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(Kompas, 28 November 2005) 



UNY mampu 

menghasilkan insan 

cendekia, mandiri dan 

bernurani 



  PENJELASAN VISI UNY 2012 

Insan Cendekia: manusia yang tajam pikirannya, cepat 

mengerti, cerdas, pandai, cepat tanggap situasi dan 

pandai mencari jalan keluar, ahli, cerdik, 

berpengetahuan luas, terampil, berfikir ilmiah, dan logis  

Insan Mandiri:  manusia yang mampu mencukupi 
kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri,  
menyelesaikan masalahnya sendiri, mengatur diri  
sendiri, berpandangan terbuka, adil, dan netral   

Insan Bernurani: manusia yang berbudi luhur, taat  
menjalankan agamanya, sopan santun, tidak tercela, 
memiliki perasaan hati yang bersih, murni, dan  
mendalam.   



ENTREPRENUER DAN ENTREPRENEURSHIP 

 Entrepreneur adalah orang yang pandai atau berbakat 
mengenai produk baru, menyusun operasi untuk 
mengadakan produk baru, memasarkannya, serta 
mengatur permodalan operasinya (KBBI) 

 Entrepreneur adalah orang yang menciptakan 
kemakmuran dan proses peningkatan nilai tambah 
melalui inkubasi gagasan, memadukan sumber daya, 
dan membuat gagasan menjadi kenyataan (Raymond 
Kao dalam Winarto)   

 Entrepreneur adalah seseorang yang menyukai 
perubahan, melakukan berbagai temuan yang 
membedakan dirinya dengan orang lain, menciptakan 
nilai tambah, memberikan manfaat bagi dirinya dan 
orang lain, karyanya dibangun berkelanjutan dan 
dilembagakan agar kelak dapat bekerja dengan efektif di 
tangan orang lain (Kasali dalam Winarto) 



 Entrepreneur adalah seseorang yang merasakan 

adanya peluang, mengejar peluang-peluang yang sesuai 

dengan situasi dirinya, dan percaya bahwa kesuksesan 

merupakan suatu hal yang dapat dicapai (Jarillo-Mossi) 

 Entrepreneurship adalah suatu proses melakukan 

sesuatu yang baru dan berbeda dengan tujuan 

menciptakan kemakmuran bagi individu dan memberi 

nilai tambah pada masyarakat (Raymond Kao dalam 

Winarto). 

 Entrepreneurship: ability to create the new and different 

(Drucker) 

 Entrepreneurship: proses untuk menangkap dan 

mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya 

yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk 

mengambil resiko yang telah diperhitungkan. 

 



LIMA CIRI ENTREPRENEUR UNGGULAN 

 

1. Berani mengambil resiko 

2. Menyukai tantangan 

3. Punya daya tahan yang tinggi 

4. Punya visi jauh ke depan 

5. Selalu berusaha memberikan yang terbaik 

  

 KUNCI ENTREPREUNER UNGGULAN ADALAH 
MOTIVASI DAN KEBERANIAN UNTUK 
MENGAMBIL RESIKO 

 



 ENTREPRENEUR UNGGULAN ? 

    SEORANG ENTREPREUNER UNGGULAN HARUS 
BERANI DENGAN RESIKO--- BAHKAN MENGUBAH 
RESIKO  MENJADI PELUANG 

 

 RESIKO MACAM APA ? 

    RESIKO YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DENGAN 
MATANG. KITA HARUS MELALUKAN KALKULASI 
SECARA CERMAT PROSPEK USAHA YANG AKAN 
DITEKUNI. MISAL:  

    ADALAH PERMINTAAN PASAR?  

    BAGAIMANA TINGKAT PERSAINGAN? 

    BAGAIMANA SUPPLY BAHAN BAKU?  

    MUNGKINKAH  PROSES PRODUKSI? 

 

 

 



 ZONA NYAMAN PEKERJA 

 Mental orang gajian yang serba aman 

 Tidak memikirkan masa depan perusahaan 

 Jika perusahaan bangkrut toh mendapat 
pesangon 

 Jika perusahaan bangkrut toh yang rugi 
pemilik kerusahaan 

 Jika kinerja perusahaan biasa-biasa saja 
atau malah jeblok, toh tetap gajian 

 

 BAGAIMANA KETIKA KITA MEMUTUSKAN 
SEBAGAI ENTREPRENEUR??? 

    SEMUA MENJADI TIDAK PASTI--- BISA 
UNTUNG ATAU BUNTUNG!!! 

 

 



MENGAPA ORANG MEMILIH MENJADI 

ENTREPRENEUR? 

