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Edukasi Bisnis Sejak Dini
Kepada Anak

Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga perlu 
dididik sejak dini untuk berani berbisnis. Dengan 
demikian, mereka akan lebih peka terhadap 
kesempatan dan peluang yang muncul. Kepekaan 
tersebut adalah modal pertama yang harus dimiliki 
sebelum membangun sebuah usaha. Jika sejak awal 
keahlian ini telah dilatih, anak akan lebih siap untuk 
menjadi seorang pengusaha.

Nah, berikut adalah beberapa cara melakukan edukasi 
bisnis kepada anak dengan mudah dan sederhana.
 
1. Ajari Anak Mengelola Keuangan dengan Baik
Ada sebuah kutipan menarik dari Mark W. Boyer yang 
berbunyi, “Orang yang dapat mengendalikan arus kas 
(cash flow) adalah orang yang memiliki kekuatan.” 
Artinya, orang yang pandai mengelola keuangan 
sebenarnya dapat melakukan apa saja, termasuk 
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membangun sebuah bisnis.

Cara mengelola keuangan bisa dimulai dari hal-hal 
yang sederhana. Salah satu contoh yang bisa dilakukan 
adalah membiasakan anak untuk menabung. Selain 
itu, anak juga dapat diajari cara mengontrol keinginan 
sehingga tidak mudah tergoda membeli benda yang 
tidak terlalu penting. Dengan cara ini, anak akan 
semakin menyadari pentingnya nilai uang. 

2. Ajak Ia Terlibat dalam Bisnis Anda
Apabila Anda juga seorang pebisnis, ajaklah anak untuk 
ikut terlibat dalam mengelola bisnis tersebut. Sebagai 
permulaan, berikan beberapa tanggung jawab yang 
sederhana dan mudah dilakukan.  Dengan cara ini, 
anak akan semakin percaya diri karena merasa mampu 
menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Selain itu, ia 
pun akan memiliki pengalaman di dunia bisnis sejak dini.

Akan tetapi, apabila cara ini terlalu merepotkan atau 
anak memang belum siap untuk melakukannya, cobalah 
main peran berbisnis saja. Dalam aktivitas ini, Anda 
dan anak dapat berinteraksi seolah-olah merupakan 
rekan bisnis atau bahkan pesaing. Di sela-sela itu, 
sampaikan edukasi bisnis kepada anak sehingga ia bisa 
mendengarkan teori sekaligus mempraktikkannya.

3. Biarkan Ia Mencoba Sendiri
Jika Anda ingin anak menjelma menjadi seorang 
pebisnis sukses, berikan kesempatan baginya untuk 
mencoba. Mencoba adalah kunci untuk mendapatkan 
pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa, termasuk 
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di dunia bisnis. Sebaliknya, jika tidak pernah mencoba, 
anak tidak akan pernah belajar dan mahir.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan orang 
tua ketika anak akan mencoba berbisnis. Pertama, 
sediakan fasilitas yang dibutuhkan secukupnya. Kedua, 
sediakan modal. Ketiga, berikan tips dan trik berbisnis. 
Tiga hal inilah yang perlu dilakukan orang tua demi 
mendukung cita-cita anak untuk mulai berbisnis.

4. Ajari Anak untuk Berjualan
Pada bisnis apa pun, penjualan adalah faktor yang 
sangat penting. Angka penjualan sangat berpengaruh 
terhadap besar kecilnya keuntungan yang akan 
diperoleh sebuah perusahaan. Oleh karena itu, pebisnis 
yang andal harus tahu cara menjual produk atau jasa 
yang ditawarkannya.

Anak pun perlu diajari untuk berani berjualan. Pada 
sebagian orang, berjualan bukan hal yang mudah 
dilakukan. Diperlukan keahlian untuk menyusun kata-
kata yang diucapkan sehingga calon pembeli pun 
merasa tertarik. Di sisi lain, dengan aktivitas tersebut, 
anak pun akan belajar menerima penolakan. Bagaimana 
pun, tidak semua calon pembeli akan berakhir 
melakukan pembelian.

