


PERTEMUAN 3



1. Seorang wirausaha yang 
unggul mampu
menciptakan kreativitas
dan inovasi sebagai dasar
untuk hidup .tumbuh dan
berkembang.

2. Pada wirausahawan ada
ciri ciri ataupun
karakteristik yang 
tumbuh dari proses yang 
panjang berdasarkan
pengalaman-
pengalaman dan
pendidikan sebelumnya



KARAKTER DESKRIPSI

1. VISI

TUJUAN YANG JELAS KEDEPAN YANG HARUS DICAPAI

SECARA TERUKUR. VISI MERUPAKAN FILOSOFI. CITA CITA

DAN MOTIVASI.

VISI DITERJEMAHKAN DALAN TUJUAN, KEBIJAKAN

ANGGARAN DAN PROSEDUR KERJA

2.TANGGUNG JAWAP

RASA TANGGUNG JAWAP ATAS USAHA YANG DILAKUKANN

UNTUK ITUPERLU KEMAMPUAN UNTUK MENANGGUNG

RESIKO.SEPERTI RESIKO KEUANGAN TEHNIK ( HARUS

MAMPU MEMINMALKAN RESIKO)

3. TOLERANSI

WIRAUSAHA HARUS MAMPU MENJAGA HUBUNGAN BAIK

DENGAN STAKEHOLDER SEPERTI KARYAWAN.PELANGAN.
PEMASOK. PENYALUR. PEMERINTAH. MASYARAKAT

4. DISIPLIN DAN KOMITMEN

TINDAKAN YANG MENUNJUKKAN PERILAKU TERTIB DAN

PATUH PADA BERBAGAI KETENTUAN DAN PERATURAN DAM

KOMITMENNYA ADALAH “WORK WORK WORK”



KARAKTER DESKRIPSI

5. KERJA KERAS

WIRAUSAHA BERPERILAKU YANG MENUNJUKKAN UPAYA

SUNGGUH-SUNGGUH DALAM MENGATASI BERBAGAI

HAMBATAN USAHA SERTA MENYELESAIKANNYADENGAN

SEBAIK-BAIKNYA

6. KREATIF

BERPIKIR DAN MELAKUKAN SESUATU UNTUK MENGHASILKAN

CARA ATAU HASIL BARU DARI APA YANG TELAH DIMILIKI

7. MANDIRI
SIKAP DAN PRILAKU YANG TIDAK MUDAH TERGANTUNG PADA

ORANG LAIN DALAM MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS

8. DEMOKRATIS
CARA BERFIKIR, BERSIKAP DAN BERTINDAK YANG MENILAI

SAMA HAK DAN KEWAJIBAN DIRINYA DAN ORANG LAIN

9. FLEKSIBILITY
KEMAMPUAN UNTUK MENYESUAIKAN DIRI DAN BERADAPTASI

DENGAN PERUBAHAN



KARAKTER DESKRIPSI

10.MENGENDALIKAN DIRI

SENDIRI

WIRAUSAHA UNGGUL MEMILIKI

KEMAMPUAN UNTUK MENGENDALIKAN DIRI

YANG DIPENGARUHI INTERNAL DIRI SENDIRI

11.OPTIMIS AKAN

KESUKSESAN

MEMILIKI KEPERCAYAAN YANG TINGGI AKAN

SUKSES DAN BERHASIL SERTA SELALU OPTIMIS

12. KEMAMPUAN

MENGORGANISASI

KEMAMUAN MENGORGANOSASI

SUMBERDAYA YANG DIMILIKI BAIK YANG

BERWUJUD DANTIDAK BERWUJUD SECARA

MAKSIMAL

13. ORIENTASI

MASA DEPAN

CARA BERFIKIR, BERSIKAP DAN BERTINDAK

YANG MENILAI SAMA HAK DAN KEWAJIBAN

DIRINYA DAN ORANG LAIN

14. BERPIKIR POSITIF
KITA PASTI SUKSES KARNA TUHAN CIPTAKAN

KITA JADI PEMIMPIN DI BUMI INI



1. Percaya diri

2. Berorientasi pada
tugas dan hasil

3. Keberanian mengambil
resiko

4. Kepemimpinan

5. Berorientasi ke masa 
depan

6. Kreatif inovatif

7. Memiliki tenaga dalam



Kepercayaan diri merupakan suatu paduan

sikap dan keyakinan seseorang dalam

menghadapi tugas atau pekerjaan. Dalam

praktik, sikap dan kepercayaan ini

merupakan sikap dan keyakinan untuk

memulai, melakukan dan menyelesaikan

suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi.

