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Definisi wirausaha: 

� Catillon  

 Wirausaha adalah orang yang mengambil resiko dengan jalan membeli barang  

 sekarang dan menjual dengan harga yang tidak pasti. Dengan demikian seorang 

 wirausaha adalah sebagai penanggung resiko 

� J. B Say 

 Wirausaha adalah orang yang memindahkan sumber sumber ekonomi dari daerah 

 yang produktivitas rendah  kedaerah dengan produktivitas dan hasil lebih tinggi. 

� Schumpeter 

 Wirausaha adalah orang yang menciptakan cara baru dalam mengoraganisasi 

 proses produksi. 

� Pandangan umum orang Indonesia 

 Wirausaha adalah orang orang yang merintis (pendiri) dan pemilik perusahaan  swasta. 

Tetapi Drucker berpenadpat bahwa kewira usahaan tidak hanya terdapat  pada 

perusahaan-perusahaan swasta yang mencari keuntungan semata, tetapi di  lembaga-

lembaga ”non-profit” dan kalangan pemerintah. 

 

PELUANG KESEMPATAN KERJA 

Sekira 3 juta sarjana di Indonesia berstatus pengangguran akibat belum tertampung oleh 

lapangan kerja yang ada. Perlu segera dicari terobosan cerdas untuk menanggulangi dan 

mengurangi para penggangguran terdidik tersebut. 

Menurut Adi Sasono, 3 juta sarjana menganggur akibat mementingkan aspek kepintaran 

dengan mengesampingkan kreativitas. “Di era persaingan ini bukan sebatas pintar melainkan juga 

kreatifitas. Sebagian sarjana belum siap menghadapi persaingan, “ujar nya. 

Untuk memecahkan persolalan tersebut, menurut Adi Sasono, harus ada keperbihakan 

pemerintah (political will) sehingga mereka bisa berwirausaha. “Bukan sebatas memberikan 

pelatihan wirausaha, tapi pemerintah membuka kesempatan berwirausaha seperti kemudahan 

pemodalan dan input teknologi,” kata – kata mantan Menkop Usaha Kecil Menengah (UKM) ini. 

Ekonomi rakyat harus mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah agar bisa 

berkembang dan bersaing dengan pengusaha yang lebih besar. “Cap negatif kepada masyarakat 

kita sebagai orang yang malas, lemah, dan rendah diri harus dihilangkan,” katanya. 



Menurut Adi Sasono, sarjana sebagai kalangan terdidik harus bisa menyingkirkan cap 

negatif itu. “Sarjana tidak boleh merasa ciut dan rendah diri untuk bersaing termasuk membuka 

usahasendiri,” ujar dia. Dengan kekayaan alam melimpah dan penduduk besar sebagai 

potensipasar seharusnya tidak ada kata sarjana menganggur. 

 

Bursa tenaga kerja 11 –14 Februari 2004 jam 09.00 – 20.00 Wib. 
Gedung Landmark jl. Braga  Bandung. [Sumber : PR 12 Februari 2004 ] 
 
“ Mengundi Nasib di Bursa tenaga kerja “ 
diikuti oleh 17 perusahaan swasta , tak ada BUMN / perusahaan pemerintah. 
27 stand dengan biaya Rp 400.000,- per 4 hari. 
Penyelenggara : KKBM UNPAR [ Koperasi keluarga besar mahasiswa universitas 
Parahyangan ] dan para sponsor. 
Dibuka oleh MENAKERTRANS RI : Jacob Nuwa Wea. 
Tiket masuk Rp 7.000,- boleh keluar masuk dengan di cap tangan dulu. 
Jenis pengusaha al: 

1. Bank swasta : Niaga, Permata. 
2. pabrik barang. 
3. distributor produk macam macam. 
4. jasa konsultasi SDM , rekrutasi. 
5. took buku / distributor buku. 
6. multi level marketing : Sophie martin, relation club, dll. 
 