(Pengamatan Winarto) 

 Ingin lebih kaya secara materi. Kalau ingin kaya, jangan 

pernah jadi karyawan seumur hidup. Lihat gambar The 

Cashflow Quadrant (Robert Kiyosaki) berikut ini: 

 

 

    

 

E 
Employee 

B 
Business Owner 

S 
Self Employee 

I 
Investor 

Kelompok pada cuadrant kanan menjadi majikan uang, 
Kelompok pada quadrant kiri akan menjadi budak uang. 



 Ingin lebih bebas: seorang entreprenuer 

akan lebih leluasa dalam mengatur waktu.  

 Ingin mewujudkan impiannya: 

entreprenuer dapat secara langsung 

mengaplikasikan ide atau ilmu yang 

dimiliki tanpa terikat perusahaan. 

 Kepepet: “pepatah mengatakan orang 

yang kepepet cenderung menjadi kreatif”. 

Banyak entreprenuer sukses berangkat 

dari kepepet, mungkin karena PHK atau 

gagal mencari pekerjaan. 



KIAT SUKSES ENTREPRENEUR 

 Reputasi: senantiasa selalu menjaga 
nama baik. 

 Tumbuh dari bawah: sukses senantiasa 
dimulai dari langkah kecil, bahkan dari nol.  

 Konsentrasi: harus fokus dan 
berkonsentrasi sungguh-sungguh. 

 Anti kerumunan: tidak terjun ke bidang 
yang telah banyak dimasuki orang. 

 Modal hanya pelengkap: usaha dapat 
dimulai dari modal yang sangat kecil, yang 
penting keberanian untuk memulai usaha. 
Berani langkah pertama.  



JENIS PRODUK    
1. Barang: produk berujud fisik (makanan, komoditas, pakaian, perumahan, 

alat-alat, dsb.) 

2. Jasa: Produk berujud jasa seperti hotel, penerbangan, penyewaan, 
tukang cukur, ahli kecantikan, konsultan, dsb. 

3. Pengayaan pengalaman: rangkaian barang dan jasa dalam bentuk 
pengayaan pengalaman kunjungan wisata, simulasi-simulasi, mendaki 
gunung, dsb. 

4. Peristiwa: produk berupa peristiwa misalnya olimpiade, peristiwa OR, 
pegalaran seni, dsb. 

5. Orang: produk berupa orang seperti selebriti, pemain terkenal yang 
dipasarkan melalui media pers. 

6. Tempat: Produk berupa tempat, kota negara, atau wilayah yang 
dipasarkan. 

7. Kepemilikan/ Properti: produk berupa kepemilikan berupa benda nyata 
(real estate) atau finansial (saham, obligasi), dsb. 

8. Organisasi: organisasi yang dipasarkan untuk membangun citra seperti 
lion club, satria nusantara, dsb. 

9. Informasi: produk berupa informasi yang didistribusikan dengan harga 
tertentu, seperti ensiklopedia, majalah, koran, dsb. 

10. Gagasan: produk berupa gagasan dasar, misalnya partai politik menjual 
gagasan/ program. 



TIGA SISTEM BISNIS  
BESAR DI DUNIA 

WARALABA: 
ENTREPRENEUR  

MEMBELI SISTEM  
YANG SUDAH ADA  

PEMASARAN JARINGAN: 
ENTREPRENEUR  

MEMBELI DAN 
MENJADI BAGIAN DARI 

SEBUAH SISTEM 
YANG SUDAH ADA  

 

TRADISIONAL: 
ENTREPRENEUR 

 MENGEMBANGKAN 
SENDIRI 

BISNISNYA  
 



 

 



Jiwa wirausaha harus dimulai  sejak kecil, 

karena kalau tidak, maka potensi apa pun 

tidak bisa dibuat jadi manfaat. Seorang 

entreprenuer melihat batu sebagai peluang, 

tetapi orang jail melihat batu dipakai untuk 

melempar orang. 

Anak-anak dididik sejak di rumah. Kalau 

perlu, kita menggaji mereka untuk 

mengerjakan sesuatu pekerjaan. Jadi, 

mulailah kita membiasakan mendidik anak-

anak menjadi petarung dalam hidup ini. 

(AA Gym) 



Keberanian adalah salah satu modal 
wirausaha. Seorang wirausaha harus 
berani mimpi, berani mencoba, berani 
merantau, berani gagal, dan berani sukses 
(Purdi E. Chandra). 

Mimpi akan mensugesti seseorang untuk 
berhasil dan mengerahkan semua 
kemampuannya untuk mencapai visinya 
(Purdi E. Chandra). 

The future belongs to those who believe in 
the beauty of their dreams  “masa depan 
hanya dimiliki oleh orang-orang yang 
percaya pada keindahan mimpi-mimpi 
mereka”  (Eleanor Roosevelt) 

 



HARAPAN: KITA HARUS MULAI 
MENELORKAN SUATU USAHA---

MENUNGGU APA LAGI??? 


