

15’ Curah 
pendapat 
Diskusi 
terbuka 

Flip chart 

 

Konsep & teori 
Meskipun istilah wirausahawan biasanya dipakai untuk menggambarkan seseorang 
yang mempekerjakan diri sendiri, menjadi seorang wirausahawan tidak sekedar 
pekerjaan atau karir, melainkan merupakan suatu gaya hidup. 
Dalam usaha kecil wirausahawan/wati sendiri sangat menentukan keberhasilan usaha 
itu. Keberhasilan bisnis sangat bergantung pada pemilik bisnis. Dia harus fleksibel dan 
imaginatif, mampu membuat rencana, berani menanggung risiko, mengambil 
keputusan dan mengimplementasikan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Dia 
harus bersedia bekerja dalam kondisi konflik, perubahan dan ketidak-pastian. 
Sebelum membuka usaha, penting artinya menganalisis kekuatan-kekuatan dan 
kelemahan-kelemahan Anda sendiri sehingga Anda dapat memanfaatkan kekuatan-
kekuatan Anda dan mengimbangi kelemahan-kelemahan Anda. 
Seorang wirausahawan berbeda dengan orang lain karena dia memiliki beberapa 
faktor tertentu yang disebut bakat pribadi atau kualitas pribadi. 
Dia tidak lahir dengan faktor-faktor itu tetapi mempelajari atau memperolehnya dari 
orang lain. 
Berikut ini adalah bakat-bakat atau sifat-sifat3 seorang wirausahawan/wati: 
a) Berani mengambil risiko: 

                                                 
3 Selanjutnya akan kita lihat daftar lain PEC, yang hanya terdiri atas 10 PEC. Jangan membingungkan 
mahasiswa dengan daftar yang berbeda-beda. Ikuti saja daftar 10 PEC itu namun perlu dipahami bahwa 
organisasi atau pelatihan lain mungkin menyampaikan jumlah PEC yang berbeda. 
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Seorang wirausahawan menyukai tantangan tapi tidak berjudi. Dia menghindari situasi-
situasi risiko rendah dan risiko tinggi. Oleh karena itu dia adalah pengambil risiko yang 
moderat. 
b) Percaya diri: 
Dia mempunyai pemikiran yang jelas dan pengetahuan yang relevan untuk mencapai 
tujuan-tujuannya. 
c) Optimis: 
Seorang wirausahawan menunjukkan sikap positif terhadap peluang-peluang yang 
dilihatnya di lingkungan sekitarnya. 
d) Keinginan yang kuat untuk berprestasi: 
Seorang wirausahawan sangat menginginkan kesuksesan dalam persaingan. Dia 
berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang menantang dan menetapkan standar-
standar mutu yang tinggi. Dia juga menyadari kekuatan-kekuatan dan kelemahan-
kelemahannya. 
e) Menginginkan kemandirian: 
Keinginan untuk mandiri adalah sifat yang mendorong seseorang untuk membuka 
usahanya sendiri. Wirausahawan bertanggungjawab penuh atas tindakannya sendiri. 
Wirausahawan ingin menjadi majikan untuk dirinya sendiri. 
f) Menginginkan kekuasaan: 
Seorang wirausahawan suka mempengaruhi orang lain dan memimpin mereka untuk 
melaksanakan gagasan-gagasannya. 
g) Kreatif: 
Wirausahawan/wati mau melakukan perubahan dan menyesuaikan diri dengan situasi 
bisnis yang berubah. Mereka berusaha mencari ide-ide dan pengetahuan baru untuk 
memperbaiki produk dan prosesnya. Mereka juga pemburu informasi. 
h) Memandang ke depan: 
Seorang wirausahawan memiliki visi besar dan mampu melihat peluang-peluang di 
lingkungannya yang tidak dilihat orang lain. Seorang wirausahawan beorientasi ke 
masa depan, dia selalu siap menghadapi pemasalahan-permasalahan yang cenderung 
dihadapi oleh bisnisnya. 
i) Kemampuan manajerial: 
Seorang wirausahawan/wati adalah seorang pemimpin. Dia memimpin para 
bawahannya sedemikian rupa sehingga mereka bersedia dan terdorong untuk bekerja 
atas perintahnya. Meskipun jelas dia tetap mengendalikan bisnisnya dia mampu 
mendelegasikan sebagian dari fungsi-fungsinya kepada bawahannya sehingga dia 
memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan kreatif seperti memperbaiki 
produk, mencari pasar baru, dsbnya. 
j) Ulet dan pekerja keras: 
Seorang wirausahawan/wati mengejar tujuan-tujuannya dengan kemampuan 
maksimumnya. Keterlibatannya bulat. Dia bekerja sangat keras untuk mencapai 
tujuan-tujuannya. Dia tidak bisa hidup dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai. 
k) Tanggungjawab pribadi atas tindakan-tindakannya: 
Seorang wirausahawan/wati bertanggungjawab secara pribadi atas jalan hidupnya. 
Baginya keberhasilan adalah hasil dari daya-upaya probadi, bukan keberuntungan 
atau nasib. 
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Dia memimpin dan mengusahakan sesuatu terjadi sementara orang lain melihat dan 
mengikuti. Dia memiliki ide dan tindakan yang asli serta mengambil inisiatif. 
l) Kemampuan membujuk dan memotivasi: 
Seorang wirausahawan/wati bisa berbicara dengan cara yang memotivasi orang lain. 
Semua orang yang ditemuinya akan melakukan sebisa mereka untuk membantunya 
karena mereka mau berbuat demikian. Seorang wirausahawan/wati dapat 
mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. 
 
MANAJEMEN DAN ORGANISASI USAHA SKALA KECIL 
Seorang wirausahawan/wati memainkan peran penting dalam mengelola bisnis. 
Manajemen berarti menjalankan bisnis dengan semestinya. Untuk menjalankan bisnis 
wirausahawan/wati harus melakukan berbagai tugas/fungsi: 
a) Perencanaan: 
Seorang wirausahawan/wati harus melihat ke depan dan merangkai dengan baik 
berbagai ide mengenai bagaimana dia akan berbuat sesuatu di masa mendatang. 
Perencanaan membantu wirausahawan/wati melaksanakan pekerjaannya menurut 
kegiatan dan program kerjanya. 
b) Pengorganisasian: 
Seorang wirausahawan/wati memastikan bahwa pekerjaaan harus dibagikan kepada 
para karyawannya dan melimpahkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu kepada 
beberapa karyawan sesuai dengan kemampuan mereka. 
c) Pengendalian: 
Seorang wirausahawan/wati memastikan bahwa bisnis berjalan menuju ke arah tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan. Dia memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan 
semestinya. 
d) Kordinasi: 
Seorang wirausahawan/wati harus mengkordinasikan berbagai kegiatan dalam 
bisnisnya. Pekerjaan harus dijadualkan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang 
direncanakan dengan mengkordinasikan baik penggunaan sumberdaya manusia 
(karyawan) maupun sumberdaya bahan (misalnya bahan baku). 
e) Pengarahan: 
Seorang wirausahawan/wati harus memastikan bahwa hal-hal yang dia perintahkan 
benar-benar dilaksanakan. Fungsi manajer adalah menyelesaikan pekerjaan yang 
dilakukan oleh, dengan dan melalui orang lain. 
f) Memotivasi: 
Jika wirausahawan/wati memiliki karyawan, maka dia mempunyai hubungan baik 
dengan karyawannya, karena para karyawan dapat membuatnya berhasil atau gagal. 
Karyawan memerlukan motivasi dan iklim kerja yang baik. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.2-TN2 
Unit Pembelajaran 2 

PEC Minggu 6 

Tujuan: - Simulasi suatu situasi bisnis untuk menemukan sifat-sifat 
bermanfaat dari para wirausahawan 

 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
ILO Business game. 
Beritahu mahasiswa bahwa mereka akan memainkan business 
game lagi. Bagi kelas menjadi 6 kelompok.   
PENTING*: kali ini, Anda (dosen) akan bermain dengan 
seluruh kelas!! Akan sulit melakukan permainan dengan 
banyak mahasiswa dan 6 kelompok (idealnya, Anda harus 
menyiapkan “cash boxes” dan “what we bought cards” 
dalam 6 warna yang berbeda). Oleh karena itu Anda harus 
membuat persiapan sebaik-baiknya. 
Jelaskan aturan-aturan dasar permainan (Module 1). Tanya 
mahasiswa apakah mereka punya pertanyaan. Siapkan semua 
kelompok untuk permainan. 

‘20 Kuliah ILO 
Business 
Game, 
Module 1 

Lakukan permainan. Pastikan bahwa semua kelompok 
mematuhi aturan-aturan permainan. Selenggarakan permainan 
sedemikian rupa sehingga sifat-sifat pribadi mudah 
diidentifikasi. 

‘70 Game ILO 
Business 
Game 

Apa yang kita pelajari dari permainan?  
Lakukan evaluasi permainan bersama-sama dengan 
mahasiswa, dengan fokus diskusi pada sifat-sifat pribadi yang 
bisa dimanfaatkan mahasiswa (lihat EN-1.2-TN1). 

‘60 Diskusi 
terbuka 

Flipchart 

Ikhtisarkan hasil diskusi dan berikan ulasan tehadap hal-hal 
yang dapat dipelajari dari permainan itu. Dalam putaran ini, 
cobalah menyusun daftar pertama sifat-sifat atau ciri-ciri yang 
perlu dimiliki seorang wirausahawan/wati untuk menjalankan 
bisnis. 

‘30 Kuliah Flipchart 

 
* CATATAN: jika tidak mungkin melakukan permainan dengan seluruh kelas, karena kelas 
terlalu kecil atau sulit melakukan latihan dengan terlalu banyak mahasiswa, mahasiswa dapat 
dibagi menjadi dua kelompok, seperti pada Unit Pembelajaran 1.  Jadual perkuliahan bisa 
disesuaikan sehingga separuh kelas yang akan pergi ke lapangan memperoleh pengarahan 
yang jelas, sementara separuh lainnya tinggal di kelas melakukan permainan. 
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Kode 
EN-1.2-AG 

Ciri-ciri pribadi wirausaha (Personal 
Entrepreneurial Characteristics = PEC) 

Topik 1.2 
Tugas Kelompok 

1/1 
Mengidentifikasi PEC 

Minggu 7 

Sasaran: Mahasiswa harus mampu memberikan gambaran mengenai Ciri-ciri 
pribadi wirausaha dari seorang wirausahawan yang baik. 

Sebelum kunjungan lapangan :  
Persiapan di kelas (Minggu 6):  
Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok @ 4 mahasiswa. 
Jelaskan kepada mahasiswa bahwa mereka harus pergi ke lapangan lagi untuk 
menemui wirausahawan.  Untuk kunjungan lapangan ini, sasarannya adalah 
menemukan hal-hal yang membedakan seorang wirausahawan dengan yang bukan 
wirausahawan.  Dengan perkataan lain, mereka harus mengidentifikasi ciri-ciri atau 
kelebian-kkelebihan yang harus dimiliki seseorang agar sukses dalam bisnisnya. 
Di kelas, dosen membantu mahasiswa mempersiapkan kunjungan lapangannya.  
Tanya kepada mahasiswa: 

4. apa yang akan Anda lihat? 
5. apakah yang ingin Anda perhatian secara khusus? 
6. elemen-elemen mana yang perlu Anda identifikasi untuk menggambarkan 

seorang wirausahawan yang baik? 
Dosen harus memimpin diskusi agar pertanyaan-pertanyaan pokok yang harus 
terjawab dengan kunjungan lapangan itu terumuskan oleh para mahasiswa 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas: 
4. kita perlu melihat wirausahawan/wati yang sukses di daerah ini. 
5. kita perlu memastikan bahwa kita berbicara dengan wirausahawan/wati itu 

sendiri, dan bukan karyawannya, meskipun karyawan itu manajer 
6. kita perlu bertanya kepadanya kelebihan-kelebihan atau sifat-sifat apakah 

yang membantunya sukses, atau yang dianggapnya merupakan ciri-ciri utama 
seorang wirausahawan/wati yang baik. 

Selama kunjungan lapangan:  
Mahasiswa boleh mengunjungi lagi wirausahawan/wati yang ditemuinya pada 
kunjungan lapangan pertama atau menemukan wirausahawan/wati yang baru.  Hal 
ini bergantung kepada mutu jawaban-jawaban yang mereka peroleh serta hubungan 
yang mereka capai pada kunjungan pertama. 
Namun demikian, para mahasiswa harus menekankan bahwa tujuan dari kunjungan 
lapangan ini adalah berbicara mengenai diri wirausahawan/wati itu sendiri, dan 
bukan mengenai bisnisnya. 

 
 
 
 



 

 42

Setelah kunjungan lapangan :  
Masing-masing kelompok menyiapkan laporan pada kertas, flipchart atau electronic 
file, untuk presentasi pada Minggu 8, Jam 1. Waktu presentasi maksimum 10 per 
kelompok. 
Butir-butor presentasi: 

• Gambaran wirausahawan/wati yang sukses dan ciri-ciri pribadinya; 

• Usul mengenai daftar 10 PEC 
Presentasi dan alat peraga visual harus siap ketika mahasiswa memasuki kelas. 
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Kode 
EN-1.2-AI 

Latihan PECs – Ke arah Kompetensi 
Kewirausahaan Pribadi 

Topik 1.2.2. 
Tugas Individu 

1/1 
Latihan mengukur PEC sendiri 

Minggu 8, 
Jam 2 

 
TUJUAN: 
• Mahasiswa mampu mengukur potensi mereka sendiri untuk menjadi wirausahawan/wati di 
masa mendatang. 

LANDASAN: 
• Tes diri sendiri ini akan membantu mahasiswa memahami ciri-ciri pribadi mereka dalam 
kaitannya dengan sifat-sifat kewirausahaan. Atas dasar jawaban mereka, mahasiswa dapat 
mengidentifikasi sifat-sifat mana yang perlu mereka perbaiki atau kembangkan jika mereka 
ingin menjadi wirausahawan/wati di masa mendatang. 

KEGIATAN: 
1. Beri waktu mahasiswa 15 menit untuk mengerjakan latihan pada EN-1.2-HO2.  Pada 
kertas terpisah, mahasiswa menuliskan jawabannya untuk setiap pasangan pernyataan, 
pernyataan A atau pernyataan B yang paling sesuai atau mencerminkan pandangan 
pribadinya. Tes ini memaksa mahasiswa untuk menentukan pilihan yang akan menunjukkan 
seberapa jauh mahasiswa memiliki kecenderungan kepada kewirausahaan. 

Petunjuk penilaian EN-1.2-TR3 memungkinkan mahasiswa menilai jawaban mereka 
sendiri; dan setelah menjumlahkan nilai-nilai mereka, mahasiswa dapat menilai diri mereka 
sendiri atas dasar skala berikut ini: 

0 - 25   = TIDAK MEMILIKI BAKAT KEWIRAUSAHAAN 
26 - 36  = NETRAL 
37 - 47  = MEMILIKI BAKAT KEWIRAUSAHAAN YANG CUKUP 
48 +   = MEMILIKI BAKAT KEWIRAUSAHAAN YANG TINGGI 
Mahasiswa harus memahami bahwa nilai itu semata-mata mencerminkan kecenderungan 
mereka kepada kewirausahaan. Isi mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa 
belajar lebih banyak tentang kewirausahaan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan 
untuk menjadi wirausahawan/wati. 

Masing-masing dari 32 pasangan kalimat itu kemudian bisa diulas di kelas untuk 
menunjukkan kalimat-kalimat mana yang lebih erat kaitannya dengan kecenderungan 
wirausaha. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.2-TN3 
Unit Pembelajaran 2 

PEC Minggu 8 

Tujuan: - Mengidentifikasi sepuluh ciri pribadi wirausaha (personal 
entrepreneurial characteristics) atas dasar contoh pernyataan  

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Distribusi handout 

Minta mahasiswa mengerjakan latihan individu pada HO 
1 

10’ Latihan 
individu 

EN-1.2-HO1 

Mahasiswa membentuk empat kelompok untuk 
membahas pandangan mereka dan menentukan apakah 
pernyataan-pernyataan itu sesuai dengan PEC menurut 
asumsi mereka 

15’ Latihan 
kelompok 

Flip chart 

Satu wakil dari masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

20’ Presentasi 

Diskusi 
terbuka 

Flip chart 

Tayangkan jawaban yang benar dan bahas secara singkat 5’  EN-1.2-TR1 

Mahasiswa membentuk empat kelompok lagi. Minta 
mahasiswa untuk memikirkan apa saja yang telah mereka 
pelajari selama 

- kunjungan lapangan 

- diskusi mereka dengan pembicara-pembicara 
tamu 

- Business Game 

- latihan mengukur diri sendiri 

- latihan terakhir mengenai PEC 

Sekarang, masing-masing kelompok harus mengusulkan 
daftar sifat-sifat yang mereka asumsikan sebagai 10 PEC 

30’ Latihan 
kelompok 

Flip chart 

Presentasi kelompok mengenai 10 PEC 20’ Presentasi 

Diskusi 
terbuka 

Flip chart 

Tayangkan TR2 dengan PECnya  

Bagikan handout 2 dan bahas bersama kelas 

Pergunakan handout dan transparan untuk 
mengikhtisarkan LU2 bersama mahasiswa 

20’ Presentasi 

Diskusi 
terbuka 

EN-1.2-TR2 

EN-1.2-HO3 
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Handout 

Kode 
EN-1.2-HO1 

Unit Pembelajaran 1 

Ciri-ciri pribadi wirausaha (Personal Entrepreneurial 
Characteristics = PEC) 

HO 1 

 
Kasus N 

Dalam tabel berikut ini, ada 16 pernyataan yang harus Anda baca untuk mengidentifikasi 
personal entrepreneurial characteristics (PECs) yang menurut Anda sangat sesuai untuk N, 
teman belajar kita yang ingin mempekerjakan dirinya sendiri dalam waktu dekat. 

Tulis jawaban Anda (”Ya” bila perilaku itu PEC dan ”Tidak” bila perilaku itu bukan PEC) pada 
kolom sebelah kiri. 

Untuk setiap jawaban yang benar nilainya + 2, sedangkan setiap jawaban yang salah didenda 
– 5. 

  1.     N tahu apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya.   

  2.     N biasanya mencari informasi terlebih dahulu sebelum memulai sesuatu yang 
baru. 

  

  3.     N selalu ragu-ragu sebelum memutuskan sesuatu.   

  4.     N sangat yakin pada dirinya sendiri.   

  5.     N sering menunda pertemuan yang telah disepakatinya.   

  6.     N tahu bahwa berusaha berarti memperoleh keuntungan.   

  7.     N tidak mendalami segala sesuatu yang dia tidak yakin akan 
memenangkannya. 

  

  8.     N selalu berusaha memperbaiki apapun yang dia lakukan.   

  9.     N memanfaatkan semua peluang, jika dia bisa meraihnya.   

10.     N terkejut oleh peluang yang mungkin terjadi.   

11.     N tahu bagaimana meyakinkan dan membujuk orang lain.   

12.     N berusaha memperluas jaringan profesionalnya.   

13.     N jarang frustrasi dan selalu siap untuk mencoba lagi.   

14.     N merencanakan kerja hariannya dengan cermat.   

15.     N ingin memenuhi semua janji yang dibuatnya.   

16.     N sering mencari bantuan untuk meyakinkan orang lain.   
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Handout 
Kode 

EN-1.2-HO2 
Unit Pembelajaran 1 

Bakat Pribadi 
HO 2 

 
Dari 32 pasang kalimat berikut, pilihlah salah satu A atau B tergantung pada pernyataan mana 
yang paling mencerminkan pandangan pribadi anda. Tandai jawaban anda (A atau B) untuk 
masing pasang kalimat pada lembaran terpisah. 

 
1. A) Pekerjaan perlu dilakukan.  
 B) Saya senang bekerja dengan teman – teman yang baik dan pantas sehingga 

memperoleh pendapat mereka mengenai pekerjaan saya. 

2. A) Saya merasa lebih senang jika tanggung jawab saya bertambah. 
 B) Saya akan menduduki tempat yang tepat, dan membiarkan apapun terjadi. 

3. A) Saya tidak pernah melakukan apapun yang mengakibatkan kerugian. 
 B) Pemahaman tentang cara mendapat uang adalah langkah pertama dalam bisnis. 

4. A) Saya tidak mengupayakan apapun bagaimanapun baiknya, jika kegagalan akan 
mengakibatkan saya diperolokkan. 

 B) Selain melakukan pekerjaan saya, saya juga akan memikirkan kesejahteraan orang 
lain. 

5. A) Saya akan mengupayakan kemajuan dalam usaha apapun yang saya mulai. 
 B) Saya hanya akan melakukan tindakan yang akan membuat saya senang dan aman. 

6. A) Orang-orang akan memperolok saya jika saya gagal. 
 B) Saya memerlukan nasihat orang lain, meskipun saya percaya pada diri sendiri. 

7. A) Saya akan menemukan solusi bagi kesulitan saat kesulitan datang. 
 B) Jika saya gagal dalam usaha baru ini, saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang 

sekarang 

8. A) Saya melaksanakan ide baru, jika saya merasa ide itu benar. 
 B) Saya dapat melakukan lebih baik dari apa yang saya lakukan saat ini. 

9. A) Sambil bekerja, saya akan ingat bahwa hubungan pribadi tidak harus tegang. 
 B) Apapun yang terjadi, saya mempunyai kesempatan untuk belajar dari pengalaman. 

10. A) Meskipun saya gagal dalam usaha saya, saya telah belajar sesuatu. 
 B) Saya ingin memiliki hidup yang enak dan nyaman. 

11. A) Saya hanya akan berinvestasi dalam balapan/lotre dan suatu saat keberuntungan 
akan memihak saya. 

 B) Jika saya gagal dalam pekerjaan, saya akan mencoba mencari apa penyebabnya. 
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12. A) Saya akan menganggap pegawai saya sebagai teman dan memperlakukan mereka 
setara saya. 

 B) Jika saya mendapat pekerjaan yang lebih baik, akan saya tinggalkan pekerjaan 
yang sekarang. 

13. A) Saya akan berpikir dengan hati-hati sebelum melaksanakan ide baru. 
 B) Saya tidak peduli pekerjaan saya tidak berhasil demi kebaikan orang lain. 

14. A) Saya hanya dapat mengembangkan bisnis bila memiliki modal. 
 B) Saya ingin dapat membuat keputusan penting sendiri. 

15. A) Saya tidak akan berdiam diri bila kebaikan dan kepercayaan orang dikhianati. 
 B) Jika sesuatu tidak terwujud sesuai keinginan saya, saya akan mencari alternatif 

lain. 

16. A) Saya akan membuat kesalahan-kesalahan. 
 B) Saya senang sekali mengobrol dengan teman. 

17. A) Saya ingin uang saya dapat disimpan dengan aman di bank. 
 B) Saya percaya sepenuhnya pada pekerjaan saya dan menyadari pro dan kontranya. 

18. A) Saya ingin memiliki banyak uang agar dapat hidup dengan nyaman. 
 B) Saya ingin mendapat bantuan seseorang dalam membuat keputusan. 

19. A) Orang harus pertama-tama mengurusi saudara dan kenalan sendiri. 
 B) Saya suka memecahkan masalah yang sulit. 

20. A) Meskipun saya harus menderita, saya tidak akan berlaku yang membuat orang lain 
merasa tidak enak. 

 B) Uang adalah suatu keharusan untuk perkembangan bisnis. 

21. A) Saya ingin usaha saya cepat tumbuh sehingga saya tidak mempunyai masalah 
keuangan. 

 B) Saya akan berhati-hati agar tidak disalahkan atas ketidakberhasilan saya. 

 
22. A) Saya harus dibiarkan bertindak bebas sesuai pikiran saya sendiri. 
 B) Kebahagiaan saya terletak pada keberhasilan saya mengumpulkan uang yang 

banyak untuk masa depan saya. 

23. A) Jika saya gagal, ini terutama akibat kesalahan orang lain. 
 B) Saya hanya akan melakukan hal-hal yang saya rasa baik dan memuaskan. 

24. A) Sebelum mengambil pekerjaan saya akan berhati-hati agar pekerjaan itu tidak 
merusak reputasi saya di masyarakat. 

 B) Saya ingin seperti orang lain yang mampu membeli barang-barang mahal. 
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25. A) Saya ingin memiliki rumah tinggal yang nyaman. 
 B) Saya akan belajar dari kegagalan saya. 

26. A) Sebelum melakukan pekerjaan apapun, saya memikirkan akibat jangka 
panjangnya. 

 B) Saya ingin agar segala sesuatu  dapat terjadi sesuai instruksi saya. 