Kebanyakan para pengusaha  mencari tenaga salesman atau sales girl untuk 
memasarkan produk masing masing [ how to sell the products ] 
mengingat persaingan bisnis makin ketat, menurunnya daya beli masyarakat. 

Pengunjung yang akan melamar diperkirakan 15.000 orang sedangkan lowongan kerja 
yang ditawarkan hanya 1000 buah. ?   
berarti peluangnya diterima adalah satu dibanding 15 sekitar 6,5 % . 
peminat bermacam macam : 

• para mahasiswa 
• para lulusan PT yang masih menganggur. 
• Para pegawai swasta ataupun negri. 
• Para korban PHK. Dsb. 

Motivasi para pengunjung al: 
• Mampir saja,  
• lihat – lihat kalau adanya menarik. 
• Cari kerja. 
• Mencari kerja yang lebih baik / menjanjikan penghasilanya. 
• Cari info untuk saudara yang masih nganggur 
Manfaat atau dampak adanya bursa ini ? 

1. memudahkan para pencari kerja memilih pekerjaan yang cocok dan tersedia. 
2. begitu pula bagi pengusaha. 



3. Terjadi transaksi kerja antar pelamar dengan pengusaha / pabrik. 
4. Membuka wawasan lebih luas akan kemungkinan lapangan kerja . 
5. keuntungan bagi panitia. Selaku organizer. 
6. Jasa konsultasi SDM melakukan terobosan baru , membuka membership bagi 

para calon pencari kerja dengan fee Rp 50.000,- dengan janji akan 
menyalurkan keperusahaan yang menggunakan jasanya. Setelah bekerja 
diwajibkan setor ke jaringan yang dibuat sejumlah uang [ sebagian gajinya. 

 
Profil (SDM ) pengangguran 

1. pengangguran friksi : terjadi karma tidak nyambung/ retak waktu dan tempat yang 
tidak pas 

2. pengangguran musiman : sesuai masa dibutuhkan (jika tidak 
diperlukan=pengangguran ) 

3. pengangguran siklis : terjadi karna tenaga kerja yang disera pakan seirama dengan 
jumlah Q 

4. pengangguran struktural  : kaarna perubahan struktur ekonoi / teknologi SDM 
tidak bisa mengikuti = tersingkir 

5. pengangguran teknologi 
6. pengangguran kurang permintaan agregat : 

- lesu permintaan jangka panjang 
- karna permintaan barang dan jasa menurun 
- total permintaan pasar = dasar investasi 
- pengaruh daya beli masarakat menurun ( upah tidak cukup 

menutup semua kebutuhan ) 
- pengaruh PHK  
- pengaaruh kurang skill 



Moch S. Hidayat / tokoh property dan pengusaha. 
PR Minggu 15 Februari 2004. 
 

Masalah Mendesak RI adalah : 
• jumlah pengangguran yang mencapai 40 juta orang angkatan kerja. 
• Tekanan LN untuk melakukan  globalisasi dan leberalisasi seperti : 

melaksanakan AFTA [ Asia federation trade association ] dan WTO [ Word 
trade organization ] dalam berdagang internasional. 

Solusinya :  
Buka lapangan kerja seluas luasnya agar terserap.butuh kerjasama yang mantap antar 
Pemerintah dan pengusaha [ emitraan ]. 

Menyusun rencana yang spesifik Indonesia dalam rangka pemulihan 
perekonomian ------ dilanjut penyusunan UU / regulasi yang pro dunia bisnis. 
 
Diperlukan / disyaratkan : 

• Pemerintah yang probisnis yaitu aparatur negara yang punya interest untuk 
mengembangkan bisnis [ contoh Mahatir Mohamad – Malaysia ] 

• Pembenahan ekonomi mikro seiring dengan membaiknya ekonomi makro 
[ momentum yang tepat mengembangkan ekonomi mikro ]. 

