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• Bekerja

• Melanjutkan studi

• Lain-lain

• PNS

• Pegawai/staf perusahaan (BUMN, swasta)

• Wirausaha

• Lain-lain
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1. Pekerjaan apa yang anda inginkan setelah 

selesai studi?

2. Jelaskan mengapa anda berminat pada 

pekerjaan tersebut ?

3. Pikirkan apa saja resiko yang akan anda 

hadapi pada pekerjaan yang anda minati 

tersebut ?

• Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi

pd. tahun 1998, 2008, 2015.

• Angka pengangguran tahun 2014 sebesar

5,9% dari jumlah tenaga kerja (7,24 juta),

tahun 2015 menjadi 6,2% (7,56 juta), pada

Februari 2016 sudah 5,5% (7,02 juta).

• Mulai tahun 2015, berlaku pasar bebas

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadikan

persaingan terbuka di segala bidang.
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Ketika badai (krisis) datang,
Sebagian orang yang takut dan pesimis
Memilih segera membangun dinding yang tebal
Untuk menahan badai agar bisa selamat
Sekalipun resikonya adalah kelaparan.

Sebagian orang lagi
Justru berpikiran berbeda.
Ia memilih untuk membuat kincir angin
Agar bisa memanfaatkan badai itu untuk
kepentingannya.
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Test : Bagaimana menghadapi kesulitan?

ORANG SUKSES

‟ Masalah ini sulit, tapi bisa dilakukan ”

PECUNDANG

‟ Masalah ini bisa dikerjakan, tapi sulit 

dilakukan ”

1. Bayangkan anda dengan mata ditutup dengan kain

dibawa kedalam ruangan yang hanya mempunyai

satu pintu, tidak ada jendela. Ruangan berisi meja,

kursi, almari beberapa buah yang tempatnya tidak

anda ketahui karena mata tertutup. Setelah masuk

ruangan, anda diputar-putar beberapa kali

kemudian dilepaskan sendiri.

Bagaimana caranya agar anda dapat keluar dari

ruangan tersebut melalui satu-satunya pintu di

ruangan tersebut?
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2. Bayangkan anda dengan mata ditutup dengan kain

dibawa masuk lagi kedalam ruangan yang sama. Isi

ruangan diganti. Di dekat dinding dipasangi jebakan

orang-orangan dari kayu yang bisa memukul secara

horisontal (swing) kalau disentuh. Setelah masuk

ruangan, anda diputar-putar beberapa kali

kemudian dilepaskan sendiri.

Bagaimana caranya agar anda dapat keluar dari

ruangan tersebut melalui satu-satunya pintu di

ruangan tersebut tanpa mengalami berulangkali

rasa sakit akibat pukulan jebakan orang-orangan

tersebut?

Ada seorang lulusan Teknik Sipil namun pekerjaannya di

bidang distribusi bahan kimia. Dia ditertawakan

temannya, kuliahnya Teknik Sipil kok ngurusi bahan

kimia. Apa bisa? Dia menjawab, “Mengapa tidak ?”

Ada dua orang yang bekerja, yg satu sebagai HRD

Manager dan yg lain sebagai Accounting Manager.

Mereka berkata, “Saya bosan dg apa yg saya jalani

sekarang ini. Rasanya monoton, tidak berkembang dan

tidak menarik !” Dua orang tersebut sudah sering

berganti perusahaan dan pekerjaan, tetapi tetap tidak

berubah. Posisi mereka sudah cukup bagus sekarang

ini.
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• Amati apa yang dirasakan para pegawai/

karyawan yang telah lama sekali menggeluti

pekerjaannya. Apa yang umum terjadi pada

pegawai /karyawan tersebut ?

• Pekerjaan apa yang cocok bagi seorang lulusan

Teknik Sipil ?

• Apakah ada alternatif lain bagi lulusan Teknik

Sipil dalam pekerjaannya ?

• Bagaimana caranya agar lulusan Teknik Sipil

menjadi sukses ?

• Perhatikan perkembangan alat telekomunikasi (alat

untuk mengirim berita).

• Amati perkembangan bisnis minuman kemasan.

• Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu ?