27. A) Uang mendatangkan semua kenyamanan, jadi tujuan utama saya adalah untuk 
mencari uang. 

 B) Saya senang bekerja di mana teman saya sering berkumpul. 

28. A) Saya tahu apa yang saya lakukan dan tidak takut dikritik orang lain. 
 B) Jika saya gagal, saya merasa tidak enak pada diri saya sendiri. 

29. A) Saya sadar sering terjadi kesulitan. Saya harus mendapat pekerjaan baru yang baik. 
 B) Sebelum memulai pekerjaan saya, saya akan menerima nasehat teman saya. 

30. A) Semua pengalaman saya akan memotivasi saya. 
 B) Saya berhadap saya memiliki banyak uang. 

31. A) Saya senang menjalani hari-hari saya dengan santai , berhasil tanpa kekhawatiran. 

 B) Jika saya gagal, saya akan berusaha mengetahui mengapa hal itu terjadi. 

32. A) Saya tidak suka jika orang lain turut campur dengan apa yang saya lakukan. 
 B) Saya akan melakukan apa saja untuk menghasilkan uang. 
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Kode 
EN-1.2-TR1 

Ciri-ciri pribadi wirausaha (Personal 
Entrepreneurial Characteristics = PEC) 

Topik 1.1.1 
Transparan 1/3 Latihan Identifikasi PEC 

Minggu 8, 
Jam  

 

Kasus N 
 
 Jawaban 

  1.     N tahu apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. YA  

  2.     N biasanya mencari informasi terlebih dahulu sebelum 
memulai sesuatu yang baru. 

YA  

  3.     N selalu ragu-ragu sebelum memutuskan sesuatu.  Tidak

  4.     N sangat yakin pada dirinya sendiri. YA  

  5.     N sering menunda pertemuan yang telah disepakatinya.  Tidak

  6.     N tahu bahwa berusaha berarti memperoleh keuntungan. YA  

  7.     N tidak mendalami segala sesuatu yang dia tidak yakin akan 
memenangkannya. 

 Tidak

  8.     N selalu berusaha memperbaiki apapun yang dia lakukan. YA  

  9.     N memanfaatkan semua peluang, jika dia bisa meraihnya. YA  

10.     N terkejut oleh peluang yang mungkin terjadi.  Tidak

11.     N tahu bagaimana meyakinkan dan membujuk orang lain. YA  

12.     N berusaha memperluas jaringan profesionalnya. YA  

13.     N jarang frustrasi dan selalu siap untuk mencoba lagi. YA  

14.     N merencanakan kerja hariannya dengan cermat. YA  

15.     N ingin memenuhi semua janji yang dibuatnya. YA  

16.     N sering mencari bantuan untuk meyakinkan orang lain.  Tidak
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Kode 
EN-1.2-TR2 

Ciri-ciri pribadi wirausaha (Personal 
Entrepreneurial Characteristics = PEC) 

Topik 1.2.3 

Transparan 2/3 
DaftarPEC 

Minggu 8, 
Jam  

 
 

1. Kelompok Prestasi 

MENCARI PELUANG 

ULET 

KOMITMEN PADA KONTRAK KERJA 

MENUNTUT MUTU DAN EFISIENSI 

BERANI MENGAMBIL RISIKO (Yang diperhitungkan) 

 

2. Kelompok Perencanaan  

MENCARI INFORMASI 

MENETAPKAN TUJUAN 

PERENCANAAN & PEMANTAUAN SECARA SISTEMATIS 

 

3. Kelompok kekuasaan 

PERSUASI DAN JARINGAN 

PERCAYA DIRI 
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Code 
EN-1.2-TR3 

Ciri-ciri pribadi wirausaha (Personal 
Entrepreneurial Characteristics = PEC) 

Topic 1.2.1 

Transparan 3/3 
Nilai Bakat Pribadi 

Minggu 8, 
Jam  

 
Tes ini terdiri atas 32 pasang kalimat. Dari setiap pasangan, mahasiswa harus memilih 
satu kalimat, “A” atau “B”, sebagai jawabannya. Nilai yang diperoleh dijumlahkan. 
 

NILAI PERNYATAAN 
 

 
 
Jumlahkan nilai pada lembar jawaban mahasiswa, nilai akhir tertera pada tabel berikut ini. 
 

0 - 25   = TIDAK MEMILIKI BAKAT KEWIRAUSAHAAN 
26 - 36  = NETRAL 
37 - 47  = MEMILIKI BAKAT KEWIRAUSAHAAN YANG CUKUP 
48 +   = MEMILIKI BAKAT KEWIRAUSAHAAN YANG TINGGI 
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Handout 

Kode 
EN-1.2-HO3 

Unit Pembelajaran 1 

Bakat Wirausaha HO 3 

 

Kelompok Prestasi 
I. Mencari Peluang dan Inisiatif 

 Melakukan sesuatu sebelum diminta atau dipaksa oleh keadaan 
 Berusaha mengembangkan bisnis ke daerah, produk atau jasa yang baru 
 Memanfaatkan peluang-peluang langka untuk mendirikan usaha baru, 

memperoleh pendanaan, peralatan, tanah, ruang kerja atau bantuan 
 
II. Berani Mengambil Risiko 

 Sengaja menghitung risiko dan mengevaluasi alternatif-alternatif 
 Mengambil tindakan untuk mengurangi risiko atau mengendalikan hasil 
 Menempatkan diri dalam situasi di mana terdapat tantangan atau risiko sedang 

 
III. Menuntut Efisiensi dan Mutu 

 Menemukan cara-cara untuk bekerja lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah 
 Berusaha mengerjakan sesuatu untuk memenuhi atau melebihi standar yang tinggi 
 Mengembangkan atau menggunakan prosedur untuk memastikan bahwa pekerjaan 

selesai tepat waktu atau memenuhi standar mutu yang telah disepakati 
 
IV. Keuletan 

 Mengambil tindakan meskipun menghadapi hambatan besar 
 Mengulangi tindakan atau beralih ke strategi lain untuk menghadapi tantangan 

atau mengatasi hambatan 
 Menjadi tanggungjawab pribadi kinerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran 
 
V. Komitmen Terhadap Kontrak Kerja 

 Melakukan pengorbanan pribadi atau upaya luar biasa untuk menyelesaikan 
pekerjaan 

 Bekerja keras dengan karyawan atau di tempat mereka untuk menyelesaikan 
pekerjaan 

 Berusaha memuaskan pelanggan dan menempatkan komitmen jangka panjang di 
atas keuntungan jangka pendek 
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Kelompok Perencanaan 
VI. Mencari Informasi 

 Mencari sendiri informasi dari nasabah, pemasok atau pesaing 
 Melakukan riset pribadi mengenai bagaimana menyediakan produk atau jasa 
 Berkonsultasi dengan para ahli untuk memperoleh saran bisnis atau teknis 

 
VII Menetapkan tujuan 

 Menetapkan tujuan dan sasaran yang secara pribadi bermakna dan menantang 
 Menyatakan secara eksplisit tujuan jangka panjang yang jelas dan spesifik 
 Menetapkan sasaran jangka pendek yang terukur 

 
VIII. Perencanaan dan Pemantauan Secara Sistematik 

 Membuat rencana dengan merinci tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas kecil 
dengan jadual waktu yang jelas 

 Merevisi rencana berdasarkan umpan balik atas kinerja atau perubahan keadaan 
 Membuat catatan keuangan dan menggunakannya untuk mengambil keputusan-

keputusan bisnis 
 

Kelompok Kekuasaan 
IX. Persuasi dan jaringan 

 Memilih strategi untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain 
 Menggunakan orang-orang sebagai agen untuk mencapai sasaran mereka sendiri 
 Berusaha mengembangkan dan mempertahankan kontrak bisnis 

 
X. Mandiri dan Percaya Diri 

 Mencari otonomi dari peraturan atau kekuasaan orang lain 
 Teguh pada pendapat sendiri meskipun banyak sanggahan serta belum memiliki 

keberhasilan sebelumnya 
 Menyatakan kepercayaan atas kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan suatu 

tugas sulit atau menghadapi suatu tantangan 
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Unit Pembelajaran  
LU 1.3 

 
Bagaimana memperbaiki 

PEC saya? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-1.3-LP Rencana pelajaran halaman 55 
EN-1.3-TN1 Catatan dosen 1/4 halaman 56, 57, 58 
EN-1.3-HO1 Handout 1/6 halaman 59, 60, 61 
EN-1.3-HO2 Handout 2/6 halaman 62 
EN-1.3-TN2 Catatan dosen 2/4 halaman 63, 64, 65 
EN-1.3-TR1 Transparan 1/3 halaman 66 
EN-1.3-TR2 Transparan 2/3 halaman 67 
EN-1.3-HO3 Handout 3/6 halaman 68 
EN-1.3-AI1 Tugas individu 1/3 halaman 69, 70 
EN-1.3-TR3 Transparan 3/3 halaman 71 
EN-1.3-AI2 Tugas individu 2/3 halaman 72 
EN-1.3-TN3 Catatan dosen 3/4 halaman 73, 74, 75, 76 
EN-1.3-HO4 Handout 4/6 halaman 77 
EN-1.3-AI3 Tugas individu 3/3 halaman 78, 79 
EN-1.3-HO5 Handout 5/6 halaman 80 
EN-1.3-HO6 Handout 6/6 halaman 81 
EN-1.3-TN4 Catatan dosen 4/4 halaman 82 
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Rencana Pelajaran 
Kode 

EN-1.3-LP 
Unit Pembelajaran 

Bagaimana memperbaiki PEC saya? 
Durasi 
12 jam4 

Kompetensi 
Utama 

• Memahami kompetensi individu yang diperlukan untuk 
kewirausahaan yang sukses 

• Memahami bagaimana memperbaiki kompetensi wirausaha saya 
Tujuan Unit 

Pembelajaran Pada akhir Unit Pembelajaran ini, mahasiswa akan mengetahui bagaimana 
memperbaiki potensi wirausaha mereka 

T1.1.9. Visi pribadi dan penetapan tujuan 

T1.1.10. Bagaimana memperbaiki potensi wirausaha saya – 
mengembangkan kompetensi kewirausahaan dan kewirausahaan 
intern (intrapreneur) 

Topik 

T1.1.11. Latihan pada satu ciri tertentu: bagaimana saya mengubah visi 
saya mengenai hal ini? 

Kegiatan Uraian kegiatan secara 
urut Metode Bahan Durasi 

Minggu 9  IC (DI KELAS) 

a1.1.23.  Alasan-alasan menjadi 
wirausahawan 

Kuliah 
Diskusi terbuka 
Latihan individu 

EN-1.3-TN1 60’

a1.1.24.  Kompetensi untuk 
kewirausahaan yang sukses 

Kuliah 
Diskusi terbuka 
Latihan individu 

EN-1.3-TN2 90’

a1.1.25.  Visi pribadi dan 
penetapan tujuan 

Kuliah EN-1.3-TN3 60’

a1.1.26.  Persiapan kunjungan 
lapangan 

 EN-1.3-AI3 
EN-1.3-HO5 

30’

Minggu 10  OC (DI LUAR KELAS) 
Kelompok 1 (separuh kelas) 

a1.1.27.  
Business Game 
Module 2 

Permainan peran EN-1.3-TN4 240’

Kelompok 2 (separuh kelas lainnya) 
a1.1.28.  Kunjungan lapangan Latihan individu EN-1.3-AI3 240’

Minggu 11  OC (DI LUAR KELAS) 
Kelompok 1 

a1.1.29.  Kunjungan lapangan Latihan individu EN-1.3-AI3 240’
Kelompok 2 

a1.1.30.  
Business Game 
Module 2 

Permainan peran EN-1.3-TN4 240’

 

                                                 
4 Minggu 9 – Minggu 11 @ 4 jam. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.3-TN1 
Unit Pembelajaran 3 

Bagaimana memperbaiki PEC saya 
Minggu 9 
sampai 11 

Sasaran: - Memperkenalkan kepada mahasiswa konsep “Personal 
Entrepreneurial Characteristics” 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Ulas ciri-ciri kepribadian seorang wirausahawan bersama 
para mahasiswa. Coba buat mahasiswa sadar bahwa dewasa 
ini perbedaan antara karyawan dengan wirausahawan 
semakin tipis. Masyarakat semakin banyak membutuhkan 
orang-orang yang memiliki sikap kewirausahaan 
(entrepreneurial attitude). 

‘20 Kuliah 
Diskusi 
terbuka 

Flipchart 

Mengapa orang membuka usaha kecil? Minta mahasiswa 
memikirkan wirausahawan yang telah mereka temui 
selama kunjungan lapangan dan/atau pembicara tamu di 
kelas. Minta mahasiswa memberikan tiga alasan mengapa 
orang-orang itu membuka usaha mereka. 

‘10 Latihan 
individu 

 

Mahasiswa menyampaikan temuan-temuan mereka di 
kelas. Buat ikhtisar pada flipchart. 
Bagikan handout 1 dan 2 dan bahas di kelas. 

‘30 Diskusi 
terbuka 
Kuliah 

Flipchart 
EN-1.3-HO1 
EN-1.3-HO2 

Konsep & teori 
 
Perlunya suatu masyarakat wirausaha 
Sejak awal tahun 90-an telah terjadi “penemuan kembali kewirausahaan” dalam 
masyarakat. Penemuan kembali ini tampak dari gejala-gejala berikut ini: 

− semakin banyak jumlah wirausahawan 
− semakin besar perhatian kepada kewirausahaan (penelitian, artikel-artikel 

dalam jurnal bisnis, kursus-kursus khusus kewirausahaan, kebijakan 
pemerintah) 

− Semakin tinggi penghargaan terhadap kewirausahaan di masyarakat 
 
Munculnya kembali perhatian kepada kewirausahaan sebagian disebabkan oleh 
kenyataan bahwa orang tertarik pada nilai-nilai positif dari sikap kewirausahaan. 
Orang percaya bahwa kekuatan pokok kewirausahaan terletak pada keinovatifan 
dan kreativitas seorang wirausahawan. Dalam masyarakat dewasa ini kompetensi-
kompetensi itu tidak hanya relevan untuk menjalankan bisnis kecil. Kompetensi-
kompetensi juga sangat bernilai bagi kehidupan pribadi individu dan kinerja 
organisasi (perusahaan besar dan pemerintah). Sebuah sikap baru menjadi penting 
artinya untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya di dunia dewasa ini. Sikap 
yang disebut sikap kewirausahaan ini diperlukan baik dalam suasana pribadi 
maupun lingkungan kerja. 
 
Atas dasar alasan tersebut kita mendefinisikan kewirausahaan sebagai berikut: 
 
Kewirausahaan = 
Suatu proses di mana individu – baik secara mandiri atau dalam organisasi – secara 
aktif memanfaatkan peluang-peluang untuk melakukan hal-hal baru atau melakukan 
hal-hal yang sudah pernah dilakukan dengan cara baru dan lebih baik.  
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Kita memerlukan individu-individu atau organisasi-organisasi dengan sikap 
kewirausahaan yang mampu berfungsi secara optimal (baik pada pekerjaan maupun 
kehidupan pribadi). 
Definisi kewirausahaan itu memungkinkan kita merumuskan tiga elemen dasar yang 
menjadi ciri khas sikap kewirausahaan. 
 
Ciri khas sikap kewirausahaan adalah: 

d. kebebasan berpikir 
e. motivasi untuk berubah 
f. tindakan 

 
Berikut ini adalah uraian dari elemen-elemen dasar sikap kewirausahaan. 
 
Kebebasan berpikir 
Salah satu elemen pokok sikap kewirausahaan adalah kemampuan untuk berpikir 
bebas. Hal ini berarti seseorang mampu berpikir mandiri tanpa terikat pada 
kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Berpikir bebas 
juga suatu kemampuan melihat lingkungan dengan pAndangan terbuka dan 
menerima gagasan-gasan baru. Kebebasan berpikir erat kaitannya dengan berpikir 
kreatif dan mencari peluang-peluang. Kebebasan berpikir adalah kemampuan 
‘berpikir ke luar batas’. 
Dalam praktek, wujud kebebasan berpikir adalah seperti yang pernah dikatakan oleh 
seorang wirausahawan: “Jika semua orang menuju satu arah, saya akan mencari 
arah sebaliknya”. Orang dan organisasi yang berpikiran bebas tidak terkurung oleh 
batas-batas yang diciptakan orang atau organisasi lain. Mereka selalu bertanya 
kepada diri mereka sendiri: mengapa mereka melakukannya dengan cara itu dan 
mengapa saya tidak melakukannya dengan cara lain? 
 
Motivasi untuk berubah 
Orang dan organisasi dengan sikap kewirausahaan memiliki modal keyakinan 
bahwa mereka sendiri mampu mengubah ‘lingkungan’. Mereka percaya bahwa 
mereka dapat menentukan sendiri arah ke mana mereka harus pergi. Pada 
umumnya, mereka merasa bahwa mereka adalah mesin perubahan (internal locus 
of control). 
Keyakinan bahwa kehidupan (pekerjaan, organisasi) bisa ‘diciptakan’, akan 
membuat seseorang atau suatu organisasi tidak menunggu sampai orang atau 
organisasi lain memberitahu mereka apa yang harus mereka perbuat. Pilihan diambil 
secara aktif dan tidak secara pasif. Mereka akan sengaja menetapkan tujuan-tujuan 
mereka sendiri dan mampu menentukan pilihan untuk mencapai tujuan itu. Karena 
sesorang yakin bahwa pilihannya benar, dia akan juga merasa bertanggungjawab 
untuk mencapai sasaran itu dan bekerja keras untuk itu. Menurut pandangan kami, 
persyaratan yang paling penting untuk mengubah perilaku pribadi adalah motivasi. 
Jika seseorang memiliki motivasi untuk mengubah sikapnya, maka dia akan mampu 
membuat perubahan ini. Untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap 
perubahan, orang harus dilatih untuk menilai secara kritis perilaku dan sikapnya 
sendiri: 

− Apa yang mereka ketahui tentang perilaku mereka sendiri (self-knowledge) 
dan apa yang diketahui orang lain tentang mereka? 

− Nilai-nilai (pribadi) apakah yang mereka junjung dalam hidup mereka? 
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Tindakan 
Elemen ketiga sikap kewirausahaan adalah tindakannya itu sendiri. Meskipun 
sebenarnya tidak perlu disebut, pada tahap inilah seringkali proses kewirausahaan 
berhenti. Tanpa tindakan yang kongkrit kita tidak bisa berbicara tentang 
kewirausahaan. Oleh karena itu kita anggap kemampuan mengambil tindakan dan 
mengimplementasikan perubahan yang dikehendaki sebagai elemen dasar sikap 
kewirausahaan. 
 

KEBEBASAN 
BERPIKIR 

MOTIVASI UNTUK 
BERUBAH 

TINDAKAN 

• Melihat ke depan, 
antisipatif 

• Waspada • Tegas dalam mengambil 
keputusan 

• Cepat melihat 
peluang 

• Optimis • Berani menanggung risiko 

• Kreatif 
• Luwes, fleksibel 

• Bertekad untuk menjadi 
agen perubahan 

• Dorongan untuk mencapai 
tujuan 

• Inisiatif • Mandiri, tidak 
terikat 

• Positif menghadapi 
tantangan • Ambisi 

 • Ulet 
 • Berenergi 

• Terbuka terhadap 
gagasan-gagasan 
baru  • Kemampuan meyakinkan 

orang lain 
  • Antusias 

Tabel 1: Elemen-elemen sikap kewirausahaan 
 
Mengembangkan sikap kewirausahaan 
 
Beberapa ciri pribadi – yang juga disebut bakat kewirausahaan – memungkinkan 
seseorang untuk mengembangkan sikap kewirausahaan seperti diuraikan di atas. 
Pada Tabel 1 telah kita pilih beberapa sifat kewirausahaan yang paling sering 
disebutkan dalam studi-studi tentang kewirausahaan dan diasosiasikan dengan 
elemen-elemen dasar sikap kewirausahaan. Kita percaya bahwa memiliki sifat-sifat 
kewirausahaan tertentu tidak merupakan prasyarat untuk mengembangkan sikap 
kewirausahaan. Perlu ditekankan lagi bahwa dalam konteks ini kita tidak hanya 
membahas kemampuan membuka dan mengelola usaha Anda sendiri. Kita 
membahas pengembangan sikap kewirausahaan individu secara umum, baik untuk 
karyawan maupun mereka yang membuka usaha. Jelas bahwa untuk sebagian 
orang pengembangan ini lebih mudah, karena mereka mungkin terdorong untuk 
berperilaku demikian (pada usia muda) oleh lingkungan mereka dan sudah terbiasa 
berbuat demikian. Sebagian lainnya tidak berperilaku seperti wirausahawan karena 
tidak pernah belajar berperilaku demikian, atau – sebagai akibat dari pengalaman 
masa lampau – telah melupakan perilaku itu. Dengan demikian, faktor-faktor sifat 
kewirausahaan dan faktor-faktor lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap 
perkembangan atau keberadaan sikap kewirausahaan. Namun, manusia tidak lahir 
dengan sikap tertentu; mereka belajar berperilaku dengan cara tertentu. Oleh karena 
itu sangat mungkin untuk mengubah perilaku seseorang, meskipun sikap 
kewirausahaan berbeda untuk masing-masing individu karena pengaruh bakat 
kewirausahaan dan faktor-faktor lingkungan. 
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Handout 

Kode 
EN-1.3-HO1 

Unit Pembelajaran 3 

Keuntungan dan kendala mempekerjakan diri 
sendiri 

 

 
3. KEUNTUNGAN MEMPEKERJAKAN DIRI SENDIRI 

Mereka yang memilih berwiraswasta sebagai karir biasanya melakukannya karena lima 
alasan dasar: kepuasan pribadi, kemandirian, laba, jaminan pekerjaan, dan status. 
 

a. Kepuasan pribadi : Untuk sebagian orang, imbalan utama bekerja untuk diri sendiri 
adalah kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi berarti Anda dapat melakukan apa yang Anda 
inginkan dalam hidup Anda. Bekerja untuk diri sendiri memungkinkan Anda melewatkan 
setiap hari kerja dengan pekerjaan yang Anda sukai. Misalnya, jika Anda suka fotografi, 
Anda dapat membuka studio foto sendiri. Setiap kali ada pelanggan yang puas dengan 
hasil pemotretan, Anda merasakan kepuasan sendiri. Anda mungkin merasa puas bila 
dapat membantu masyarakat di mana Anda tinggal. Orang-orang berwiraswasta 
menyediakan barang dan jasa dan menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Mereka 
juga membeli barang dan jasa dari perusahaan lokal, meminjam uang dari bank lokal, dan 
membayar pajak. 
 

b. Kemandirian: Keuntungan lain berwiraswasta adalah kemandirian. Kemandiriran berarti 
bebas dari pengawasan orang lain. Anda dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan 
dan kemampuan Anda sesuai dengan kebutuhan. Bila Anda bekerja untuk diri sendiri, 
Anda didorong oleh semangat percaya diri dan semangat untuk bertahan. Dibandingkan 
orang yang bekerja untuk orang lain, Anda mempunyai lebih banyak kebebasan untuk 
bertindak. Anda memimpin dan dapat membuat keputusan tanpa harus terlebih dahulu 
mendapat persetujuan orang lain. 
 

c. Laba dan Pendapatan: Salah satu imbalan utama yang diharapkan dengan memulai 
usaha baru adalah laba. Laba adalah jumlah pendapatan yang tersisa setelah semua biaya 
dibayar. Laba adalah hak pemilik usaha. Karena bekerja untuk diri sendiri, Anda dapat 
menguasai penghasilan usaha Anda. Seringkali, semakin banyak waktu dan tenaga yang 
dikerahkan untuk usaha, akan semakin banyak pendapatan yang dihasilkan. Ini jarang 
terjadi bila Anda bekerja untuk orang lain. Berapa yang ingin Anda peroleh setiap tahun 
setelah usaha Anda berjalan lancar? Apakah Anda ingin 20.000.000, 50.000.000, 
100.000.000 atau lebih selama setahun? Menentukan besarnya pendapatan adalah penting 
karena berbagai jenis usaha mempunyai potensi pendapatan yang berbeda-beda. Restoran 
cepat saji berbeda potensi pendapatannya dengan usaha manufaktur kecil. Memang sangat 
memotivasi untuk menetapkan sasaran yang tinggi – misalnya 150.000.000 per tahun. 
Banyak jenis usaha mempunyai potensi keberhasilan dalam jangka panjang, namun 
sebagian besar usaha tidak dapat menghasilkan laba dalam waktu singkat. Satu cara untuk 
menetapkan sasaran pendapatan pribadi adalah dengan bertanya kepada diri sendiri: 
“Berapa banyak yang dapat saya peroleh (per tahun) enam tahun dari sekarang?”  
 

d. Jaminan pekerjaan: Banyak usaha diciptakan oleh orang-orang yang mencari jaminan 
pekerjaan yang tidak dapat mereka temukan di tempat lain. Jaminan pekerjaan adalah 
kepastian berlanjutnya pekerjaan dan penghasilan. Orang yang bekerja untuk diri sendiri 
tidak mungkin dipecat atau diberhentikan atau dipaksa pensiun pada usia tertentu. 
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e. Status: Status adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan peringkat sosial atau 
posisi seseorang. Orang-orang yang mempekerjakan diri sendiri menerima perhatian dan 
pengakuan melalui kontak dengan pelanggan dan penampilan publik. Akibatnya, mereka 
dapat menikmati status lebih dari pekerja lain. Yang berhubungan erat dengan status sosial 
adalah kebanggaan memiliki; kebanyakan orang senang melihat nama mereka terpampang 
pada gedung, kendaraan, kertas surat, dan iklan. Semua orang, hingga tingkat tertentu, 
mencari status. Bisnis pun mempunyai status. Ada bisnis yang statusnya tinggi ada yang 
statusnya rendah. Misalnya, pengumpulan sampah adalah bisnis dengan status rendah. 
Sebagian orang sangat berkepentingan terhadap status bisnis mereka, sebagian lagi tidak 
perduli samasekali. Status mungkin merupakan pertimbangan penting bagi Anda dalam 
memilih jenis usaha Anda. Kuncinya adalah memilih jenis usaha dengan status yang 
membuat Anda merasa nyaman. 
 

f. Fleksibilitas: Orang yang menjadi wirausahawan mempunyai pilihan untuk memulai 
berbagai jenis dengan skala usaha yang tergantung kemampuannya. Berwiraswasta juga 
memberinya jabatan sebagai majikan dan pemimpin dan bukan sebagai karyawan dan 
bawahan. 