• Kepengurusan KADIN yang efektif yang merupakan representasi para 
pengusaha dibidangnya Kadin diharapkan jadi muara bisnis Indonesia [ 
Holding company nya] . 

• Benchmark dari negara tetangga yang baru keluar dari krisis : Vietnam 
sangat menghargai parra investor asing yang dating kenegaranya, 
disambut langsung oleh walikota, kemudian disuguhi penjelasan prospek 
bisnis dinegaranya dan UU serta kemudahan berinvestasi diberikan. Antar 
lain tax holiday, sewa tanah gratis sampai pabrik menghasilkan dsb.  
Negara lain : Malaysia, Thailand, Korsel bisa dijadikan referensi pula. 

• Kabinet aliansi [ terdiri atas semua unsure partai ] hasil pemilu yad dapat 
mendukung perkembangan bisnis. 

 

TINGKAH LAKU KEWIRAUSAHAAN. 

 Prof. Alejandrino J. Ferreria dari Asean Institute of Management di Filipina 

dalam suatu lokakarya di lembaga manajemen PPM di Jakarta setidaknya ada empat 

paradigma yang dapat membuat seorang wirausaha menjadi sukses atau superior di 

tingkat persaingan usaha yang semakin ketat. 

 Pertama, seorang wirausaha harus mampu memprediksi kemungkinan dimasa 

mendatang. Sebab, entrepreneur itu harus sarat ide-ide, seolah hanya melihat peluang dan 

kepuasan pelanggan. Sedangkan eksekutif, adalah seorang yang senantiasa 

menyelesaikan masalah yang timbul di perusahaan. 



 Paradigma kedua, fleksibilitas dari sang wirausaha. “Seorang entrepreneur harus 

bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja maupun lingkungan usaha,”  Hal 

ini diyakini akan membawa perusahaan untuk terus bisa bertahan. 

 Ketiga, rule of the game, harus dinamis dalam mengantisipasi sebagal macam 

kemungkinan sebagai kemampuan mengubah aturan main. Hal ini berkaitan erat dengan 

inovasi atau penciptaan hal-hal baru dalam berbisnis. Perubahan sistim pembayaran tariff 

telepon selular dari pascabayar ke prabayar merupakan contoh nyata perubahan aturan 

main (rule of the games) yang sangat antisipatif. 

 Paradigma keempat adalah kemampuan melanjutkan perubahan dari aturan atau 

bentuk yang telah ada sebelumnya. “Inovasi yang kita buat dalam beberapa masa ke 

depan akan selalu tertinggal. Kemampuan memperbaharui produk dan aturan main inilah 

yang dapat membuat seorang wirausaha menjadi superior. 

 

Profil of an enterpreneur 

� High achivers 

 Lebih suka bekerja dengan keahlian untuk menentukan tujuan yang lebih 

 berprestasi (cendrung jangka panjang) 

� Risk Taker 

 Tidak takut untuk mengambil resiko ttapi menolak resiko terlalu tinggi 

� Problem Solver 

 Cepat mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang menghalangi dalam 

 mencapai tujuan 

� Ststus seeker 

 Perlu simbol untuk menunjukan kesuksean usahanya 

� High energy level 

 Dituntut untuk bekerja extra dan dalam jangka panjang 

� Self Konfidence 

 Kepercayaan dirinya tinggi untuk mengejar keberhasilan usahanya 

� Avoid Emotional Attacment 

 Tidak membiarkan emosinyamengganggu keberhasilan bisnisnya 

� Personal Satisfaction 



 Cendrungf mengutamakan kepuasan pribadi dan kurang menyukai stukture 

 organisasi 

� Mampu melihat peluang kedepan 

 Memiliki kemampuan mengubah ancaman, kelemahan menjadi peluang 

  

