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Pengembangan Jiwa 

Berwirausaha
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Apakah  

“ Tujuan hidup Anda?“
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Tenar

Jabatan

Kaya

Kekuasaan

Banyak Isteri

GAK Jelas

BERWIRAUSAHA / KEWIRAUSAHAAN
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Percaya Diri
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Komponen Jati Diri
1. Gambaran Diri persepsi dan perasaan 

tentang ukuran dan bentuk, fungsi, 
penampilan dan potensi tubuh saat ini dan 
masa lalu

2. Ideal Diri sejumlah aspirasi, cita-cita, nilai 
yang ingin dicapai

3. Harga Diri penilaian pribadi terhadap 
hasil yang dicapai dengan menganalisa 
seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri

4. Peran pola sikap, perilaku, nilai dan 
tujuan yang diharapkan dari seseorang 
berdasarkan posisinya di masyarakat

5. Identitas Diri mempunyai perasaan 
identitas diri yang kuat akan memandang 
dirinya berbeda dengan orang lain, unik 
dan tidak ada duanya
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Berorientasi pada Hasil
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1. Hindari cepat bosan, dan putus asa

2. Kesabaran tinggi disertai keyakinan 
kuat, amat diperlukan

3. Kejemuan menyebabkan terhentinya

4. Pekerjaan yg sdg digeluti dan 
mengubah rencana beralih ke pekerjaan 
lainnya

5. Bukan bakat, karena kenyataannya 
begitu banyak org berbakat yg tdk bisa 
sukses

6. Bukan Kejeniusan bukan faktor 
penjamin, krn org jenius yg tdk berhasil 
juga banyak
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Berani mengambilan Resiko
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1.  Berani Mencoba

2.  Berani Merantau

3.  Berani Gagal (sebaiknya janganlah 

kita suka mengukur entrepreneur 

dgn menghitung berapa kali dia 

jatuh. Tapi ukurlah, berapa kali dia 

bangkit kembali)

4.   Berani Sukses

5.   Berani Berbeda
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Mentalitas pemimpin
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PERTANYAAN SERIUS:

Apa pilihan Anda?
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 TERJAJAH atau MERDEKA ?

 STATIS atau DINAMIS ?

 PENERIMA atau PEMBERI ?

 LEMAH  atau KUAT ?

 MISKIN  atau KAYA ?

 Yang DITOLONG atau PENOLONG?

 SUDAHKAH ANDA DAPATKAN SEMUA 

YANG ANDA PILIH TADI?

 ANDA ingin menjadi penerima berkat atau

saluran berkat bagi orang lain?

 ANDA ingin dikenang sebagai APA?
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Kreativitas
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10 cara jadi kreatif

1. Yakinlah anda bisa kreatif

2. Ekspresikan kreatifitas dalam pekerjaan 
dan kehidupan

3. Munculkan jiwa kekanak-kanakan

4. Hilangkan pikiran logis

5. Lakukan sesuatu yang tidak biasa

6. “charge” pikiran anda

7. Baca buku, lihat keluar

8. Miliki kegiatan rutin jika pikiran sedang   
buntu

9. Tuliskan segera ide yang muncul

10. Percaya bahwa anda bisa melakukannya
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Orientasi Ke Masa Depan
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KISAH SUKSES

SIKAP

USAHA

KEMAMPUAN

SEMANGAT

SUKACITA



Apa ini???



Apa ini???



Apa ini???





Bagaimana 
dengan 

Mereka...?









 “Seseorang yang 

mengorganisasikan dan mengelola 

perusahaan (enterprise) - bisnis. 

Biasanya menyangkut inisiatif 

usaha dan mempertimbangkan 

risiko” 

 (random house webster’s unbridged

dictionary, 1999)

Entrepreneurship



 “Seseorang yang 
memindahkan sumberdaya 
ekonomi dari wilayah 
produktivitas rendah 
(sekarang) ke kawasan 
produktivitas tinggi dan 
memberi hasil yang lebih 
besar” (J.B. Say)

Entrepreneurship



 “Seseorang yang selalu mencari perubahan, 
menanggapinya dan memanfaatkannya
menjadi peluang bisnis” (Peter Drucker)

 Entrepreneur = Innovator

 Wirausaha adalah individu yang memiliki
pengendalian tertentu terhadap alat-alat
produksi dan menghasilkan lebih banyak
daripada yang dapat dikonsumsinya atau dijual
atau ditukarkan agar memperoleh pendapatan” 
(McClelland, 1961)

Entrepreneur











Gambar Pohon Kelor (Moringa

oleifera)



Harus memulai sampai menghasilkan hingga

akhir usia :



Tak pernah terlambat meraih 

sukses
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 Strategi brilian Bob  Bola Bob 
Sadino : just do it !

 Bob percaya bahwa setiap langkah 
sukses selalu diimbangi kegagalan, 
perjalanan wirausaha tidak semulus 
yang dikira orang, 

 Bob sering berjumpalitan dan 
jungkir balik dalam usahanya.

 Baginya uang adalah nomer sekian, 
yang penting adalah kemauan, 
komitmen tinggi, dan selalu bisa 
menemukan dan berani mengambil 
peluang.

Strategi Bola BOB SADINO
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3 kunci utama sukses

 JUJUR, dengan bermodalkan 
kejujuran, orang akan percaya 
kepada kita. 

 PROFESIONAL. Kita harus cakap 
sehingga siapapun yang 
memerlukan kita merasa puas 
dengan yang kita kerjakan. 

 INOVATIF. kita harus mampu 
menciptakan sesuatu yang baru, 
jangan hanya menjiplak atau 
meniru yang sudah ada.”

AA Gym 
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Personal Branding? 

 Saya harus menciptakan 
konflik terus-menerus di 
benak orang supaya orang 
membicarakan saya,” 

 Terlepas dari kontroversi 
yang ada, suka tidak suka, 
Puspo adalah salah satu 
pebisnis yang piawai mem-
brand-kan dirinya.

RM Wong Solo
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PURDI E CHANDRA

Ikon enterepreneur Indonesia, pemilik Bimbel dengan cabang 

terbanyak di seluruh Indonesia

3 model bisnis : 

 BODOL (Berani Optimis Pakai Duit Orang Lain)

 BOTOL (Berani Optimis Pakai Tenaga Orang Lain

 BOBOL ( Berani Optimis Meniru Bisnis Orang Lain)

saat yang tepat untuk berbisnis adalah 

saat kita tidak memiliki apapun 
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PESAN
• 90 % orang kaya itu karena

bisnis bukan menjadi

pegawai / karyawan

perusahan.

• Kemiskinan dan kefakiran

merupakan ancaman dan

tantangan.

• Yakinkan pada diri ANDA 

bahwa bisnis merupakan

perintah Tuhan dlm

mencari nafkah shg

dekatkanlah sikap dan

tatacara bisnis anda

dengan nilai spiritual.