 
4. KENDALA MEMPEKERJAKAN DIRI SENDIRI 
 
Selain mengetahui keuntungan mempekerjakan diri sendiri, Anda juga perlu tahu berbagai 
kendalanya: kemungkinan kehilangan modal yang ditanamkan, pendapatan yang tidak pasti 
atau rendah, jam kerja yang panjang, dan pekerjaan rutin yang membosankan. 
 
h. Kemungkinan kehilangan modal yang ditanamkan: Salah satu risiko mempekerjakan 

diri sendiri adalah hilangnya modal yang ditanamkan. Yang dimaksud dengan modal 
yang ditanamkan adalah uang yang dipakai wirausahawan untuk memulai usahanya. 
Biasanya, semakin berisiko suatu usaha, semakin besar potensi labanya. Jika usahanya 
berhasil, labanya akan tinggi. Tapi jika usahanya gagal maka modal yang ditanamkan 
mungkin akan hilang; wirausahawan kehilangan seluruh tabungan pribadi dan 
keluarganya yang dikumpulkan seumur hidupnya. Mungkin diperlukan waktu bertahun-
tahun untuk membayar kembali ke bank, pemasok dan orang-orang yang meminjamkan 
uang kepadanya untuk memulai usaha tersebut. 
 

i. Pendapatan yang tidak pasti atau rendah: Kerugian lain memiliki usaha sendiri adalah 
kemungkinan pendapatan yang tidak pasti atau rendah. Tidak seperti gaji seorang 
karyawan, laba yang diperoleh biasanya akan bervariasi dari bulan ke bulan. Ini terjadi 
bahkan di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Sekalipun ada pendapatan, 
mungkin jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Ini 
sering terjadi  dalam enam sampai dua belas bulan pertama operasi usaha. 

 
j. Jam kerja yang panjang: Para wirausahawan tidak bekerja 40 jam seminggu; mereka 

tidak memakai mesin pencatat waktu. Banyak wirausahawan yang bekerja 14 jam atau 
lebih setiap hari, 6 atau 7 hari seminggu. Seringkali pemilik usaha adalah orang yang 
pertama datang di pagi hari dan terakhir pulang di malam hari. Jam kerja ditetapkan untuk 
memudahkan para pelanggan, bukan atas keinginan pemilik usaha. Sebagai contoh, 
banyak toko pasar buka dari jam 08.00 pagi sampai 09.00 malam. Beberapa 
wirausahawan merasa tidak mungkin meninggalkan usaha mereka untuk lebih dari satu 
dua hari. 
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k. Pekerjaan rutin : Menjalankan usaha sendiri mungkin membutuhkan pekerjaan rutin 
yang tidak Anda sukai. Anda juga perlu menjadi orang yang serba bisa. Hal ini kadang-
kadang merupakan tantangan bila Anda tidak memiliki mitra usaha atau Anda tidak dapat 
menghasilkan cukup uang untuk memungkinkan Anda memperkerjakan orang lain. 

 
l. Risiko-risiko : Anda mempunyai peluang besar untuk berhasil jika Anda berani 

mengambil risiko yang diperhitungkan. Perhitungan risiko memungkinkan Anda 
memperkirakan kemungkinan gagal atau sukses tanpa harus berspekulasi. Usaha-usaha 
dengan tingkat risiko sangat rendah  memberi imbalan sedikit dalam bentuk laba dan 
mungkin pada akhirnya akan menghambat ide-ide Anda dan tindak-lanjutnya. 

 
m. Penggunaan waktu : Memulai usaha kecil membutuhkan banyak kerja keras. Dalam 

kenyataannya mungkin akan menyerap sebagian besar waktu jaga Anda pada beberapa 
tahun pertama. Namun dalam jangka panjang, upaya kerja dan keterlibatan pribadi 
pemilik usaha kecil dapat sangat bervariasi. Dalam banyak usaha kecil yang sudah 
mapan, kegiatan sehari-hari diserahkan kepada seorang manajer. Tentukan berapa banyak 
upaya dan keterlibatan pribadi yang ingin Anda berikan kepada usaha kecil Anda di masa 
depan (enam tahun dari sekarang). Mungkin Anda ingin terus terlibat penuh, atau 
mungkin Anda lebih senang terlibat separuh waktu, atau barangkali tidak mau terlibat 
sama sekali. 

 
n. Kontak dengan orang lain: Bagaimana perasaan Anda bila bekerja dengan orang lain? 

Apakah Anda menikmatinya, atau Anda lebih suka bekerja sendiri? Atau mungkin di 
antara keduanya? Sesungguhnya ada tiga jenis kontak dengan orang lain di dalam bisnis 
kecil: kontak dengan pelanggan, kontak dengan karyawan, dan kontak dengan pemasok. 
Kebanyakan pemilik bisnis kecil tidak keberatan mengadakan kontak dengan karyawan 
dan pemasok, karena mereka berada di pihak yang paling nyaman. Namun hubungan 
pemilik–pelanggan sangat berbeda, bergantung kepada jenis usahanya. Misalnya, dalam 
menjual real estate (properti), keagresifan pribadi sangat penting. Jika Anda tidak 
menyukai penjualan persona (personal selling), jangan memilih usaha yang 
membutuhkan pekerjaan seperti itu. Banyak jenis usaha yang tidak memerlukan 
pendekatan penjualan persona. Misalnya, dalam bisnis pengecer, penjualan yang sukses 
lebih tergantung pada kualitas produk yang baik, harga yang wajar, dan iklan daripada 
kontak pribadi dengan pelanggan. Contoh ekstrim tentang penjualan yang tidak bersifat 
pribadi adalah penjualan melalui pos (mail order), melalui internet atau e-mail, di mana 
Anda bahkan tidak pernah bertemu dengan pelanggan (pelanggan mengirim pesanan dan 
pemilik mengirimkan barangnya). 
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Handout 

Code 
EN-1.3-HO2 

Unit Pembelajaran 3 

Alasan-alasan untuk bekerja digaji atau membuka 
usaha sendiri 

HO 2 

 
Untuk mengakomodasi: 

4. PERISTIWA KRITIS (Ekonomi, Psikologis, Sosiologis) 

• Mewarisi kekayaan keluarga 

• Dipecat/rasionalisasi/dipensiun 

• Dimutasikan ke pekerjaan lain atau lokasi lain 

• Ditantang oleh orang yang Anda kenal/mengikuti yang lain 

• Kurang senang dengan atasan atau rekan kerja Anda 

• Tidak ada lowongan pekerjaan setelah lulus sekolah atau kursus keterampilan 

 

5. ALASAN PRAKTIS (Ekonomi, Psikologis, Sosiologis) 

• Sebagai mata pencaharian dan/atau untuk menjadi kaya 

• Sebagai persiapan untuk pensiun. Yaitu, sebagai “kegiatan” dalam masa pensiun atau 

memperoleh penghasilan tambahan, atau kedua-duanya 

• Untuk penghasilan tambahan dan memupuk modal, seperti dalam real estate. 

• Untuk perisai pajak atau penghapusan usaha 

• Sesuatu untuk mengisi waktu luang (menghilangkan rasa bosan) 

• Untuk menciptakan tujuan bersama bagi keluarga, membangun kebersamaan. 

 

6. ALASAN PRIBADI ABSTRAK (Ekonomi, Psikologis, Sosiologis) 

Beberapa alasan pribadi yang abstrak adalah: 

• Untuk kepuasan emosional, realisasi harga diri, citra diri, melihat kreativitas Anda 

berkembang dan meluas. 

• Menghindari bekerja di bawah orang lain 

• Agar mempunyai jam kerja yang fleksibel – kebebasan melakukan apa saja 

• Agar tidak harus mengikuti perintah 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.3-TN2 
Unit Pembelajaran 3 

Kompetensi Untuk Kewirausahaan Yang 
Sukses 

Minggu 9 
sampai 11 

Sasaran: Memungkinkan mahasiswa mengidentifikasi dan menggambarkan 
kompetensi-kompetensi pokok yang diperlukan untuk mendirikan bisnis kecil 
yang sukses. 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Sampaikan tujuan-tujuan sesi ini. Kemudian selenggarakan 
sesi curah pendapat mengenai kompetensi-kompetensi utama 
yang diperlukan untuk kewirausahaan yang sukses. 
Tayangkan TRANSPARAN 1 

10’ Diskusi 
terbuka 

EN-1.3-
TR1. 

Dengan TRANSPARAN 2 dan catatan “Konsep dan Teori” di 
bawah ini, definsisikan dan jelaskan 3 kompetensi itu satu per 
satu. 

5’ Kuliah EN-1.3-
TR2 

Selenggarakan latihan curah pendapat atau bagi kelas 
menjadi beberapa kelompok. Minta mahasiswa menyebutkan 
faktor-faktor pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang 
mereka anggap penting untuk keberhasilan dalam bisnis. 

15’ Curah 
pendapat/ 
latihan 
kelompok 

Flipchart 

Tuliskan semua yang disebutkan mahasiswa atau kelompok 
itu pada papan tulis atau flipchart. Berikan HANDOUT 4 
kepada mahasiswa dan bandingkan/bahas perbedaan antara 
handout dengan respon mahasiswa. 

15’ Diskusi 
terbuka 

EN-1.3-
HO3 

Minta mahasiswa menilai diri mereka sendiri dengan 
mengerjakan kuis pada EN-1.3-AI1. Setelah selesai, 
mahasiswa harus menghitung semua pertanyaan yang 
dijawab (a) dan menuliskan jumlahnya. Mereka juga 
menghitung jawaban (b) dan (c). Tayangkan TRANSPARAN 3 
dan bahas hasilnya. 

15’ Latihan 
individu 

EN-1.3-AI1 

EN-1.3-
TR3 

Tunjukkan, dengan contoh-contoh, bahwa memiliki hanya satu 
atau bahkan dua kompetensi saja tidak akan cukup untuk 
membuka dan menjalankan bisnis yang sukses.  

Akhirnya, jelaskan bahwa kekurangan satu atau dua 
kompetensi tidak berarti dunia kiamat sepanjang menjangkut 
pembukaan usaha, karena sebagian besar kompetensi itu bisa 
dikembangkan atau diperoleh sewaktu-waktu. Sebagai contoh, 
tunjukkan bahwa suatu tim yang terdiri atas dua orang atau 
lebih dapat mengimbangi kekurangan kompetensi pada satu 
orang. 

10’ Kuliah Catatan 
“Konsep 
& Teori” 

Minta mahasiswa menuliskan kompetensinya masing-masing 
pada EN-1.3-AI2 

10’ Latihan 
individu 

EN-1.3-AI2 

Bagi kelas menjadi beberapa kelompok, di mana masing-
masing individu menyajikan dan memberikan pembenaran 
atas kompetensinya. 

10’ Diskusi 
terbuka 
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Konsep & Teori 
 
Kompetensi untuk kewirausahaan yang sukses 
 
Ada tiga kompetensi utama untuk kewirausahaan yang sukses. Ketiga hal tersebut adalah: 
 
• Sekumpulan pengetahuan 
• Satu set keterampilan 
• Satu gugus ciri-ciri pribadi 
 
Ketiganya dibahas satu per satu sebagai berikut: 
 
Pengetahuan 
Pengetahuan adalah suatu set atau kumpulan informasi yang disimpan, yang dapat 
dipanggil sewaktu-waktu dibutuhkan. Pengetahuan di bidang bisnis dapat dimanifestasikan 
sebagai informasi mengenai, atau pengenalan terhadap aspek-aspek seperti: 
 

• peluang bisnis • pasar 

• pelanggan • pesaing 

• proses produksi • masalah teknis 

• manajemen bisnis • sumber-sumber bantuan 
 
Namun pengetahuan tentang bisnis atau kewirausahaan tidak cukup untuk keberhasilan 
membuka dan menjalankan bisnis – sama halnya dengan, misalnya, membaca atau 
mempelajari penerbangan, mengemudi atau berenang tidak akan cukup membuat Anda 
mampu menerbangkan pesawat, mengendarai mobil atau berenang dikolam. 
 
Keterampilan 
Keterampilan adalah kemampuan menerapkan pengetahuan dan dapat diperoleh atau 
dikembangkan melalui latihan seperti menerbangkan pesawat, mengemudi mobil, atau 
berenang. Dalam bidang bisnis, sangat mungkin membedakan antara keterampilan teknis 
dengan manajemen. Beberapa contoh terdapat di bawah ini: 
 

Teknis Manajemen 

• rekayasa • pemasaran (termasuk penjualan) 

• computer • manajemen keuangan 

• pertukangan • organisasi 

• mekanik • perencanaan 

• jasa boga (catering) • kepemimpinan 
 
Pengetahuan dan keterampilan cukup mudah untuk diperoleh dan dikembangkan. 
Sebaliknya, sifat membutuhkan waktu untuk dikembangkan dan tidak mudah diubah atau 
diperoleh. 
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Ciri-ciri pribadi 
Ciri-ciri pribadi telah didefinisikan sebagai kumpulan kualitas atau sifat unik yang 
membentuk kepribadian seorang individu. Dalam sebuah studi lintas-budaya di India, Malawi 
dan Ekuador, diidentifikasi 14 ciri pribadi kewirausahaan (PEC) yang tampak 
menggambarkan perilaku wirausahawan yang sukses. Penelitian tersebut dibiayai oleh 
USAID dan dilakukan oleh McBer & Company dan Management Sustems International.  
 
Ke-14 PEC tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 
 

• mengambil inisiatif • melihat peluang dan bertindak 

• tekun/ulet • mencari sendiri informasi  

• mengutamakan mutu yang tinggi • komitmen memenuhi kontrak 

• berorientasi pada efisiensi • merencanakan secara sistematis 

• memecahkan masalah dengan cara asli • menunjukkan kepercayaan diri 

• mengambil resiko yang diperhitungkan • tegas, meyakini keputusan 

• persuasif • menggunakan strategi yang 
berpengaruh 

 
Hal tersebut secara singkat digambarkan di bawah ini. 
 
Seseorang yang tidak memiliki ketiga kompetensi tersebut kemungkinan besar akan 
menemukan kesulitan dalam menjalankan bisnisnya secara sukses. 
 
Apa yang terjadi jika seseorang memiliki: 
 
• Pengetahuan dan keterampilan saja 

Seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan saja kemungkinan tidak akan 
bertahan lama, sekalipun ia dapat memulainya. Sebagai contoh, tanpa ciri-ciri pribadi 
yang sesuai, ia mungkin akan menunjukkan sedikit keuletan bila menghadapi hambatan 
besar; atau orang tersebut tidak akan melihat atau bertindak dengan adanya peluang; 
atau ia tidak akan mau mengambil risiko yang diperhitungkan dalam bisnisnya. 

 
• Pengetahuan dan ciri-ciri pribadi saja 

Seseorang dengan hanya pengetahuan dan kepribadian mungkin tidak akan 
menemukan sesuatu yang bernilai untuk menerapkan keduanya, tanpa keterampilan 
teknis. Atau mereka akan merasa bahwa mereka terlalu tergantung pada pihak luar, dan 
karena itu, mungkin terlalu rapuh. Solusinya mungkin mencari partner atau pegawai 
dengan keterampilan yang dibutuhkan. 

 
• Keterampilan dan ciri pribadi saja 

Seorang wirausahawan potensial dengan keterampilan dan pribadi kewirausahaan, tapi 
kurang memiliki pengetahuan, mungkin dapat memulai bisnis. Dalam lingkungan yang 
kompetitif, bagaimanapun, minimnya pengetahuan atau pengenalan pada, misalnya, 
pelanggan, atau pasar (termasuk perkembangannya) dapat berakhir pada kegagalan. 
Informasi adalah penting bagi bisnis apapun untuk dapat berhasil. 

 
 
 
 



 

 66

Kode 
EN-1.3-TR1 Bagaimana memperbaiki PEC saya? 

Topik 1.3.2 
Transparan 1/3 

Diagram – Kompetensi-kompetensi pokok 
untuk kewirausahaan yang berhasil 

Minggu 9, 
Jam 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGETA-
HUAN

KETE-
RAMPIL-

AN 

KEPRI-
BADIAN 

USAHA 
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Kode 
EN-1.3-TR2 Bagaimana memperbaiki PEC saya? 

Topik 1.3.2 
Transparan 2/3 

Kompetensi-kompetensi pokok yang 
dibutuhkan bagi kewirausahaan yang sukses 

Minggu 9, 
Jam 3 

 
 
 

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai: 

• Sekumpulan pengetahuan 

• Seperangkat keterampilan 

• Satu gugus sifat atau ciri pribadi 
 
 
 

Definisi 

• Pengetahuan terdiri dari satu set atau kumpulan 

informasi yang disimpan, yang dapat dipanggil 

kembali sewaktu-waktu dibutuhkan. 

• Keterampilan adalah kemampuan menerapkan 

pengetahuan. 

• Ciri-ciri pribadi adalah kumpulan dari kualitas 

atau karakteristik yang membentuk kepribadian 

seseorang. 
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Handout 

Kode 
EN-1.3-HO3 

Unit Pembelajaran 3 
Kompetensi Pokok Yang Dibutuhkan Untuk Kewirausahaan 

Sukses Dalam Usaha Kecil 
 

Berikut ini adalah daftar contoh-contoh kompetensi yang dibutuhkan untuk mendirikan dan 
mengelola usaha kecil yang sukses : 

Pengetahuan 
Memiliki informasi tentang, atau mengenal hal-hal berikut ini: 

• peluang bisnis • pasar 

• pelanggan • pesaing 

• proses produksi • masalah teknis 

• manajemen bisnis • sumber-sumber bantuan 
 

Keterampilan 
Dapat berupa keterampilan teknis atau manajemen. Berhubungan dengan kemampuan 
melakukan pekerjaan atau fungsi di bidang-bidang seperti: 

Teknis Manajemen 

• rekayasa • pemasaran (termasuk penjualan) 

• computer • manajemen keuangan 

• pertukangan • organisasi 

• mekanik • perencanaan 

• jasa boga (catering) • kepemimpinan 
 

Ciri-ciri pribadi 
Ciri-ciri pribadi wirausahawan yang sukses: 

• mengambil inisiatif • melihat peluang dan bertindak 

• tekun/ulet • mencari sendiri informasi  

• mengutamakan mutu yang tinggi • komitmen memenuhi kontrak 

• berorientasi pada efisiensi • merencanakan secara sistematis 

• memecahkan masalah dengan cara asli • menunjukkan kepercayaan diri 

• mengambil resiko yang diperhitungkan • tegas, meyakini keputusan 

• persuasif • menggunakan strategi yang 
berpengaruh 
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Kode 
EN-1.3-AI1 Bagaimana memperbaiki PEC saya? 

Topik 1.3.2 
Tugas Individu 

1/3 

Kuis Evaluasi Diri mengenai Sifat-sifat 
Pribadi untuk Kewirausahaan 

Minggu 9 

 
Untuk setiap pertanyaan, beri tanda pada jawaban yang menurut Anda paling 
mendekati. Jawablah dengan jujur: Dalam pertanyaan ini tidak ada jawaban benar 
ataupun salah. 
 
1. a. Saya melakukan pekerjaan atas inisiatif sendiri. Tidak perlu ada orang yang 

memberitahu saya untuk memulai. 
 b. Jika seseorang telah mendorong saya untuk memulai, saya dapat melanjutkannya 

dengan baik. 
 c. Santai saja. Saya tidak bekerja keras kecuali jika terpaksa. 
   

2. a. Saya menyukai orang. Saya dapat bergaul dengan siapapun. 
 b. Saya memiliki banyak teman – saya tidak membutuhkan lagi orang lain. 
 c. Saya menganggap semua orang sebagai saudara. 
   

3. a. Saya bisa mengajak banyak orang mengikuti saya ketika saya memulai sesuatu. 
 b. Saya dapat memberi perintah jika seseorang mengatakan apa yang harus kita 

lakukan. 
 c. Saya biarkan orang lain memulai kegiatan. Kemudian saya akan mengikuti jika 

saya ingin. 
   

4. a. Saya suka mengambil tanggung jawab atas suatu pekerjaan dan saya menjamin 
penyelesaiannya. 

 b. Saya akan mengambil alih jika terpaksa, tapi saya lebih suka membiarkan orang 
lain yang bertanggung jawab. 

 c. Selalu ada orang di sekitar kita yang ingin menonjolkan kepintarannya. Saya beri 
ia kesempatan. 

   
5. a. Saya suka membuat rencana sebelum memulai. Saya biasanya menjadi orang 

yang mempersiapkan segala sesuatunya jika teman – teman saya ingin 
melakukan sesuatu. 

 b. Saya akan mengerjakannya semua kecuali jika pekerjaan menjadi terlalu sulit. 
Kemudian saya menyerah. 

 c. Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya kemudian sesuatu datang dan 
mengacaukan semuanya. Jadi saya hanya mengerjakan yang sudah ada di depan 
saya. 

   
6. a. Saya dapat terus bekerja selama saya mau. Saya tidak keberatan bekerja keras 

untuk sesuatu yang saya inginkan. 
 b. Saya akan bekerja keras untuk beberapa lama, tapi jika sudah cukup, saya akan 

berhenti. 
 c. Saya tidak melihat Anda bekerja keras di mana pun. 
   

7. a. Saya dapat memutuskan dengan cepat jika saya terpaksa. Ini biasanya berakhir 
dengan baik pula. 

 b. Saya dapat memutuskan jika saya punya banyak waktu. Jika saya harus berpikir 
cepat, nantinya saya akan merasa seharusnya saya mengambil keputusan yang 
lain. 

 c. Saya tidak suka menjadi pengambil keputusan. Saya kuatir akan melakukan 
kesalahan. 
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8. a. Orang dapat percaya apa yang saya katakan. Saya tidak mengucapkan hal-hal 

yang tidak saya maksudkan. 
 b. Seringkali saya berusaha berbicara jujur, tapi terkadang saya hanya mengatakan 

hal-hal yang paling mudah. 
 c. Mengapa saya harus mengatakan yang sebenarnya jika orang lain tidak 

mengetahui bedanya? 
   

9. a. Jika saya sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, saya tidak membiarkan 
apa pun menghalangi saya. 

 b. Saya biasanya menyelesaikan apa yang sudah saya mulai – jika tidak terjadi 
kesalahan. 

 c. Jika sesuatu yang telah saya mulai tidak berjalan dengan semestinya, saya 
berhenti atau menyerah. Mengapa harus kuatir? 

   
10. a. Saya dalam kondisi sehat. Selalu tidak pernah kehabisan tenaga! 

 b. Saya memiliki cukup energi untuk banyak hal yang ingin saya lakukan. 
 c. Saya kehabisan energi lebih cepat daripada teman-teman saya. 
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Kode 
EN-1.3-TR3 Bagaimana memperbaiki PEC saya? 