• Apakah yang menyebabkan pegawai/karyawan

menjadi “bosan” dlm melaksanakan pekerjaannya ?

KUIS

Bagaimana caranya rumah type 21/45 m2 yang anda

miliki menjadi rumah yang besar dan nyaman ?

Lakukanlah :

dan 
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• Amati apa yang dirasakan para pegawai/

karyawan yang telah lama sekali menggeluti

pekerjaannya.

• Pekerjaan apa yang cocok bagi seorang lulusan

Teknik Sipil ?

• Amati perkembangan bisnis yang ada, contoh :

alat telekomunikasi, air mineral.

Lakukanlah :

dan 

‟Kewirausahaan (Entrepreneurship) bukan hanya 

sebagai ketrampilan bisnis. Lebih penting dari 

itu, Kewirausahaan adalah sikap kreatif, inovatif, 

dan berani mengambil keputusan sehingga 

dijadikan sikap hidup bahkan karakter bangsa 

Indonesia.”

- Ciputra -
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‟Kewirausahaan (Entrepreneurship) lebih dari 

sekedar mengumpulkan kekakayaan atau 

mewujudkan cita-cita. Lebih dari itu, 

Kewirausahaan juga bisa berarti gerakan masa 

inovasi, kesenangan, hobi, dan sekarang menjadi 

haya hidup (lifestyle).”

- Roger Cartwright -

Entrepreneurship is applying creativity and

innovation to solve the problems and to exploit

opportunities that people face everyday.

(Thomas W. Zimmerer)

Entrepreneurial is an innovator and individual

developing something unique and new.

(Richard Cantillon)
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1. Pendidikan saja sudah tidak cukup menjadi

bekal untuk masa depan, harus berwirausaha.

2. Kewirausahaan bisa diterapkan di semua

bidang pekerjaan dan kehidupan.

3. Ketika lulus sulit mendapat pekerjaan, atau

PHK maka kewirausahaan adalah solusi

alternatifnya.

4. Sukses harus dibuktikan. Kewirausahaan

adalah ilmu nyata yang bisa mewujudkan

kesuksesan.

5. Lokomotif perekonomian melalui kewirausahaan.

6. Meningkatkan pendapatan keluarga dan

daerah.

7. Membudayakan sikap unggul, positif dan

kreatif.

8. Menjadi bekal ilmu untuk mencari nafkah.

Kesuksesan itu tidak pandai memilih dan tidak suka

dipilih oleh orang yang tidak siap menerimanya.

Kesuksesan itu hinggap pada orang yang telah

berusaha keras untuk meraihnya.
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‟Ketika anda mampu mempekerjakan orang 

yang lebih pintar dari anda, maka anda 

telah membuktikan bahwa anda lebih pintar 

daripada mereka.”

- R.H. Grant –

Rasulullah saw. ditanya : “Pekerjaan

apakah yang paling baik ?” Beliau

menjawab : “Sesorang bekerja dengan

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang

bersih”.

(HR. Al Bazzar)

1. Kemampuan (berkaitan dg. IQ & Skill) :

a. membaca peluang

b. berinovasi

c. mengelola

d. menjual

2. Keberanian (berkaitan dg. EQ & mental) :

a. mengatasi ketakutan

b. mengendalikan resiko

c. keluar dari zona kenyamanan



11

3. Keteguhan hati (berhubungan dg. motivasi) :

a. presistence (ulet), pantang menyerah

b. determinasi (teguh akan keyakinannya)

c. kekuatan pikiran : BISA

4. Kreativitas yang menghasilkan inspirasi untuk

menemukan peluang berdasarkan intuisi

(berhubungan dg. experiences).
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1. Penuh Percaya Diri.

Indikator : penuh keyakinan, optimis,

berkomitmen, disiplin, bertanggung jawab.

2. Memiliki Inisiatif.

Indikator : penuh energi, cekatan dalam

bertindak, aktif.

3. Berprestasi.

Indikator : berorientasi pada hasil dan

berwawasan ke depan.

4. Memiliki jiwa kepemimpinan.

Indikator : berani tampil beda, dapat

dipercaya, tangguh dalam bertindak.

5. Berani mengambil resiko dengan perhitungan.

Indikator : menyukai tantangan.


