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Pendahuluan

A.Tantangan dan Tuntutan Globalisasi

• Globalisasi melahirkan  Global hypercompetitive. 

• Global hypercompetitive (Persaingan global) menuntut daya saing

• Daya saing menuntut keunggulan.

• Keunggulan bersaing terletak pada kemampuan   menghasilkan nilai 
tambah.

• Nilai tambah tercipta dari perubahan.

• Perubahan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

• Sesuatu yang baru dan berbeda tercipta dari kemampuan  berkreasi 
dan berdaya cipta.

• Kemampuan berkreasi dan berdaya cipta hanya dimiliki oleh orang 
yang memiliki kreativitas dan keinovasian.

• Krerativitas dan keinovasian  merupakan kunci dan rahasia 
entrepreneurship.



B. Tantangan dan Tuntutan Dunia KerjaB. Tantangan dan Tuntutan Dunia Kerja

•• The labor market is changing rapidly through The labor market is changing rapidly through 
globalization, virtualization, new technology, ect.globalization, virtualization, new technology, ect.

•• new job roles are creatednew job roles are created

•• new career paths are taking place. new career paths are taking place. 

•• a lot of  “old” jobs becoming obsolete,a lot of  “old” jobs becoming obsolete,

•• etc.etc.



C. DAYA SAING
(Hasil survey Hasil survey World Economic Forum,World Economic Forum, 19951995--1998)1998)

DARI  49 NEGARA YANG DISURVEY:DARI  49 NEGARA YANG DISURVEY:

• USA, ke 1 
• Singapura ke 2
• Taiwan, ke 3
• Hongkong,  ke 4
• Jepang,      ke 5
• Malaysia     ke 21

• Indonesia   ke 33  



RANGKING JIWA KEWIRAUSAHAAN

• USA, Th 1993 : 2,14% entrepreneur
• Singapura, th 2001 penduduk 4,24 juta, 

memiliki 2,1% entrepreneur, th 2005 naik 
menjadi 7,2 %.

• Indonesia hanya 0,18%, rangking ke 44 
dari 52 negara yang disurvey (HIPMI. 
10/12/1995).

• Menurut David McClelland, suatu negara 
untuk menjadi makmur minimum jumlah 
entrepreneur 2%. (Ciputra, 2007:14)
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Apa itu entrepreneur?

• Entrepreneur adalah orang yang kreatif dan 
inovatif.

• Ciri-ciri entrepreneur terletak pada sikap, 
kepribaian dan perilaku seseorang



Kepribadian entrepreneur:

•
1. Memiliki pengetahuan (pengetahuan umum dan pengetahuan 

usaha yang akan dilakukakannya) 
2. Memiliki kecakapan seperti manajerial ,  organizational skill, 

human/personal skill, dan technical skill).
3. Motivasi (motif. berprestasi, motif beraffiliasi, motif berkuasa.)
4. Sikap yang memandang bahwa hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini.
5. Nilai-nilai (Nilai pragmatik, nilai moralistik , dan nilai bauran.
6. Mental : Berani menghadapi risiko, berani memulai, berani 

bertindak dan berani bertanggung jawab.



KEPRIBADIAN
NTREPRENEUR

MIND SET KARAKTER KECAKAPAN HIDUP

Opportunity 
Creator

Pola pikir Kritis, 
Analitis & Kreatif

Antusias, 
bersemangat, melihat 
peluang secara 
kreatif

Kemampuan 
berkomunikasi dan 
membangun relasi

Innovator Pola pikir Sintesis & 
Kreatif

Gigih, tekun dan 
bersedia kerja keras

Kemampuan kerja 
tim dan memimpin

Calculated Risk 
TAKER

Pola pikir Evaluatif Berani mulai, tidak 
malu-malu, gagal, 
rugi dan tetap 
bertanggung jawab

Kecakapan 
komunikasi 
persuasif (menjual)



Apa itu Entrepreneurship?
(HAKEKAT ENTREPENEURSHIP)

• Apa Entrepreneurship?
Entrepeneurship is “ The ability to create new and different” 
(Dulfer)

• Apa rahasianya?
The secret of entrepreneurship is  “ Creativity and 
innovation”(Harvard’s Theodoro Levitt).

