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1. Pendahuluan – Ilustrasi tentang rejeki yang ada dimana-
mana dan bisa diambil kapan saja

2. Menjelaskan tentang empat kwadran aliran uang
3. Persiapan pindah kwadran
4. Gunakan kekuatan daya ungkit
5. Buatlah rencana untuk masa depan anda



Buku Yang Digunakan
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1. Pendahuluan



Pelajaran kasus ini
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Ø Laut yang terbentang sedemikain luasnya,  berisi ribuan
bahkan jutaan ikan dan aneka macam satwa serta tumbuhan
dan komponen lainnya. Dalam hal ini, laut bisa dikatakan
salah satu sumber rejeki yang bisa dimanfaatkan secara cuma-
cuma dan tiap saat oleh umat manusia.

Ø Kita tidak perlu menebar benih ataupun memberi makan
kepada ikan-ikan dilaut, tapi kita tinggal mengambil dan ambil
berapapun yang kita butuhkan, ikan dilaut tidak akan pernah
habis. Pagi, siang, sore ataupun malam hari, ikan-ikan selalu
tersedia secara gratis dan gratis.

Ø Ikan merupakan ilustrasi dari rejeki, yang artinya: rejeki itu
sudah disediakan secara cuma-cuma dan silahkan mengambil
rejeki itu kapanpun dan seberapapun kita mau dan mampu.



Ø Satu hal yang harus diingat, untuk mengambil ikan ataupun
rejeki, diperlukan adanya: kerja keras dan kerja cerdas.

Ø Menangkap ikan, tidak mungkin bisa dilakukan seorang diri
– apalagi tanpa menggunakan alat apapun juga. Dalam
konsep wirausaha, kita perlu bekerjasama dengan dengan
berbagai pihak untuk mendapatkan rejeki.

Ø Menangkap ikan seorang diri dan menangkap ikan bersama
banyak orang, tentu akan menghasilkan hal yang berbeda. 
Dalam konsep kewirausahaan, hal ini dikenal sebagai
konsep menggunakan tenaga dan waktu orang lain.

Ø Kail, jala, kapal, uang dan aneka macam perhitungan cuaca, 
adalah merupakan alat-alat yang sangat diperlukan untuk
menangkap ikan. Dalam konsep wirausaha, kita juga
dituntut untuk mengenal alat-alat penghasil uang serta
berbagai ilmu yang menunjangnya.
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2. Pilihan: Karyawan Atau Wirausaha?
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3. Memilih Menjadi Karyawan

PENSIUN 

PENSIUN 
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Rasio 1: 1
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Yang sebenarnya terjadi..

20-thn
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Waspadai terhadap hal-hal semacam ini..



3.1. Menjadi Karyawan Itu Tidak Mudah



Seleksi CPNS di Senayan

Ujian Kemenkes 3/11/2015                              
dengan peserta 963, 872 org
Formasi: 25 ribu unt pusat dan
40 ribu unt daerah & honorer 109 ribu.            
Sumber: berita daerah.co.id



3.2. Terjebak Outsourcing
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3.3. Harus Bekerja Baru dapat Uang

80% dari
gaji

pokok

Diberikan dalam
bentuk pesangonReferensi: 

http://indrayosua.blogspot.co.id/2014/02/tugas-44-
softskill-sistem-informasi.html
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3.3. Monoloyalitas

Karyawan itu tidak
boleh selingkuh

Saat pensiun menjadi
bingung, seperti bayi

yang baru lahir..



4. B – Businessman / Wirausaha
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Rasio 1:banyak
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Para karyawan dan anggota keluarga yang 
dimiliki, biasanya selalu berdoa agar 
mereka bisa mendapat rejeki yang cukup
sehingga bisa digunakan untuk berbagai
keperluan. Padahal mereka bekerja di 
tempat sang wirtausahawan.