Ciri ciri wira usaha 

1. Mempunyai motif berprestasi tinggi 

2. memilih resiko moderat dalam tindakan  

3. ambil tanggung jawab pribadi atas perbuatannya /tidak cari kambing hitam atas 

kegagalan 

4. mencari umpan balik tentang perbauatannya /terbuka dengan kritik 

5. berusaha melakukan sesuatu dengan cara baru 

 

 Success Cahracteristic of an Enterpreneur 

� Self Control 

 Mereka menyuai segala sesuatu yang mereka kerjakan  

� Getting Thing Done 

 Mereka menyukai keiatan yang menarah pada orientasi perkembangan tujuan 

� Self Directed  

 Mereka termotifasi dengan sendirinya untuk keberhasilan yang tinggi  

� Manage by Objective 

 Mereka dengan cepat memahami masalah detail yang harus dilengkapi untuk 

 mencapai tujuan 

� Opportunity Analyzer 

 Mereka menganalisa semua pilihan untuk menjamin keberhasilan  dan minimasi 

 resiko 

� Personal Controler / They Control They Scheduals 

 Yang lebih penting bukan kerja ekstra tetapi pengendalian kerja yang bagus 

� Creative thingker 

 Mereka selalu mencari cara yang lebih baik untuk mengerjakan sesuatu 

� Problem Solver 



 Mereka selalu melihat pilihan untuk menyelesaikan beberapa maslah 

� Intelegensi Tinggi 

 Mampu berkomunikasi, berpikir benar dan logis, bukan berarti harus jenius 

� Kepribadian Bagus 

 Empati tanpa mengorbankan identitasnya sehingga orang lain mau mendukung 

 gagasannya 

 

Failure Characteristic of Enterpreneur 

1. Managemen experience ( kurang trampil) 

2. Financial Planning (terlalu optimis memandang sumber yang ada/finance 

problem) 

3. Location ( tempat kurang tepat ) 

4. Business Control  (kurang ahli ) 

5. High  Spender  ( boros investsi ) 

6. Receivable management  ( lemah ) 

7. Lack of Dedication (dedikasi lemah ) 

8. Over Expand  ( terlalu cepat ingin berkembang padahal belum siap) 

 

 Thoby Mutis telah menulis buku Kewirausahaan Yang Berproses, diawali dengan 

bagaimana MacGyver yang senantiasa menampilkan keunikan dan kreativitas dan 

berkesinambungan. Film yang sangat digemari pada masa itu dijadikan simbol, yakni mengubah 

"kesempitan menjadi kesempatan" sehingga Stephen Covey dalam bukunya "First Thing First" 

menyebutnya Mac Gyver Factor. Covey menyatakan empat potensial yang dimiliki manusia, yaitu : 

Pertama; Self awareness, sikap mawas diri. Kedua; Conscience, mempertajam suara hati 

sehingga menjadi manusia yang berkehendak baik, seraya memunculkan keunikan serta memiliki 

misi dalam hidup ini. Ketiga; Independen will, pandangan independen untuk bekal bertindak dan 

kekuatan untuk mentransendensi. Keempat; Creative imagination, berpikir transenden dan 

mengarah kedepan/jangka panjang untuk memecahkan aneka masalah, dengan imajinasi, 

khayalan, serta memacu adaptasi yang tepat. 

 



 Entrepreneurship dianggap sebagai salah satu fungsi ekonomi karena dari semangat 

untuk berwirausaha hingga menjadi wirausaha baru kemudian menjadi wirausaha yang 

sesungguhnya sangat terkait dengan kontribusinya terhadap pemerintah, dunia usaha maupun 

masyarakat. Selain entrepreneurship, ada pula Intrapreneurship yakni suatu entrepreneurship 

yang selalu menekankan pengembangan sumber daya, yakni sumber daya dari dalam untuk 

memacu bisnis yang sukses (putting internal resources first). Barangkali pengertian kedua ini 

jarang kita dengar, namun didalam prakteknya berada dalam lingkup kewirausahaan terutama 

yang menggerakkan sumber daya, sumber dana, dan sumber informasi dari lembaga perusahaan 

itu sendiri. 

