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© Saifoe El Unas

Ia bukan seorang penemu yang hebat, tapi 
kemampuannya dalam mengantisipasi apa yang 
dibutuhkan para pelanggannya di masa 
mendatang, menyadari adanya peluang besar dan 
menyalip para pesaing dengan memberdayakan 
orang-orang bertalenta tinggi menjadi keahliannya.

Di usia 25 tahun sudah 
mempunyai kekayaan $ 1 juta.
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Microsoft

Sudah sejak usia 13 th Bill Gates “gila komputer”, 
dengan membuat software komersial. Selain 
nyentrik, ia mempunyai jiwa kewirausahaan alami 
yang mengkombinasikan pengetahuan hukum, 
naluri bisnis, hobi pada teknologi komputer.

Pada usia 19 th, ia kuliah di jurusan Akuntansi 
Harvard University, tetapi ia tidak menyukainya 
dan akhirnya DO. Pada th 1975 ia melihat gambar 
PC pertama di majalah. Bersama temannya yg 
bernama Paul Allen, mereka berpikir “Kitalah yang 
menyempurnakan PC dengan membuat software-
nya dan menjadikan PC berbasis industri”.

Microsoft

Ketika mereka mengetahui bahwa IBM belum 
memiliki software yang tepat untuk diindustrikan, 
inilah momentum yang dikoneksikan pd inspirasi 
peluang bisnis yang diobsesikan.

Bill Gates menemukan seorang programmer yang 
menjual program buatannya yang bernama QDOS. 
Ia membeli QDOS seharga $ 50.000. Gates dan 
Allen menyempurnakan QDOS menjadi MS DOS, 
tapi tidak segera menjualnya kpd IBM. Mereka 
mencari seorang ahli utk negosiasi dg IBM.
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Microsoft

Melalui bantuan Steve Ballmer, mereka berhasil 
menjual lisensi MS DOS utk digunakan pd PC IBM 
menjadi PC utk keperluan industri.

Akhirnya Microsoft tumbuh menjadi perusahaan 
kecil dengan 3 karyawan Gates, Allen & Steve. 
Pendapatan pertamanya sebesar $ 16.500.

Dalam hal ini, Bill Gates .

iming yang tepat.
ntuisi yang kuat akan kesiapan, visi & kesempurnaan.

omentum yg tepat & langsung diambil.
ffort (usaha keras) untuk mewujudkannya.

Chung Ju Yung lahir di Asam-Ri, Song Jon Myum, 
Kangwon-do di daerah pegunungan yang terletak 
di bagian utara Korea saat dikuasai oleh Jepang. 
Orang tuanya adalah petani yang hidup pas-pasan 
dan Ju-Yung pernah belajar 3 tahun di sekolah 
kampung.

Si bandel pendiri Hyundai

Dari bawah meraih sukses
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Hyundai

Ju-Yung adalah anak sulung, maka ia harus 
bertanggung jawab mengasuh ketiga adiknya. 
Setiap hari jam 04.00 subuh, Ju-Yung bangun pagi 
dan berjalan 8 km untuk mencapai ladang di 
tengah udara yang dingin. Ayahnya bertekad 
menggemblengnya untuk menjadi seorang petani 
yang tangguh. Angan-angan dan keinginan yang 
kuat untuk hidup lebih baik lagi, membuat ia 
berpikir, “Apakah ia mau bertahan setiap hari 
membanting tulang dengan hasil yang tidak 
memadai? Atau ia bekerja sebagai kuli bangunan 
yang pendapatannya lebih besar?”

Hyundai

Ia tertarik cerita fiktif dari koran Dong-a. Akhirnya ia 
“minggat” pergi ke Seoul. Di koran itu, ia membaca 
bahwa sebuah pelabuhan sedang dibangun di 
Chungjin, sehingga Ju Yung bekerja menjadi kuli 
bangunan di sana. Tetapi baru dua bulan, ayahnya 
menemukan dan membawanya pulang. Ia berkali-
kali kabur. Suatu saat ia melihat ada iklan sekolah 
akunting dan dengan berbagai cara akhirnya Ju 
Yung berhasil juga masuk.
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Hyundai

Semua buku motivasi, biografi dan cerita sukses 
orang terkenal dan orang kaya dibaca habis. 
Tokoh-tokoh tersebut telah mengilhami dan 
menginspirasikan Ju Yung untuk mencapai 
kebesaran jiwanya dan sukses hingga besar 
seperti sekarang ini.