4.1. Manfaat Wirausaha
Wirausaha cantik dan indah
Wirausaha biasanya memiliki karyawan. 
Karyawan itu memiliki seorang istri dan 3 
(tiga) orang anak. Dengan demikian, 
seandainya wirausaha itu hanya memiliki 1 
(satu) orang karyawan saja, berarti dia telah
menghidupi 5 (lima) orang anak manusia.

Merupakan pekerjaan yang mulia



Wirausaha biasanya tidak memiliki uang
yang disimpan dalam bentuk tabungan. 
Wirausaha lebih senang menyimpan
kelebihan uang dalam bentuk investasi
yang bisa diputar lagi sebagai tambahan
modal guna memperkuat usahanya. 

Alih Teknologi
Para wirausaha biasanya mengajarkan
berbagai hal agar bisnisnya bisa berjalan
dengan baik. Masalah produksi, pemasaran, 
keuangan, sdm ataupun yang lainnya lagi. 
Para karyawan secara tidak sengaja juga
belajar banyak hal tentang apa yang ada
diperusahaan tersebut.

Perputaran ekonomi
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q Penelitian menyebutkan: dari 440.000 orang 
yang  memulai usahanya. Lebih dari 2/3 
kemudian menghentikan usahanya dalam
lima tahun terakhir, dan hanya 5 persen
yang bisa berkembang secara signifikan. 
(David, 2001)

q Hanya sekitar 4% usaha kecil yang tumbuh (Storey & 
Johnson, 2007; Gallagher & Miller, 2001; Storey, 2003, 
2004; Audretsch, 20055) (Kevin, 2010)

q Kyosaki (2005) mengatakan, bahwa 9 (Sembilan) dari
10 (Sepuluh) wirausaha pemula akan mengalami
kebangkrutan

4.1. Menjadi Wirausaha Itu Tidak Mudah



4.1.1. Wirausaha itu banyak yang gagal
ü SDM, miskin akan pengalaman, konsep

binis tdk jelas, buta akan konsep
bersaing, tdk mengerti strategi dalam
berbagai hal, misalnya dlm memasarkan
ataupun mengemas produk. Kadang
punya idealisme sendiri yg belum tentu
laku dijual

ü Keuangan, menggunakan uang pribadi ataupun pinjam kepada
teman dan saudara yang kadang sampai dikenakan bunga tinggi. 
Tidak bisa mengakses perbankan, karena tidak memiliki pembukuan
& jaminan

ü Pemasaran, hanya terbatas kepada
saudara ataupun kenalan saja. 

ü Bahan baku, terbatas apa yang mereka ketahui
ü Teknologi, biasanya menggunakan alat-alat yang masih tradisionil

hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan pengetahuan yang 
mereka milikià Biaya produksinya menjadi sangat mahal. 



4.1.2. Wirausaha itu banyak risiko
Bekerja Lebih Lama
Yang dimaksud dengan bekerja lebih lama adalah, 
seorang wirausaha sudah harus mulai bekerja pada
saat orang lain masih tidur. Disamping itu, seorang
wirausaha juga masih harus bekerja pada saat orang 
lain sudah tidur. Dalam bekerja mereka benar-benar
bekerja dengan keras. 

Sulit dapat pelanggan atau kalah bersaing
Pekerjaan yang paling sulit adalah
mendapatkan pelanggan atau memenangkan
persaingan. Dikarenakan hal tersebut, beresiko
pendapatan menjadi tidak pasti dan segala
bentuk investasi yang tertanam didalam bisnis
ini, bisa hilang dengan sia-sia.



Kurang tidur dan makan seadanya.
Bekerja keras hingga malam hari dan kadang-
kadang harus begadang sampai pagi hari
adalah persaoalan biasa. Mereka biasa makan
seadanya dan apa yang mereka lakukan adalah
persoalan yang biasa sebelum bisnis mereka
mapan. 

Ketegangan mental yang tinggi. 
Mereka yg masih kesulitan mendapatkan
pelanggan, tentu mempunyai ketegangan
mental yang tinggi. Bagaimana nasib
investasi yang sudah terlanjur ditanam, 
bagaimana cara melunasi hutang-hutang, 
bagaimana nasib istri dan anak-anak dirumah, 
bagaimana dengan masa depan sesudah ini
dan masih banyak lagi.



