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Kewirausahaan atau Wirausaha 
adalah proses mengidentifikasi, 
mengembangkan, dan 
membawa visi ke dalam 
kehidupan.  
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Ide Inovatif 

Peluang 

Cara Lebih Baik 

NEW 
OPPORTUNITIES 

 
= 
 

UNCERTAINTY 

Visi Kewirausahaan 

Kewirausahaan berasal dari 
kata wira dan usaha.  
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WIRAUSAHA 
 

= 
 

Pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. 

WIRA 

Pejuang 

Pahlawan 

Manusia 
Unggul 

Berbudi 
Luhur 

Gagah 
Berani 

Berwatak 
Agung 

TRUST 
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USAHA 

Perbuatan 
Amal 

Bekerja 
Berbuat 
Sesuatu 

Percaya Diri 
Berorientasikan 

proses dan 
hasil 

Pengambil 
Resiko 

Kepemimpinan Keorisinilan 
Berorientasi 
pada masa 

depan 

Jujur dan tekun 

CIRI – CIRI WIRAUSAHA 
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Sifat-sifat seorang wirausaha: 
 
• Memiliki sifat keyakinan, 
kemandirian,   individualitas, 
optimisme. 
 
• Selalu berusaha untuk berprestasi, 
berorientasi pada  laba, memiliki 
ketekunan dan ketabahan, memiliki 
tekad yang kuat, suka bekerja keras, 
energik dan memiliki inisiatif. 
 
• Memiliki kemampuan mengambil 
risiko dan suka pada  tantangan. 

•Bertingkah laku sebagai pemimpin, 
dapat bergaul dengan orang lain dan 
suka terhadap saran dan kritik yang 
membangun. 
 
• Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, 
fleksibel, serba bisa dan memiliki 
jaringan bisnis yang luas. 
 
• Memiliki persepsi dan cara pandang 
yang berorientasi pada masa depan. 
 
• Memiliki keyakinan bahwa hidup itu 
sama dengan kerja keras. 
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Tahap – Tahap Kewirausahaan : 
 
1. Tahap memulai 
 
Tahap di mana seseorang yang berniat 
untuk melakukan usaha 
mempersiapkan segala sesuatu yang 
diperlukan, diawali dengan melihat 
peluang usaha baru yang mungkin 
apakah membuka usaha baru, 
melakukan akuisisi, atau melakukan 
‘’franchising’’. Tahap ini juga memilih 
jenis usaha yang akan dilakukan 
apakah di bidang pertanian, industri, 
atau jasa. 

2.  Tahap melaksanakan usaha 
 
Dalam tahap ini seorang 
wirausahawan mengelola berbagai 
aspek yang terkait dengan usahanya, 
mencakup aspek-aspek: pembiayaan, 
SDM, kepemilikan, organisasi, 
kepemimpinan yang meliputi 
bagaimana mengambil risiko dan 
mengambil keputusan, pemasaran, 
dan melakukan evaluasi. 
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3. Tahap mempertahankan usaha 
 

Tahap di mana wirausahawan 
berdasarkan hasil yang telah 
dicapai melakukan analisis 
perkembangan yang dicapai untuk 
ditindaklanjuti sesuai dengan 
kondisi yang dihadapi. 

 
4. Tahap mengembangkan usaha 

 
Tahap di mana jika hasil yang 
diperoleh tergolong positif atau 
mengalami perkembangan atau 
dapat bertahan maka perluasan 
usaha menjadi salah satu pilihan 
yang mungkin diambil. 
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Sikap  wirausaha  
 
Dari daftar ciri dan sifat watak seorang 
wirausahawan di atas, dapat kita 
identifikasi sikap seorang wirausahawan 
yang dapat diangkat dari kegiatannya 
sehari-hari, sebagai berikut: 
 
 Displin 
 Komitmen Tinggi 
 Jujur 
 Kreatif dan Inovatif 
 Mandiri 
 Realistis 

Disiplin 
Komitmen 

Tinggi 
Jujur 

Kreatif dan 
inovatif 

Mandiri Realistis 

SIKAP WIRAUASAHA 
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Faktor  - Faktor  Kegagalan Dalam Wirausaha: 
 
•Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan 
mengelola usaha  merupakan faktor penyebab utama yang membuat 
perusahaan kurang berhasil (tidak kompeten dalam manajerial). 
 
• Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, 
keterampilan     mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan 
mengintegrasikan operasi perusahaan. 

 
• Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil 
dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah 
memelihara aliran kas. Mengatur pengeluaran dan penerimaan secara 
cermat. Kekeliruan memelihara aliran kas menyebabkan operasional 
perusahan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. 

