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Pendahuluan

Banyak masyarakat kita yang salah dalam membErikan gambaran secara uffium terhadap

profesi ceorang wiraswasta. seorang wilaswasta/wirausaha {entrepreneur} dimata

masyarakat diidentikkan dengan sesoorang yang memiliki kekayaan dan harta benda yang

karena hasil usahanya yang sukses. Pandangan ird sebenarnya tidak tcrlalu

kelinl yang me4iadi permasalahan adalah masymakat sering membnlokkan asumsi dasar

mengenai seorang wirausaha yang ctipandang oieh sebagian orang sukses berwirausaha

karena memiliki modal besar dan fasilitas yang cukup dari dirinya sendiri maupun orang

lain.

Kenyataarurya dalam prakteh seorafig wiraswask tidak selamanya seperti itu, bahkan

tidak jarang yang memulai usahanya tanpa modal uang dan alat sedikitpun tetapi malah

meraih sukses yang luar biasa. Dalam beiwiraswasta sebenarnya 3ang menjadi kunei

sukses dan keberhasilan usaha salah satunva ad.rlah bagaimana ssseoraog berpikir kreatif

dan inovatif Karena inti kesuksesan seprang wiraucaha terletak pada tragaimana

seseorang fiulmpu menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki perbedaan dengan orang

lain (new create and dffirent) melal.ur berpikir laeatif dan inovatif. orang yang tidak

mau dan tidak mampu bagaimafla berpikir kreatif dan b€rpikir berpeda diantara oritrrg

lain sebenarnya orang tersebut bukan tipe seorang wiraswasta. Kare*a belajar dari orang
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yang sulises elalam wiraswasta disamping b€fpikir kreatif dan inovatif juga harus pandai

memanfaatkan setiap peluang.

Mengenal Jenis-jenis Usaha

LTsaha dagang yang dilakukan oieh banyak pelaku bisnis, dilihat dari gkuran (skala)

usaha dapat digolongkan menjadi (1) usaha kecil, (2) usaha menengah, dan (3) ,saha

besar' usaha kecil sangat banyak kita temui disekitar nxnah ting$l yang bergerak

disektor barang dan jasa. sektor barang dapat kita lihat seperti produksi alat pertaniarq

perkebunan, peternakarq dan trangunan ,varg menghasilkan cangkul, pisau, arif ember,

gerobak dorong. sernentara ctisektor jasa seperti agflr-agen peqjualan tike! peagiriman

barang warung-warung makaru penginapaq toko kelontong dan rain-Iain.

Begitu pula dengan usaha menengalq j,rga sudah sangat banyak berkembarg

dilingkungan masyarakat seperti induski nrmah tangga yang bergerak dibidarg jasa

makanan seperti sirup, jamq kecap, saos, bakpia .?ATH[)K,, 
l,angko Kota Gede,

geplak Bantul, gethuk Magelang dan lain-lain. untuk usaha yang berskda besar pada

lingkup rumah tangga memang belum begitu banyak, tetapi sudah rnencerminkan

perimbangan perfurnbuhan u.saha .r'ang baik. sebagai contoh usaha yang berskala bes*r

adalah sektor jasa perhotelarq telekomoilikasi trarxportasi, koa*truk*i, dan sektor

pndidikan tinggi. Sedangkan jika dilihat dari sisi bentuk usahany4 dapat dibedakan

mer{adi d,a yakni: (1} usaha peroraflgar\ (2) usatra persek,tuan/pertnership-



PERDAGA}{GAN

o Pengecer: sembako dan buah-buahan

r Informal: barang-barang bekas dan kaki 5

r Perkebunan: bibit, aiat dan hasil pertanian

o Perikanan: tambak udang krup,rk udang

a Petemakan: telur ayam. susu sapi

r Konsultan: hokum, pajah dan manajemur

I Perencanaafl: teknis, harga" sistem

rPerbengkelan: mobil, motor, elektronik, dan jam

e Transportasi: travel, taksi, dan angkutan umum

o Restoran: rumah makan, kantin, dan kafetaria

. Logam&imia: perajin iogun, kulit,

I Makanarlminuman:makanan tradisional

rPertambangan: pengrajia perhiasan, dan batu

rKonveksi: garmrrL batih dan tenun

JASAKONSTRLIKSI . Jasa kontraktor jalarL jembatan, bangunan, lisrilq dan

pengairan

Jenis-jenis usahe dapat dikelompokkan kedalam sektor-sektor sebagai berikut:

Ciri Kepribadian Seorang Wiraswasta

Soerang wLaswasta tuleir merrbedakan dirinya dengan orang lain berdasarkan

keberaninn dalam mengambil resiko. Orang yang takut resiko dalam setiap penganrbilan

keputusan br*an ciri sebagai seorang wiraswasta. Seorang wiraswasta sejati merniliki

vi$i bisriis yary lffat dan berusaha mewujudkanflye sekuat tenaga. Seeara umum ciri

ssorang wiraswasta meruflrt Pandfldkk 2000 adalah (1) memitiki cita-cita dan kernudian

beruraha mewujudkarnya, {Z} berani rnengambil resiko, (3) mau dan suka beke{a, (4i

memiliki semangat kerja tinggi den tidak mudah putus n$q (5) memiliki percaye diri



yang kuat, (6) memiliki ketrampilan unark memimpin orang lain, dan (7) memiliki daya

lcreativitas tinggi.

