


DAFTAR ISI

Bagaimana Membangkitkan Naluri untuk Menjadi 
Wirausahawan? ...........................................................................3

Mempelajari Pola Pikir Wirausahawan Sukses ............................8

5 Hal yang Menandakan Kalau Anda Bakal Menjadi Calon 
Wirausaha Sukses .....................................................................12

                                                                                                                                                                                         2                                                                                                                                                                                                                        3



Bagaimana Membangkitkan Naluri 
untuk Menjadi Wirausahawan?

Banyak orang bilang kalau naluri bisnis merupakan bakat 
bawaan sejak lahir. Tidak semua orang bisa melihat 
peluang usaha, tapi ada yang mudah melakukannya. 
Tidak semua orang berani mengambil risiko, tapi ada 
yang tetap mau menjalaninya. Tidak semua orang tahan 
jatuh bangun saat berbisnis, tapi selalu ada sosok seperti 
itu. Mungkin Anda pun pernah menjumpai orang-orang 
berbakat ini di antara teman sekolah, rekan kerja, atau 
bahkan keluarga sendiri.

Pertanyaannya, apakah Anda bisa menjadi seperti 
itu? Benarkah naluri untuk menjalankan bisnis sendiri 
semata-mata karena bakat?

Nyatanya siapa saja bisa menjalankan usaha selama 
ada kemauan. Beberapa sekolah bahkan memasukkan 
materi entrepreneurship ke dalam kurikulum untuk 
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membangkitkan naluri berwirausaha sejak dini. Banyaknya 
seminar dan training tentang membuka usaha sendiri 
menunjukkan bahwa siapa saja memiliki kesempatan 
menjadi bos.

Artinya, Anda pun bisa mengupayakan diri menjadi 
pengusaha sukses suatu hari nanti. Untuk memulainya, 
Anda bisa mulai membangkitkan naluri menjadi 
wirausahawan dengan hal-hal sederhana seperti di bawah 
ini.

1. Mulai Rintis Usaha Sekarang Juga
Berjalannya sebuah bisnis tidak hanya terbatas pada bakat, 
tetapi juga minat dan kerja keras. Tanpa ada kemauan dan 
keberanian, semua impian dan cita-cita hanyalah sebatas 
angan-angan. Untuk mengubahnya menjadi bukti nyata, 
Anda hanya perlu membuat langkah dan membuka bisnis 
Anda sekarang juga. Bob Sadino, seorang wirausahawan 
legendaris Indonesia pernah mengatakan, “Berhenti 
membuat rencana, melangkahlah!”

Anda jangan cemas dengan setiap keterbatasan yang ada 
karena pengalaman berbisnis ini akan menjadi guru yang 
memperkaya pengetahuan Anda. Terjun secara langsung 
akan membuka wawasan lebih lebar dari sekadar teori 
di atas buku teks atau materi kuliah di dalam kelas. Yang 
penting maju dulu. Masalah untung rugi itu belakangan. 
Awali dengan yang sederhana, seperti bisnis pulsa atau 
bisnis makanan ringan.

Walaupun dimulai dengan cara yang sederhana, tidak 
ada salahnya untuk Anda memulai bisnis dari sekarang. 
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Tentunya hal tersebut dapat menambah pengalaman untuk 
menjadikan Anda seorang entrepreneur sukses dengan 
segala kematangan yang Anda lewati saat menjalankan 
sebuah usaha, sekaligus meningkatkan naluri Anda saat 
menggeluti dunia bisnis.

Memang dalam merintis suatu usaha tidak terlepas dari 
kebutuhan modal, melalui Pegadaian dengan produk 
Krasida, Anda dapat mendapatkan pinjaman modal 
untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan cara 
yang cepat, mudah, dan aman. Pinjaman bisa sampai 
250 juta dengan sewa modal yang relatif murah. Krasida 
merupakan kredit gadai sistem angsuran dengan jaminan 
emas dan angsuran tetap per bulannya. Di samping itu, 
jangka waktu pinjamannya juga beragam, mulai dari 6 
bulan sampai 36 bulan.

2. Fokus Pada Usaha yang Sedang Dijalankan
Sebagai langkah awal, sebaiknya Anda belajar dengan 
satu bisnis terlebih dahulu. Hal ini untuk memastikan 
perhatian Anda tidak terpecah dan menjadi tanggap akan 
perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun 
eksternal. Jadikan bisnis ini sebagai entitas tak terpisahkan 
dari pribadi Anda.