• Creativity is thinking new things. Creativiity is the ability to 
develop ideas and to discover new ways of looking at the 
problem ann opportunities. 

• Innovation is doing new things. Innovation is the ability to 
apply creative solutions to those problems and opportunities to 
enhance or to enrich people’s live”. 

• Entrepreneurship is thinking new things and doing new 
things to create new and different. Entrepreneurship is applying 
creativity and innovation to solve the problems and to exploit 
opportunities that people face everyday ( Zimmerer(1996:51)



Objek studi
Entrepreneurship

Entrepreneurship mempelajari:

▫ NILAI-NILAI  

▫ KEMAMPUAN

▫ PERILAKU  



NILAI-NILAI ENTREPRENEUR:

SUKA TANTANGAN
CREATIF
INOVATIF
BERANI MENGHADAPI RISIKO



Ciri-ciri Suka Tantangan

Ciri-ciri Suka Tantangan

• Melihat masalah sebagai tantangan

• Berani menghadapi risiko

• Memiliki jiwa adventure

• Orientasi sikap awal adalah mengalahkan tantangan

• Tidak mudah fesimis atau optimis

• Berfikir sesuatu yang oleh orang lain tidak dipikirkan 
(high immagination)

• Proaktif dan percaya diri

• Pantang menyerah



Ciri Suka tantangan(lainnya)
1 Self-confidence Sangat percaya diri dan selalu optimistis

2 Understanding Memahami dirinya, memahami orang lain n 
dan memahami pelkerjaannya. Selalu mau 
belajar memahami sesuatu.

3 Sense of direction Memiliki kemampuan untuk mengarahkan 
dan memimpin dirinya.

4 Courage Berani bertindak dan bertanggung jawab

5 Charity Murah hati, suka menolong

6 Self-esteem Memiliki harga diri 

7 Self-acceptance Menerima kelemahan dirinya, dan 
mengetahui bahwa dalam dirinya memilki 
kekuatan yang unik dan berbeda, selalu 
berusaha keras megembangkan potensinya.



Ciri-Ciri Manusia Kreative  
Inovative [Roe, 1983; Raudsep 1993]

1. Openess to 
experience

*  Sensitivity to 
problems

Terbuka untuk mencari pengalaman baru, terbuka 
terhdap gagasan baru, lebih suka meninjau dunia luar; 
sensitive terhadap masalah untuk dipecahkan.

2. Observance Seeing Selalu melakukan observasi

3. Curiosity-what, 
why and how

Selalu bertanya – apa, mengapa dan bagaimana, berani 
berpikir berbeda.

4. Accepting 
oppositers

*  Openess to other 

Menerima pendapat lain dan terbuka / membuka diri

5. Tolerance of 
ambiguity

*  Selectivity

Mentolelir perbedaan pendapat 

Selektif



6. Needing and assuming 
autonomy

*  Ability to concentrate

Bersikap mandiri 

Mampu konsentrasi - berpikir tenang – wisdom 
/ arief                                                                                          

7. Self reliance

* Thinking in image

Penuh percaya diri

Menciptakan Citra diri

8. Independence in 
Judgment

*  Freedom from fear to  
group

Bebas menentukan apa maunya

Bebas dari rasa takut gagal

9. Not being subject to 
group standard

Tidak menggunakan tolok ukur kelompok

10. Wiilingness to take Risk 
calculated not speculative 
or gamble

Berani mengambil resiko yang diperhitungkan, 
bukan judi untung - untungan



Ciri orang Kreatif ( Colleman dan Hammer)

• Flexibility cognitif : Memiliki pengetahuan yang luwes dan mampu 
melahirkan gagasan yang berlainan

• Memiliki sikap terbuka,selalu mencari alternatif, memiliki minat yang 
beragam dan luas terhadap hal yang baru.