Topik 1.3.2 
Transparan 3/3 

Kuis Penilaian Diri atas Ciri-ciri Pribadi 
untuk Kewirausahaan – Arti Penilaian 

Minggu 9, 
Jam 3 

 
 

 Sebagian besar a, misalnya 7 sampai 10 – Anda mungkin 
memiliki segala yang diperlukan untuk menjalankan usaha 

 Sedikit a dan sebagian besar b, misalnya jumlah a kurang 
dari 7 atau jumlah b 7 sampai 10 – Anda cenderung 
menjumpai lebih banyak kesulitan darpada yang bisa anda 
atasi sendiri dalam menjalankan bisnis. Anda disarankan 
mencari satu atau dua mitra yang kuat dalam hal-hal di 
mana Anda memiliki kelemahan. 

 Sebagian besar c, misalnya jumlah c 7 sampai 10 dan 
selebihnya yang lain – Membuka dan menjalankan bisnis 
Anda sendiri mungkin bukan pilihan yang layak bagi 
Anda saat ini. Jika Anda ingin tetap menempuh karir ini, 
Anda perlu bekerja keras untuk memperoleh kompetensi 
yang diperlukan. Atau, Anda bisa bekerja pada perusahaan 
atau melakukan pekerjaan lain yang mungkin sama 
nilainya tapi lebih menarik bagi Anda. Jangan putus asa! 
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Kode 
EN-1.3-AI2 Bagaimana memperbaiki PEC saya? 

Topik 1.3.2 
Tugas Individu 

2/3 
Kompetensi Individu 

Minggu 9 

 
 

Tuliskan kompetensi pribadi Anda pada tabel di bawah ini. 

Pengetahuan 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Keterampilan 
Teknis  Manajemen 

_________________________  _________________________ 
_________________________  _________________________ 
_________________________  _________________________ 
_________________________  _________________________ 
_________________________  _________________________ 

Sifat/Kepribadian 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.3-TN3 
Unit Pembelajaran 3 

Pengetahuan tentang diri sendiri, visi dan 
penetapan tujuan 

Minggu 9 
sampai 11 

Sasaran: - Memungkinkan mahasiswa memahami bahwa pengetahuan tentang 
diri sendiri dan penetapan tujuan penting artinya bagi setiap orang 
yang ingin sukses dalam hidupnya. 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Minta beberapa mahasiswa menyebutkan kompetensi 
mereka kepada seluruh kelas. Ambil contoh-contoh itu untuk 
menjelaskan arti penting wirausahawan sebagai pribadi bagi 
keberhasilan bisnis. 

‘5 Kuliah Catatan 
pengajaran 

Pengetahuan tentang diri sendiri 

Pakai konsep “JOHARI Window” (lihat catatan Konsep & 
Teori) untuk menjelaskan betapa pentingnya seorang 
wirausahawan/wati mengetahui dirinya sendiri dan 
menggunakan umpan balik dari orang lain untuk 
memperbaiki kelemahan-kelemahannya. 

‘25 Diskusi 
pleno 

Kuliah 

Flipchart 

EN-1.3-HO4 

Nilai-nilai 

Tanya mahasiswa apakah yang mereka pahami tentang 
“nilai-nilai”. Jelaskan arti nilai-nilai pribadi. Jelaskan bahwa 
kehadiran kita di sini penting artinya bagi kita secara pribadi 
dan akan mempengaruhi arah perjalanan hidup kita. 

‘5 Kuliah Catatan 
pengajaran 

Pergunakan catatan mengenai visi dan tujuan pada huruf D 
Konsep & Teori berikut ini untuk memperkenalkan konsep 
visi serta menjelaskan perbedaan antara visi dengan tujuan. 
Tekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dalam 
hidup kita.  

‘25 Kuliah Flipchart 

Catatan 
pengajaran 

Konsep & teori 

A. Pengetahuan tentang diri sendiri 
Pribadi wirausahawan sangat penting artinya bagi keberhasilan atau kegagalan bisnisnya. Dia 
adalah orang yang harus mengelola bisnisnya, membuat keputusan, memotivasi dan 
mengendalikan karyawannya, bernegosiasi dengan pelanggan, mengatur dan mengendalikan 
uang, dsbnya. 

Bagi mereka yang merencanakan terjun dalam bisnis sangat penting artinya mula-mula 
mengetahui dirinya sendiri: apakah kelebihan-kelebihan pribadi saya, apa kekuatan dan 
kelemahan-kelemahan saya, apakah saya orang yang tepat untuk berkecimpung di bidang 
bisnis? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Anda harus secara kritis menilai perilaku dan sikap 
Anda sendiri: 
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- apa yang Anda ketahui mengenai perilaku Anda sendiri (pengetahuan tentang diri 
sendiri) dan apa yang diketahui orang lain tentang diri Anda? 

- apakah nilai-nilai (pribadi) dalam kehidupan Anda? 
- visi apa yang Anda miliki? 
- apa tujuan-tujuan dalam hidup Anda? 

Pengetahuan tentang diri sendiri 

Cara yang mudah dan menarik untuk memperkenalkan konsep pengetahuan tentang diri sendiri 
adalah Johari window, yang diberi nama sesuai dengan nama penemunya Joe Luft dan Harry 
Ingam. Dalam model ini diri sendiri dilihat seolah-olah melalui suatu jendela. 

B. Nilai-nilai 
Nilai adalah suatu kepercayaan (permanen) bahwa sesuatu perilaku/sikap (misalnya jujur, baik 
hati), atau suatu keadaan yang mapan (misalnya kemanan, penyelamatan), lebih disukai oleh 
pribadi maupun  masyarakat daripada kebalikan atau lawannya. 

Nilai berfungsi sebagai standar untuk membimbing perilaku kita atau untuk mengevaluasi, 
menilai atau menyalahkan diri kita sendiri maupun orang lain. Nilai-nilai itu berkaitan dengan 
harga diri kita dan makna yang kita cari dalam hidup kita. 

Jenis masa depan yang ingin diwujudkan oleh seseorang banyak bergantung kepada nilai-nilai 
pribadi yang dianutnya. 

C. Menetapkan tujuan dalam hidup 
Tujuan dapat membantu memberi arti dan arah bagi hidup kita. Tujuan dapat membantu kita 
dalam: 

− menggunakan kemampuan kita dengan lebih maksimum dan lebih efektif 
− mengembangkan potensi kita 
− menggunakan sumberdaya, waktu dan waktu kita secara lebih efektif 
− mengubah diri kita sendiri 
− mengambil keputusan dan membuat rencana 

Untuk menetapkan tujuan yang bemakna dan bisa dicapai kita perlu mengetahui diri kita sendiri. 

Apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya? Apa yang suka kita lakukan? Apa kekuatan-
kekuatan kita? Bagaimana kita bisa membangun atas dasar kekuatan-kekuatan kita? Bagaimana 
kita bisa mengubah diri kita? 

Tujuan membantu kita membandingkan apa yang ingin kita lakukan dengan apa yang 
sesungguhnya kita lakukan sekarang. Tujuan juga memotivasi kita untuk melaksanakan 
perubahan-perubahan yang kita inginkan, dan memperkuat upaya kita untuk berubah. Jika kita 
menetapkan tujuan,  tujuan itu di satu pihak harus cukup menantang tapi di lain pihak juga harus 
realistis. Kita harus menilai peluang-peluang dan situasi kita dengan cermat. Tujuan-tujuan apa 
yang realistis dan dalam jangkauan kita? Jika kita menetapkan tujuan yang tidak realistis, kita 
tidak bisa mencapainya, dan hal ini akan menimbulkan frustasi dan kekecewaan. 

Kita bisa membedakan antara tujuan jangka panjang dengan tujuan jangka pendek: 

Tujuan jangka panjang: menyangkut arah umum hidup kita, karir kita, ambisi kita, 
perkembangan pribadi kita, dsbnya. 

Untuk menetapkan tujuan jangka panjang kita perlu berkonsultasi dengan hati kita di samping 
otak kita. 
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Tujuan jangka pendek: menyangkut kehidupan kita sehari-hari selama jangka waktu tertentu. 
Tujuan jangka pendek lebih berorientasi pada tindakan. Tujuan jangka pendek bisa terkait 
dengan peningkatan keterampilan, pembinaan hubungan, pemecahan masalah dsbnya. 

Akhirnya tujuan-tujuan kita, khususnya tujuan jangka pendek kita, harus akurat, kongkrit dan 
terukur. 

D. Visi dan Sasaran 
Tulis pada flipchart pernyataan-pernyataan berikut ini: 

• Masa depan tidak sekedar berarti tidak adanya masalah-masalah saat ini, oleh karena itu 
• “masalah” sebagai titik tolak berpikir mengenai masa depan membatasi fantasi Anda 

mengenai masa depan yang positif. 

Tanya kepada mahasiswa apa pendapat mereka mengenai pernyataan-pernyataan itu? Coba 
menarik kata-kata kunci VISI dan SASARAN dari diskusi/reaksi mahasiswa. 

Sebagai gantinya, jika Anda berpendapat pernyataan-pernyataan tersebut di atas terlalu 
“intelek” mulailah langsung dengan pendekatan yang diuraikan berikut ini. 

Pertama, melalui teknik Tanya-Jawab kembangkan bersama mahasiswa pengertian visi 
dengan membahas siapa-siapa yang dikenal sebagai para pemikir di kalangan masyarakat. 

• Siapa dalam masyarakat kita yang perlu memiliki visi atau sudah memiliki visi? (politisi, 
pemimpin agama, artis, dsbnya.) CONTOH. Cari contoh dari mahasiswa dan/atau pakai 
contoh yang bisa mereka kenali. Di tingkat dunia bisa dipakai contoh tokoh-tokoh seperti 
Gandhi, orang yang berhasil memobilisasi jutaan rakyat hanya karena dia memiliki visi, 
begitu juga halnya dengan Martin Luther King. Namun sejauh mungkin pakai contoh 
lokal. 

• Simpulkan bahwa tidak hanya tokoh-tokoh tersebut di atas yang memiliki visi, tetapi 
setiap individu memiliki visi (atau mungkin impian) meskipun dia tidak merumuskannya 
secara rinci. Visi adalah mimpi yang “layak” atau suatu sasaran yang berjangka sangat 
panjang. Minta beberapa relawan menggambarkan visinya, atau dengan kata lain “Apa 
yang ingin mereka lakukan dalam hidup mereka?”. Barangkali, banyak mahasiswa yang 
menyampaikan ide yang lebih merupakan sasaran daripada visi. Coba cari contoh yang 
baik untuk visi dan satu contoh lagi yang lebih merupakan suatu sasaran. 

• Bimbing mahasiswa ke arah diskusi mengenai perbedaan antara Sasaran dan Visi. 
Siapkan kartu metaplan untuk pernyataan-pernyataan berikut ini: 

VISI SASARAN 
• Berjangka sangat panjang – tanpa akhir • Terbatas waktu, jadual yang tetap 
• Seperti impian (yang layak) • Kenyataan langsung dan bisa dicapai 
• Tanpa akhir • Indikator-indikator teruji, angka-angka 
• Indah, seperti mimpi • Kongkrit dan akurat 
• Lebih luas daripada sasaran • Specifik 
• Tidak sekedar tidak adanya masalah • Berorientasi pada masalah 

VISI seringkali menggunakan bahasa yang berbeda: metafora – jika Anda ingin 
menggunakan metafora, pastikan bahwa Anda memiliki contoh-contoh yang jelas. Lebih baik 
tidak menggunakannya sampai nanti agar tidak membebani pikiran mahasiswa. 

Kesimpulan dari sesi ini adalah bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki suatu 
visi/impian. Pada tahap ini, tidak relevan apakah visi itu telah dirumuskan dan/atau dituliskan 
pada kertas. Selanjutnya, perlu dsimpulkan bahwa para wirausahawan memiliki visi dan 
wirausahawan-wirausahawan yang paling sukses seringkali memiliki visi yang sangat jelas 
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mengenai apa yang ingin mereka capai (Contoh – sampaikan contoh ini dengan teknik 
Tanya-Jawab lagi: Siapa orang terkaya di dunia ? Mengapa? dsbnya.) 

Orang terkaya di dunia dewasa ini, Bill Gates, beberapa tahun yang lalu mengatakan, dalam 
10 tahun akan ada PC di setiap rumah orang Amerika. Pada waktu itu setiap orang 
menertawakan pernyataan itu. Tapi dewasa ini visi itu menyadi kenyataan dan membuat Bill 
Gates menjadi orang terkaya di dunia. Contoh lain adalah seorang pengusaha Sudan yang 
mendirikan CelTel dan baru-baru ini menjual perusahaannya seharga $ 5 milyar. 

Ini adalah pertama kali pokok bahasan ini (visi – sasaran) diperkenalkan. Pokok bahasan ini 
merupakan suatu konsep yang tidak selalu cepat dipahami oleh banyak mahasiswa dan oleh 
karena itu penting artinya mengulang pembahasannya secara berkala untuk memastikan 
bahwa semua mahasiswa memahami konsep ini dan memahami pentingnya merumuskan 
tujuan-tujuan yang jelas. Sekali lagi, pengulangan sangat diperlukan. 

Kesempatan berikutnya untuk menyinggung pokok bahasan ini adalah ketika mahasiswa 
melaporkan tugas individunya pada Minggu 10 dan 11. Ketika menanggapi hasil dari tugas-
tugas tersebut, penting artinya menarik perhatian mahasiswa pada elemen-elemen yang 
berkaitan dengan visi, penetapan tujuan, perencanaan sistematis, dsbnya. 

Menetapkan sasaran: Apa yang ingin Anda lakukan. 
Sasaran harus ‘SMART’: 

- Specific (spesifik). Misalnya: “Saya ingin membuka toko sepatu”. Bukan: Saya ingin 
membuka usaha. 

- Measurable (terukur). Misalnya: Saya berharap bisa menjual 20 pasang sepatu per 
hari. Dari satu pasang sepatu saya berharap bisa memperoleh laba $ 10. 

- Achievable (mungkin dicapai). Anda harus mampu mencapai sesuatu yang telah 
Anda sepakati. 

- Realistic. Sasaran Anda harus realistis. Bukan suatu mimpi siang! 
- Time bound (memiliki batas waktu yang jelas). Misalnya: tanggal 30 April saya akan 

membuka usaha saya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specific  (spesifik) 
 

Measurable (terukur) 
 

Achievable (dapat dicapai) 
 

Realistic (realistis) 
 

Time-bound (dijadualkan) 
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Handout 

Kode 
EN-1.3-HO4 

Unit Pembelajaran 3 

Keuntungan dan kendala mempekerjakan diri 
sendiri 

 

 
Model ”Johari Window” 
 

Wilayah Umum: Ini adalah wilayah yang diketahui orang itu sendiri maupun orang lain. Jendela 
kehidupan Anda ini juga disebut wilayah terbuka. Perilaku di wilayah ini adalah perilaku di 
mana seseorang tidak defensif, perilaku yang tidak asing atau yang dikenal oleh dirinya sendiri 
maupun orang lain.  

Wilayah Rahasia: Ini adalah wilayah di mana seseorang mengetahui tentang dirinya sendiri tapi 
tidak diketahui orang lain. Jendela ini juga disebut wilayah yang disembunyikan. Ini adalah 
wilayah di mana seseorang menyimpan rahasia mengenai dirinya sendiri. Rahasia disimpan 
karena takut terhadap reaksi orang lain kepada rahasia itu. Rahasia bisa menyangkut perasaan, 
sikap dan perilaku. 

Wilayah Buta: Ini adalah wilayah dalam diri seseorang yang diketahui orang lain tapi tidak 
diketahui oleh orang itu sendiri. Wilayah ini tetap buta bagi diri seseorang karena orang lain 
yang mengetahui wilayah ini tidak memberitahu yang bersangkutan karena kuatir akan 
menyinggung perasaannya. Jendela ini juga disebut wilayah nafas buruk Anda. 

Wilayah Tidak Diketahui: Ini adalah wilayah yang tidak diketahui oleh seseorang maupun orang 
lain di sekitarnya, tapi di wilayah inilah banyak terdapat potensi dan kecerdasan yang 
tersembunyi atau tidak diketahui. Orang lain akan menyebut wilayah ini “masa mendatang”, 
wilayah yang belum ditemukan. 
 
 
     Saya ketahui  Tidak saya ketahui 
 
 
 
 
  Diketahui  

orang lain 
 
 
 
 
  Tidak diketahui  

orang lain 
 
 
 
 

 

 
 

WILAYAH 
UMUM 

WILAYAH 
BUTA 

WILAYAH 
RAHASIA 

WILAYAH 
TIDAK 

DIKETAHUI 
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Kode 
EN-1.3-AI3 Bagaimana memperbaiki PEC saya? 

Topik 1.3.2 
Tugas Individu 

3/3 

Bagaimana memperbaiki potensi 
pribadi saya 

Minggu 10 
atau 11 

Sasaran: mahasiswa harus bisa menemukan cara-cara untuk memperbaiki 
potensi pribadinya untuk menjadi wirausahawan 

Sebelum mengerjakan tugas:  
Persiapan di kelas (Minggu 9):  
Beritahu kelas bahwa latihan/tugas ini adalah latihan individu. 
Jelaskan kepada mahasiswa bahwa mereka akan pergi ke lapangan untuk 
menemukan cara bagaimana memperbaiki kompetensi mereka. Mereka harus 
mengingat kembali latihan mengenai kompetensi individu yang mereka kerjakan di 
kelas pada minggu 9 (EN-1.3-AI2). 
Masing-masing mahasiswa harus memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

1. kompetensi individu mana yang tidak saya miliki, atau kompetensi mana yang 
masih lemah, sesuai dengan pengukuran saya sendiri 

2. cara-cara apa yang terbaik untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ini 
3. rencana tindakan pribadi apa yang harus saya buat untuk memperbaiki 

kompetensi saya (termasuk penetapan tujuan pribadi). 
Bagikan HANDOUT EN-1.3-HO5 dan minta mahasiswa memikirkan kompetensi-
kompetensi mana yang perlu diperbaiki dan cara-cara apa yang mungkin dipakai 
untuk memperbaikinya. 
Sebelum meninggalkan kelas, masing-masing mahasiswa harus menyebutkan 
sekurang-kurangnya 3 kompetensi yang perlu diperbaiki dan mengajukan rencana 
tindakan singkat untuk memperbaikinya. 

Selama penugasan:  
Mahasiswa harus mengikuti rencana tindakan singkat yang telah mereka susun di 
kelas pada minggu 9. Rencana ini dapat disusun atas dasar tindakan-tindakan 
berikut ini: 

- mengunjungi seorang wirausahawan dan bertanya kepadanya bagaimana dia 
berhasil memiliki kompetensi ini dan/atau apa yang akan dia sarankan 
sebagai solusi yang mungkin untuk memperbaiki kompetensi ini 

- melakukan penelitian internet untuk menemukan solusi-solusi yang mungkin 
- mencari literatur yang membahas topik ini dan mengusulkan soludi-solusi 

yang mungkin 
- berbicara dengan nara sumber seperti dosen-dosen kewirausahaan, orang-

orang KADIN, bankir, dsbnya. 
- Membaca koran atau majalah yang khusus membidangi bisnis atau 

kewirausahaan 
- dsbnya. 
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Mahasiswa harus mencatat semua solusi yang mungkin, dan pilih solusi-solusi yang 
paling sesuai.  Sesudah itu, dengan menggunakan HANDOUT EN-1.3-HO6 mereka 
harus menulis laporan singkat mengenai kompetensi-kompetensi yang ingin mereka 
perbaiki, solusi-solusi yang mereka temukan dan mana yang mereka pilih. Mereka 
harus menggambarkan cara mereka melaksanakan rencana tindakan mereka itu. 

Setelah penugasan:  
Karena latihan/tugas ini adalah tugas individu dan sifatnya sangat pribadi, 
mahasiswa tidak perlu mempresentasikannya kepada kelompok. Namun demikian, 
mereka harus menyerahkan laporan mereka kepada dosen dan diadakan 
pembahasan individu secara singkat mengenai relevansi dan kelayakan rencana 
tindakan mereka itu. 
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Handout 

Kode 
EN-1.3-HO5 

Learning Unit 3 
Kompetensi yang diperlukan untuk 

kewirausahaan usaha kecil yang sukses 
 

 

Kompetensi-kompetensi apakah yang harus saya perbaiki? Bagaimana saya 
memperbaikinya? 

Pengetahuan 
Kompetensi yang perlu diperbaiki Bagaimana saya memperbaikinya? 

  
  
  

Keterampilan 
Teknis  

Kompetensi yang perlu diperbaiki Bagaimana saya memperbaikinya? 

  
  
  
Manajemen 

Kompetensi yang perlu diperbaiki Bagaimana saya memperbaikinya? 

  
  
  

Kepribadian 
Kompetensi yang perlu diperbaiki Bagaimana saya memperbaikinya? 
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Handout 

Kode 
EN-1.3-HO6 

Unit Pembelajaran 3 
Rencana tindakan – kompetensi yang perlu 

diperbaiki 
 

Kompetensi spesifik mana yang perlu/ingin saya perbaiki? 
Uraian: 
 
 
 

Apa solusi-solusi yang mungkin? 
 
 
 
 

Solusi-solusi mana yang saya pilih dan mengapa? 
 
 
 

Apa sasaran saya (penetapan tujuan)? 
 
 
 

Apa rencana tindakan saya? 
Tindakan (apa) Uraian (bagaimana) Tenggat waktu (kapan) 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.3-TN4 
Unit Pembelajaran 3 

Business Game – Module 2 
Minggu 10 

atau 11 
Sasaran: - Menyadari kompetensi individu dalam situasi wirausaha 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
ILO Business game. 
Beritahu mahasiswa bahwa mereka akan memainkan 
business game – Module 2.  Jelaskan bahwa modul ini 
banyak berbeda dengan Module 1, meskipun dasar-dasarnya 
sama. 
Bagi kelas sesuai dengan petunjuk permainan. Jelaskan 
aturan dasar permainan (Module 2). Tanya mahasiswa apa 
mereka punya pertanyaan. Siapkan semua kelompok untuk 
permainan. 

‘30 Kuliah ILO 
Business 
Game, 
Module 2 

Mainkan permainan. Pastikan bahwa semua kelompok 
mematuhi aturan permainan. 
PENTING: Sebagai fasilitator permainan, Anda harus 
menyelenggarakannya sedemikian rupa sehingga dapat 
mengamati kompetensi individu dalam diskusi terbuka 
berikut ini.  Berikan perhatian pada  

‘90 Permainan ILO 
Business 
Game 

Apa yang dapat kita pelajari dari permainan ini?  
Evaluasi permainan bersama dengan mahasiswa dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan: 
- Bagaimana jalannya permainan? 
- Apa yang benar, apa yang salah? Berikan motivasi. 
- Dapatkah hal ini terjadi dalam situasi hidup nyata? 
- Apa yang Anda pelajari dari permainan tentang 

kompetensi pribadi Anda: 
o MENCARI PELUANG 
o ULET 
o KOMITMEN PADA KONTRAK KERJA 
o MENUNTUT MUTU DAN EFISIENSI 
o BERANI MENGAMBIL RISIKO (Yang 

diperhitungkan) 
o MENCARI INFORMASI 
o MENETAPKAN TUJUAN 
o PERENCANAAN & PEMANTAUAN SECARA 

SISTEMATIS 
o PERSUASI DAN JARINGAN 
o PERCAYA DIRI 

‘60 Diskusi 
terbuka 

Flipchart 

Ikhtisarkan hasil diskusi dan berikan ulasan umum mengenai 
pelajaran yang bisa ditarik dari permainan itu. Dalam putaran 
ini, coba adakan diskusi mengenai kompetensi 
kewirausahaan, sebagai individu dan sebagai kelompok. 
Minta masing-masing mahasiswa menjelaskan kompetensi-
kompetensi mana yang perlu diperbaikinya di masa 
mendatang untuk menjadi wirausahawan/wati yang berhasil. 