5. Mendorong Anak untuk Belajar dari Berbagai 
Sumber
Cara lain yang bisa dilakukan untuk mengedukasi anak 
tentang bisnis adalah mendorongnya membaca lebih 
banyak buku.  Buku sebagai sumber pengetahuan 
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menyediakan berbagai informasi dan inspirasi yang 
dibutuhkan oleh seorang pengusaha maupun orang-
orang sukses lainnya. Jika anak sudah bisa membaca, 
cara ini pasti akan lebih mudah dilakukan. 

Selain itu, jika memungkinkan, Anda juga dapat 
memperkenalkan anak dengan seseorang yang sukses 
dalam sebuah bisnis. Kemudian, bersama anak, galilah 
ilmu dan pengalaman orang tersebut sehingga motivasi 
untuk memulai sebuah bisnis pun muncul. Bila tidak bisa 
bertemu langsung, manfaatkan saja media sosial tokoh 
tersebut untuk menggali ide dan pengalaman mereka.

Demikian beberapa cara yang bisa dilakukan untuk 
memberikan edukasi bisnis kepada anak sejak 
dini. Dengan edukasi yang tepat, anak pun akan 
mendapatkan modal yang sangat berharga. Bukan tidak 
mungkin, dengan ketelatenan yang dimiliki, anak bisa 
jadi menjelma menjadi pengusaha sukses.
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Mendidik Anak Mengelola Keuangan 
Berdasarkan Usia

Seorang penulis bernama Jayne A.Peral mengatakan, 
“Sesungguhnya sangat mudah mengajari anak untuk 
mengelola keuangan. Caranya adalah mengubah 
kegiatan anak sehari-hari menjadi kegiatan yang 
mendidik.” Hal-hal seputar tips mengelola keuangan 
untuk anak dirangkumnya dalam buku berjudul Kids and 
Money: Giving Them the Savvy to Succeed Financially.

Supaya lebih efektif, cara mendidik anak untuk 
mengelola keuangan bisa dibedakan berdasarkan 
usianya. Berikut penjelasannya:

Usia 2-3 Tahun
Pada usia ini, anak memang belum mengerti nilai 
uang, tetapi ia sudah mulai bisa membedakan 
bentuk fisik uang. Pada umumnya, ada 2 jenis uang 
berdasarkan bentuknya, yaitu uang kertas dan uang 
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logam. Perbedaannya terlihat jelas karena uang kertas 
berbentuk lembaran dan mudah robek, sedangkan uang 
logam berbentuk bulat dan lebih padat.

Selain itu, anak juga sudah mulai bisa mempelajari 
nominal uang. Untuk uang kertas, misalnya, 
perbedaannya terlihat dari banyak tidaknya nol di 
belakang angka nominal uang. Warna uang kertas juga 
akan sangat membantu anak membedakan jenis uang 
tersebut.

Namun, saat mengenalkan uang kepada anak pada usia 
2-3 tahun, orang tua perlu ekstra waspada dan siaga. 
Penyebabnya, anak sangat suka memasukkan benda 
ke mulut untuk mengenalinya, tak terkecuali uang. Jika 
tidak diawasi, uang bisa tertelan oleh anak. Tantangan 
lainnya, uang justru dirobek sehingga tidak dapat 
digunakan lagi untuk bertransaksi. Solusinya, lebih baik 
gunakan uang tiruan.

Usia 4-5 Tahun
Pada tahap usia ini, anak pasti ingin diajak terlibat dalam 
berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh orang tuanya. 
Salah satu di antaranya adalah ketika berbelanja. 
Dengan sigap, anak pun akan mengambil barang demi 
barang dari rak di supermarket tanpa melihat label atau 
kegunaannya.

Pada kesempatan ini, orang tua dapat mengajari anak 
mengenai barang apa saja yang dibutuhkan dan apa 
yang tidak dibutuhkan sehingga tidak perlu dibeli. 
Ketika membayar di kasir, anak juga boleh diajak untuk 
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mengawasi transaksi yang sedang berlangsung. Dengan 
demikian, anak sejak dini sudah memahami pola jual beli 
dan konsekuensi di baliknya.

Anak juga biasanya sudah mulai menyenangi permainan 
jual beli pada usia ini. Karena itu, orang tua perlu 
menyediakan sarana yang sesuai.

