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SIFAT-SIFAT YANG PERLU DIMILIKI WIRAUSAHA 

 Seorang wirausaha adalah orang yang mampu melihat dengan penuh 

perhatian, mencari pilihan dan berbagai alternatif dan pemecahannya. 

Ciri –ciri Watak 

Percaya diri -kepercayaan (keteguhan) 
Ketidaktergantungan, kepribadian 
mantap 
Optimis 

Berorientasikan tugas dan hasil -Kebutuhan atau haus akan prestasi 
-Berorientasi laba atau hasil 
-Tekun dan tabah 
-tekad dan kerja keras, motivasi 
-energik 
-penuh inisiatif 

Pengambil resiko -Mampu mengambil resiko 
-suka pada tantangan 
 

Kepemimpinan -Mampu memimpin 
-dapat bergaul dengan orang 
-menanggapi saran dan kritik 
 

Keorisinilan -Inovatif (pembaharu) 
-Kreatif 
-Fleksibel 
-Banyak sumber 
-Serba bisa 
-Mengetahui banyak  
 

Berorientasi ke masa depan -Pandangan ke depan 
-perspektif 
 

 Dari sifat-sifat di atas perlu dimiliki, jika tidak semua , sebagian pun sudah cukup. 

1. Percaya diri 



Sifat-sifat utama dimulai dari pribadi yang mantap, tidak mudah 

terombang ambing oleh pendapat dan saramn orang lain, tetapi saran –

saran orang lain jangan ditolaK, jadikan masukan untuk bahan 

pertimbangan , kemudian anda harus memutuskan segera dan harus 

optimis, orang optimis asal tidak ngawur. 

Orang yang  tinggi percaya diri adalah orang yang sudah matang jasmani 

dan rohaninya. Pribadi semacam ini adalah pribadi yang independendan 

sudah mencapai tingkat maturity.Karakteristik kematangan seseorang 

adalah ia tidak tergantung pada orang lain, dis memiliki rasa tanggung 

jawab yang tinggi, objektif dan kritis. Dia tidak begitu saja menyerap 

pendapat  atau opini orang lain, tetapi dia mempertimbangkan secara 

kritis. Emosionalnya baloh dikatakan  sudah stabil, mau menolong orang 

lain, dan yang paling tinggi ialah kedekatan dengan sang kholiq. 

Diharapkan wirausahawan seperti betul-betul dapat menjalankan 

usahanya secara mandiri, jujur, dan disenangi oleh semua relasinya. 

 

2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

Orang ini tidak mengutamakan prestise dulu, prestasi kemudian.akan 

tetapi ia gandrung pada prestasi baru setelah berhasil prestisenya akan 

naik. Anak muda yang selalu memikirkan prestise lebih dulu dan prestasi 

kemudian tidak akan mengalami kemajuan. 

 

3. Pengambilan resiko 

Orang muda selalu dikatakan menyenangi tantangan, mereka tidak takut 

mati, inilah salah satu faktor pendorong anak muda untuk melakukan 

olah raga yang menantang. Ciri-ciri dan watak ini dibawa kedalam 

wirausahayang penuh resiko dan tantangan, sekeperti persaingan , harga 

turun naik, barang tidak laku. 

 

4. Kepemimpinan  

Sifat kepemimpinan memang ada dalam diri masing-masing individu, 

namun sekarang sifat kepemimpinan sudah banyak dipelajari dan dilatih. 

Ini tergantung kepada masing-masing individu dalam menyesuaikan diri 

dengan organisasi  atau orang yang dipimpinnya. 

Ada pemimpin yang disenangi oleh bawahan, mudah memimpin 

sekelompok orang, ia diikuti, dipercaya oleh bawahannya, namun adapula 

pimpinan yang tidak disenangi bawahan. 

 

5. Keorisinilan 



Sifat orisinil ini tentu tidak selalu ada pada diri seseorang.orisinil ialah 

tidak hanya mengekor pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, 

ada ide yang orisinil. Ada kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. 

Orisinil tidak hanya berarti baru sama sekali, tetapi produk tersebut 

mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegrasi dari komponen yang 

sudah ada , sehingga melahirkan sesuatu yang baru. 

6. Berorientasi ke masa depan 

Seorang wirausaha haruslah perspektif, mempunyai visi ke depan apa 

yang hendak dilakukan , apa yang ingin dicapai ?sebab usaha bukan 

didirikan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Oleh sebab itu, faktor  

yang kontinuitas harus dijaga dan pandangan harus ditujukan jauh ke 

depan. 

 

 