Oleh sebab itu kepercayaan diri memiliki

nilai keyakinan, optimisme, individualitas,

dan ketidaktergantungan. Seseorang yang

memiliki kepercayaan diri cenderung

memiliki keyakinan akan kemampuannya

untuk mencapai keberhasilan



Seseorang yang selalu mengutamakan

tugas dan hasil, adalah orang yang selalu

mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi,

berorientasi pada laba, ketekunan dan

ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai

dorongan kuat, energik, dan berinisiatif.

Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan

memulai. Untuk memulai diperlukan niat

dan tekad yang kuat, serta karsa yang

besar. Sekali sukses atau berprestasi,

maka sukses berikutnya akan menyusul,

sehingga usahanya semakin maju dan

semakin berkembang.



Kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko

merupakan salah satu nilai utama dalam

kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau

mengambil risiko akan sukar memulai atau

berinisiatif.

Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai

usaha-usaha yang lebih menantang untuk

mencapai kesuksesan

Dengan demikian, keberanian untuk menanggung

risiko yang menjadi nilai kewirausahaan

adalah pengambilan risiko yang penuh dengan

perhitungan dan realistik. Kepuasan yang

besar diperoleh apabila berhasil dalam

melaksanakan tugas-tugasnya secara realistik.



Seorang wirausaha yang berhasil

selalu memiliki sifat kepernimpinan,

kepeloporan, keteladanan. la selalu

ingin tampil berbeda lebih dulu lebih

menonjol. Dengan menggunakan

kemampuan kreativitas dan

keinovasiannya, ia selalu

menampilkan barang dan jasa-jasa

yang dihasilkannya dengan lebih

cepat, lebih dulu dan segera berada

di pasar.

4.  Kepemimpinan



Orang yang berorientasi ke masa depan

adalah orang yang memiliki perspektif

dan pandangan ke masa depan. Karena

ia memiliki pandangan yang jauh ke masa 

depan, maka selalu berusaha untuk

berkarsa dan berkarya. Kuncinya pada

kemampuan untuk menciptakan sesuatu

yang baru dan berbeda dengan yang 

sudah ada sekarang. Meskipun dengan

risiko yang mungkin terjadi, ia tetap tabah

untuk mencari peluang dan tantangan

demi pembaharuan masa depan
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Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru
(thinking new things) dan keinovasian adalah
melakukan sesuatu yang baru (doing new
things).

 Kreativitas diartikan sebagai kemampuan
mengembangkan ide-ide baru dan untuk
menemukan cara-cara baru dalam
memecahkan persoalan dan mencari
peluang.

 Keinovasian diartikan sebagai kemampuan
untuk menerapkan kreatifitas dalam rangka
memecahkan persoalan-persoalan dan
peluang untuk mempertinggi dan
meningkatkan taraf hidup

 Oleh karena itu, kewirausahaan adalah
"thinking and doing new things or old
thinks in new ways" Kewirausahaan
adalah berpikir dan bertindak sesuatu
yang baru atau berpikir sesuatu yang
lama dengan cara-cara baru.
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Memiliki tenaga dalam artinya
bahwa seorang wirausaha harus
memiliki :

 Keuletan,

 Ketabahan,

 Ketekunan,

 Kejujuran

 Kedisiplinan

 Ketulusan

 Keikhlasan

 Kesopanan, keramahan
dll.



Menumbuhkan Mental Wirausaha
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1.  Melalui Komitmen Pribadi

Jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, 
mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang 

lain, agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri.

Anda dapat memprogram ulang diri anda untuk sukses melalui deklarasi
tertulis, bahwa pikiran perasaan, ucapan dan tindakan anda akan selalu

diperbaiki ke arah yang lebih baik (buat 1 deklarasi setiap hari selama 1 bulan)
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2.   Melalui Lingkungan dan Pergaulan yang Kondusif

Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat

berasal dari lingkungan pergaulan teman, famili, sahabat, 

karena mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, 

masalah yang dihadapi dan cara-cara mengatasinya. 

Sehingga mempunyai semangat, kemampuan dan pikiran

untuk menaklukan cara berfikir lamban dan malas.
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3.  Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga
didorong dosen di kampus atau lembaga pelatihan.

Mereka memberikan mata kuliah kewirausahaan
yang praktis dan menarik sehingga membangkitkan

minat maha siswa untuk berwirausaha.



4. Melalui Proses 
Berkelanjutan

19

Belajar 

Berlatih 

Bertindak

SUKSES

BERKELANJUTAN



• Disiplin

• Komitmen tinggi

• Jujur

• Kreatif dan inovatif

• Mandiri

• Realistis



• Action oriented

• Bepikir sederhana

• Mengejar peluang dengan 
disiplin tinggi

• Senang belajar

• Mampu mengambil  
peluang terbaik

• Pemimpin hebat



• Kejujuran

• Bertanggung jawab

• Menepati janji

• Disiplin 

• Taat hukum

• Komitmen dan 
menghormati

• Mengejar prestasi