Ju Yung meneruskan perjalanannya ke pelabuhan 
Inchon dengan bekal uang yang sedikit sekali. Di 
sana ia menjadi kuli serabutan, kuli bongkar muat 
kapal dan membawakan barang penumpang kapal 
yang hasilnya hanya cukup untuk makan sehari 
dengan bekerja keras.

Hyundai

Ju Yung berhasrat untuk mempunyai pekerjaan 
tetap. Saat ia bekerja sebagai kuli dalam proyek 
pembangunan Universitas Korea, ia mendapat 
informasi tentang suatu pekerjaan di pabrik gula. 
Namun, karena tidak memiliki ketrampilan teknis, 
ia tidak diterima. Ia lalu memutuskan untuk bekerja 
di toko hasil pertanian dengan mengantar barang-
barang dagangan ke pembeli. Ia mendapat 
imbalan makan tiga kali dan setengah karung 
beras setiap bulan diusia kurang dari dua puluh 
tahun.
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Hyundai

Kemudian ia menikah lalu pulang ke kampung, 
tetapi hanya sebentar. Ia kembali ke Seoul dengan 
menyewa sebuah rumah yang menghadap ke 
jalan. Rumah itu ia jadikan toko pertanian yang 
dinamai Firma Kyong-Il.

Jepang mengadakan agresi besar-besaran yang 
membuat tokonya ditutup dan balik lagi ke 
kampung. Ia berfikir bahwa selama ini ia sanggup 
mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Lalu ia 
membuka bengkel perbaikan kendaraan bermotor 
agar cepat balik modal, usaha yang bagus karena 
Jepang tidak mau usaha itu dinilai “kotor”.

Hyundai

Pada 1 Februari 1940, ia mengambil alih 
manajemen bengkel reparasi mobil “A-Do 
Services” dengan pinjaman modal dari 
pelanggannya tetapi bengkelnya terbakar dan 
cobaan datang lagi. Ju Yung tetap tidak putus asa 
dan meminjam modal lagi untuk membuka bengkel 
lagi. “A-Do Services” di tempat yang baru 
mempekerjakan 50 karyawan. Ketika persaingan 
semakin ketat, ia melakukan inovasi baru dengan 
“Pelayanan Cepat dan Efisisien”.
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Hyundai

Perang pasifik memaksa perusahaannya harus 
merger dan kerja kerasnya selama tiga tahun 
seakan-akan runtuh dalam sehari. Ju Yung tetap 
tidak mau menyerah pada keadaan. Ia membeli 30 
truk dan menjalankan usaha transportasi. Tetapi 
karena tekanan, usahanya harus dijual murah.

Tiga bulan setelah kejadian itu, Jepang menyerah 
tanpa syarat, dan Ju Yung membeli tanah di 
tengah kota Seoul lalu ia menancapkan papan 
nama perusahaannya, yaitu Hyundai Motor 
Industrial Co, termasuk Hyundai Auto Repair Work 
untuk pertama kalinya hingga kini.

1. Pandai mengelola ketakutannya.

2. Mempunyai “iris mata” (baca: cara pandang) 
yang berbeda dengan yang lain.

3. Pemasar sejati atau penjual yang ulung.

4. Melawan arus dan menyukai tantangan baru.

5. High determination (mempunyai keteguhan hati 
yang tinggi).

6. Tidak cukup menerima apa yang ada dan selalu 
mencari yang terbaik (perfectionist).
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1. Mempunyai mimpi yang tinggi dan realistis, 
yang mampu diubah menjadi cita-cita yang 
harus dicapai.

2. Mempunyai 4 karakter dasar kekuatan 
emosional :

a. Determinasi (keteguhan hati)

b. Persistence (ulet & mudah bangkit) dan 
keberanian.

c. Struggle (pantang menyerah).

d. Risk manager (EQ tinggi)

3. Menyukai tantangan dan tidak pernah puas 
dengan apa yang didapat (high achiever).

4. Mempunyai ambisi dan motivasi yang kuat 
(motivator).

5. Mempunyai keyakinan yang kuat akan 
kemampuannya : “BISA”.

6. Visioner dan mempunyai kreativitas tinggi.

7. Kreator ulung.

8. Risk manager, not just risk taker.

9. Memiliki strong emotional attachment (kekuatan 
emosional).
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10.Seorang problem solver.

11.Mampu memasarkan dan menjual produknya.

12.Mudah bosan dan terkesan sulit diatur

Dimasa sekarang, persaingan hidup semakin ketat.

Akibat persaingan : tersingkir atau bertahan.