 

IDENTIFIKASI PELUANG USAHA 

Kejelian melihat peluang usaha merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan dalam usaha 

Kriteria- kriteria agar usaha produk kita sukses antara lain : 

1. Produk harus melayani kebutuhan yang belum terlayani saat ini. Hal ini disebabkan oleh : 

a. Tidak ada pengetahuan bagaimana untuk membuat produk yang dapat memenuhi 

kebutuhan 

b. Kebutuhan tidak dapat dikenali dan dikembangkan 

c. Kebutuhan belum ada  

2. Produk harus melayani pasar yang sudah ada, tapi dalam kondisi permintaan yang melampaui 

penawaran 

3. Prodik bersaing dengan produk sejenis di pasar, karena posisi yang menguntungkan dalam 

hal : 

a. Pengembangan desain 

b. Biaya yang murah 

Ada dua pendekatan untuk dapat mengidentifikasi peluang usaha, yakni : 

1. Melihat adanya kebutuhan 

a. Studi industri / usaha yang ada 

i. Kebutuhan tidak tersedia pada industri / usaha lokal 

ii. Supply pasar tidak mencukupi permintaan/ pelayanan pada masyarakat 

iii. Perlunya dukungan ( spt : subkontrak komponen, peralatan dan service) 



b. Analisis terhadap input dan output industri yang ada, kesempatan usaha terbuka bila : 

i. Material, disuplai dari jarak jauh sehingga lead time nya lama dan biaya 

transportasinya tinggi 

ii. Komponen yang umum dipakai dibuat sendiri oleh masing-masing perusahaan 

iii. Terdapat output / barang sisi dari suatu usaha/industri yang dapat diolah menjadi 

produk yang lebih bernilai. 

c. Analisis kecenderungan populasi 

i. Studi perkembangan kelompok umur populasi 

ii. Studi penyebaran penduduk dan perkembangan wilayah 

d. Studi perencanaan pengembangan dan konsultasi dengan agen pengembangan 

e. Analisis kecenderungan ekonomi 

f. Analisis perubahan social 

g. Studi pengaruh peraturan baru 

2. Menemukan produk baru 

a. Penelitian meterial local dan sumber lain 

b. Substitusi barang-barang impor 

c. Studi kemampuan tenaga kerja local 

d. Studi implikasi teknologi baru 

e. Menggunakan daftar-daftar industri  

f. Mengunjungi pameran dan pertemuan dengan investor 

g. Publikasi dengan sumber gagasan 

 
Entrepreneur Sukses 
Sukses di Bimbingan tes Ganesha Operation [ GO] 

 
Ir. Bob Foster / sarjana ElektroITB 1982. 
Bersama Irfan Anshori, Johnson, Kamajaya mendirikan GO. 
Lembaga bimbingan tes Ganesha Operation. 
Modal awal Rp 500.000,- 
Saat ini bertumbuh besar : 60 cabang di 30 kota besar. 
    Jawa, Sumatra & Bali. 
Lulusan : 150.000 orang 
Berhasil menembus PT : 40.000 orang [ 25 %] 
Omzet / tahun = Rp 10 milyar,- 
Asset / kekayaan = Rp 10 milyar,- 
Expansi 1999 keluar jawa : Kalimantan dan Sulawesi. 