Sedangkan profilbagi seorang wiraswast meflrrut BN. Marbun,1993 sebagai berikut:

Tangga Menuju l{iraswasta Sukses

Untuk menjadi seorailg wiraswasta yang berhasil tidak sEmudah membaca teori. Batrkan

seringkali teori ditruat tidak bermakna manakala seseorang yang telah bsrhasil tanpa

melalui tahapan-tahapan seperti yang diteorikan oleh para atrli dibidangnya. Tetapi hal ifit

tidak meruntuhkan teori yang telah ada, karena antars toori dan praktok di lapangan

saling mendu*ung dan melengkapi. Menurut Mtqphy ctan Peclq 1980 rmtuk meirjadi

wiraswasta sukses, seseorang perlu memiliki sifat-sifat:

. Keyakinan
r Opdmis

Pengambil Resiko (risk taker)

Berorientasi Tugas dan Hasil

$ob and resuk oriented)
r Tellrrn - ulet
r Tabah *gigih
r Pekeda keras
r Dorongan kerja kuat
. Energetic - inisiatif

I Inovatif- keatif
r Banyak sumberlreferensi
r Fleksibel - serba bisa

Kepemimpinan r Bersikap dan bertingkahlaku sebagai
pembimpin

r Dapat bergaul dengan orang lain
. Mau menerima krifik dan saran



1. Ivtau kerja keras

Seseorang yang ingin berhasil, modal awalnya adalah kerja keras. Walaupun kerja

keras b€lwnlah cukup jika tidak diikuti dengan sikap di*iplq j,rJur, dan

tanggungjawab atas segala akibat yang timbulkan oleh kegiatan usahanya.

Contoh: Ida Kuraeny, seorailg lulusan SI\{EA di Surabaya yaflg bekerja di As'ransi

yang digelutinya bertahun-tahun dengan berbagai cobaan dan cibiran dari orang-

orafig yang memandang miring ataa profesinya. Tetapi dengan kerja keras,

disiplin*iujua ulet, tekuq selalu betajar disela pekerjaannya, akhirnya rnenemukan

hasil vang spektakr{er. Pada tahun 2001 Ida Kuraeny terpilih meqjadi Top Age*t

,4ward v$rsi dewan Asuransi Indonesia, dengan memperoleh psnghasilan Rp. 500

juta pada tahun tersebut.

2. Mau bekerjasama dergaa orang lain

Seorang wiraswasta yaag ingn sukses dalam mengelola usahanya jgga hanrs bisa

bekerjasama dengan orang lain. Baik kepada CIrang yang mfldadi bawaSannya

rniltlpml terlebih lagi kepada sssama partner bisaisnya. Pebisnis yang tidak bisa

meqialin kerjasama dengan banyak orang aFapun profesiny4 tidak bisa menerima

perbedaaq tidak bisa bergaul daa mengfargai orang lain hanya akan menuai

permusuhan. Pelaku bisnis yang mwah hati, dermawan dan tranyak $ffrygm kepada

siapapurq akan memperoleh kemudahan-kemudahm dalam meranrjudkan tujuan yang

telah ditetapkan. Seorang wiraswasta yang memaharni dan mer{alffikan fimgsi-fungsi

manajemerq akan memandang batrwa oraflg lain adatah suatu alat (sarana) untr*

mencapai tujuan (Soal).



3. Berpenampilan menarik

Uneur penampilan ssbagai pendukung msncapai sukses sorarg pebisnis tidak saja daa

terbelenggu pada pengertian seoara fisik (waja&, postur, wailul kulit, dsb.) tetapi lebih

pada bagaimana seseorang bisa bersikap menarik, sportif, daa penuh kasih sayang.

Penampilan yang menarik dau enerjik, ramalq daa penuh suasarur persahabat6

dengan berbagai tipe orang yang ditemuiny4 hal itu akan memmjang tingkat

keberhasilan usdu yang diialanknmnya.