4.1.3. Wirausaha itu banyak mitos
Wirausaha itu dilahirkan.
Masyarakat banyak melihat, bahwa para
wirausahawan itu pada umumnya juga berasal dari
keluarga wirausahawan atau hanya berasal dari
kelompok tertentu saja.

Kini banyak penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap para
wirausahawan yang sukses. Penelitian tentang perilaku, kebiasaaan, 
cara berpikir, sudut pandang dan cara pengambilan keputusan. 
Hasil penelitian inilah yang kemudian diajarkan diberbagai
perguruan tinggi guna dikembang biakkan kepada para mahasiswa.  
Selain itu, dengan konsep ATM (Amati – Tiru – Modifikasi), 
masyarakat juga bisa belajar banyak dari para wirausahawan yang 
sukses. Artinya, wirausaha itu selain dilahirkan, juga bisa diajarkan
melalui pendidikan



Wirausaha selalu berhitung untung rugi
Dalam setiap usaha, memang harus
untung. Karena dengan keuntungan yang 
didapat, para wirausahawan kemudian bisa
membiayai biaya operasional dan
mengembangkan usaha. Mereka tidak akan
mengerjakan pekerjaan yang sia-sia.

Instuisi

Kemampuan
Dasar dan khusus

Wirausaha itu seperti penjudi
Penjudi itu hanya memngandalkan 
intuisi yang mereka miliki.
Wirausaha mengandalkan kemampuan 
dasar, yaitu:  keuanngan, pemasaran & 
produksi
Serta kemampuan khusus: visi, misi, 
kreatif, inovatif, resiko, perencanaan dll



Wirausaha memerlukan modal besar.
wirausaha itu memang membutuhkan
modal, tetapi modal utama yang 
diperlukan adalah: keberanian. 
Keberanian untuk memulai dan
keberanian untuk berwirausaha. 

Wirausaha itu saingannya berat.
Alam telah memberi pelajaran
kepada kita, bahwa: jumlah harimau
itu lebih sedikit dibanding jumlah
kelinci. Padahal seperti kita ketahui, 
harimau adalah binatang yang sangat
kuat dan kelinci bukanlah saingan
harimau. Kenyataannya, jumlah
kelinci selalu bertambah dan harimau
hampir mengalami kepunahan



4.2. Menjadi Wirausaha Harus Memiliki
Kemampuan
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Kemampuan 
Pemasaran

Strategi Produk

Strategi Harga

Strategi Distribusi

Strategi Promosi

Kemampuan
Usaha

Persediaan 
Kas

Modal 
Sendiri

Modal 
Asing

Perputaran 
Piutang

Kemampuan
Keuangan

Kemampuan
Produksi

Bahan Baku

Tenaga Kerja

Alat & Teknologi



Kemampuan Produksi
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Semua membutuhkan adanya biaya…

Daya tarik

Kualitas 
Produk 

Kreativitas 
& bauran

Harga 



Produk ini sulit dijual…
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pengembangan pengenalan pertumbuhan penurunankejenuhankematangan

Keuntungan

SIKLUS HIDUP 



Kemampuan Pemasaran
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Biaya Produksi + Ke-untungan Untuk Investasi



Aneka Strategi: 4P / 7P /  9 P/ Online Dll
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Kemampuan Keuangan
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Persediaan 
Kas

Modal 
Sendiri

Modal 
Asing

Perputaran 
Piutang

Kemampuan
Keuangan

MODAL

MODAL 
SENDIRI

MODAL 
PINJAMAN

BUNGA 
PINJAMAN



4.3. Menjadi Wirausaha Itu Harus
Memiliki Kemampuan Khusus

Selain memiliki kemampuan usaha, 
wirausahawan juga dituntut untuk memiliki

kemampuan khusus



1. Petarung Yang Ulet dan Tidak Mudah Menyerah

Pekerjaan yang paling sulit didunia
ini adalah merogoh kantong orang 
dan orang tersebut tidak akan marah. 
Salah satu pekerjaan yang harus
dilakukan oleh seorang wirausaha
adalah memasarkan produk atau jasa
yang dimilikinya