‘30 Kuliah 
Diskusi 
terbuka 

Flipchart 
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Unit Pembelajaran  
LU 1.4 

 
Membangkitkan ide produk 

& ide bisnis 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-1.4-LP Rencana pelajaran halaman 84 
EN-1.4-TN1 Catatan dosen 1/7 halaman 85, 86, 87, 88 
EN-1.4-TR1 Transparan 1/5 halaman 89 
EN-1.4-TR2 Transparan 2/5 halaman 90 
EN-1.4-TR3 Transparan 3/5 halaman 91 
EN-1.4-HO1 Handout 1/5 halaman 92, 93, 94 
EN-1.4-TR4 Transparan 4/5 halaman 95 
EN-1.4-TR5 Transparan 5/5 halaman 96 
EN-1.4-AI1 Tugas individu 1/3 halaman 97 
EN-1.4-AI2 Tugas individu 2/3 halaman 98 
EN-1.4-AG1 Tugas kelompok halaman 99 
EN-1.4-AI3 Tugas individu 3/3 halaman 100 
EN-1.4-TN2 Catatan dosen 2/7 halaman 101, 102 
EN-1.4-HO2 Handout 2/5 halaman 103 
EN-1.4-TN3 Catatan dosen 3/7 halaman 104 
EN-1.4-HO3 Handout 3/5 halaman 105 
EN-1.4-TN4 Catatan dosen 4/7 halaman 106 
EN-1.4-TN5 Catatan dosen 5/7 halaman 107 
EN-1.4-TN6 Catatan dosen 6/7 halaman 108 
EN-1.4-HO4 Handout 4/5 halaman 109 
EN-1.4-TN7 Catatan dosen 7/7 halaman 110 
EN-1.4-HO5 Handout 5/5 halaman 111 
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Rencana Pelajaran 
Kode 

EN-1.4-LP 
Unit Pembelajaran 

Membangkitkan ide produk & ide bisnis 
Durasi 
16 jam5 

Kompetensi 
Utama 

• Mampu membangkitkan ide kegiatan usaha 

Tujuan Unit 
Pembelajaran 

Pada akhir Unit Pembelajaran ini, mahasiswa akan mengetahui bagaimana 
membangkitkan beberapa ide produk dan ide bisnis 
T1.1.12. Apakah ide produk dan/atau ide bisnis, dan mengapa ide-ide itu penting? 

T1.1.13. Bagaimana saya mengidentifikasi ide produk sebagai suatu peluang bisnis? 
– Termasuk pembicara tamu (Wirausahawan/pemilik UKM atau 
intrapreneur ) 

Topik 

T1.1.14. Bagaimana membangkitkan ide produk dan ide bisnis. Alat-alat praktis 

Kegiatan Uraian kegiatan secara urut Metode Bahan Durasi 

Minggu 12 IC (di kelas) 

a1.4.1.  

Apakah ide produk dan/atau 
ide bisnis? 

Curah pendapat 
Diskusi terbuka 
Kuliah 
Latihan 

EN-1.4-TN1 1 jam 45’

a1.4.2.  Latihan usaha dan 
membangkitkan ide 

Latihan EN-1.4-TN2 1 jam 15’

a1.4.3.  Perencanaan kegiatan Diskusi terbuka 
Latihan 

EN-1.4-TN3 1 jam 00’

Minggu 13 OC (di luar kelas) 

a1.4.4.  Pengorganisasian kegiatan: 
logistik 

Pendampingan 
Diskusi kelompok

EN-1.4-TN4 4 jam 00'

Minggu 14 OC (di luar kelas) 

a1.4.5.  Pelaksanaan dan realisasi 
kegiatan 

Latihan EN-1.4-TN5 4 jam 00'

Minggu 15 IC (di kelas) 

a1.4.6.  Persiapan presentasi hasil 
kegiatan 

Latihan kelompok EN-1.4-TN6 1 jam 00’

a1.4.7.  Evaluasi: kegiatan usaha 
terbaik di kelas 

Presentasi 
Diskusi terbuka 

EN-1.4-TN7 2 jam 00’

a1.4.8.  
Ikhtisar Unit Pembelajaran 
LU4 

Diskusi terbuka 
Kuliah 

EN-1.4-TN1 
(Konsep & 
teori) 

1 jam 00’

Jumlah waktu 16 jam
Catatan khusus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Minggu 13 – Minggu 15 @ 4 jam. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.4-TN1 
Learning Unit4 

Membangkitkan ide Minggu 12 

Sasaran: Memungkinkan mahasiswa untuk: 
a) memahami arti penting memiliki ide bisnis yang baik sebagai prasyarat 

untuk keberhasilan membuka bisnis dan untuk bisnis yang sudah ada. 
b) Mengetahui bagaimana membangkitkan ide-ide bisnis. 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Minta mahasiswa mendefinisikan ide bisnis. Tulis 
jawaban-jawaban mereka pada papan tulis atau 
flipchart. Tayangkan EN-1.4-TR1 dan bahas aspek-
aspek yang belum tercakup untuk membangun 
pengertian yang sama mengenai istilah ini. 

10’ Curah pendapat 
Diskusi terbuka 

EN-1.4-
TR1 

Tanya mahasiswa mengapa penting artinya 
membangkitkan ide. Tulis jawaban-jawaban mereka 
pada papan tulis atau flipchart. Dengan EN-1.4-TR2, 
bandingkan daftar jawaban mahasiswa dengan yang 
tertera pada transparan, dan bahas masalah-
masalah penting termasuk fakta-fakta bahwa 
membangkitkan ide bisnis perlu dilakukan baik 
sebelum maupun sesudah mendirikan bisnis. 

10’ Curah pendapat 
Diskusi terbuka 

EN-1.4-
TR2 

Pada tahap ini, minta mahasiswa memberikan 
contoh-contoh orang atau perusahaan di lingkungan 
mereka atau di tempat lain yang muncul dengan ide-
ide bisnis yang baik, serta alasan mereka 
menganggap ide-ide bisnis mereka itu baik. Arahkan 
diskusi pada beberapa alasan. 

10’ Diskusi terbuka  

Minta mahasiswa mengusulkan cara-cara 
membangkitkan ide bisnis. Tulis usul-usul mereka 
pada papan tulis atau flipchart. Tayangkan EN-1.4-
TR3 dan bandingkan dengan ususl-usul dari 
mahasiswa. Kemudian, arahkan diskusi pada butir-
butir penting, memberikan contoh-contoh dan 
ilustrasi. Bagikan HANDOUT EN-1.4-HO1 dan pakai 
sebagai bahan diskusi. 

15’ Curah pendapat 
Diskusi terbuka 

EN-1.4-
TR3 
EN-1.4-
HO1 

Dengan menggunakan EN-1.4-TR4 , perkenalkan 
konsep kreativitas dan jelaskan pentingnya konsep 
ini dalam membangkitkan suatu ide bisnis yang baik. 
Kemudian berikan latihan sembilan titik pada 
flipchart (lihat ilustrasi di bawah ini). Gambarkan 
sembilan titik pada flipchart dan minta mahasiswa 
menghubungkan ke-9 titik itu dengan 4 garis lurus 
dan tidak putus. Minta tiap individu membuat 
gambarnya masing-masing. Minta mahasiswa yang 
berhasil melakukannya menjelaskan sebelum 
memberikan kunci jawaban pada flipchart. Jelaskan 
bahwa solusinya keluar dari kotak titik, dan bahwa 
kita perlu memperluas imajinasi dan pemikiran kita di 
luar permasalahan yang tampak. 

10’ Kuliah 
Latihan 
Diskusi terbuka 

EN-1.4-
TR4 
Flipchart 
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Jelaskan konsep dan prinsip-prinsip curah pendapat 
(brainstorming) dengan menggunakan EN-1.4-TR5, 
dilengkapi dengan HANDOUT EN-1.4-HO1. Untuk 
memberikan pengalaman praktis tentang 
penggunaan teknik curah pendapat, katakan kepada 
mahasiswa bahwa mereka hanya mempunyai waktu 
5 menit untuk mengumpulkan sekurang-kurangnya 
selusin penggunaan dari salah satu barang berikut 
ini (pilih satu barang saja): 

• koran bekas 
• batu bata 
• baju bekas 
• kotak (terbuat dari karton atau kayu) 
• batang/tongkat 
• barang lain yang dipilih. 

15’ Kuliah 
Latihan 
Curah pendapat 

EN-1.4-
TR5 
EN-1.4-
HO1 

Sekarang bagi mahasiswa menjadi kelompok-
kelompok kecil yang terdiri atas 4 atau 5 orang dan 
katakan bahwa mereka akan melakukan sejumlah 
latihan untuk mempraktekkan konsep-konsep dan 
teknik-teknik yang dibahas selama ini. Pakai EN-1.4-
AI1, EN-1.4-AI2, EN-1.4-AG1 dan EN-1.4-AI3 secara 
berurut. Anda boleh menyelenggarakan perlombaan 
untuk ide-ide terbaik dari latihan-latihan itu dan 
berikan hadiah yang sesuai. 

45’ Latihan 
 

EN-1.4-AI1 
EN-1.4-AI2 
EN-1.4-
AG1 
EN-1.4-AI3 

Ikhtisarkan pokok-pokok pelajaran. 5’ Diskusi terbuka  

 
 
Konsep & Teori 
 
Mengapa Anda harus membangkitkan ide bisnis? 
Banyak alasan mengapa wirausahawan atau calon wirausahawan perlu membangkit ide 

bisnis. Berikut adalah beberapa di antaranya: 

• Anda membutuhkan sebuah ide – dan ide yang bagus – untuk bisnis. Sebagaimana 

dibahas sebelumnya, dilihat dari dasar pemikiran topik ini, ide yang bagus adalah 

penting untuk usaha bisnis yang sukses – untuk membuka sebuah bisnis dan untuk 

selanjutnya bertahan menghadapi persaingan. 

• Untuk merespon kebutuhan pasar. Pada dasarnya pasar terdiri atas pelanggan yang 

ingin agar kebutuhan dan keinginannya dipenuhi. Imbalan akan diperoleh orang atau 

perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan ini. 

• Perubahan mode dan kebutuhan membuka peluang bagi wirausahawan untuk 

merespon permintaan itu dengan ide, produk dan jasa baru. 

• Agar tetap memimpin persaingan. Ingat, jika anda tidak muncul dengan ide, produk 

dan jasa baru, pesaing anda akan berbuat demikian. Tantangannya adalah untuk 

berbeda atau lebih baik dari yang lain. 
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• Memanfaatkan teknologi – mengerjakan segala sesuatu lebih baik. Teknologi telah 

menjadi alat kompetitif yang utama di pasar dewasa ini, dengan laju perubahan yang 

memaksa banyak perusahaan untuk berinovasi. Ada beberapa perusahaan di dunia, 

yang beroperasi di industri elektronik dan peralatan rumah tangga, yang menghasilkan 

lusinan produk baru setiap bulan. Bagi perusahaan-perusahaan itu dan banyak 

perusahaan lain di pasar global dewasa ini, membangkitkan ide bisnis adalah sesuatu 

yang sangat menentukan. 

• Karena siklus hidup produk. Semua produk mempunyai umur terbatas. Seperti tampak 

dari bagan siklus hidup produk, bahkan produk-produk baru pun akhirnya akan 

ketinggalan zaman atau kuno. Dengan demikian, dibutuhkan perencanaan untuk produk 

baru dan pertumbuhannya. Kemajuan dan pertumbuhan perusahaan bergantung kepada 

kemampuannya memperkenalkan produk baru dan mengelola pertumbuhannya. 

• Menyebar risiko dan menerima kegagalan. Terkait dengan konsep siklus hidup 

produk adalah fakta bahwa lebih dari 80 persen produk baru mengalami kegagalan. 

Oleh karena itu, perlu bagi perusahaan untuk menyebar risikonya dan menerima 

kegagalan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu dengan terus-menerus 

membangkitkan ide-ide baru. 
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Sembilan Titik 
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Kode 
EN-1.4-TR1 Membangkitkan ide produk & ide bisnis 

Topik 1.4.1 
Transparan 1/5 Apakah ide produk dan/atau ide bisnis 

Minggu 12, 
Jam 1 

 
 
 

Apakah Ide Bisnis? 
 
 

• Ide bisnis adalah respon satu atau sejumlah orang, 
atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah 
yang diidentifikasi atau untuk memenuhi 
kebutuhan yang dirasakan di suatu lingkungan 
(pasar, masyarakat, dsbnya). 

  
 
• Mencari ide bisnis yang baik adalah langkah 

pertama untuk mengubah keinginan dan kreativitas 
wirausahawan menjadi peluang bisnis.  
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Kode 
EN-1.4-TR2 Membangkitkan ide produk & ide bisnis 

Topik 1.4.1 
Transparan 2/5 Apakah ide produk dan/atau ide bisnis 

Minggu 12, 
Jam 1 

 
 

Mengapa Anda harus membangkitkan ide 
bisnis? 
 
• Anda membutuhkan sebuah ide – dan ide yang bagus 

– untuk bisnis (baik yang baru maupun yang sudah 

ada).  

• Untuk merespon kebutuhan pasar.  

• Untuk merespon perubahan mode dan kebutuhan. 

• Agar tetap memimpin persaingan.  

• Memanfaatkan teknologi – mengerjakan segala 

sesuatu lebih baik.  

• Karena siklus hidup produk.  

• Menyebar risiko dan menerima kegagalan.  
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Kode 
EN-1.4-TR3 Membangkitkan ide produk & ide bisnis 

Topik 1.4.1 
Transparan 3/5 Apakah ide produk dan/atau ide bisnis 

Minggu 12, 
Jam 1 

 
 

Sumber-sumber ide bisnis 
 

• Hobi/minat 
 
• Keterampilan dan pengalaman pribadi 

 
• Waralaba 

 
• Media Massa (koran, majalah, TV, internet) 

 
• Pameran 

 
• Survei  

 
• Keluhan 

 
• Curah pendapat (brainstorming) 

 
• Kreativitas 
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Handout 

Kode 
EN-1.4-HO1 

Unit Pembelajaran 4 

Membangkitkan ide produk & bisnis  

 
Ide bisnis yang baik sangat diperlukan, atau bahkan merupakan prasyarat untuk usaha bisnis yang 
sukses. Namun demikian, ide bisnis yang baik biasanya tidak begitu saja muncul pada pengusaha. Ide 
bisnis lebih merupakan hasil dari kerja keras dan upaya dari pengusaha untuk membangkitkan, 
mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang. 
 
Apakah ide bisnis? 
Ide bisnis adalah respon satu atau sejumlah orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah 
yang diidentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan di suatu lingkungan (pasar, 
masyarakat, dsbnya). Mencari ide bisnis yang baik adalah langkah pertama untuk mengubah 
keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang bisnis. Dua hal penting yang perlu dicatat: 

a. walaupun merupakan prasyarat, ide bisnis hanyalah suatu alat 
b. ide itu sendiri, betapapun bagusnya, tidak cukup untuk kesuksesan. 

Dengan kata lain, tanpa mengurangi arti pentingnya, ide hanyalah suatu alat yang harus 
dikembangkan dan diubah menjadi peluang bisnis yang layak. 
 
Apakah kreativitas? 
Kreativitas adalah kemampuan untuk merancang, membentuk, membuat, atau melakukan sesuatu 
dengan cara yang baru atau berbeda.  
Kemampuan menghasilkan solusi kreatif untuk kebutuhan/masalah dan untuk memasarkannya 
seringkali menandai perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis. Hal ini juga 
membedakan antara bisnis yang tumbuh pesat atau dinamis dengan perusahaan biasa pada umumnya. 
Pengusaha yang sukses selalu kreatif dalam mengidentifikasi produk, jasa atau peluang bisnis yang 
baru. 
 
Agar kreatif, Anda perlu membuka pikiran dan mata Anda sementara mempelajari sumber-sumber ide 
bisnis yang dijelaskan di bawah ini dan menerapkan teknik-tekniknya. 
 
Sumber-sumber ide bisnis 
Ada jutaan wirausahawan di seluruh dunia dan pernyataan mereka membuktikan bahwa banyak sekali 
sumber ide bisnis yang potensial. Beberapa sumber yang berguna akan diuraikan di bawah ini. 
 
Hobi/minat 
Hobi adalah kegiatan favorit di waktu luang atau suatu pekerjaan yang disukai. Banyak orang, dalam 
melakukan hobi atau minat, berhasil mendirikan bisnis. Sebagai contoh, jika Anda suka bermain 
komputer, memasak, menyukai musik, perjalanan, olahraga atau pertunjukan, Anda dapat 
mengembangkannya menjadi sebuah bisnis. Misalnya, jika Anda menyukai pariwisata, pertunjukan 
dan/atau penyambutan tamu, Anda mungkin berminat terjun ke bisnis pariwisata – salah satu industri 
terbesar di dunia. 
 
Keterampilan dan pengalaman pribadi 
Lebih dari separuh ide bisnis yang sukses berasal dari pengalaman bekerja di kantor/tempat bekerja, 
misalnya, seorang montir yang mempunyai pengalaman kerja di bengkel besar yang akhirnya 
membuka bisnis reparasi mobil atau bisnis berjualan mobil bekas. Jadi, latar belakang pengusaha 
memainkan peranan penting dalam keputusan memasuki bisnis serta jenis bisnis yang akan mereka 
ciptakan. Keterampilan dan pengalaman Anda merupakan sumberdaya yang paling penting, tidak 
hanya untuk membangkitkan ide tetapi juga untuk memanfaatkannya. 
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Waralaba 
Waralaba (franchising) adalah suatu tatanan di mana produsen atau distributor tunggal dari suatu 
merek dagang, produk atau jasa, memberikan hak ekslusif untuk distribusi lokal kepada pengecer 
independent dengan imbalan pembayaran royalti dan kepatuhan terhadap prosedur operasi yang sudah 
dibakukan. Waralaba memiliki beberapa bentuk, tetapi satu bentuk yang menarik adalah jenis yang 
menawarkan nama, citra, cara untuk melakukan bisnis dan prosedur operasi. 
 
Di tahun 1980-an dan awal 1990-an waralaba mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dan 
menjadi metode yang banyak digunakan untuk memasuki bisnis bagi jutaan bisnis yang didirikan di 
AS dan Eropa. Di AS, terdapat lebih dari 2000 tipe bisnis waralaba, dengan penjualan tahunan di atas 
$ 300 milyar dan sekitar sepertiga dari seluruh penjualan retail. Selain membeli waralaba, orang juga 
bisa mengembangkan dan menjual konsep waralaba. Terdapat banyak directory dan buku pegangan 
serta asosiasi, termasuk The International Franchise Association, yang dapat memberi informasi lebih 
lanjut. 
 
Media Massa 
Media massa merupakan sumber informasi, ide dan bahkan peluang yang besar. Surat kabar, majalah, 
televisi, dan dewasa ini internet, semua adalah contoh media massa. Misalnya, jika Anda benar-benar 
memperhatikan iklan komersial  pada suart kabar atau majalah Anda mungkin menemukan bisnis 
yang dijual. Salah satu cara untuk menjadi wirausahawan adalah merespon kepada tawaran seperti itu. 
 
Artikel yang terdapat di media cetak/internet, atau film dokumenter di TV banyak melaporkan 
perubahan dalam gaya hidup atau kebutuhan konsumen. Misalnya, anda mungkin pernah membaca 
atau mendengar bahwa sekarang banyak orang yang tertarik pada makanan kesehatan atau kebugaran 
fisik. 
 
Anda juga bisa menemukan iklan yang mencari pasok jasa tertentu berdasarkan keterampilan, 
misalnya akuntansi, jasa boga atau keamanan. Atau Anda mungkin bisa menemukan konsep baru 
yang membutuhkan pemodal, seperti bisnis waralaba. 
 
Pameran 
Cara lain menemukan ide untuk suatu bisnis adalah dengan menghadiri bazaar dan pameran 
perdagangan. Pameran ini biasanya diiklankan di radio atau surat kabar. Dengan menghadiri pameran 
secara teratur, Anda tidak hanya menemukan produk dan jasa baru, tetapi Anda juga bisa bertemu 
dengan para penjual, pabrik, pedagang grosir, distributor dan penjual waralaba. Pameran sering 
merupakan sumber ide, informasi dan bantuan untuk memulai suatu bisnis. Beberapa dari mereka 
mungkin sedang mencari orang seperti Anda. 
 
Survei  
Inti dari suatu ide bisnis baru seharusnya adalah pelanggan. Kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, 
yang merupakan alasan munculnya suatu produk atau jasa, dapat kita pastikan melalui suatu survei. 
Survei dapat kita lakukan secara tidak formal atau secara formal melalui percakapan dengan orang-
orang – biasanya menggunakan daftar pertanyaan, atau melalui wawancara – dan/atau melalui 
observasi. 
 
Anda bisa memulainya dengan berbicara kepada keluarga dan teman-teman untuk mencari tahu, 
menurut mereka produk apa yang dibutuhkan atau diinginkan tapi belum tersedia. Atau, sebagai 
contoh, apakah mereka tidak puas dengan produk dan jasa yang sudah ada dan perbaikan atau 
perubahan apa yang mereka inginkan. Kemudian Anda bisa melanjutkan dengan berbicara dengan 
orang-orang yang merupakan bagian dari rantai distribusi, seperti pabrik, pedagang besar, distributor, 
agen dan pengecer. Akan berguna jika terlebih dahulu Anda mempersiapkan sejumlah pertanyaan 
untuk dimasukkan ke suatu dalam daftar pertanyaan atau digunakan dalam wawancara. Karena 
memiliki kontak yang dekat dengan pelanggan, anggota jaringan dapat merasakan produk apa yang 
dibutuhkan dan produk apa yang tidak laku dijual. Akhirnya, Anda harus berbicara dengan sebanyak 
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mungkin pelanggan – baik pelanggan yang sudah ada maupun pelanggan potensial. Semakin banyak 
informasi yang Anda dapatkan semakin baik. 
 
Selain berbicara dengan orang-orang, Anda juga bisa mendapat informasi melalui observasi. Sebagai 
contoh, untuk memutuskan membuka toko di suatu jalan, Anda harus mengamati dan menghitung 
jumlah orang yang melewati jalan itu pada hari-hari tertentu dan membandingkannya dengan lokasi 
lain. Atau jika Anda tertarik pada daerah yang sering dikunjungi wisatawan, Anda dapat membuka 
toko atau memasarkan produk dari bisnis kerajinan. Atau Anda mungkin memperhatikan bahwa di 
suatu jalur wisata atau di kota tertentu tidak ada hotel atau restoran yang layak. 
 
Salah satu cara untuk memastikan bahwa Anda tidak mengesampingkan suatu daerah adalah selalu 
waspada pada kebutuhan dan peluang untuk melakukan bisnis. Seorang wirausahawan sering 
menghadiri pesta cocktail dan menanyakan apakah ada yang memakai suatu produk yang tidak sesuai 
dengan maksud produk tersebut. Adalagi yang memperhatikan mainan anak kerabatnya mencari ide 
untuk suatu celah pasar. 
 
Keluhan 
Keluhan dan kekecewaan pelanggan banyak membantu menemukan produk dan jasa baru. Bilamana 
konsumen atau pelanggan mengeluh tentang suatu produk atau jasa, atau ketika Anda mendengar 
seseorang berkata “Seandainya ada…” atau “Hanya jika ada barang atau jasa yang bisa….”, Anda 
mempunyai potensi untuk menghasilkan ide bisnis. Idenya bisa mendirikan perusahaan pesaing yang 
menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik, atau membuat produk atau jasa baru yang bisa dijual 
ke perusahaan tersebut atau perusahaan lain. 
 
Curah pendapat 
Curah pendapat (brainstorming) adalah suatu teknik untuk pemecahan masalah secara kreatif di 
samping untuk membangkitkan ide. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin ide. 
 
Curah pendapat biasanya dimulai dengan suatu pertanyaan atau pernyataan masalah. Sebagai contoh, 
anda dapat bertanya “Produk dan jasa apa yang sekarang dibutuhkan di rumah tetapi belum tersedia ?” 
Setiap ide dapat menghasilkan satu tambahan ide atau lebih, sehingga jumlah ide akan lumayan 
banyak.  
 
Ketika anda menggunakan metode ini, anda harus mengikuti empat aturan berikut: 
• Jangan mengkritik atau menilai ide orang lain 
• Biarkan ide terlontar secara bebas – ide yang tampaknya liar dan tidak masuk akal agar diterima 

dengan baik 
• Jumlah ide harus cukup banyak – semakin banyak ide, semakin baik  
• Gabungkan dan kembangkan ide-ide dari orang lain 
 
Selanjutnya semua ide, walaupun tidak logis atau tidak masuk akal, harus dicatat. 
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Kode 
EN-1.4-TR4 Membangkitkan ide produk & ide bisnis 

Topik 1.4.1 
Transparan 4/5 Apakah ide produk dan/atau ide bisnis 

Minggu 12, 
Jam 1 

 
 

Kreativitas 
 

• Kreatifitas adalah kemampuan untuk merancang, 
membentuk, membuat, atau melakukan sesuatu 
dengan cara yang baru atau berbeda. 

 
• Kemampuan menghasilkan solusi kreatif untuk 

suatu kebutuhan/masalah dan untuk 
memasarkannya seringkali menandai perbedaan 
antara keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis. 
Hal ini juga membedakan antara bisnis yang 
tumbuh pesat atau dinamis dengan perusahaan 
biasa pada umumnya.  

 
• Agar kreatif, Anda perlu membuka pikiran dan 

mata Anda. 
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Kode 
EN-1.4-TR5 Membangkitkan ide produk & ide bisnis 

TopiK 1.4.1 
Transparan 5/5 Apakah ide produk dan/atau ide bisnis 

Minggu 12, 
Jam 1 

 
 

Curah pendapat 
 
Curah pendapat (brainstorming) adalah suatu teknik 
untuk pemecahan masalah secara kreatif di samping 
untuk membangkitkan ide. Tujuannya adalah untuk 
mendapatkan sebanyak mungkin ide. 
 