 
Sumber: Zimmerer (dalam Suryana, 2003 : 44-45) 

• Gagal dalam perencanaan. 
   Perencanaan merupakan titik awal dari suatu      kegiatan, sekali 
gagal     dalam perencanaan maka  akan mengalami kesulitan dalam 
pelaksanaan. 
 
•  Lokasi yang kurang memadai. 
    Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor   yang menentukan   
keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan 
perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. 
 
• Kurangnya pengawasan peralatan. 
Pengawasan erat berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang 
pengawasan mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak 
efektif. 
 
Sumber: Zimmerer (dalam Suryana, 2003 : 44-45) 
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• Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. 
 Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan    
usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah  
hati, kemungkinan gagal menjadi besar. 
 
• Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi 
kewirausahaan. 
  Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan, 
tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam 
berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan 
perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. 
 
Sumber: Zimmerer (dalam Suryana, 2003 : 44-45) 

PERAN WIRAUSAHA DALAM PEREKONOMIAN 
NASIONAL 

 
• Menciptakan lapangan kerja 

 
• Mengurangi pengangguran 

 
• Meningkatkan pendapatan masyarakat 

 
• Mengombinasikan faktor–faktor produksi 
(alam, tenaga   kerja, modal dan keahlian) 

 
• Meningkatkan produktivitas nasional 
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Berwirausaha memerlukan seseorang  / lembaga / 
institusi yang bisa menjadi mediator, motivator 
mengarahkan dan menyediakan inkubator agar bisa 
menjadi pengusaha / wira usahawan tangguh. 
Dalam dunia usaha saat ini dikenal suatu lembaga 
yang disebut Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).  
 
Di beberapa kalangan, nama KKMB lebih dikenal 
dengan sebutan lain yang berbeda-beda sesuai dengan 
penugasan masing-masing, sebagai contoh :  
 
1. Kementerian teknis: Penyuluh Pertanian Lapangan 

(Kementan), Business Development Services 
(Kemenegkop), Penyuluh Lapangan Keluarga 
Berencana (BKKBN). 

2. Swasta : konsultan UMKM yang tergabung dalam 
suatu organisasi. 

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)antara lain: 
Bina Swadaya, LP3ES, Altrabaku 

4. Lembaga penelitian: konsultan pendamping yang 
didirikan oleh perguruan tinggi.  

 

Di dunia UMKM, meskipun keberadaan KKMB  sudah ada 
beberapa tahun yang lalu namun perannya dapat dikatakan 
belum cukup menggembirakan. Karena kegiatan 
pendampingan terhadap UMKM sering kali masih dilihat 
sebagai bisnis sosial sehingga lebih banyak dilakukukan oleh 
LSM . Disamping upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia 
untuk mengembangkan KKMB terdapat beberapa hambatan 
internal dalam KKMB yaitu : 
 
1. Rasa percaya diri, ketika mereka membawa calon nasabah 

ke bank. Kondisi ini dikarenakan KKMB tidak begitu 
mengerti atau belum memahami usaha yang dijalankan 
oleh UMKM. 
 

2. Kegiatan KKMB hanya merupakan pekerjaan sampingan. 
 

3. Terdapat persepsi yang salah mengenai tindak lanjut 
pelatihan. Banyak peserta pelatihan KKMB berpikir bahwa 
selesai pelatihan mereka akan diangkat menjadi pegawai 
atau proyek yang akan datang dengan sendirinya.  
 

4. Ada kesan  negatif dari perbankan  - pemilik modal 
terhadap kegiatan KKMB. 
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Apa Yang Akan Di Revitalisasi ? 
 Profesional bukan pekerjaan sampingan. 

 
 Berkesinambungan tidak hanya berdasarkan proyek dan bisa 

mencari sumber dana operasionalnya. 
 

 Melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang berkepentingan 
dan bisa menghasilkan konsep – konsep untuk mengembangkan 
UMKM, yang bisa diaplikasikan 
 

 Merupakan lembaga yang mandiri dan mempunyai kegiatan 
menyiapkan usahawan dalam inkubator bisnis (candra dimuka) 
dengan kurikulum yang langsung bersentuhan dengan dunia 
usaha.  

Apa Yang Akan Di Revitalisasi ? 
 Melakukan kegiatan pendampingan kepada UMKM baik terhadap 

lembaga keuangan / lembaga lainnya di luar keuangan 
(pemasaran / bisnis linkages (mengkaitkan). 

 

 Bentuk badan usaha bisa berupa Lembaga / Perseroan Terbatas 
atau badan lain yang memungkinkan. 

 

 Apa lagi ya ??? 
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KKMB 

Bank / non 
bank Instansi 

teknis BI 

BUMN / 
non BUMN 

UMKM 

Investor 

Institusi 
terkait 

Pendidikan 

Dll 

TERIMA KASIH 
MOHON SARAN 
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