Misalnya, warung sambal Anda buka seperti biasa. Namun, 
lambat laun semakin sedikit pembeli yang datang. Periksa 
apa yang terjadi dengan usaha Anda. Apakah masakan 
kurang enak? Apakah harga terlalu mahal? Apakah lokasi 
tidak strategis? Apakah pelayanan kurang ramah? Apakah 
tempat kotor dan tidak higienis?
Contoh lain, sedang terjadi kenaikan harga bahan bakar 
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di kota Anda. Apakah akan rugi jika tidak menaikkan harga 
menu Anda? Apakah Anda akan kesulitan mendapatkan 
bahan baku? Apakah orang-orang akan beralih ke warung 
lain? Apakah pelanggan akan membeli masakan Anda di 
saat-saat tertentu saja?

Selalu ingat bahwa kendali ada di tangan Anda sebagai 
pemiliknya. Membiasakan diri sadar akan pertanyaan-
pertanyaan ini dan melakukan penyesuaian akan 
menyelamatkan usaha Anda dari lindasan perubahan 
zaman.

3. Habiskan Waktu Luang dengan Berteman
Seorang wirausahawan tidak pernah membuang waktu 
dengan percuma. Saat sedang berada di dalam kendaraan 
umum, menunggu seseorang, berbelanja, atau aktivitas 
luar lain yang tidak ada hubungan dengan usaha Anda 
sekali pun, Anda bisa meluangkan waktu menjalin relasi 
dengan orang lain.

Meskipun tampak sederhana, berteman dengan orang 
lain akan membuka pintu rezeki. Dengan menciptakan 
hubungan baik, Anda memiliki kesempatan untuk 
menjadikan bisnis lebih besar.

Siapa tahu orang yang Anda ajak bicara sangat 
berpotensi menjadi pelanggan. Siapa tahu mereka sangat 
membutuhkan Anda atau justru sebaliknya. Siapa tahu 
kisah mereka membantu Anda menyelesaikan masalah di 
perusahaan. Siapa tahu kebaikan Anda menyelamatkan 
bisnis dari kebangkrutan. Hal-hal tak terduga semacam 
ini hanya bisa terjadi jika Anda tidak membatasi pergaulan 
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dan mampu menjaga hubungan dengan baik.

4. Buka Wawasan dan Belajar dari Siapa Saja
Selain membuka pergaulan, Anda juga patut 
mengaktualisasi diri dengan membuka wawasan. Anda 
bisa saja berteman dengan banyak orang. Namun, jika 
merasa diri paling baik dan benar, usaha Anda akan sulit 
mengalami perkembangan.

Misalnya, warung Anda memiliki makanan yang lezat, 
tapi kurang memuaskan dari sisi pelayanan. Anda bisa 
mengadopsi pelayanan restoran untuk menjadikan warung 
Anda berbeda. Jika menu Anda itu-itu saja, mencoba 
resep dari ibu-ibu rumahan bisa saja membuat warung 
tenda Anda punya menu andalan.

Tidak ada makhluk yang sempurna. Jika orang lain tidak 
sempurna, begitu juga Anda. Oleh karena itu, setiap orang 
dapat saling melengkapi dengan belajar dari pengalaman 
orang lain.
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Mempelajari Pola Pikir
Wirausahawan Sukses

Di luaran sana banyak motivator dengan semangatnya 
bilang: sudah asal niat ingin usaha pasti bisa, yang penting 
niat dahulu. Apakah dalam membuat usaha kita harus 
modal nekat saja? Tentu tidak demikian, ada banyak hal 
yang harus dilakukan untuk menjadi sukses.

Kalau Anda ingin menjadi sukses sepeti halnya 
wirausahawan yang sudah wara-wiri ke mana-mana, 
pelajari pola pikirnya. Dengan mempelajari pola pikirnya, 
Anda akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang 
harus dihindari.

Berikut beberapa pola pikir Bill Gates, wirausahawan 
sukses di bidang komputer, yang bisa Anda pelajari dan 
tiru agar tidak terus bermimpi jadi pegawai. Kalau bisa 
jadi bosnya, kenapa harus jadi bawahan, benar tidak?
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1. Bekerja Keras
Pola pikir ini tidak bisa dihilangkan apa pun jenis usaha 
yang ingin Anda buat. Pokoknya sudah fixed dan kalau 
sampai Anda hilangkan bisa menghilangkan ruh dari 
usaha yang sedang dibangun.

Bekerja itu membutuhkan kerja keras, bahkan Collin 
Powell pun bilang, tidak ada yang namanya rasa untuk 
sukses, yang ada adalah persiapan matang, kerja keras, 
dan belajar dari kegagalan yang diterima.