Curah pendapat biasanya dimulai dengan suatu 
pertanyaan atau pernyataan masalah. Setiap ide dapat 
menghasilkan satu tambahan ide atau lebih, sehingga 
jumlah ide akan lumayan banyak.  
 
Empat aturan: 
• Jangan mengkritik atau menilai ide orang lain 
• Biarkan ide terlontar secara bebas – ide-ide yang 

tampaknya liar dan tidak masuk akal agar diterima 
dengan baik 

• Jumlah ide harus cukup banyak – semakin banyak 
ide, semakin baik  

• Gabungkan dan kembangkan ide-ide dari orang lain 
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Kode 
EN-1.4-AI1 Membangkitkan ide produk & ide bisnis 

Topik 1.4.3 
Tugas Individu 

1/3 

Bagaimana membangkitkan ide produk & 
ide bisnis? 

Minggu 12 

 

Hobi/Minat 

Selama 5 menit, masing-masing anggota kelompok menyebutkan di bawah ini 
sekurang-kurangnya 4 hobi atau minat. 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________ 
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Code 
EN-1.4-AI2 Membangkitkan ide produk & ide bisnis 

Topic 1.4.3 
Tugas Individu 

2/3 

Bagaimana membangkitkan ide produk & 
ide bisnis? 

Minggu 12 

 
 
Hobi/Minat 
 
Dari hobi/minat yang terdaftar pada EN-1.4-AI1, setiap kelompok harus memilih satu ide 
yang akan dikembangkan untuk menjadi sebuah bisnis. Anggota kelompok harus 
menegosiasikannya antar mereka sendiri. Sekarang, pada ruang di bawah dan/atau pada 
kertas terpisah, atau dengan menggunakan software komputer kalau dianggap lebih baik,  
jelaskan secara rinci ide Anda serta produk atau jasa yang dihasilkan, termasuk siapa 
kemungkinan pelanggannya. Anda mempunyai waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas ini, 
setelah itu Anda diberi waktu 5 menit untuk mempresentasikan ide Anda kepada seluruh 
kelompok. 
 
Deskripsi ide Anda 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Kode 
EN-1.4-AG1 Membangkitkan ide produk & bisnis 

Topik 1.4.3 
Tugas Kelompok 

1/1 

Bagaimana membangkitkan ide 
produk dan ide bisnis 

Minggu 9 

 
Media massa : Koran/Majalah 
 
Kelompok anda harus mengidentifikasikan 7 ide bisnis dari artikel di samping bagian 
kolom iklan dari surat kabar atau majalah. Bagian komersial bisa berisikan iklan 
bisnis atau mesin yang akan dijual sementara artikel membahas bisnis-bisnis baru 
atau mengumumkan perubahan mode atau kebutuhan konsumen. Kemudian untuk 
setiap ide yang terpilih, berikan alasan mengapa Anda tertarik padanya. Anda 
memiliki waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas ini. 
 
 
Ide Bisnis  Alasan Ketertarikan 

1. ______________________________  ________________________________ 

2. ______________________________  ________________________________ 

3. ______________________________  ________________________________ 

4. ______________________________  ________________________________ 

5. ______________________________  ________________________________ 

6. ______________________________  ________________________________ 

7. ______________________________  ________________________________ 
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Kode 
EN-1.4-AI3 Membangkitkan ide produk & bisnis 

Topik 1.4.3 
Tugas Individu 

3/3 

Bagaimana membangkitkan ide produk & 
ide bisnis? 

Minggu 12 

 
Keterampilan dan Pengalaman Pribadi 
 
Pertama-tama bekerjalah sendiri, tulis semua keterampilan, pengalaman, pelatihan 
dan latar belakang yang telah Anda miliki untuk memulai bisnis. Lalu, tentukan jenis 
bisnis yang dapat Anda mulai atau jalankan atas dasar kompetensi-kompetensi yang 
telah Anda tulis. Ketiga, untuk setiap bisnis, tentukan orang atau organisasi yang 
mungkin akan membeli produk atau jasa Anda atau siapa yang akan Anda tuju. 
Anda bisa menggunakan ruang di bawah dan kertas terpisah bila diperlukan. Anda 
mempunyai waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas ini. Setelah itu, Anda harus 
menjelaskan ide Anda kepada anggota kelompok Anda. Sudahkah Anda 
meyakinkan mereka? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.4-TN2 
Unit Pembelajaran 4 

Membangkitkan ide produk & ide bisnis 
Memperkenalkan Latihan Usaha dan Membangkitkan 

Ide 

Minggu 12 

Sasaran: - Membuat mahasiswa menyadari arti penting memilih ide-ide yang 
layak untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha. 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Tulis pada flipchart perkataan: Kegiatan Usaha. Tanya 
mahasiswa apa yang mereka pahami tentang pengertian 
perkataan itu. Kumpulkan ide dan reaksi mereka. Coba 
arahkan diskusi sampai muncul dari diskusi semua 
elemen dari Siklus Tindakan. Setelah semua elemen 
diperoleh gambarkan Siklus Tindakan pada flipchart dan 
jelaskan masing-masing langkahnya. Jelaskan kepada 
mereka bahwa siklus ini merupakan dasar setiap 
kegiatan dalam hidup. 

‘10 Curah 
pendapat 
Diskusi 
terbuka 

Flipchart 
 

Beritahu mereka bahwa mereka harus mengembangkan 
dan melaksanakan suatu kegiatan usaha sebagai latihan 
kelompok dalam dua minggu mendatang. Sekarang 
tunjukkan kepada mereka suatu flipchart yang 
mengikhtisarkan petunjuk-petunjuk Latihan Usaha 
seperti tertera pada Handout EN-1.4-HO2.  Jelaskan semua 
persyaratan dan kriterianya dan pastikan bahwa semua 
mereka memahaminya. 

‘10 Kuliah EN-1.4-HO2

Cari cara membentuk kelompok-kelompok dengan 
anggota maksimum 4 sampai 5 orang. Pergunakan 
energizer jika ingin menciptakan kelompok acak 
(random-group) atau berikan 5 menit untuk membentuk 
kelompok-kelompok mereka sendiri (dengan cara kedua 
ini ada risiko bahwa mahasiswa-mahasiswa yang kurang 
populer akan membentuk kelompok mereka sendiri 
karena tidak akan diajak oleh kelompok lain). Karena 
latihan bisa juga dipakai untuk „melatih“ mahasiswa 
dalam kerjasama tim, sangat mungkin membentuk 
kelompok-kelompok secara acak. Namun demikian, 
mungkin lebih praktis membentuk kelompok atas dasar 
kedekatan tempat tinggal sehingga lebih mudah bagi 
anggota kelompok untuk bertemu di luar jam sekolah. 

‘5 Latihan  

Langkah pertama Siklus Tindakan. Membangkitkan 
ide. Ingatkan kepada mereka berbagai persyaratan dan 
kriteria untuk Latihan Usaha dan ulas kembali latihan 9 
titik dan arti penting berpikir “di luar kotak“. Dengan 
kata lain, mereka harus memikirkan sesuatu yang 
berbeda dengan yang dipikirkan orang lain dan/atau 
melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dengan 
orang lain. Kreativitas dan keaslian merupakan 
kuncinya. Yang pertama harus dilakukan sekarang 
adalah menemukan ide-ide.  

‘5 Kuliah  
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Lakukan sesi curah pendapat yang pertama dalam pleno 
kelas. Kumpulkan ide-ide untuk kegiatan usaha, bukan 
ide-ide usaha, dan catat sepuluh yang pertama. Berikan 
ulasan singkat satu per satu mengenai kelayakannya 
(terlalu mahal, telalu banyak makan waktu, terlalu jauh 
dari sekolah, dsbnya.). Coba memperoleh sekurang-
kurangnya dua ide yang layak, sesuai dengan 
persyaratan dan kriteria yang telah dibahas. Berikut ini 
adalah beberapa contoh ide layak tapi pertama-tama beri 
kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan curah 
pendapat mereka sendiri:  

• Pertandingan sepak-bola antara kesebelasan 
dosen dengan kesebelasan mahasiswa – tidak 
harus dari kelas ini 

• Penyelenggaraan operasi pembersihan 
lingkungan sekolah oleh semua mahasiswa dan 
dosen yang akan direncanakan, dipersiapkan dan 
dilaksanakan oleh tim 

• kontes disco atau menari 
• kontes kecantikan (laki-laki dan/atau 

perempuan), dsbnya. 
• Kegiatan-kegiatan komersial kecil 

‘15 Curah 
pendapat 

 

Perkenankan mahasiswa melanjutkan curah pendapat di 
kelompok mereka masing-masing. Berikan petunjuk 
(flipchart) bahwa  

• Masing-masing anggota kelompok menulis 
sekurang-kurangnya 5 ide (5 menit) 

• Semua ide disajikan dalam kelompok (5 menit) 
• Setelah diskusi kelompok harus memilih 3 ide 

yang paling menjanjikan (’15) 
Kemungkinan lain adalah meminta kelompok-kelompok 
keluar berjalan di lingkungan sekolah dan mencari 
ide/peluang selama kurang-lebih 15 menit dan kembali 
ke dalam kelas.  

‘15 Latihan  

Masing-masing kelompok mempresentasikan secara 
singkat 3 ide dan meminta kelompok-kelompok lain 
memberikan tanggapan dan umpan balik mengenai 
kelayakan ide-ide itu. 
Beritahu mahasiswa bahwa masing-masing kelompok 
harus sudah memilih satu ide pada awal sesi berikutnya. 
Perlu dipastikan bahwa kelompok-kelompok tidak 
memilih ide yang sama untuk mencegah timbulnya 
masalah nanti. 

‘15 Diskusi 
terbuka 

 

Beritahu mahasiswa bahwa mereka harus mengambil 
keputusan minggu depan. 
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Handout 

Kode 
EN-1.4-HO2 

Unit Pembelajaran 4 
Siklus tindakan – 

Petunjuk latihan usaha 
 

 

 
 
Petunjuk Latihan Usaha 

• Tentukan suatu kegiatan (ide) asli yang dapat Anda laksanakan dalam sesi di luar kelas 
selama dua minggu mendatang 

• Kegiatan itu hanya memerlukan waktu beberapa jam.  
• Kegiatan itu harus dilaksanakan di sekolah Anda atau di lingkungan sekitarnya. 
• Kegiatan itu harus menarik bagi sekolah atau mahasiswanya. 
• Semua anggota kelompok harus berpartisipasi secara aktif 

 
Kriteria evaluasi akhir 
 

Keaslian kegiatan 

Kelengkapan rencana 

Efisiensi pengorganisasian kegiatan 

Susunan presentasi 

Mutu presentasi 

Kerjasama kelompok  

Keberhasilan menyeluruh atau hasil kegiatan 

 
 

Siklus Tindakan

Membangkitkan ide 

Evaluasi 

Pengorganisasian 
Pelaksanaan 

Perencanaan 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.4-TN3 
Unit Pembelajaran 4 

Membangkitkan ide produk & ide bisnis 
Merencanakan kegiatan 

Minggu 13 

Sasaran: - Buat mahasiswa memahami bahwa suatu ide usaha bisa diubah 
menjadi suatu rencana. 

- Mahasiswa mempelajari elemen-elemen kunci suatu rencana yang 
terstruktur. 

 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Tanya masing-masing kelompok apakah mereka sudah 
menemukan ide yang ingin mreka kerjakan. Minta 
masing-masing kelompok menyajikan idenya pada pleno 
kelas dan minta mahasiswa-mahasiswa lainnya mencek 
kelayakannya untuk terakhir kalinya. 

‘10 Diskusi 
terbuka 

 

Minta para mahasiswa menjawab dua pertanyaan berikut 
ini: 
Mengapa penting artinya memiliki rencana yang baik? 
Apakah elemen-elemen kunci dari rencana yang baik? 

‘10 Latihan 
kelompok 

 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya 
dan setelah presentasi dan diskusi berikan handout EN-
1.4-HO3 dan jelaskan secara rinci. 

‘10 Pleno EN-1.4-HO3 

Minta masing-masing kelompok menyelesaikan rencana 
untuk ide yang dipilih kelompok. 

‘20 Latihan 
kelompok 

 

Catat permasalahan yang mereka hadapi selama latihan 
kelompok mengenai format rencana dan bahas secara 
singkat dalam pleno kelas 

‘10 Diskusi 
terbuka 
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Handout 
Kode 

EN-1.4-HO3 
Unit Pembelajaran 4 

Lembar Perencanaan Kegiatan 
 

 
Ikhtisar rencana 

Judul kegiatan: 
 
Sasaran kegiatan: 
 

Kapan Sub kegiatan Siapa 
(Penanggung-

jawab) Minggu 14 Minggu 15 

Apa (bahan) Hasil 

1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4. 
 

     

5. 
 

     

6. 
 

     

7. 
 

     

8. 
 

     

 
Dibuat oleh:             Tanggal 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.4-TN4 
Unit Pembelajaran 4 

Membangkitkan ide produk & ide bisnis 
Pengorganisasian kegiatan: logistik 

Minggu 13 

Sasaran: - Persiapan praktis untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan  
 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Dalam sesi ini mahasiswa/kelompok harus melaporkan  
seberapa jauh yang mereka kerjakan untuk 
mempersiapkan kegiatan dijadualkan pelaksanaannya 
minggu depan. Dosen harus hadir memberikan 
pendampingan kepada masing-masing kelompok dan 
mencoba membantu mereka mengatasi kendala-kendala 
yang mungkin dihadapi.  

‘90 Kerja 
kelompok 

-- 

Pada waktu selebihnya mahasiswa keluar kelas untuk 
membuat persiapan praktis untuk kegiatan yang mereka 
rencanakan. Mereka mungkin perlu bertemu dengan staf 
sekolah, membeli bahan masukan yang dibutuhkan, 
bertemu dengan para nara sumber, baik perseorangan 
atau lembaga, dsbnya. Beberapa kelompok akan merinci 
rencana mereka. Para anggota kelompok melakukan 
pekerjaan yang berbeda-beda (pembagian tugas). 

150’ Kerja 
kelompok 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.4-TN5 
Unit Pembelajaran 4 

Membangkitkan ide produk & ide bisnis 
Pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 

Minggu 14 

Sasaran: - Mahasiswa memperoleh pengalaman bagaimana melaksanakan 
kegiatan-kegiatan usaha. 

- Mereka mempelajari aspek-aspek kunci implementasi suatu kegiatan. 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Kelompok-kelompok mahasiswa melaksanakan rencana 
mereka, melakukan kegiatan mereka dan para dosen 
mengawasi kerja mereka. Bila mungkin, sebagian 
kegiatan dilakukan dalam sesi ini. Namun demikian, 
tergantung sifat dari kegiatan yang dipilih, beberapa 
kegiatan akan dilaksanakan di luar kelas dan/atau di luar 
jam sekolah (misalnya pertandingan sepak bola antar 
dosen dan mahasiswa). Namun penting artinya para 
dosen, dan sedapat mungkin juri, hadir untuk mengamati 
masing-masing dan setiap kelompok. 
Beberapa kelompok mungkin mengidentifikasi suatu 
kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu jam dalam 
beberapa hari. Jika memungkinkan, dan bila kegiatan ini 
merupakan ide yang baik dan asli, ide kegiatan ini 
sebaiknya diterima. 

‘240 Praktek -- 

 
Catatan untuk dosen 
Implementasi rencana-rencana yang dipersiapkan oleh mahasiswa merupakan tanggungjawab 
mereka. Perlu diberikan fleksibilitas atas logistik selama pelaksanaan dalam hal waktu, lokasi 
dan tempat. Mahasiswa harus menentukan dan melaporkan berbagai langkah dan kemajuan 
yang tercapai kepada dosen. Dosen harus mengawasi dan memberikan saran yang diperlukan. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.4-TN6 
Unit Pembelajaran 4 

Membangkitkan ide produk & ide bisnis 
Persiapan presentasi hasil kegiatan 

Minggu 15 

Sasaran: - Memahami elemen-elemen penting suatu presentasi kepada juri. 
- Mereka belajar membuat persiapan presentasi kegiatan yang mereka 

laksanakan. 
 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Perkenalan pokok bahasan kepada mahasiswa. Beritahu 
mahasiswa sekali lagi bahwa mereka harus 
mempresentasikan hasil kegiatan mereka kepada 
kelompok-kelompok lain di kelas yang akan menilai 
mereka. 

‘5 Pleno  

Minta mahasiswa duduk dalam kelompok mereka masing-
masing, jelaskan format presentasi mengenai kegiatan yang 
telah mereka laksanakan. Arahkan suatu diskusi terbuka 
dan jawab semua pertanyaan yang timbul dari para 
mahasiswa. Jelaskan kepada mereka bahwa waktu 
presentasi mereka 5 menit, kemudian diikuti pertanyaan-
pertanyaan selama maksimum 10 menit. 

‘10 Diskusi 
terbuka 

EN-1.4-HO4 

Mahasiwa harus menyiapkan prsentasi pada tidak lebih 
dari dua flipchart. Sediakan perlengkapan yang mereka 
perlukan. 

‘45 Latihan 
kelompok 
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Handout 
Kode 

EN-1.4-HO4 
Unit Pembelajaran 4 

Latihan Usaha – Format Presentasi HO4 

 
Presentasi masing-masing kelompok harus mengikuti format di bawah ini 
 

1. Nama kelompok dan anggota-anggotanya 

2. Judul kegiatan 

3. Sasaran kegiatan 

4. Bagaimana kegiatan itu direncanakan 

5. Kendala-kendala dan masalah-masalah yang dihadapi  

6. Tindakan-tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah 

7. Pelaksanaan kegiatan - hasil 

8. Pelajaran penting yang diperoleh (Tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 5)   

9. Apakah latihan ini bermanfaat? Mengapa atau mengapa tidak?  

 
Presentasi harus dilakukan dengan bantuan satu atau maksimum dua lembar flipchart. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.4-TN7 
Unit Pembelajaran 4 

Membangkitkan ide produk & ide bisnis 
Evaluasi: kegiatan usaha terbaik di kelas 

Minggu 15 

Sasaran: - Mahasiswa mampu mempresentasikan latihan usaha mreka di depan juri.  
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Perkenalkan tim/kelompok-kelompok mahasiswa dan 
latihan usaha mereka. Jelaskan alokasi waktu untuk 
presentasi masing-masing kelompok dan logistik yang 
dipakai. Buat kopi secukupnya untuk lembar evaluasi 
EN-1.4-HO5 

‘5 Pleno EN-1.4-HO5 

Presentasi oleh kelompok mahasiswa. Masing-masing 
tim diberi waktu maksimum 10 menit. 5 menit untuk 
presentasi dan 10 menit untuk pertanyaan-pertanyaan 
dari juri.  

‘75 Presentasi 
kelompok 
pada pleno 
kelas 

 

Pengukuran dan penilaian oleh kelas  

Minta masing-masing kelompok mengevaluasi hasil 
yang dicapai kelompok lain dan menyampaikan nilai 
yang mereka berikan. 

‘10 Diskusi 
terbuka 

 

Minta mahasiswa duduk di kelompok Latihan Usaha 
mereka masing-masing dan merumuskan selama 10 
menit 5 pelajaran paling penting yang mereka peroleh 
dari latihan ini (pada kartu-kartu metaplan). Masing-
masing kelompok mempresentasikan secara singkat 
hasil-hasil diskusi mereka dan kartu-kartu itu 
dikelompokkan. 

‘30 Diskusi 
terbuka 

Kartu 
metaplan 
dan spidol 
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Handout 
Kode 

EN-1.4-HO5 
Unit Pembelajaran 4 

Latihan Usaha – Lembar evaluasi  

 
 
Nama kelompok: 

 
Susunan kelompok: 
 
Kegiatan: 
 
Tanggal:  
 
Beri penilaian terhadap tim dan kegiatan mereka dengan memberikan nilai 1 - 5, di mana 1 adalah 
lemah dan 5 berarti kuat/baik 

Kelompok Elemen 
1 2 3 4 5 

Keaslian kegiatan 
 

     

Kelengkapan rencana 
 

     

Efisiensi pengorganisasian kegiatan 
 

     

Susunan presentasi 
 

     

Mutu presentasi 
 

     

Kerjasama tim  
 

     

Keberhasilan menyeluruh atau hasil kegiatan 
 

     

 
Jumlah nilai 
 

     

  
Catatan: 
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Unit Pembelajaran  
LU 1.5 

 
Memilih ide produk dan ide 

bisnis saya 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-1.5-LP Rencana pelajaran halaman 113 
EN-1.5-TN1 Catatan dosen 1/3 halaman 114, 115, 116, 

117 
EN-1.5-TR1 Transparan 1/4 halaman 118 
EN-1.5-TN2 Catatan dosen 2/3 halaman 119, 120, 121, 

122 
EN-1.5-TR2 Transparan 2/4 halaman 123 
EN-1.5-HO1 Handout 1/3 halaman 124, 125 
EN-1.5-TR3 Transparan 3/4 halaman 126 
EN-1.5-TR4 Transparan 4/4 halaman 127 
EN-1.5-AG Tugas kelompok halaman 128 
EN-1.5-HO2 Handout 2/3 halaman 129 
EN-1.5-TN3 Catatan dosen 3/3 halaman 130 
EN-1.5-HO3 Handout 3/3 halaman 131, 132, 133, 

134, 135 
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Rencana Pelajaran 
Kode 

EN-1.5-LP 
Unit Pembelajaran 

Memilih ide produk dan ide bisnis saya 
Durasi 
12 jam6 

Kompetensi 
Utama 

 

Tujuan Unit 
Pembelajaran Mahasiswa akan (mampu) memilih ide bisnis terbaik dari beberapa ide 

bisnis, termasuk ide produk ( produk = barang atau jasa) 

T1.1.15. Diskusi mengenai tugas lapangan membangkitkan ide bisnis 
dan produk/jasa 

T1.1.16. Memilih ide bisnis yang layak 

T1.1.17. Memilih satu ide bisnis spesifik untuk usaha saya (peralatan 
dan latihan praktis) 

T1.1.18. Persiapan presentasi individu ide bisnis 

Topik 

T1.1.19. Presentasi individu dan kesimpulan 

Kegiatan Uraian kegiatan secara 
urut Metode Bahan Durasi 

Minggu 16 IC (di kelas) 

a1.5.1.  Kebutuhan pokok memulai 
bisnis 

Diskusi terbuka EN-1.5-TN1 2 jam 00’

a1.5.2.  Mengidentifikasi dan menilai 
peluang-peluang bisnis 

 EN-1.5-TN2 1 jam 30’

a1.5.3.  Memilih ide bisnis yang 
layak 

Latihan 
kelompok 

EN-1.5-AG 30’

Minggu 17 OC (di luar kelas) 

a1.5.4.  Kunjungan lapangan Latihan 
kelompok 

EN-1.5-AG 4 jam 00’

Minggu 18 IC`(di kelas) 

a1.5.5.  Presentasi Kuliah  
Diskusi terbuka 

EN-1.5-AG 1 jam 30’

a1.5.6.  Mencari peluang bisnis  EN-1.5-TN3 1 jam 30’

a1.5.7.  Ikhtisar LU5 Diskusi terbuka  30’

a1.5.8.  Ikhtisar Semester 1 dan 
pelajaran-pelajaran penting 
yang diperoleh mahasiswa 

Diskusi terbuka  30’

Jumlah waktu 12 jam
Catatan khusus: 
Tekankan dalam Minggu 18 bahwa laporan individu yang harus dibuat mahasiswa akan 
dipakai untuk penilaian mahasiswa untuk semester 1. 
 
                                                 
6 Minggu16 – Minggu 18 @ 4 jam. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.5-TN1 
Unit Pembelajaran 5 

Memilih ide produk dan ide bisnis saya 
 Persyaratan pokok membuka usaha 

Minggu 16 

Sasaran:  Mahasiswa mampu menentukan persyaratan-persyaratan 
pokok membuka usaha 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Tanya mahasiswa apa yang mereka perlukan untuk 
memulai usaha. Sarankan melakukan curah pendapat 
(brainstorming) dalam kelompok-kelompok kecil (4-5 
orang) dan laporkan ke kelas. 
 
Tuliskan jawaban semua kelompok pada flipchart. 
Kemungkinan besar mereka mengatakan perlu uang 
untuk memulai suatu usaha. Namun ada dua hal yang 
lebih penting: 
- Anda memerlukan seorang wirausahawan dengan 

bakat kewirausahaan (PECs) dan keterampilan 
yang memadai 

- Anda memerlukan suatu ide bisnis yang baik  
 
Jika Anda memiliki sikap dan keterampilan yang baik 
dan Anda juga memiliki suatu ide bisnis yang baik, 
maka kebutuhan keuangan untuk bisnis itu tidak akan 
sesulit yang Anda duga. 