Usia 6-8 Tahun
Anak berusia 6-8 tahun biasanya sudah mulai 
bersekolah. Pada masa ini, anak sudah memiliki uang 
sendiri dalam bentuk uang saku yang diberikan orang 
tua. Keputusan untuk menggunakan uang saku tersebut 
atau menyimpannya biasanya mutlak keputusan anak.

Nah, untuk mendidik anak mengelola keuangan, 
sediakan tempat penyimpanan khusus yang bisa 
digunakan, seperti celengan atau rekening khusus.
Anak juga biasanya sudah mulai mengerti konsep bunga 
tabungan, yaitu bayaran yang akan diterima nasabah 
jika menyimpan uang di bank tersebut. Karena itu, 
dorong anak untuk rajin menabung supaya mendapatkan 
keuntungan tambahan dari bunga tabungan tersebut.

Usia 9-12 Tahun
Anak-anak yang berusia 9-12 tahun biasanya sudah 
mulai mengetahui perbandingan harga barang di toko. 
Tugas orang tua adalah mengajak anak membandingkan 
harga tersebut dengan ukuran dan kualitas barang. Jika 
ingin hemat dan untung, dorong anak untuk membeli 
barang dengan harga murah, tetapi dengan kualitas 
yang tidak diragukan.

                                                                                                                                                                                         8                                                                                                                                                                                                                      9



Pada usia ini, anak juga bisa mempelajari konsep trial 
and error ketika berbelanja. Jadi, anak akan berlatih 
menghadapi risiko yang muncul akibat kesalahan 
membeli sebuah produk. Semakin cerdas menentukan 
produk yang dibeli, kemungkinan untuk berhemat pun 
akan semakin besar.

Usia  13-15 Tahun
Pada tahap ini, anak sudah beranjak remaja. Keputusan-
keputusan yang diambil biasanya berdasarkan 
pandangan pribadi. Namun, anak dapat dilatih untuk 
membuat anggaran keuangan berdasarkan pemasukan 
maupun pengeluaran setiap bulan. Anak pun dapat 
diajak untuk membedakan kebutuhan utama dan 
kebutuhan sekunder.

Usia 15-18 Tahun
Pada kelompok usia ini, emosi anak terbilang sudah 
cukup stabil. Ia pun sudah bisa diberikan tanggung 
jawab yang lebih besar, khususnya di bidang keuangan. 
Orang tua juga dapat menanamkan nilai-nilai terkait 
tanggung jawab finansial kepada anak dengan lebih 
efektif pada masa ini.

Demikian beberapa cara mendidik anak tentang 
keuangan berdasarkan kategori kelompok usia tertentu. 
Meskipun berbeda-beda, tujuan akhirnya adalah 
membuat anak lebih cerdas dan bijak mengelola 
keuangan ketika ia dewasa kelak. 
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Kisah-Kisah Sukses Entrepreneur Cilik

Ada banyak entrepreneur yang mampu mendulang 
kesuksesan pada usia yang masih belia. Meskipun 
masih muda, mereka ternyata tak kalah hebat dari 
para entrepreneur dewasa. Padahal, menjadi seorang 
entrepreneur yang sukses bukanlah sesuatu yang mudah.
Lalu, apa rahasia di balik kesuksesan mereka? Apa saja 
hal yang mereka lakukan untuk mendapatkan keberhasilan 
demi keberhasilan?

Berikut adalah kisah beberapa entrepreneur cilik yang 
berhasil menaklukkan dunia bisnis:

1. Ollie Forsyth
Siapa yang menyangka jika Ollie Forsyth dahulu menjalani 
masa kecil yang tidak bahagia. Ia mengalami disleksia dan 
hal itu membuat ia sering menjadi bahan bullying teman-
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teman sebayanya. Beruntung, Ollie berhasil melewati 
masa itu dan menjelma menjadi seorang pebisnis yang 
cemerlang.
 
Pada usia yang ke-13, Ollie membangun online shop 
yang dinamai Ollie’s Shop. Toko ini menjual beragam 
hadiah unik, seperti dompet kulit, sabuk, gelang, dan 
aneka aksesori lainnya, baik untuk orang dewasa 
maupun anak-anak. Dalam waktu 6 bulan, Ollie berhasil 
mendulang keuntungan sebanyak 2.500 poundsterling 
dari toko tersebut.