Kalau mau sukses ya harus mau mulai usaha dari nol, 
dari bawah, dari tidak punya apa-apa. Selanjutnya usaha 
akan berkembang, gagal, berkembang, dan akhirnya 
mendapatkan kesuksesan yang diinginkan. Prosesnya 
tentu tidak semalaman saja, tapi puluhan atau ratusan 
malam.

2. Senang Mempelajari Hal Baru
Pebisnis yang sukses adalah mereka yang mau belajar 
sesuatu yang baru. Orang yang tahu harus berbuat apa 
untuk usahanya adalah mereka yang suka membaca dan 
tidak segan belajar dari orang lain. Pada dasarnya ilmu 
akan terus berkembang meski dalam dunia bisnis sekali 
pun.

Kalau Anda ingin menjadi seorang wirausahawan yang 
sukses, kenapa tidak belajar lagi. Daripada Anda hanya 
diam melihat usaha berjalan, akan lebih afdol kalau 
mempelajari hal-hal baru yang bisa memajukan bisnis.

Selama ini para pebisnis yang gagal terlalu banyak alasan 
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untuk mempelajari hal baru. Seperti tragedi runtuhnya 
dinasti Nokia. Kalau saja pentolan perusahaan itu mau 
belajar hal baru dan menyesuaikannya, mungkin saat ini 
tidak akan kalah dengan kompetitornya.

3. Pola Pikir Berinovasi
Bruce Lee berkata, pejuang yang sukses adalah orang 
biasa yang memiliki fokus seperti sinar laser. Barangkali 
Anda orang yang biasa saja, di kampus sering dapat 
nilai C dan kerap dimarahi oleh dosen. Namun, apakah 
itu menentukan bisnis yang sedang Anda lakukan? Tentu 
saja tidak.

Kalau Anda memiliki pola pikir berkembang, selalu fokus, 
dan tahu peluang yang bisa menghasilkan, sukses bisa 
dikantongi dengan cepat. Yang harus Anda lakukan saat 
ini adalah membuat rencana yang matang atau mendaftar 
semua ide dan inovasi yang dimiliki. Selanjutnya, 
kembangkan ide itu dan jalankan bisnisnya.

Kalau Anda tidak punya modal besar mungkin bisnis 
atau usaha akan berjalan tersendat. Namun, bukan tidak 
mungkin untuk berkembang kan? Kita masih memiliki 
media sosial untuk promosi dan mengenalkan brand pada 
orang lain.

4. Tidak Melakukannya Sendiri
Pola pikir yang sangat sulit ditemui dari seorang 
wirausahawan baru adalah mau bekerja sama dengan 
orang lain. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka 
berusaha melakukannya sendirian saja. “Kalau bisa 
melakukan sendiri kenapa harus meminta bantuan orang 
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lain?” Pikiran seperti itu tidak sepantasnya ada. Karena 
dalam berbisnis, menjalin relasi atau kerja sama akan 
mengembangkan usaha dengan cepat. 

Kita ambil contoh saja, Anda usaha pakaian distro, kalau 
punya kerja sama dengan spreader atau orang yang 
menyebarkan produk, usaha tentu bisa berjalan dengan 
baik. Coba kalau Anda hanya menjualnya di rumah atau 
toko saja, besarkah bujet yang didapatkan?

5. Mengapresiasi Apa yang Sudah Dilakukan
Membuat usaha tidak selamanya dilakukan sendirian saja. 
Anda bisa menjadi wirausahawan sukses kalau punya tim 
yang hebat. Jadi, jangan pernah lupa untuk mengapresiasi 
tim yang Anda miliki.

Kalau tim sudah cocok dengan pola pikir bisnis yang Anda 
miliki, peluang perusahaan semakin besar bukanlah isapan 
jempol. Jadi, baik-baiklah dengan pegawai, rekan kerja, 
atau siapa saja yang ikut berkontribusi dalam memajukan 
bisnis.

Itulah pola pikir seorang wirausahawan sukses yang bisa 
Anda pelajari sebelum memulai bisnis. Selamat mencoba 
dan semoga sukses!
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5 Hal yang Menandakan Kalau Anda 
Bakal Menjadi Calon Wirausaha Sukses

Di zaman now seperti saat ini,  peluang menjadi wirausaha 
sukses, semakin terbuka lebar. Hal ini disebabkan semakin 
mudah Anda bisa mencari informasi dan mengembangkan 
wawasan dari internet. Namun, sayangnya tidak setiap orang 
bisa kerja keras menjadi pengusaha. Di Indonesia jumlah 
pengusaha hanyalah 3% dari jumlah penduduk Indonesia. 