Percaya dnt (self contidence)

Seseorang yang berhasil atau gagal sebenarnya hanyalah buah dari keyakinarurya

untuk mengubah banyak hal. Banyak orang yang berhasil karena sejak awal telah

berpikir positif (positif thinhing), teguh pendirian {rigor}, niat yang kuat tidak ragu-

r4gu, dan diikuti sikap tawahal dan berdo'a {transcendent), maka keberhasilan

hanyalah sebuah akumulasi dari usaha {effoft) yarg dijdarkannya. walauprm

domikian tidak sedikit orailg yarig gagal k*rena memang sejak awal telah berpikir

aagatif {nesstif thi*ing), serta ragu-ragq mudah putus as4 dan cepat. menyerah

hanya akan menghasilkan orarig-orarlg gagal dan frustasi. Sukses dan gagal Monrxut

IMa:well Maha 1969 adalah sbb:

iiiiiiiiiiiiiii-l{s$.i$S,$i$ffit$Sil..---q.lii.:l.iiiliiiii:+iiii:-iiiiiiii:.i:.iiii:"iiiii:::+::::i:.:.:;i:.:.::t :::;
iii:,:ii1i111gr*t{idrN9.rs,itss{iiii:i:i::i:+i:i]f:':.:-:+i:.ii:.ii:.i:.i:.:.i:.iiiiiii:.ii:.i:.:.i:,:.!:.:.:-!i!t fi:i.i

Sense of directing:perusaiin langsung

Linderstandrnf rnemahami

Courage=keberanian

Charity:dermawan

Esteem:menghargailmenghormati

Sel f-confidence:percaya diri

$elf-acceptance:penerimaan

Frustation:frusffasi

Agressiveness=galak

Insecuriffiidak aman

Loneliness =kesenderian

Uncertainly:ketidakpastian

Resenment:dendamlkebencisn

Emptyne ss:kekosongan

4.



5. Pandai msmbuat kopuarsan

Wiraswastawan yang sukses sslalu torcprmin pribadi yang cormat, jeli teguh, yakin,

dan penuh perhitungan dalam segala hal. Kepintran dan kematangan dalam membuat

setiap keputusan yang dibuatnya, wiraswastalvaa sukses *an meaggunakan

perhihmgan yang rasional dan tenrkur. Selain itu keputusari yang dibuat biasanya

bororientasi pada perubaha& baik perubahan dalam lingku€an miko marytm makro

yang dunerui ruang dan waktu untuk masa depan (future orie*ted).

Pandai berkomunikasi

Komunikasi yatg baik tidak hanya te,&atas pada ucapan dan tutur kata yang msnaxih

tetapi juga menyankut b4gaimana $escorang msngorganisir pemikiran-pemikiran dan

mEmogang teguh setiap apa yang diucal*an. Seorang wiraswasta yang baik dan

berhasil selalu memegaog kedua hal tersebut

Haus ilmu pengetahuan

Banyak wiraswasta yang kaya tanpa melalui pendidikan formal yang tfuiggi.

Sebaliknya juga tidak sedikit orang yang berpendidikan foffial tinggi tetapi justru

sering gagal dalam mongembangkan usahe yang dirintisnya. Dua kondisi diatas

bukan kondisi yang ideal sesuai cita-cita normal pada umumnya. lViraswasta yang

suksss dan bsrhasil adalah $eseorang yang kaya dan mEmiliki ilmu pengetahuan yang

cukup dalam menrx{ang aktivitas bisnis yang dikelolanya. Sebagian bcsar pang}a{

jabatarq kedudukan, dan penghasilan sangat ditenhrkan oleh tingfut pendidikan ya11g

dimiliki seseorang.

Memiliki ambisi untuk mqiu

1.

8.



Sikap panta$g menyerah adal* salah safu ursur penting bagi seorang rviraswasta

yang insn zukses. Bsrpikir masa depan dan tsrus maju domi mewujudkan cita-cit4

impiafl dan angan-angan yang dipendam dalam hati rnerupakan sosok yang sering

menuai kebErhasilen. Sebaliknya orang yang lemah, loyo, rglokro, mudah menyeralq

maka sosok tersebut biasanya hanya akan memperoleh tingftat keberhasiulan yang

jauh dari apa ymg dicita-citakan sebelumnya.

Penutup

Pendidikan yang tirygi, modal yang besar, dan fasilitas yang memadai jika tidak diikuti

dengan sikap proakti{ lreati{ dan inovatif terhadap setiap peluang yang adE hal itu

belumlah cukup mombsntuk dan melahirkim seorang wiraswasta yang sukses. K*rena

wiraswasta yang berhasil adalah orang yang pandai membaca peluang dan metrciptakail

ide-ide yang berbede dari orang lain rxrhrk dikemburgkan untuk harang

yang memifki nitai tambah bagi konstmen.

Usaha menuju kEaratr tersebut harus dituqiang dengan rasa percaya diri yang tkrygi"

selslu bero{ientasi pada tugas dan hasil, be,rani mengambil resiko, memiliki Siwa

pmimpin, dan memiliki orientasi untuk peirgenrbangan usaha dimasa datang. Seorang

wiraswasta yang sukses juga sangat ditsntukm bagaimana soseorang mandliki dan

mampu mengernbangkan sikapsikap p€rcaya di& pandai berkomunikasi" pandai

membuat keputusan, memiliki anbisi untuk majq dan haus terhadap ilmu pengetahuan.
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