‘20 Curah 
pendapat 

Flipchart 

Satu atau dua orang wirausahawan akan diundang 
sebagai pembicara tamu7 untuk menceritakan 
bagaimana dia memulai bisnisnya. Minta dua orang 
relawan utuk melakukan wawancara. Ucapkan selamat 
datang kepada para pembicara tamu dan minta mereka 
memberikan uraian singkat mengenai latar belakang 
pribadi mereka dan bisnis mereka. Kemudian para 
relawan melaksanakan wawancara. Setelah wawancara, 
disediakan waktu untuk diskusi terbuka antara para 
mahasiswa dengan pembicara tamu. Ucapkan 
terimakasih kepada pembicara tamu atas presentasinya. 
 
Permasalahan yang bisa dibahas dengan pembicara 
tamu: 

 Cerita karir bisnisnya dari awal: 
o Bagaimana dia memutuskan untuk memulai 

bisnisnya? 
o Situasi-situasi sulit apakah yang pernah 

dialaminya dan apa yang dia lakukan untuk 
mengatasinya? 

o Jika ada masalah dalam bisnisnya bagimana dia 
memecahkannya? (Contoh-contoh) 

‘60 Wawancara 
dengan 
pembicara 
tamu 

 

                                                 
7 Wirausahawan-wirausahawan yang ditemui pada kunjungan lapangan sebelumnya bisa diundang sebagai 
pembicara tamu. Dosen harus minta mahasiswa untuk menghubungi mereka seminggu sebelum sesi ini. 
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o Sasaran penting apakah yang ingin dicapai dengan 
bisnisnya? 

 
 Apakah sisi baik/jelek dari seorang pengusaha 

pria/wanita? 
 Menurut pendapatnya, ciri-ciri/kualitas apakah yang 

diperlukan seseorang yang ingin membuka dan 
menjalankan bisnis? 

 Saran apakah yang akan dia berikan kepada orang-
orang yang ingin membuka dan menjalankan bisnis? 

Lakukan evaluasi bersama mahasiswa terhadap 
pertemuan yang baru dilakukan dengan wirausahawan. 
Belajar dari pengalaman mereka: langkah-langkah apa 
yang perlu Anda ambil untuk membuka bisnis? 
Sebutkan langkah-langkah utama untuk membuka 
bisnis: 

- membangkitkan ide bisnis 
- lakukan penelitian pasar 
- menyusun rencana bisnis 
- mendirikan bisnis 
- mengelola bisnis 
- mengevaluasi hasil 

 

‘30 Diskusi 
terbuka 
Curah 
pendapat 
Kuliah 

 

Tayangkan Transparan EN-1.5-TR1 dan bahas faktor-
faktor kunci dalam membuka bisnis kecil.  Tekankan 
pada fakta bahwa semua faktor itu penting dan bahwa 
ide bisnis yang baik, yang dibuat atas dasar peluang 
bisnis (pasar) adalah prasyarat bagi bisnis yang 
berhasil. 

‘10 Diskusi 
terbuka 

EN-1.5-TR1 
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Catatan Dosen 
 
FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN DALAM MENDIRIKAN USAHA 
KECIL 
 
Bagaimana saya menjadi wirausahawan? Bagaimana saya bisa membuka bisnis yang 
berhasil? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali ditanyakan orang. Namun belum pernah 
ditemukan jawaban atau rumus yang dapat menjawabnya dengan pasti. 
Walaupun demikian, keberhasilan bisnis – menurut literatur, penelitian dan pengalaman – 
tergantung pada kemampuan khusus untuk menemukan peluang dalam pasar dan 
memanfaatkan peluang-peluang itu dengan mengorganisasikan sumberdaya yang dibutuhkan 
untuk menawarkan sesuatu yang menarik bagi pelanggan dan mengambil segala risiko yang 
ada. Hal ini penting bagi kewirausahaan dalam konteks bisnis. 
 
Elemen yang paling menentukan dalam proses keseluruhan adalah wirausahawan. Ia 
mengambil inisiatif dan juga menanggung resiko dalam menciptakan dan/atau mengorganisir 
sebuah tawaran menarik yang bernilai bagi pelanggan potensial. Kemampuan wirausahawan 
untuk melakukan hal ini secara berhasil, tergantung 4 faktor, yaitu: 

• Motivasi (motivation),  
• Kemampuan (ability), 
• Ide (idea), dan  
• Sumberdaya (resources).  

 
Singkatannya – MAIR – dapat membantu Anda lebih mudah mengingat faktor-faktor 
tersebut. Keempat faktor itu diuraikan satu-per satu sebagai berikut. 

 
Motivasi dan Dorongan 
Umumnya diakui bahwa untuk meraih sukses, individu atau kelompok harus memiliki 
motivasi yang tinggi dan dorongan yang kuat untuk membuka bisnis sehingga berhasil. Hal 
ini tercermin, sebagai contoh, dalam bagaimana ketangguhan mereka untuk menghadapi 
rintangan yang menghalangi jalan mereka, kegigihan mereka mencari informasi dan 
bagaimana mereka bertindak memanfaatkan peluang. Indikator tambahan adalah komitmen 
dan sikap mereka terhadap pekerjaan (kualitas, efisiensi, jam panjang), upaya-upaya 
sebelumnya untuk membuka bisnis serta dukungan keluarga dan mitra mereka. 

 
Kemampuan 
Pertanyaan penting lain adalah apakah individu atau orang lain yang terlibat memiliki 
kemampuan tertentu – dapat berupa pengetahuan, keterampilan teknis atau managerial yang 
relevan dengan proyek. Satu jalan untuk mengisi kekurangan di bidang ini adalah bergabung 
dengan orang lain yang memiliki keahlian yang dibutuhkan, atau membelinya. 

 
Ide dan Pasar 
Masalah penting yang ditentukan di sini adalah kelayakan ide, proyek, produk atau jasa yang 
ditawarkan. Dengan kata lain, apakah ide, produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan atau 
keinginan di mana pelanggan yang mampu membelinya dan mau menggunakan/membelinya 
dalam jumlah yang memadai sehingga proyek secara keseluruhan memiliki nilai (memberi 
keuntungan, dalam konteks bisnis)? Bagaimana produk yang ditawarkan lebih diinginkan 
atau lebih baik daripada produk yang sudah ada dan bagaimana reaksi pesaing? 
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Sumberdaya 
Akhirnya, seberapa jauh orang-orang yang terlibat dapat memperoleh atau 
mengorganisasikan sumberdaya dalam jumlah yang memadai tidak hanya akan 
mempengaruhi kinerja tapi kadang-kadang menentukan apakah mereka dapat membuka 
usaha. Contoh di sini termasuk modal, uang, tempat, bahan baku, peralatan dan tenaga kerja. 
Ketersediaan prasarana (seperti listrik, telepon, jalan) dan pelayanan pendukung juga penting. 
 
Rencana Bisnis 
Dalam mewujudkan keempat komponen itu menjadi kenyataan, diperlukan suatu rencana. 
Dalam bisnis, rencana ini biasanya disebut Rencana Bisnis. Secara keseluruhan, rencana 
bisnis harus menunjukkan empat hal utama, yaitu: 
• Di mana posisi Anda saat ini dengan ide, proyek atau bisnis Anda atau pada tahap mana; 
• Apa yang Anda ingin lakukan ; 
• Apa yang akan Anda lakukan; 
• Dan bahwa proyek tersebut bernilai. 
Rincian mengenai Rencana Bisnis akan dibahas dalam Semester 2 dan Semester 3. 

 
Organisasi dan Manajemen 
Bisnis itu kemudian perlu mulai beroperasi dan setelah dibuka, bisnis perlu dikelola. Dalam 
memulai bisnis, atau sebelum mulai beroperasi, mungkin ada beberapa ketentuan hukum atau 
persyaratan lain yang harus dipenuhi. Mungkin dibutuhkan konsultasi dengan para 
profesional seperti pengacara, akuntan dan/atau staf dari lembaga pengembangan usaha kecil 
untuk memperoleh nasihat. Keseluruhan bisnis dan proses memerlukan pengelolaan, dan 
mutu pengelolaan – khususnya, mencari dan menangani pelanggan, manajemen kas dan 
keuangan, pemasaran, menangani pegawai, berhubungan dengan pemasok, sistem 
pengendalian – akan mempengaruhi kinerja. 
 
LANGKAH-LANGKAH MEMBUKA USAHA 
 
Langkah Topik 
Merancang bisnis Membangkitkan ide bisnis 

Penelitian pasar 
Analisis SWOT 

Mengembangkan bisnis Menyusun Rencana Bisnis 
Menghimpun modal (modal sendiri, keluarga, bank) 
Mencari lokasi 
Mengatur logistik 

Mengelola bisnis Kalkulasi biaya & penetapan harga 
Pemasaran 
Akuntansi 
Manajemen waktu 
Managemen keuangan 
Pengendalian persediaan 
Bisnis dan pribadi 

Mengevaluasi bisnis Kinerja keuangan 
Kinerja bisnis 
Penyesuaian rencana 
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Kode 
EN-1.5-TR1 Membangkitkan ide produk & ide bisnis 
Topik 1.5.1 

Transparan 1/4 Memilih ide produk dan ide bisnis saya 
Minggu 16, 

Jam 1 

 
 
 
 
FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN DALAM 

MEMBUKA USAHA KECIL 
 
 
 
 
 
 

Motivation and 
Determination Idea and Market

Entrepreneur

Resources Ability

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivasi dan 
dorongan Ide dan 

pasar 

Sumberdaya Kemampuan 

WIRA-
USAHAWAN 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.5-TN2 
Unit Pembelajaran 5 

Memilih ide produk dan ide bisnis saya 
Mengidentifikasi dan Menilai Peluang Bisnis 

Minggu 16 

Sasaran:  Mahasiswa melihat arti penting dan menguasai teknik-teknik 
untuk mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. 

 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Minta mahasiswa mencoba mendefinisikan istilah 
`peluang bisnis’. Tayangkan TRANSPARAN EN-1.5-
TR2 untuk memperjelas. Dalam proses ini, jelaskan 
perbedaan antara ide dengan peluang, dengan 
bantuan catatan-catatan pada HANDOUT EN-1.5-
HO1 

30’ Kuliah 

Diskusi terbuka 

EN-1.5-TR2 

EN-1.5-HO1 

Arahkan diskusi pada ciri-ciri peluang bisnis yang 
baik, menuliskan saran-saran mahasiswa pada 
papan tulis atau flipchart. Bandingkan daftar yang 
diperoleh di kelas dengan TRANSPARAN EN-1.5-
TR3, membahas aspek-aspek yang tidak tercantum 
dalam daftar yang diperoleh di kelas – dengan 
bantuan catatan pada HANDOUT, jika diperlukan. 

30’ Diskusi terbuka EN-1.5-TR3 

Minta mahasiswa menyebutkan faktor-faktor yang 
diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai 
peluang bisnis. Bandingkan faktor-faktor yang 
tercatat dengan daftar pada TRANSPARAN EN-1.5-
TR4 dan jelaskan faktor-faktor yang penting dengan 
bantuan catatan mengenai Konsep & Teori 

30’ Sumbang saran 

Diskusi terbuka 

EN-1.5-TR4 
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Konsep & Teori 
 
Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis 

Ide dan peluang harus disaring dan dinilai kelayakannya setelah ide dan peluang 
diidentifikasikan atau dibangkitkan. Ini bukan tugas yang mudah tapi sangat penting. 
Kegiatan ini bisa membedakan antara keberhasilan dengan kegagalan, antara memburu 
peruntungan dengan kehilangan semua yang Anda miliki. Meskipun kegiatan ini tidak 
menjamin kesuksesan – dan sesungguhnya tak ada sesuatupun didunia yang bisa 
menjaminnya, kecuali campur tangan dari Yang Maha Kuasa – namun akan membantu 
meminimumkan risiko dan kemungkinan gagal. 

Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis pada dasarnya adalah menentukan risiko dan 
imbalan/keuntungan yang mencerminkan faktor-faktor berikut ini: 
 
Industri dan pasar 
 
Pertanyaan kunci yang harus dijawab di sini adalah apakah ada pasar untuk ide itu. Pasar 
dalam konteks ini terdiri dari para pelanggan – pelanggan yang sudah ada atau pelanggan 
potensial – dengan kebutuhan dan keinginan, yang memiliki kemampuan untuk membeli 
produk atau jasa Anda dan yang bersedia atau cenderung untuk melakukannya. Maka, perlu 
dipikirkan apakah keinginan pelanggan dapat dipenuhi dengan harga yang sesuai, di tempat 
yang tepat, dan waktu yang tepat. 
Pertimbangan penting lainnya di sini adalah volume pasar dan laju pertumbuhan industri. 
Situasi ideal adalah pasar yang besar dan tumbuh – di mana mendapatkan pangsa pasar 
yang kecil sekalipun dapat merupakan volume penjualan yang signifikan dan terus 
meningkat. 
Untuk latihan ini, calon wirausahawan perlu mencari informasi. Jika beberapa wirausahawan 
potential menganggapnya terlalu banyak membutuhkan kerja keras, mereka akan sedikit 
terhibur dengan ungkapan bahwa data pasar yang tersedia (volume, karakteristik, pesaing, 
dsbnya.) sering bertentangan dengan potensi sesungguhnya dari sebuah peluang. Dengan 
lain kata, jika data pasar mudah didapat dan data itu jelas menunjukkan potensi yang 
signifikan, maka kemungkinan besar banyak sekali pesaing akan memasuki pasar dan 
peluang itu akan hilang. Ada beberapa sumber informasi yang diterbitkan (juga disebut 
informasi sekunder), termasuk perpustakaan yang bagus, kamar dagang, pusat promosi 
investasi, kementerian pemerintah, universitas, kedutaan asing, internet, surat kabar, 
dsbnya. 
Di samping itu, seringkali dirasakan pula kebutuhan untuk mengumpulkan informasi pada 
sumbernya (juga disebut penelitian primer) dengan mewawancarai orang, sebagai contoh 
pelanggan dan supplier. Dalam hal ini, Anda perlu merancang metodologi penelitian. 
 

Lamanya ‘jendela peluang’ 
Peluang banyak yang dikatakan mempunyai ‘jendela’. Yaitu, peluang memang ada, tetapi 
jendela peluang tidak terbuka selamanya. Pasar tumbuh dengan laju yang berubah, dan 
ketika pasar menjadi besar dan mapan, kondisinya tidak menguntungkan lagi. Dimensi 
waktu sangat penting. Maka masalahnya adalah menentukan lamanya jendela terbuka, dan 
apakah peluang dapat diciptakan atau diraih sebelum jendelanya menutup. 
 

Tujuan pribadi dan kompetensi wirausahawan 
Pertanyaan penting seseorang yang terjun di bidang bisnis adalah apakah mereka mau 
melakukan usaha tertentu. Motivasi pribadi adalah sifat yang penting bagi kewirausahaan 
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yang sukses. Oleh karena itu, seseorang terjun ke suatu bidang usaha, hanya jika ia betul-
betul ingin melakukan bisnis jenis itu. 
Pertanyaan yang terkait adalah apakah wirausahawan potensial itu mempunyai kompetensi 
yang diperlukan (termasuk pengetahuan, keterampilan dan kemampuan) untuk persyaratan 
bisnis itu dan, jika tidak, apakah semua kompetensi tersebut dapat diperoleh. Banyak 
pemilik/manajer bisnis kecil memasuki bisnis berdasarkan kekuatan dari keterampilan 
mereka. 
Bila aspek-aspek di atas digabungkan, masalah berikutnya adalah apakah ada kecocokan 
antara persyaratan bisnis dan apa yang dikehendaki oleh pemiliknya. Hal ini sangat penting, 
tidak hanya demi kesuksesan bisnis, tapi juga demi kebahagian wirausahawan. 
Sebagaimana diungkapkan, “Sukses adalah mendapatkan apa yang Anda inginkan, 
kebahagiaan adalah menginginkan apa yang Anda dapatkan”. 
 

Tim Manajemen 
Di banyak usaha, khususnya yang melibatkan modal yang besar, risiko yang tinggi, pasar 
yang canggih dan/atau persaingan yang tajam, tim manajemen biasanya merupakan 
dimensi terpenting dalam menentukan daya tarik. Pengalaman dan keterampilan dari tim 
dalam industri, teknologi dan pasar yang sama atau sejenis sering menentukan kesuksesan 
atau kegagalan. Ini menjelaskan mengapa pemodal ventura (atau orang yang menyediakan 
modal untuk bisnis) begitu menekankan faktor manajemen, dan sering mengatakan bahwa 
lebih baik mempunyai manajemen yang baik dengan ide/produk/jasa yang sedang 
dibandingkan dengan ide/produk/jasa yang cemerlang tapi dengan manajemen yang buruk. 
 
Persaingan 
Agar menarik, suatu peluang harus mempunyai keunggulan kompetitif tertentu. Bisa dalam 
bentuk biaya yang lebih rendah dari segi produksi dan pemasaran, sebagai contoh. Atau 
kualitas yang lebih baik. Di samping itu, adanya hambatan masuk (entry barriers) – yang 
bisa berbentuk besarnya modal yang diperlukan, perlindungan seperti paten atau peraturan, 
keuntungan kontraktual seperti hak eksklusif pada pasar atau dengan pemasok – dapat 
menimbulkan perbedaan besar antara keputusan investasi ‘ya’ atau ‘tidak’. Dengan kata 
lain, jika suatu perusahaan tidak mampu menggusur banyak calon pesaing dari pasarnya, 
atau jika perusahaan itu menghadapi hambatan masuk yang ada, maka peluang itu tidak 
menarik. 
 
Kebutuhan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya 
Ketersediaan dan akses pada modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya seperti 
keterampilan menentukan apakah peluang-peluang tertentu dapat dikejar dan sampai 
sejauh mana. Sebagai pedoman umum, semakin sulit memenuhi kebutuhannya di suatu 
daerah, semakin menarik usulannya, tentunya dengan syarat bahwa ada pasar untuk 
ide/produk/jasa itu. Sebagai contoh, meskipun memasarkan produk terobosan atas dasar 
teknologi yang dipatenkan bukan jaminan sukses, namun produk ini pasti akan memiliki 
keunggulan kompetitif yang besar. 
 
Lingkungan 
Akhirnya, lingkungan di mana bisnis akan beroperasi mempunyai pengaruh besar pada 
daya tarik peluang apapun. Yang dimaksud dengan lingkungan bukan hanya masalah hijau 
(yaitu lingkungan fisik yang sangat penting dan semakin penting), tapi juga konteks politik, 
ekonomi, geografi, hukum dan regulasi. Ketidakstabilan politik, sebagai contoh, mengurangi 
daya tarik peluang bisnis di banyak negara – terutama untuk usaha yang memerlukan 
investasi tinggi dengan pengembalian (payback) yang panjang. Selain itu, inflasi dan 
fluktuasi nilai tukar atau sistem peradilan yang lemah tidak menyiratkan prospek yang baik 
untuk investasi, meskipun imbalannya tinggi. Kurangnya atau tersedianya infrastruktur dan 
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jasa (seperti jalan, listrik, pasok air, telekomunikasi, transportasi dan bahkan sekolah dan 
rumah sakit) juga mempengaruhi daya tarik peluang di daerah tertentu. 
 
Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis 
Akhirnya, proses pemeriksaan factor-faktor di atas sering disebut sebagai studi kelayakan. 
Dewasa ini, pemodal dan kreditur mempersyaratkan masalah ini dipertimbangkan dan 
dirumuskan dalam bentuk rencana bisnis. Menyiapkan rencana bisnis dibahas pada 
Semester 2 dan Semester 3. 
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Kode 
EN-1.5-TR2 Memilih ide produk dan ide bisnis saya 
Topik 1.5.1 

Transparan 2/4 Apakah peluang bisnis? 
Minggu 16, 

Jam 3 

 

Apakah peluang bisnis? 
 

Peluang bisnis adalah suatu ide yang menarik atau 
usulan yang memberi kemungkinan imbalan bagi 
pemodal atau orang yang mengambil risiko. Peluang 
bisnis pada dasarnya adalah kebutuhan pelanggan yang 
ditanggapi dengan penyediaan produk atau jasa yang 
menciptakan atau menambah nilai bagi pembeli atau 
pemakai akhir. 
 

Perbedaan antara ide dengan peluang 
 Ide yang baik belum tentu merupakan peluang bisnis 
yang baik. Pertimbangkan, misalnya, lebih dari 80% 
dari seluruh produk baru gagal. 

 Jadi, apa yang mengubah suatu ide menjadi peluang 
bisnis ? 

 Secara sederhana, pendapatan melebihi Biaya = 
keuntungan. 

 Perhatikan ciri-ciri dari peluang bisnis yang baik. 
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Handout 

Kode 
EN-1.5-HO1 

Unit Pembelajaran 5 

Memilih ide produk dan ide bisnis saya HO1 

 

Mengidentifikasi dan Menilai Peluang Bisnis 
 
Melihat, mencari dan bertindak terhadap peluang adalah salah satu ciri pengusaha sukses 
dimana-mana. Ini juga merupakan dasar untuk memulai dan menjalankan usaha yang sukses. 
Hal ini tidak hanya melibatkan kegiatan membangkitkan ide dan mengenali peluang, tetapi 
juga menyaring dan mengevaluasi peluang untuk menentukan ide bisnis yang paling layak 
dan paling menarik untuk dilaksanakan. 
 
Apakah peluang bisnis ? 
Peluang bisnis adalah suatu ide yang menarik atau usulan yang memberi kemungkinan 
imbalan bagi pemodal atau orang yang mengambil risiko. Peluang bisnis pada dasarnya 
adalah kebutuhan pelanggan yang ditanggapi dengan penyediaan produk atau jasa yang 
menciptakan atau menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. 

Namun demikian, ide yang baik belum tentu merupakan peluang bisnis yang baik. Sebagai 
contoh, Anda mungkin telah menemukan suatu produk yang cemerlang dari segi teknis 
namun pasar mungkin belum siap menerimanya. Atau ide itu mungkin cukup realistis, tetapi 
tingkat persaingan dan sumberdaya yang dibutuhkan sedemikian rupa sehingga tidak layak 
untuk diwujudkan.  

Kadang-kadang bahkan pasar yang siap untuk ide itu, tetapi imbalan investasinya tidak dapat 
diterima. Erat kaitannya dengan hal ini adalah fakta bahwa lebih dari 80% dari semua produk 
baru gagal. Memang, bagi penemu atau pendukung modal, ide itu kelihatan bagus, namun 
jelas tidak lulus pengujian pasar. 

Jadi, apa yang mengubah suatu ide menjadi peluang bisnis? Jawabannya yang sederhana 
adalah bila pendapatan melebihi biaya =  keuntungan. Dalam praktek, agar memperoleh 
gambaran yang menyeluruh Anda harus memeriksa faktor-faktor yang disebutkan dan 
digambarkan di bawah ini. 
 
Ciri-ciri peluang bisnis yang baik 
Peluang bisnis yang baik adalah yang memenuhi, atau mampu memenuhi beberapa kriteria 
berikut : 

• Permintaan yang nyata, yaitu merespon permintaan atau kebutuhan yang tidak 
dipenuhi dari para pelanggan yang mampu membeli dan menerima pilihan itu 

• Imbalan investasi (return on investment), yaitu menghasilkan imbalan yang 
mantap, tepat waktu, dan cukup memadai untuk risiko yang dihadapi dan upaya yang 
diperlukan 

• Kompetitif, yaitu sama dengan atau lebih baik – dari sudut pandang pelanggan 
dibandingkan dengan produk atau jasa lain yang tersedia. 

• Mencapai tujuan, yaitu memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi 
yang mengambil risiko 
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• Ketersediaan sumberdaya dan keterampilan, yaitu terjangkau oleh wirausahawan 
dalam hal sumberdaya, kompetensi, persyaratan hukum, dsbnya. 

 
Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis 
Ide dan peluang harus disaring dan dinilai kelayakannya setelah ide dan peluang 
diidentifikasikan atau dibangkitkan. Ini bukan tugas yang mudah tapi sangat penting. 
Kegiatan ini bisa membedakan antara keberhasilan dengan kegagalan, antara memburu 
keuntungan dengan kehilangan semua yang Anda miliki. Meskipun kegiatan ini tidak 
menjamin kesuksesan – dan sesungguhnya tak ada sesuatupun didunia yang bisa 
menjaminnya, kecuali campur tangan dari Yang Maha Kuasa – namun akan membantu 
meminimumkan risiko dan kemungkinan gagal. 

Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis pada dasarnya adalah menentukan risiko dan 
imbalan/keuntungan yang mencerminkan faktor-faktor berikut ini: 

• Industri dan pasar. Adakah pasar untuk ide itu? Adakah pelanggan – yaitu orang 
memiliki uang yang mampu dan mau membeli produk atau jasa Anda? Bisakah Anda 
memenuhi apa yang mereka butuhkan atau inginkan? Berapa banyak jumlah mereka? 

• Lamanya ‘Jendela Peluang’. Bisakah Anda menciptakan atau meraih peluang itu 
selagi masih ada? 

• Tujuan pribadi dan kompetensi wirausahawan. Apakah Anda benar-benar ingin 
terjun ke bidang usaha itu? Apakah Anda punya segala yang dibutuhkan? Apakah 
Anda cukup termotivasi? 

• Tim Manajemen. Siapa saja yang akan terlibat bersama Anda dalam bisnis ini? 
Apakah mereka mempunyai pengalaman, pengetahuan, kontak, atau atribut lain yang 
diperlukan? 

• Persaingan. Siapa saja pesaing Anda? Apakah Anda mempunyai suatu yang 
diinginkan oleh pelanggan tapi tidak tidak dimiliki oleh pesaing Anda? Sebagai 
contoh, bisakah Anda memproduksi atau memasarkan dengan harga yang lebih 
murah? 

• Kebutuhan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya. Berapa banyak modal, 
teknologi, atau sumberdaya lain yang diperlukan? Apakah Anda sudah 
mempunyainya atau dapatkah Anda memperolehnya? 

• Lingkungan. Apakah konteks politik, ekonomi, geografi, hukum dan 
peraturan/perundangan cukup mendukung? Apakah bisnis Anda akan menimbulkan 
kerusakan pada lingkungan fisik? 

 
Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan beragam permasalahan yang harus dihadapi.  

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan daya tarik setiap peluang 
bisnis. 
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Kode 
EN-1.5-TR3 Memilih ide produk dan ide bisnis saya 
Topik 1.5.1 

Transparan 3/4 Ciri-ciri peluang bisnis yang baik 
Minggu 16, 

Jam 3 

 
 

Ciri-ciri peluang bisnis yang baik 
 

Peluang yang baik adalah peluang bisnis yang 

memenuhi, atau mampu memenuhi beberapa kriteria 

berikut ini: 

 Permintaan yang nyata 

 Imbalan investasi  

 Kompetitif 

 Mencapai tujuan 

 Ketersediaan sumberdaya dan kompetensi yang 

diperlukan 
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Kode 
EN-1.5-TR4 Memilih ide produk dan ide bisnis saya 
Topik 1.5.1 

Transparan 4/4 Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis 
Minggu 16, 

Jam 3 

 
 

Mengidentifikasi dan menilai peluang 
bisnis 

 Bukan tugas yang mudah 

 Pada dasarnya menentukan risiko dan imbalan/ 
keuntungan yang mencerminkan faktor-faktor berikut ini: 

o Industri dan pasar 

o Lamanya ‘jendela peluang’ 

o Tujuan pribadi dan kompetensi wirausahawan 

o Tim manajemen 

o Persaingan 

o Kebutuhan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya 

o Lingkungan (politik, ekonomi, hukum, peraturan 
pemerintah, dsbnya.) 
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Kode 
EN-1.5-AG Memilih ide produk dan ide bisnis saya 

Topik 1.5 
Tugas kelompok 

1/1 
Memilih ide bisnis yang layak 

Minggu 17 

Sasaran: mahasiswa mampu menggambarkan bagaimana para wirausahawan 
mengidentifikasi atau melihat peluang-peluang bisnis, bagaimana mereka 
mengevaluasi atau menilai peluang-peluang itu dan bagaimana mereka 
mengubah ide itu menjadi bisnis 

Sebelum kunjungan lapangan:  
Persiapan di kelas (Minggu 16):  
Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing 4 mahasiswa. 
Minta mahasiswa membuat daftar pertanyaan sederhana atau merumuskan 
beberapa pertanyaan untuk wawancara, menggunakan Handout EN-1.5-HO2 
sebagai pedoman. Kemudian masing-masing kelompok mengunjungi dan berbicara 
dengan seorang wirausahawan yang sukses. Wawancara itu berfokus pada 
bagaimana wirausahawan membangkitkan ide bisnisnya, bagaimana dia 
mengidentifikasi peluang bisnis, bagaimana dia menilai peluang itu dan bagaimana 
dia mengubahnya menjadi bisnis yang sukses.  

Selama kunjungan lapangan (Minggu 17): 
Selama wawancara, masing-masing kelompok harus mengumpulkan beberapa 
informasi dasar mengenai wirausahawan dan perusahaannya, seperti jenis bisnis, 
jumlah karyawan, berapa lama bisnis didirikan dsbnya. Anggota kelompok harus 
menegosiasikan dan mengatur sendiri seluruh proses wawancara, meskipun dosen 
mungkin memberikan bantuan bila diperlukan. Setelah menyelesaikan tugas, 
masing-masing kelompok menyiapkan laporan untuk dipresentasikan kepada seluruh 
kelas minggu depan. 

Setelah kunjungan lapangan:  
Masing-masing kelompok menyiapkan presentasi untuk Minggu 18. Waktu 
presentasi maksimum 15 menit per kelompok. 
Pokok-pokok presentasi: 

• bagaimana wirausahawan itu membangkitkan ide bisnisnya 

• bagaimana dia mengidentifikasi atau melihat peluang 

• bagaimana dia menyaring, mengevaluasi atau menilai peluang 

• bagaimana dia mengubah idenya menjadi bisnis. 
Semua alat yang diperlukan untuk presentasi harus tersedia sebelum mahasiswa 
memasuki kelas. 
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Handout 

Kode 
EN-1.5-HO2 

Unit Pembelajaran 5 

Memilih ide produk dan ide bisnis saya HO2 

 
 

Bersama dengan anggota lain kelompok Anda, buat rancangan daftar pertanyaan sederhana 
(beberapa pertanyaan) yang akan Anda pakai untuk mewawancarai seorang wirausahawan. 

 

Pertanyaan-pertanyaannya berfokus pada: 

• bagaimana wirausahawan itu membangkitkan ide bisnisnya 

• bagaimana dia mengidentifikasi atau melihat peluang 

• bagaimana dia menyaring, mengevaluasi atau menilai peluang 

• bagaimana dia mengubah idenya menjadi bisnis. 

 

Daftar pertanyaan itu panjangnya tidak lebih dari 2 halaman, termasuk ruang untuk mencatat 
jawaban-jawabannya. Ujilah daftar pertanyaan itu (misalnya pada anggota kelompok lain di 
kelas Anda) untuk memastikan bahwa pertanyaan-petanyaannya cukup jelas dan tunjukkan 
kepada dosen sebelum menggunakannya. Setelah mengunjungi wirausahawan, lakukan 
analisis terhadap jawaban-jawabannya, buat laporan singkat dan presentasikan kepada 
seluruh kelas. 

 

Anda dan anggota lain kelompok Anda harus melakukan negosiasi dan mengatur seluruh 
kegiatan ini. Dosen Anda bisa memberikan petunjuk bila diperlukan. 

 

Nikmati latihan ini! 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-1.5-TN3 
Unit Pembelajaran 5 

Memilih ide produk dan ide bisnis saya 
Mencari peluang bisnis 

Minggu 18 

Sasaran:  Mahasiswa menyadari perlunya mencari peluang secara 
berkesinambungan, terutama jika seseorang ingin 
mempekerjakan dirinya sendiri. 

 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Mencari peluang: 
Beritahu mahasiswa bahwa dalam Semester 2, mereka 
akan mengetahui bagaimana membuat rencana bisnis 
setelah mereka memilih ide bisnis pribadi mereka. 
Mereka bisa mempersiapkan diri mereka sendiri dengan 
memikirkan ide bisnis mana yang paling sesuai dengan 
mereka masing-masing. 
Minta semua kelompok menuliskan pada kartu-kartu 
metaplan bagaimana dan di mana mereka bisa 
mengidentifikasi peluang untuk bisnis? Kumpulkan 
kartu-kartu itu dan bahas hasilnya dalam pleno kelas.  

‘20 Diskusi terbuka  

Beritahu mereka bahwa mereka harus kembali pada 
semester berikutnya dengan membawa beberapa ide 
peluang bisnis. Mereka perlu menyusuri jalan-jalan 
pada minggu-minggu berikutnya dengan beberapa 
pertanyaan di benak mereka: 
• Apa yang tidak ada di lingkungan atau sekolah kita 

misalnya? 
• Apa yang tidak berfungsi dengan semestinya? 
• Apa yang dibutuhkan masyarakat di sini tapi 

mereka tidak bisa memperolehnya (konsumen 
harus pergi jauh untuk membelinya)? 

• Produk atau jasa apa yang bisa kita tawarkan 
dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan 
yang dilakukan oleh bisnis-bisnis yang sudah ada? 

• Akhirnya ingatkan mereka akan kriteria SMART. 
Apakah peluang-peluang itu cukup SMART?  

‘20 Diskusi terbuka  

Beritahu mahasiswa bahwa mereka harus 
mempersiapkan laporan singkat dua halaman untuk 
presentasi maksimum 5 menit mengenai hasil kerja 
lapangan mengenai peluang bisnis untuk semester 
berikutnya.  

‘20 Diskusi terbuka  

Bagikan HANDOUT EN-1.5-HO3. Minta mahasiswa 
bekerja dalam kelompok untuk membahas bagaimana 
mereka akan melakukan pencarian peluang dan 
bagaimana mereka akan mempresentasikannya pada 
semester berikutnya. 

‘30  EN-1.5-HO3 
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Handout 

Kode 
EN-1.5-HO3 

Unit Pembelajaran 5 

Memilih ide produk dan ide bisnis saya  

 

Dalam semester 2, Anda akan melihat bagaimana menyusun rencana bisnis setelah Anda 
telah memilih suatu ide bisnis. 

Anda sudah bisa menyiapkan diri Anda dengan memikirkan ide bisnis mana yang paling 
sesuai untuk Anda. 

SARING DAFTAR IDE BISNIS ANDA 

Setelah Anda memiliki sejumlah ide untuk bisnis Anda sendiri – sekurang-kurangnya lima 
atau mungkin lebih dari dua puluh, tugas Anda berikutnya adalah mencoba mengurangi 
jumlahnya menjadi tiga sampai enam ide – yaitu ide-ide yang paling sesuai untuk Anda. 

Anda bisa memilih ide-ide yang paling sesuai dari daftar itu dengan memikirkan secara 
cermat masing-masing ide. Mungkin masih banyak yang belum Anda ketahui tentang jenis-
jenis bisnis yang terdaftar tapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini bisa membantu Anda untuk 
memilih. 

Teliti daftar ide Anda dan buat catatan mengenai masing-masing ide dengan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

• Seberapa jauh Anda mengetahui tentang produk atau jasa dari bisnis ini? 
• Pengalaman apa yang Anda miliki yang akan membantu Anda menjalankannya? 
• Pengetahuan dan keterampilan apa yang Anda miliki yang akan membantu Anda 

menjalankan bisnis ini? 
• Di mana Anda dapat memperoleh saran dan informasi mengenai bisnis ini? 
• Bagaimana Anda tahu bahwa ada kebutuhan akan bisnis ini di daerah Anda? 
• Siapa yang akan menjadi pelanggan untuk bisnis ini? 
• Apakah jumlah pelanggannya cukup memadai? 
• Mampukah pelanggan membeli produk atau jasanya? 
• Apakah bisnis ini merupakan satu-satunya bisnis yang sejenis di daerah Anda? 
• Jika ada bisnis-bisnis lain yang sejenis di daerah Anda, bagaimana Anda bisa berhasil 

menyainginya? 
• Bagaimana Anda bisa memasok barang dan jasa dengan mutu seperti yang diinginkan 

para pelanggan? 
• Mengapa Anda berpikir bahwa bisnis ini akan menguntungkan? 
• Apakah bisnis ini membutuhkan peralatan, bangunan atau karyawan terampil?  Apakah 

Anda yakin dapat memperoleh pembiayaan untuk membeli semua yang dibutuhkan? 
• Di mana Anda dapat memperoleh sumberdaya untuk memulai bisnis ini? 
• Dapatkah Anda membayangkan Anda sendiri menjalankan bisnis ini selama sepuluh 

tahun? 
• Apakah menjalankan bisnis semacam ini sesuai dengan kemampuan dan ciri-ciri pribadi 

Anda? 
• Apakah Anda cukup tertarik pada bisnis ini dan bersedia menyisihkan banyak waktu serta 

daya-upaya untuk membuatnya berhasil? 
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Setelah mengurangi daftar ide Anda menjadi beberapa (3 atau 4) ide bisnis yang Anda pikir 
paling sesuai, Anda perlu memperoleh lebih banyak informasi mengenai pasar untuk ide-ide 
bisnis itu. Tujuan Anda adalah mempertimbangkan faktor-faktor yang akan membantu Anda 
menerima atau menolak suatu ide bisnis. Berikut ini adalah dua metode yang bisa Anda pakai 
untuk menganalisis ide-ide Anda. 

• penelitian lapangan 

• analisis SWOT 

 
PENELITIAN LAPANGAN 
Dengan berbicara dengan pelanggan, pemasok dan para anggota masyarakat bisnis Anda 
dapat mengumpulkan informasi yang berguna tentang faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi ide bisnis Anda.  Anda dapat melakukan diskusi informal dan pengamatan-
pengamatan langsung atau Anda bisa melakukan kunjungan dan wawancara formal. 
Kunjungan-kunjungan itu memerlukan waktu, tapi dengan melakukan penelitian lapangan 
Anda sudah mulai berperilaku seperti seorang pebisnis sukses dan kontak-kontak Anda 
selama kunjungan-kunjungan itu juga akan berguna bagi Anda ketika Anda memulai bisnis 
Anda. 
 
Orang-orang yang dikunjungi 

Siapa-siapa yang perlu dikunjungi tergantung pada ide atau daerah penyelidikan. Jika Anda 
sedang memikirkan untuk membuka seguah toko pengecer, Anda perlu berbicara dengan 
pemilik-pemilik toko lainnya – baik pesaing-pesaing Anda atau orang-orang yang memiliki 
toko-toko sejenis.  Anda mungkin ingin pergi ke kota lain untuk berbicara dengan orang-
orang yang tidak akan menjadi pedaing-pesaing langsung Anda. Anda perlu bicara dengan 
pemasok-pemasok barang yang akan Anda gunakan atau Anda jual untuk mengetahui harga, 
penyimpanan dan pengangkutannya. 

  Harga-harga selalu berubah. Anda harus berhati-hati. 

Jika Anda memikirkan untuk membuat suatu produk, Anda perlu mengetahui bagaimana 
membuatnya dan peralatan serta bangunan yang dibutuhkan. Anda juga harus berbicara 
dengan orang-orang yang memasok bahan-bahan yang diperlukan produk Anda dan dengan 
orang-orang yang menjual peralatan dan mesin yang akan Anda pakai. 

Apapun ide Anda, Anda perlu memastikan bahwa Anda berbicara dengan para pelanggan 
potensial – pandangan-pandangan mereka merupakan landasan untuk menentukan apakah 
Anda memiliki ide yang baik.  Pertanyaan pertama yang perlu Anda ajukan kepada diri Anda 
sendiri mengenai ide bisnis Anda adalah SIAPA yang akan membeli. Siapa yang akan 
menjadi pelanggan Anda: muda, tua, kaya, miskin, laki-laki, perempuan? Dari daerah 
perkotaan atau pedesaan? Kemudian Anda harus menemui beberapa dari pelanggan potensial 
Anda dan berbicara dengan mereka. Cobalah memperoleh contoh pelanggan yang mewakili 
dengan menemui berbagai jenis orang. Jika produk Anda mungkin dibeli oleh siapa saja, 
pastikan bahwa Anda berbicara dengan laki-laki maupun perempuan, muda, tua dan setengah 
baya, baik mereka yang tingkat kesejahteraannya di atas rata-rata maupun di bawah rata-rata. 
Jika Anda akan menjual kepada sejenis pelanggan tertentu, misalnya wanita setengah baya, 
coba temukan perbedaan-perbedaan di antara kelompok ini (kelompok etnis, profesi dan 
lingkungan pemukiman yang berbeda).  Bicaralah dengan sekurang-kurangnya sepuluh 
pelanggan. Jangan lupa mencatat data mereka (usia, jenis kelamin, perkiraan pendapatan 
mereka, dsbnya.). 
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Informan-informan kunci 
Pihak lain yang berguna untuk diajak bicara adalah “informan-informan kunci” atau 
“pemimpin opini”. Mereka ini adalah orang-orang yang banyak mengetahui bisnis yang akan 
Anda buka atau banyak mengetahui pelanggan potensial Anda. Mereka adalah para pembeli 
untuk perusahaan-perusahaan besar, atau pimpinan berbagai lembaga. Termasuk dalam 
kelompok ini adalah pejabat-pejabat pemerintah – orang-orang di pemerintah yang memantau 
industri tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah para manajer perusahaan-perusahaan 
besar yang mengetahui pasar secara umum. Atau kelompok ini bisa mencakup orang-orang 
yang bekerja pada LSM. Jika Anda bisa mendekati satu informan kunci, mereka mungkin 
bisa membantu Anda menemui lainnya. 
 
Melaksanakan wawancara Anda 
Anda memperkenalkan diri Anda sendiri dan ide bisnis Abda di samping mencari informasi. 
Gambarkan ide Anda secara positif. Jelaskan mengapa Anda menganggap ide itu adalah 
sesuatu yang diinginkan pelanggan. Ini adalah kesempatan pertama untuk mencoba 
mempromosikan ide Anda. 

• Bawalah beberapa lembar kertas atau clipboard untuk mencatat apa yang dikatakan 
responden. Jangan menggunakan buku atau notes yang besar. Tanya responden apakah 
mereka berkeberatan Anda membuat catatan. Jika mereka tidak suka Anda membuat 
catatan, cobalah mengingat-ingat apa yang mereka katakan dan catatlah secepat mungkin 
sesudahnya. 

• Bawalah daftar periksa (check list) untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tapi 
lakukan percakapan sealami mungkin. Biarlah satu pokok bahasan bersambung ke pokok 
bahasan lain. Anda tidak akan pernah tahu apa yang dapat Anda pelajari. 

• Jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan “ya” or 
“tidak”.  Lebih baik ajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menggunakan siapa? 
apa? mengapa? di mana? kapan? bagaimana? Sebagai contoh, jangan bertanya “Apakah 
Anda puas dengan produk ini?” Untuk memperoleh jawaban yang lebih baik bertanyalah 
“Seberapa puas Anda dengan produk ini?” 

• Jangan takut menyambung satu pertanyaan dengan pertanyaan lain. 

• Hanya ajukan satu pertanyaan untuk setiap kesempatan. Misalnya, ajukan pertanyaan 
“Berapa keuntungan yang Anda peroleh untuk setiap pesanan?” Jangan bertanya “Berapa 
keuntungan yang Anda peroleh dan berapa yang harus Anda keluarkan untuk 
transportasi?” 

• Ulangi perkataan responden untuk memastikan bahwa Anda memahami benar apa yang 
mereka katakan. 

Apa yang perlu ditanyakan kepada pelanggan 
Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda bila bisnis Anda menawarkan produk 
atau jasa yang baru bagi daerah itu dengan bila produk itu sudah ada. Untuk produk yang 
sudah ada pertanyaan-pertanyaan Anda mungkin mencakup: 
 
• Di mana Anda membeli produk atau jasa ini? 
• Di mana lagi Anda bisa memperoleh produk atau jasa ini? 
• Mengapa Anda membeli dari x? 
• Betapa sering Anda membeli? 
• Berapa harga yang Anda bayar? 
• Bagaimana menurut Anda mutu barang/jasa yang Anda beli? 
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• Bagaimana pendapat harga tentang harga beli Anda? 
• Adakah sesuatu mengenai produk yang bisa diperbaiki? (model, kemasan, pelayanan) 
• Apakah Anda tahu seseorang yang merencanakan untuk menawarkan produk atau jasa 

ini? 
 
Jika bisnis Anda menghasilkan produk atau jasa baru, Anda harus bertanya apakah mereka 
ingin membeli produk atau jasa semacam itu, dan berapa sering. Anda juga ingin menduga 
pada harga berapa mereka mau membeli produk atau jasa semacam itu.  Anda bisa bertanya 
kepada mereka faktor-faktor apa yang penting, seperti: 
 
- model 
- mutu 
- kemasan 
- kecepatan pelayanan (dapat diandalkan pasoknya) 
- lokasi pembelian, atau bagaimana penyerahannya 
- harga 
- pelayanan. 
 

• Jika Anda punya contoh atau gambar produk Anda, ini bisa berguna.  Anda bisa bertanya 
orang apakah mereka menyukainya, dan apakah yang tidak mereka sukai mengenai 
produk baru itu. 

• Sebaiknya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang berpikir cermat. 
Daripada bertanya “Apakah anda akan pernah mengunjungi restoran ‘take-away’ saya?” 
lebih baik bertanya “Apakah Anda akan mengunjungi restoran ‘take away’ saya setiap 
hari, sekali seminggu, dua kali seminggu, sekali sebulan, atau tidak samasekali?” 

• Bila menanyakan harga, sebutkan beberapa harga dan tanyakan harga berapa yang 
dianggap responden paling masuk akal.  Misalnya: “Berapa harga rata-rata yang wajar 
untuk ‘burger and chips’ yang dibawa? $4-6? $7-10? $11-15?” 

 
Apa yang perlu ditanyakan kepada pemasok, pedagang besar dan pesaing 
Jika Anda merencanakan sebuah toko pengecer, Anda perlu berbicara dengan pemasok 
barang yang akan Anda jual. Anda bisa bertanya kepada mereka: 
 

• Seberapa mudah Anda memperoleh produk-produk ini? 
• Apakah produk-produk itu selalu tersedia? 
• Jenis mutu apa yang tersedia? 
• Pada harga berapa? 
• Jenis penyimpanan/kemasan/pelayanan apa yang diperlukan? 

 
Dari pedagang besar bahan yang perlu Anda ketahui adalah: 
 

• Berapa harga bahan saya untuk jumlah tertentu? 
• Seberapa jauh pasoknya dapat diandalkan? 
• Siapa selain Anda yang memasok bahan-bahan ini? 
• Adakah permasalahan spesifik mengenai penyimpanan, pengangkutan atau 

penggunaan bahan? 
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Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam itu kepada pesaing.  Pemasok dan 
pesaing-pesaing besar sering memiliki pandangan yang lebih baik mengenai pasar.  Anda 
bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: 
 
• Menurut pendapat Anda seberapa jauh/seberapa sering orang mau membeli produk 

seperti produk saya? 
• Berapa banyak pesaing lain yang sudah memasok produk saya? 
• Apakah permintaan pasar (jumlah pembeli) atas produk saya konstan atau berubah 

sepanjang tahun? (Orang mungkin membeli produk tertentu dengan jumlah lebih banyak 
pada waktu-waktu tertentu, seperti selimut di musim dingin, barang-barang mewah 
menjelang Hari Raya, pupuk sebelum musim tanam.) 

• Adakah aspek-aspek produk yang dihendaki pembeli tapi pembeli tidak bisa 
memperolehnya atau bisa memperolehnya tapi sulit? 

• Produk lain apakah yang menurut Anda orang mau membelinya? 
• Trend apakah yang Anda lihat di masa mendatang? 
 
Apa yang ditanyakan kepada para informan kunci 
Pertanyaan apa yang Anda ajukan kepada informan kunci banyak bergantung pada siapa 
mereka.  Anda memilih mereka karena mereka memiliki pengetahuan spesifik mengenai 
pasar atau produk.  Mungkin mereka adalah juga pelanggan-pelanggan besar.  Pertanyaan-
pertanyaan umum seperti yang diajukan kepada pemasok bisa dipakai di sini. 
 
• Bagaimana bisnis ini membantu masyarakat? 
• Menurut Anda seberapa jauh orang membutuhkan produk atau jasa semacam ini? 
• Apa yang menurut Anda akan paling banyak mendorong orang untuk membeli? 

(misalnya mutu, model, harga, pasok, dsbnya.) 
• Apakah menurut Anda bisnis ini bisa tumbuh nanti? 
• Bagaimana trendnya? 
• Apakah orang membutuhkan produk ini sepanjang waktu atau apakah permintaannya 

bersifat musiman? 
• Adakah aspek-aspek produk yang dihendaki pembeli tapi pembeli tidak bisa 

memperolehnya atau bisa memperolehnya tapi sulit? 
• Adakah aspek-aspek lain yang menurut Anda ingin dimiliki orang? 
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