Tiga tahun kemudian, Ollie kembali membuka online 
shop kedua dengan nama Charmou. Ada sekitar 
250 produk dari 25 brand pakaian dari seluruh dunia 
yang dijual di toko tersebut. Masa kecil Ollie ternyata 
membuatnya tumbuh menjadi anak yang tidak mudah 
menyerah, mandiri, dan mau bekerja keras.

2. Cory Nieves
Berawal dari kegemarannya mengudap makanan manis, 
Cory Nieves bercita-cita untuk menjadi pengusaha. 
Ia bahkan sempat bertekad membelikan mobil untuk 
sang ibu dari hasil menjual cokelat panas dan jus 
lemon. Berbekal tekad yang kuat, Cory memulai usaha 
sederhananya. Didukung pula oleh sang ibu, bisnis 
sederhana itu menjadi berkembang pesat.

Kini, Cory menjadi pemilik MR. Cory Cookies, sebuah 
perusahaan yang memproduksi 9 jenis kue yang sangat 
lezat dan digemari banyak orang dari berbagai usia. 
Menariknya, Cory berhasil mencapai semua itu pada 
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usia belasan tahun. Ini merupakan sebuah bukti bahwa 
keberhasilan selalu dimulai dari hal-hal yang sederhana 
dan akan semakin berkembang jika didukung oleh orang-
orang di sekelilingnya.

3. Wilson Tirta
Di Indonesia, ada pula entrepreneur cilik yang berhasil 
mencuri perhatian khalayak. Salah satu di antaranya 
adalah Wilson Tirta. Wilson mulai menghasilkan uang 
sendiri ketika masih duduk di kelas 3 SD. Saat itu, ia lupa 
membawa uang jajan dan merasa kelaparan. Ia pun mulai 
berpikir bagaimana cara mendapatkan uang. Akhirnya, 
ia mencoba menyewakan pensil seharga Rp100 per jam 
mata pelajaran. Kebiasaan itu terus dilakoninya hingga 
dalam sehari ia bisa mendapatkan Rp20.000.

Selanjutnya, ia mulai mencoba menjual produk-produk 
lainnya. Ia juga bahkan pernah beternak hamster untuk 
dijual. Bahkan, ia tidak malu menjadi kurir makanan 
dan fotokopi di sekolah. Rasa percaya diri tersebut 
didapatkannya dari sang ibu yang juga sangat gemar 
belajar. Hingga pada usia 10 tahun, Wilson mengikuti 
sebuah pelatihan bisnis dan memantapkan diri menekuni 
dunia itu.

Saat ini, Wilson memiliki bisnis properti dan kuliner. 
Ia juga merupakan investor di berbagai usaha online. 
Keberhasilan Wilson menjadi entrepreneur adalah bukti 
bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan membuahkan 
hasil yang optimal. Jika Wilson bisa melakukannya, orang 
lain juga tentu bisa.



4. Shubham Banerjee
Pada usia 12 tahun, Shubham berhasil membuat 
alat printer Braille untuk penyandang tuna netra. Ini 
merupakan sebuah terobosan karena belum ada 
yang berhasil melakukannya. Atas temuannya itu, ia 
digandeng oleh Intel Capitel dan diberikan modal untuk 
mengembangkan usahanya.

Shubham kini tinggal di California dan menjadi salah 
seorang entrepreneur cilik yang berhasil menarik 
perhatian. Keunggulan printer yang diciptakan oleh 
Shubham adalah harganya yang sangat murah. 
Dengan USD 350 saja, seseorang bisa membeli alat 
tersebut. Dengan modal yang diberikan Intel, Shubham 
bertambah bersemangat untuk mengembangkan 
temuannya sehingga bisa memberikan manfaat 
maksimal kepada penggunanya.

Walter Elias Disney, pendiri Walt Disney Company 
mengatakan, “Semua impian kita akan menjadi 
kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk 
mengejarnya.” Jadi, kunci utama untuk menggapai 
kesuksesan berbisnis adalah keberanian. Faktor inilah 
yang dimiliki oleh para entrepreneur cilik tersebut 
sehingga berhasil menjadi pebisnis yang sukses dan 
terkenal.
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