Bukan siapa yang terkuat, terbesar, tertinggi, 

tercerdas, terlemah, terkecil atau yang paling 

dungu yang akan bertahan hidup. Melainkan ...

Siapa yang mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungan serta berpikir proaktif yang 

akan keluar dari tekanan persaingan.
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Pekerja dan pengusaha itu sebenarnya tidak ada 
bedanya...

Semua mempertaruhkan “risiko” yaitu “masa 
depannya”. Dan risiko yang paling besar adalah 
orang yang tidak mengambil keputusan apapun 
bagi dirinya !

Kegagalan yang sebenarnya adalah orang yang 
berhenti melangkah dan tidak mau mencoba.

Namun yang pasti ...

Sukses itu diawali dari suatu keputusan besar 
dengan mimpi besar yang didukung oleh langkah 
dan pemikiran strategis.

Menjadi pekerja atau pengusaha itu sama, 
hanya berbeda di awal dan di akhirnya saja.

Pekerja itu lebih memilih aman di awal tapi 
tidak nyaman di akhir.

Pengusaha itu kerja keras di awal tapi 
nyaman di akhir.
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Risiko antara Pekerja dan Pengusaha

Ukuran

Risiko

Pekerja Pengusaha

Minimal Diberi peringatan 
(SP)

Rugi kecil atau tidak untung

Sedang PHK Rugi besar

Maksimal Tidak/belum
dapat kerja lagi

Bangkrut, namun sebelum 
bangkrut pekerja yg tidak 
berpotensi di PHK dulu agar 
tdk bangkrut dan diganti dg 
yg lebih baik sehingga 
kebangkrutan bisa dicegah.

Manfaat antara Pekerja dan Pengusaha

Hasil Pekerja Pengusaha

Hasil 
minimal

Gaji + 
tunjangan

Keuntungan perusahaan
(bisa juga rugi/impas)

Hasil 
maksimal

Bonus atau 
insentif, 
inventaris
kendaraan

• Laba dr total omzet
• Investasi aktiva tetap
• Kendaraan, dll

Pendapatan 
dr usaha 

dlm waktu 
tertentu

Sebagian kecil 
miliknya, misal 
insentif, saham 
(jika ada).

Sebagian besar milik 
perusahaan & merek sebagai 
aset atau HAKI yg bisa dijual.
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Perbandingan antara Pekerja dan 

Pengusaha yg baru memulai karirnya

Pekerja Entrepreneur

Mencari pekerjaan bermodal-
kan investasi kuliah, lamaran,
waktu, tenaga, pikiran, dll; & 
mulai bermimpi menjadi 
orang sukses.

Mencari peluang dg pikiran, 
intuisi, inovasi, keuletan, krea-
tivitas, waktu, dll; kemudian 
mulai mempersiapkan modal 
(uang) utk mewujudkan mimpi
menjadi orang sukses.

Merupakan bagian dr tim 
perusahaan & bagian dr 
fungsi pemasaran, kemudian 
mulai mempelajari tugasnya.

Merupakan ketua tim 
perusahaan & bagian dr 
pemasaran juga, kemudian 
membentuknya.

Pekerja Entrepreneur

Bagian dr tanggung jawab
perusahaan utk memberikan 
kontribusi.

Pusat koordinasi dr orang yg 
bertanggung jawab utk 
memberikan kontribusinya.

Harus mempelajari alur per-
tanggungjawaban, job 
description, filosofi bisnis, 
visi, misi, strategi, target 
perusahaan.

Membuat alur pertanggung-
jawaban, job description, 
filosofi bisnis, visi, misi, 
strategi, target perusahaan.

Mempelajari tugasnya dan 
bekerja dg baik agar tetap 
dibutuhkan.

Mempelajari & membuat 
pendelegasian, tinggal 
meminta bawahan utk 
menjalankan dg baik.
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Pekerja Entrepreneur

Harus mencapai target yang 
dicanangkan perusahaan.

Meminta pekerja utk mencapai
target yg ia canangkan.

Harus memberikan kontribusi
sekian kali dr income yang 
didapatkan.

Menerima kontribusi dr pekerja
sekian kali dr gaji yg diberikan 
kpdnya.

Mempunyai risiko yg paling 
kecil, yaitu diberi peringatan 
apabila tdk mencapai target.

Menerima selisih kerugian yg 
terjadi akibat pekerja tdk 
mencapai target.

Risiko paling besar di PHK. Menerima kerugian akibat 
pekerja yg performanya buruk,
tapi perusahaan sdh jalan dg 
baik jadi hanya sedikit rugi.