Lalu bagaimana sih ciri seorang pengusaha sukses itu? 
Apakah Anda masih ragu bakal bisa menjadi wirausaha 
sukses? Memang tidak semua orang bisa mengetahui 
ciri-ciri orang yang kira-kira bakal mulus jalannya menjadi 
pengusaha sukses. Selain itu, tingkat kesuksesan seseorang 
juga berbeda-beda.

Kalau begitu, kita simak 5 hal yang menandakan bahwa 
Anda bakal mampu menjadi pengusaha sukses:
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1. Mengetahui Kelebihan Diri
Anda bakal bisa sukses bila memilih bidang yang sesuai 
dengan potensi diri dan passion Anda. Bidang yang Anda 
lebih unggul dibandingkan orang lain pada umumnya. 
Bila Anda memiliki passion terhadap suatu hal, Anda tidak 
akan pernah bosan untuk melakukannya. Bahkan akan 
mengorbankan segala hal untuk mencapainya. Namun, 
memang untuk menentukan bidang yang sesuai ini 
tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. 

Banyak orang tersesat atau terbawa arus bahkan salah 
jalan bergaul di dunia yang berbeda. Jika ini terjadi 
segeralah tinggalkan dan mulai masuk dalam bidang yang 
cocok sesuai kelebihan dan minat Anda. Nah, cobalah 
untuk instrospeksi apakah Anda sudah bergelut di bidang 
yang tepat?

2. Minat Membangun Bisnis di Masa Muda
Masa muda adalah masa yang tepat untuk mulai belajar 
bisnis secara kecil-kecilan. Di usia muda Anda tentu 
memiliki tenaga dan energi yang lebih besar serta 
semangat yang masih menyala. Dengan demikian, Anda 
tidak akan loyo bila harus kerja keras membangun bisnis 
mulai dari nol. 

Apalagi semua usaha besar biasanya dibangun dengan 
minat yang kuat di masa aktif. Jadi bila Anda masih muda 
dan sudah  memulai bisnis Anda sendiri, meski secara 
kecil-kecilan- tampaknya Anda bakal menjadi wirausaha 
sukses nantinya.

3. Berani Mengambil Risiko dengan Memanfaatkan 
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Kesempatan
Sudah menjadi tren bahwa setelah lulus, banyak sarjana 
mencari kerja dan pindah ke kota besar. Seolah hal ini menjadi 
tren dan menaikkan gengsi jika menjadi karyawan dan 
bergaji tinggi di kota metropolitan. Seorang calon wirausaha 
sukses, tidak akan mengikuti arus dan berani mengambil 
risiko memanfaatkan setiap peluang usaha yang ada.

Anda tentu ingat kutipan untuk berpikir di luar kotak  “Thinking 
out of the box,”  lain dari yang lain bukan? Bahkan jika harus 
tetap tinggal di kampung dan tidak terpengaruh dengan tren 
hidup kaya mencari kerja di kota besar. Calon pengusaha 
sukses berani mengambil risiko  itu.

4. Membangun Relasi Luas
Seorang pengusaha perlu bersikap supel dan mudah bergaul 
serta beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini disebabkan 
mereka tidak bisa bekerja sendiri dalam mengembangkan 
bisnisnya. Seorang pebisnis memerlukan jaringan atau 
network yang luas guna mendukung pertumbuhan usahanya. 

Oleh karenanya bila seseorang  bisa membangun relasi 
dalam pergaulan luas, tidak akan mengalami banyak 
kesulitan dalam berbisinis dan dipastikan mampu menjadi 
wirausaha sukses nantinya.

5. Tahan Banting dan Tidak Mudah Menyerah
Ciri lain seorang wirausaha sukses yaitu tahan banting dan 
tidak mudah menyerah. Karakter ini dapat Anda miliki dengan 
terus berusaha dan bertekad dengan rencana usaha yang 
akan Anda jalankan. Memang tidak mudah menanamkan 
sifat ini dalam diri seseorang. 
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Namun, dengan tetap  fokus pada tujuan Anda dalam 
berusaha, bukan tidak mungkin Anda akan menjadi orang 
yang taft atau kuat. Jadi bisa dikatakan wirausaha sukses, 
rela pantang menyerah dan kerja keras menghadapi 
berbagai masalah dalam bisnisnya

Nah, bagaimana apakah Anda memiliki karakter di atas? 
Jika iya, Anda bakal menjadi calon wirausaha sukses. 
Namun, jangan lupa untuk selalu memanfaatkan peluang 
usaha yang ada di depan mata. Seperti kata orang bijak 
bahwa kesempatan emas tidak akan pernah datang dua 
kali. Anda setuju, bukan?
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