 
 

 
 

 
 
Ringkasan :  Key success factor sdr. Foster 
 
 
 

Bob = 
penulis 
buku 
pelajaran 
SMU 

Ide awal 
Ingin dekat 
dng dunia 
pendidikan 
tanpa jadi guru 
formal 

Dirikan 
GO 
+feedback 
+praktek 
lapangan 

Bina 100 
siswa 

Terus 
berkembang 
 
Sambil kerja 
di PT PLN  
1984s/d 1994 

Pesaing 
banyak’10  Expansi 

+SD klas 5 
tarip 450 
ribu – 585 
ribu / thn 

Kiat –kiat : 
Bimbingan 
dunia PT & 
jurusan. 
Prediksi nilai 

GO dan 
sekolah 
saling 
lengkapi 

Ambil 
Doktor 
manjemen 

GO unggul 
terdepan Diversifikasi 

produk: 
Politeknik 
Ganesha. 
STIE Pelita Bdg 

Poltek Ganesha: 150 siswa 
Komputer, akuntansi, 
Administrasi niaga 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key success factor:  

1. Dwi angga [ klas Web master / STT Telkom. 
Ikut GO tahun …. Klas 3 SMP selama 1 tahun. 
Ditambah  kelas 3 SMA selama 1 tahun 
Sukses : Lulus SPMB 2004 [ sistim penerimaan mahasiswa baru Perguruan tinggi 
se Indonesia ] di Fakultas Statistik UNPAD. 
 
Disekolah ranking 10 dari 47 siswa SMAN 22 Bandung. 
Saat semalam menjelang ujian jalan jalan , relax , buku ditutup ? 
Tak perlu belajar lagi.  
 
Penyebab :[ factor sukses] 

• Belajar 30 menit perhari, rutin. 
• Sabtu minggu , santai main dengan teman. 
• Mengikuti bimbingan belajar di GO Bandung dengan aktif. 
• Punya dasar IQ yang menunjang. 

 
 

SDM , 
pribadi 
 
Gali terus 
Mutiara 
diri 
Jadilah diri 
sendiri 

Goal , 
sasaran 

Hidup: 
indah, tidak 
adil 

Kesempatan 
perbaiki diri,  
Meningkatkan 
kualitas hidup 

Pantang 
putus asa 
 
Bertahap 

Libatkan 
Tuhan 

Belajar 
terus 

Coba 
Dng 
berani 

Mimpi 
 
tinggi 

Evaluasi 
analisa 

Sasaran 
tercapai 



Pintu pintu menuju sukses. 

By  John Maxwell  
 
Masalah : [bagi sebagian besar orang yang ingin maju & berhasil ] ; 
  Tidak  bisa / sulit meraih kesuksesan. 
  Samar samar dalam memahami tentang gambaran kesuksesan dari  

• Dari kekayaan , Bill gates 
• Pisik  : Arnold Schwarzeneger 
• Intelegensia : Albert Einstein 
• Atlit / olahragawan : Michael Jordan. 
 
Anda tidak menjadi orang lain selain diri sendiri. 
 

Rintangan : salah memahami makna kesuksesan. 
Apa kesuksesan itu ? seperti apa gambaran kesuksesan ? 
 
Kesuksesan dapat digambarkan sbb : 
Gambaran salah Gambaran benar 
Kesalah pahaman yang umum : 

• Kekayaan. 
• Kekuasaan 
• Prestasi , U mild iklan rokok ia 

berhasil menghidupkan mobil 
kunonya. 

• Hal lain, bisa foya foya, tamasya ke 
luar negri. 

 

• Mengetahui tujuan hidup anda. 
• Berkembang untuk mencapai 

kekuatan maximum yang anda 
miliki. 

• Menyebarkan benih yang 
menguntungkan orang lain. 

• Menerapkan prinsip prinsip yang 
selaras ketujuan. 

Akibatnya ; anda akan kecewa. Anda akan 
berada seperti atas Roller coaster, berganti 
dari satu kesuksesan ke tidak suksesan 
dengan dengan setiap suasana yang 
berubah. 
Hal diatas tidak bisa dipakai untuk 
mengukur kesuksesan Anda. 

Komitmen : Anda bisa sukses hari ini. 

 Kesuksesan merupakan suatu perjalanan 
butuh waktu , jadi bukan hanya 
pencaapaian tujuan. 