Pekerja Entrepreneur

Harus mengikuti peraturan 
perusahaan.

Yang menyusun peraturan & 
mempunyai wewenang.

Memperoleh sedikit penga-
laman dr yg dikerjakannya.

Mempunyai banyak penga-
laman dr para pekerja di 
perusahaannya.

Menjadi bos utk pekerjaan &
anak buahnya saja.

Menjadi bos utk seluruh 
pekerja.
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5 langkah (siklus) sederhana untuk menjadi 
pengusaha :

1. Memutuskan (decision) jenis usaha.

2. Memulai (start) usaha.

3. Membangun (build) sebuah bisnis.

4. Memasarkan (promote).

5. Mewujudkan (operate and realize) apa yg 
ditawarkan kepada konsumen.

Pengusaha harus  
.

Dalam bekerja tidak hanya 
mengandalkan “otot” tapi juga 
menggunakan otak. .

Motivator bagi dirinya, tim 
dan karyawannya.

.
Harus punya ambisi yang 

positif shg bersemangat dan 
gigih dalam mewujudkannya.

.
Cermat, taktis, tidak 

gegabah, tidak buru-buru, jeli 
membaca risiko & peluang..

Pantang menyerah, bekerja 
secara total dan full commit-

ment untuk usahanya.
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Banyak peluang emas belum tentu tepat. 
Peluang emas hanya seringkali berjangka 
waktu pendek / sekedar momentum saja.
Peluang yg tepat yg bisa membuat 
berhasil adalah peluang yg berskala 
industri dan bisa tumbuh besar.
Peluang tepat harus ada benang merah :
AKU – BISNIS – PASAR.

Diperlukan SDM yg handal dalam 
merencanakan pekerjaan, melaksanakan 
perencanaan, mengawasi pekerjaan agar 
sesuai perencanaan, mengembangkan 
usaha dan memimpin / mengarahkan 
pekerjaan.
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Bisnis tanpa aliran keuangan (arus kas) 
yang lancar tidak akan berhasil.
Arus kas = aliran darah dalam bisnis.
Perlu dibuat pembukuan, pemisahan harta 
pribadi dan usaha, keabsahan bukti-bukti 
arus kas, break down penggajian yang 
jelas, penganggaran dari semua aspek 
keuangan.

Organisasi usaha harus terstruktur dengan baik
sehingga dapat diketahui :
• Jenis pekerjaan yg harus dikerjakan.
• Batasan tugas, wewenang, hak & tanggung 

jawab.
• Hubungan kerja antar anggota.
• Jalur komunikasi antara atasan & bawahan.
• Sistem pertanggungjawaban yg jelas.
• Job description.
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Bekerja tanpa rencana = berjalan tanpa tujuan. 
Contoh perencanaan dalam usaha:
• Perencanaan visi, misi, strategi jangka 

panjang dan jangka pendek.
• Perencanaan operasional & program-

program pemasaran.
• Prencanaan produk.
• Perencanaan sistem informasi.
• Perencanaan pendistribusian produk.
• Perencanaan jumlah produksi.

Pengolaan usaha = pelaksanaan dari rencana, 
yg mencakup :
• Menyusun organisasi
• Mengelola SDM
• Mengelola aset
• Membuat jadwal usaha dan kegiatan
• Menetapkan jumlah tenaga kerja
• Mengatur distribusi barang
• Mengendalikan persediaan barang
• Mengendalikan mutu produk
Didalam pengelolaan usaha ada 3 faktor 
penting : .
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Pemasaran dan penjualan merupakan 
“lokomotif” bagi “gerbong-gerbong” 
lainnya seperti keuangan, personalia, 
produksi, distribusi, logistik, dll.

Pencatatan dan dokumentasi yang baik 
dan pengelompokan data administrasi 
akan membuat semuanya berjalan sesuai 
harapan.
Tanpa ada administrasi, pelaksanaan 
hanya berdasarkan perasaan atau 
“feeling”.
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Faktor ini berpengaruh pada 
kelangsungan usaha berkaitan dengan 
peraturan perundangan yang berlaku, 
aspek legalitas & perizinan, situasi 
ekonomi & politik, perkembangan budaya 
lokal, lingkungan sosial.