Padahal, pesaing dengan produk ataupun jasa sejenis itu, 
juga selalu gencar mempromosikan dan memasarkan produk
ataupun jasa yang mereka miliki dengan menonjolkan
keunggulan masing-masing. Mengatasi pesaing dalam hal
memasarkan produk ataupun jasa, bukanlah pekerjaan yang 
mudah



2. Memiliki Pandangan jauh Kedepan

Visi adalah impian ataupun
ambisi ataupun pandangan
yang jauh kedepan tentang
usaha yang tengah dilakukan
saat ini. 

Contoh Visi Perusahaan Penangkap Ikan: Menjadi perusahaan
ikan kaleng terbaik didaerah ini dalam 5 tahun kedepan, dan
untuk lima tahun berikutnya menjadi yang terbaik untuk skala
nasional dan international.  



WIRAUSAHA ADALAH …3. Memiliki Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang 
sebagai kata kerja berarti memperhitungkan

masa depan, baik secara formal ataupun
informal. 



WIRAUSAHA ADALAH …4. Memiliki Motivasi



WIRAUSAHA ADALAH …5. Kreative dan Inovatif

Dalam segala
hal…

INPUT

PROSES

OUTPUT

KONSEP  UTAMA: LEBIH CEPAT, LEBIH AMAN DAN 
LEBIH NYAMAN

ATM



WIRAUSAHA ADALAH …6. Kemampuan Melihat Peluang



WIRAUSAHA ADALAH …7. Memiliki Rasa Percaya Diri Yg Tinggi

Ø Salah satu karakteristik wirausaha
adalah sangat yakin akan diri
mereka sendiri. Mereka memiliki
keyakinan pada diri sendiri yang 
mampu menjawab semua tantangan
yang ada di depan mereka.

Ø Wirausaha yang mempercayai
bahwa kesuksesannya tergantung
pada usaha mereka sendiri disebut
internal locus of control 
(kepercayaan bahwa kesuksesan
seseorang tergantung pada
usahanya sendiri).



WIRAUSAHA ADALAH …8. Berani Menghadapi Risiko

Ø Kebanyakan orang takut mengambil
risiko, karena mereka ingin hidup
aman dan menghindari kegagalan, 
dalam hal ini pengambilan risiko
justru merupakan suatu unsur
kewirausahaan yang sangat penting. 

Ø Wirausaha adalah seseorang yang 
menanggung risiko keuntungan atau
kerugian, pengambilan risiko
dianggap sebagai elemen
fundamental dari wirausaha dan
kewirausahaan. 



WIRAUSAHA ADALAH …9. Memiliki Etika



WIRAUSAHA ADALAH …10. Memiliki Kemampuan Ber adaptasi
Ø Wirausaha adalah individu yang fleksibel atau

mempunyai kemampuan secara cepat untuk
beradaptasi guna menghadapi semua tantangan dari
perubahan-perubahan pesat yang menerpa usahanya
dan dunia perekonomian pada umumnya.

Ø Menurut Teori Darwin (Darwin, C., 1859), ketika
terjadi sebuah perubahan, makhluk yang mampu
bertahan dan melangsungkan hidupnya bukan yang 
paling pintar, kuat atau cakap, tetapi mereka yang 
mampu menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan
perubahan dan lingkungannya.



WIRAUSAHA ADALAH …4.4. Menjadi Wirausaha Itu Memerlukan
Waktu

Berapa lama waktu yang diperlukan agar 
sistem semacam ini berjalan dengan baik..?



5. Hidup Ini Memang Harus Memilih.
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Semoga bermanfaat,         
matur nuwun
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