• Sikap bebas, selalu ingin berkreasi sendiri, tidak senag ikut-ikutan orang 
lain.

• Percaya diri atasa kemapuan dirinya, selalu ingin mencoba, tifdak pernah 
putus asa, tidak mau terlibat dengan batasan-batasan yang baku.

• Banyak imajinasi dan ide dalam pemecahan masalah

• Cross fertilize (semakin bannyak yang ikut berfikir akan semakin ba nyak 
ide yang muncul).

• Berani mengambil risiko.



Ciri lain orang yg memiliki daya 
kreatifitas:
• Kuatnya motivasi untuk berprestasi: sangat bergairah untuk 

meningkatkan dan memenuhi standar keunggulan. Suka tantangan 
dan berani mengambil risiko yang diperhitungkan, selalu mencari 
informasi optimal untuk mengurangi ketidakpastian, dengan cara 
mencari alternatif terbaik, dan tekun belajar untuk meningkatkan 
kminerja.

• Penuh komitment: setia pada visi, misi, dan sasaran yang ingin 
dicapai, bukan loyal pada orang-orang tertentu.

• Memiliki inisitif dan optimisme yang unggul.

• Berfikir divergen: melihat sesuatu dibalik yang tampak, tidak 
mudah hanyut/terpengaruh oleh keadaan, dan mampu berfikir 
abstrak.

• Selau membisakan diri untuk mencari alternatif-alternatif.



Berfikir kreatif : Imajinatif, abstrak, berobsesi

• Kreatifitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil 
yang sifatnya:

Baru (New) Inovatif, belum ada sebelumnya,segar, 
menarik, aneh, mengejutkan.

Berguna(useful) Lebih enak, lebih praktis, lebih 
mudah,memperlancar, mendorong, 
mengembangkan, mendidik, memecahkan 
masalah, mengurangi hambatan, mengatasi 
kesulitan, mendatangkan hasil lebih 
baik/lebih banyak.

Dapat dimengerti

(Understandable)

Hasil yang sama dapat dingerti dan dibuat 
dilain waktu.



Ciri-ciri Orang yg Inovatif
Inovasi merupakan salah satu bentuk kreativiatas yang dilakukan

Challenges tatus quo Tidak merasa puas dengan keadaan yang ada/preatsi yang 
telah dicapai, selalu membuat perubahan, perbaikan dan 
perkembangan

Curious Selalu ingin tahu dan selalu mengeksploitasi lingkungan dan 
menginvestigasi kemungkinankemungkinan baru.

Self-motivated Tanggap terhdap kebutuhan dari dalam, selalu proaktif, dan 
menghargai setiap usaha.

Visionary Memiliki imajinasi yang tinggi dan memeiliki pandangan 
jauh ke depan

Entertains the 
fantastic

Memunculkan ide-ide gila, memandang sesuatu yang tidak 
mungkin menjadi kemungkinan, memimpikan dan 
menghayalkan sesutu yang besar-besar.

Takes risks Berani mencoba dan menanggung kegagalan

Peripatetic Selalu merubah lingkungan dan melakukan perjalanan untuk 
memperoleh inspirasi yang segar.

Playful/humorous Memiliki ketertarikan kepada yang mengagumkan 



Ciri-ciri orang Inovatif(Thomas W. Zimmerer)

• Selalu bertanya “ apakah ada yang lebih baik”.
• Selalu menantang kebiasaan” tradisi” dan kebiasaan “rutin”.
• Berefleksi dan selai mereneungkan dan berfikir dalam
• Berani bermain mental, berusaha untuk melihat masalah dari 

persfektif yang berbeda.
• Menyadari banyak kemungkinan jawaban daripada satu jawaban 

yang benar.
• Melihat kegagalan dan kesalahan sebagai jalan untuk menuju 

sukses.
• Mengkorelsikan ide-ide yang masih samar terhadap masalah untuk 

menghasilkan pemecahan masalah yang inoivatif.
• Memiliki ketarampilan “helikopter” yaitu keterampilan untuk 

bangkit dan melihat permasalahan dari persfektif yang lebihb luas, 
kemudian memfokuskannya pada kebutuhan untuk berubah.