Catatan bisnis adalah rekord perjalanan 
usaha yang telah dilaksanakan.
Catatan bisnis untuk mengetahui sejauh 
mana usaha telah dijalankan, mengapa 
bisa begini, dll.
Contoh catatan bisnis misalnya catatan 
keuangan, SDM dan personalia, 
pemasaran, produksi.
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Belum pernah ada wirausahawan sukses
yang belum pernah mengalami kegagalan.
Ada 3 penyebab kegagalan usaha :
1. Disebabkan oleh diri sendiri.
2. Karena faktor dari luar dan berhenti 

mencoba.
3. Karena force majeur atau ‘bencana alam’.

Guna rencana usaha :
• Renana usaha akan membuat kita 

terpusat pada satu tekad untuk 
mewujudkannya.

• Bisa mengukur kinerja usaha kita.
• Pedoman dalam langkah-langkah 

usaha.
• Bisa mencari rekan bisnis dan investor 

mempunyai rencana ke depan.
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Guna rencana usaha :
• Renana usaha akan membuat kita 

terpusat pada satu tekad untuk 
mewujudkannya.

• Bisa mengukur kinerja usaha kita.
• Pedoman dalam langkah-langkah 

usaha.
• Bisa mencari rekan bisnis dan investor 

mempunyai rencana ke depan.

Bisnis adalah long journey atau 
perjalanan panjang dalam hidup.
Jadi bisnis harus menyatu dengan hati & 
pribadi orangnya.
Agar tidak timbul kebosanan, keenggan-
an, frustasi maka orang harus mencintai 
pekerjaannya (bisnisnya).
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Mengawali bisnis ≈ menanam benih.
Hal-hal yang dipertimbangkan dalam 
pemilihan lokasi bisnis :
• Kepadatan lalu lintas
• Keramaian
• Area parkir
• Tempat terkenal
• Kemudahan akses ke lokasi
• Mudah terlihat

Tenaga ahli dalam perusahaan adalah 
‘specialist person’ yaitu orang yang 
memiliki spesialisasi yang menjadi faktor 
penentu kualitas pembeda dan 
perkembangan perusahaan.
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Visi ke depan akan menentukan arah 
pertumbuhan perusahaan.
Itulah tujuan (goal) yang pada suatu saat 
akan membentuk seperti apa usaha itu 
nantinya.

Bisnis yang tidak melakukan riset adalah 
bisnis yang asal-asalan atau nekad 
sehingga mudah sekali jatuh karena 
tidak ada link dengan pasarnya.
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Usaha memerlukan izin dan legalitas 
seperti :
• Izin usaha
• Izin domisili
• SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
• HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) 

untuk merek dan nama perusahaan.
• Dll

• Kreatif, guna mengatasi masalah menjadi 
manfaat. 

• Inovatif, agar usaha memiliki ciri khas, 
keunikan, nilai tambah, perbedaan yg jelas 
dari pesaing dan mudah diingat.

Kreativitas dan inovatif adalah cara jitu untuk 
keluar dari persaingan.
Tanpa kreativitas dan inovasi bisnis akan 
mudah jatuh dan cenderung bertarung harga 
sehingga memperkecil tingkat keuntungan.
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“Pesaing tidak pernah tidur.”
Pesaing seperti awan yang terlihat tidak 
bergerak, tetapi bila didekati sebenarnya 
mereka sedang “bergumul” dan bersaing.

One man show = saya adalah segalanya.
Keputusan tidak dapat diganggu gugat.
Karyawan harus menuruti perintah, tidak diajak 
kerja sama.
Akibatnya karyawan akan demotivasi, gairah 
kerja menurun, bekerja jika ada bos, santai jika 
tidak ada, jika ada masalah saling lempar 
tanggung jawab.
Pemimpin tipe ini akan mengalami banyak 
kendala dan tingkat kegagalannya tinggi.



26

Permasalahan keuangan adalah sebagian besar 
menjadi faktor kegagalan usaha.
Contoh :
• Piutang macet sehingga mengganggu cash flow.
• Pendapatan (omzet) tidak tumbuh namun biaya 

terus bertambah.
• Biaya terlalu besar dan tidak efisien.
• Pendapatan (omzet) menurun drastis.
• Terlalu banyak investasi gedung, kendaraan, rumah 

yang sulit dijual lagi.
• Korupsi, manipulasi.
• Harta pribadi jadi satu dengan perusahaan.

Perusahaan yang melibatkan keluarga banyak 
kelemahannya.
Biasanya tidak ada pemisahan yang tegas 
antara usaha dan keluarga.
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KEBERHASILAN

KEGAGALAN

Internal Eksternal

Kemauan &
Kemampuan

Kesempatan
& Inspirasi

Pikiran negatif &
Pilihan bisnis tidak tepat

Rencana tidak tepat &
Kendala usaha