KEMAMPUAN ENTREPRENEURSHIP

• KEMAMPUAN MERUMUSKAN TUJUAN 
HIDUP

• KEMAMPUAN KREATIF

• KEMAMPUAN INOVATIF

• KEMAMPUAN MENGATUR WAKTU

• KEMAMPUAN MENCIPTAKAN MODAL 
MATERIAL DAN FINANSIAL

• KEMAMPUAN UNTUK MEMBIASAKAN DIRI 



KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI 
ENTREPRENEUR
• MENGUASI USAHA APA YANG HARUS DILAKUKAN
• MENGUASAI PENGETHUAN DASAR BISNIS
• BERSIKAP SEMPURNA TEHADAP USAHA YANG 

DIGELUTINYA
• MEMILIKI MODAL YANG CUKUP: MODAL SOSIAL, MODAL 

INTELEKTUAL, MODAL MENTAL DAN MORAL, MODAL 
MATERIAL

• KEMAMPUAN MENGATUR FINANSIAL SECARA EFEKTIF
• KEMAMPUAN MENGATUR WAKTU SEEFISIEN MUNGKIN
• MENGATUR ORANG
• MELAYANI PELANGGAN DENGAN PRODUK YANG 

MEMUASKAN
• MENGUASI BAGAIMANA UNTUK BERSAING: KREATIF, 

INOVATIF, PRODUKTIF, PERUBAHAN, MAMPU MENCIPTAKAN 
PERBEDAN, MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, 
BERSAING.

• MEMBUAT ATURAN DAN PEDOMAN YANG JELAS



KETERAMPILAN YANG HARUS DIMILIKI 
ENTREPRENEURSHIP
• KETERAMPILAN KONSEPTUAL DALAM 

MENGAUT STRATEGI  
• KETERAMPILAN KREATIF DALAM 

MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH
• KETERAMPILAN DALAM MEMIMPIN DAN 

MENGELOLA
• KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI DAN 

BERINTERAKSI
• KETERAMPILAN TEKNIK DALAM BIDANG 

USAHA YANG DILAKUKANNYA



CIRI-CIRI KEWIRAUSAHAAN (Timmonts, 1985)

1. Total Comitment Keterlibatan total pada bisnis

2. Drive to achieve 

and Growth

Penuh semangat untuk berhasil dan tumbuh – maju

3. Opportunity and 

Goal Oriented

Mencari peluang dan berorientasi pada sasaran yang ingin 

dicapai

4. Persistent and 

Problem solver-

Trouble Shooter

Gigih – Teguh dan Berkemampuan Menyelesaikan 

Masalah

5. Taking Inisiative 

and personal 

Responsible

Pemrakarsa dan pribadi bertanggung jawab



6. Seeking and Using 

Feedback

Mencari dan memanfaatkan input – masukan

7. Internal locus of 

control

Memiliki Pengendalian diri – pribadi

8. Calculated Risk 

Taking and Risk 

Seeking

Berani mengambil resiko yang diperhitungkan 

matang [ hati-hati ] dan mencari resiko ; segala 

sesuatu di – kalkulasi – kan.

9. Low need for 

status and power

Tidak mengejar status-kekuasaan yang dikejar 

kepuasan = berhasil

10.Integrity and 

Reliability

Memiliki integritas dan dipercaya



FAKTOR PENENTU YANG MEMBENTUK
JIWA ENTREPRENEURSHIP

Lingkungan
Keluarga

Pendidikan
Pengalaman
Organisasi
kelompok

Bakat
Pengetahuan , 
Kemampuan, 

Sikap, Motivasi, 
Jiwa,Perilaku,

Locus of 
control 
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diri)
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MODEL KEBERHASILAN 
ENTREPRENEURSHIP

• Pada model (1), semakin tinggi jiwa kewirausahaan (A) dan 
keterampilan (B), serta besarnya dukungan lingkungan (C), maka 
semakin tinggi juga kemungkinan  tingkat keberhasilan wirausaha 
(D). 

• Pada model (2) jiwa kewirausahaan yang telalu rendah (A), 
keterampilan dan pengetahuan yang rendah (B), dan dalam 
lingkungan yang kurang mendukung (C) tidak menghasilkan 
keberhasilan usaha yang maksimal (D). 

• Kompetensi kewirausahaan yang meliputi pengetahuan, kecakapan, 
sikap dan motivasi yang didukung dengan lingkungan sangatlah 
penting dalam meningkatkan keberhasilan usaha. 

• Sumber: Yuyun Wirasasmita. 2004. 



Peran dan Fungsi Entrepreneur

Fungsi Mikro:

• Pencipta gagasan dan kreasi baru

• Pencipta Perubahan

• Pencipta Nilai Tambah

• Pencipta Daya Saing

• Pencipta Peluang

• Pencipta sumber-sumber baru

• Pencipta teknik-teknik / metode/ cara-cara baru

• Pencipta organisasi perusahaan baru

• Pencipta Pangsa pasar baru



Fungsi Makro

Agent of Development dalam:

• Pencipta Kesempatan Kerja

• Pencipta pemerataan pendapatan

• Pencipta Produk barang dan jasa-jasa baru.

• Pencipta kekayaan dan kesejahteraan

• Pencipta Pertumbuhan dan Kemajuan bangsa.



Macam Entrepreneur 
(Ciputra, 2007: 16)

• BUSINESS Entrepreneur (Owner & 
Professional/Intra)

• GOVERNMENT Entrepreneur

• ACADEMIC Entrepreneur

• SOCIAL Entrepreneur



Ciri-ciri Barang dan jasa Yg memiliki Daya Saing

• Dilihat dari Sisis Input , mencakup Unsur:

• 1. Tingkat pendidikan dan pengetahuan (kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual).
• 2 Sikap atas pekerjaan, produktivitas sebagai sistem nilai,etos kerja, persepsi, motivasi dan sikap atas tantangan.

• 3. Tingkat keterampilan manajerial, organizational, dan operasional, kemampuan berkomunikasi, dan kepemimpinan.
• 4.Daya inisiatif, kreatifitas, dan inovatif

• 5.Kepemimpinan manajerial, teknis-mutu, dan kelompok.
• 6. Tingkat Pengalaman Kerja

• 7. Tingkat Kedisiplinan
• 8. Tingkat kejujuran

• 9. Tingkat Tingkat kesehatan fisik dan mental

• Dilihat dari sisi Proses:
• Kerjasama yang harmonis

• Bekerja dalam istem yang total
• Perubahan dan motivasi kerja

• Frekuensi daya prakarsa, kreativitas dan inovatif
• Ketepatan

• Komitmen
• Efisiensi kerja

• Mutu kerja

• Output:
• Pencapaian standar produktivitas kerja

• Pencapaian standar kinerja organisasi
• Pencapaian omzet penjualan

• Kesejahteraan kryawan



Model Membangun Nilai Tambah dan Daya Saing

•

INPUT

Pendidikan
Pelatihan
Pembinaan
Bimbingan
Pengalaman

HUMAN CAPITAL:
•Social Capital: Trust, 
integrity,

•Intelectual capital: 
Pengtahuan

•Kecakapan
•Keterampilan
•Motivasi
•entrepreneur.

•Moral and Mental 
capital
•Sikap Mental

•Nilai-nilai
•Tang.jawab

Kepribadian
Tekun
Kerja keras

MIND-SET
GAGASAN

KREASI  
KEGITAN 
INOVATIF

INSTITUSIONAL 
OR STRUCTURAL 

CAPITAL

SOCIAL AND 
CULTURAL 
CAPITAL

PRODUKS
COMERSI
ALISASI

DISTRIBU
SI

VALUE 
ADDED

DAYA 
SAING 