 



Kesuksesan seorang Gadis kampung [ Anne Ahira ] 
Anne Ahira : 25 tahun  , 28 November 1979. 
Internet marketer dunia [ World internet marketer ]  
 

• Lulusan STBA Yapari Bandung jurusan Bahasa Inggris dengan predikat cum 
laude 

• Bukan anak / pewaris konglomerat/ pengusaha besar yang bberkantor digedung 
pencakar langit, melainkan gadis kampong biasa. 

• Anak kedua dari pasangan Ortu : H Sobur Sadikin, 
o Jl Bojong Sereh … Banjaran , Bandung , Jawa Barat. 
 

• Prestasinya : Internet marketer dunia melalui computer di rumahnya Banjaran. 
• Cita cita ;  

o mengubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik dan  
o tidak ingin orang lain mengalami pahitnya [ pengalaman yang merugikan 

masa trial & error ] dalam meniti sukses. 
o Retire within years , not in decades [ < 30 tahun , merupakan cita cita 

pribadi] . 
o Memperkenalkan produk home industri, Industri kecil, para professional 

Indonesia dan membantu untuk kemajuannya. 
o Membuka lapanagan kerja baru. 
o Meningkatkan devisa Negara / masyarakat. 
o Mengubah kesan negative dunia terhadap orang Indonesia ; bukan orang 

Indonesia umumnya penipu via internet. 
• Moto hidup : “ kekayaanku yang sejati adalah apa adanya aku, bukan apa yang 

aku miliki “. 
• Autodidak , dalam mempelajari ilmu bisnis melalui internet . 
• Produk : sebuah buku yang berisi tentang Internet marketing system Anne Ahira 

dengan judul “ 30 days to Internet marketing success “ dikarang bersama 60 
pengarang lainnya. Jadi Best seller tahun 2003 , laku 340.000 USD / month. 

• Passive income : USD 30.000 / bulan. 
• Manfaat :  

o bebas waktu dalam mengelola komunikasi internet. 
o Tambahan penghasilan / keuangan. 
o Wawasan positif  
o Kehidupan berkualitas , lebih baik sesuai cita cita, agar selangkah maju 

kedepan [ Lay Handi Saputra ]. 
Website :   
www:\\TheBestAffiliate.com. 
  Kelompok Elite team International, dengan pendiri : Anne A. 
  Anggota 1000 orang dari 84 negara , 5 benua. 
  Pengisi News letter yang berisis Tips strategi Internet marketing 
www:\\SuperAffiliate.comfession.com. 
  berisi : Anne terpilih sebagai salah satu dari The 12 world’sSuper affiliate 
 
 



Saran bagi mereka yang ingin maju : 
1. suka bekerja keras dan cerdik. 
2. Pantang menyerah, banyak teman yang gagal mencapai tujuan nya 

karena terlalu cepat menyerah, hanya ingin cepat kaya. 
3. punya komitment kuat --- sukses pasti ditangan. Pizaman , petugas 

pompa bensin jadi milyuner [dalam 5-10 tahun ]hanya karena 
Internet. 

4. Jadilah Internet marketer yang professional. 
5. Jadilah Netter yang baik,  no spam orang lain melalui e mail atau 

harvesting walau hal ini belum ada hukumnya di Indonesia [ di 
luar negri ada sanksinya] . Jika melakukan spam email , maka akan 
sangat mengganggu orang lain & menunjukkan ke tidak 
profesional-an ybs. 
Contoh : ada orang yang kirim email utk mengajak kerjasama 
bisnis dengan saya  = spam. Sepanjang pengetahuan saya tak ada 
orang yang menjadi kayak arena melakukan spam. 

6. Hargai orang lain, jangan semau gue aja. 
 

Wawancara dengan Kompas [ dimuat Kompas  minggu , 20 Maret 2005 ]  perlu booking 
lama , karena Anne sibuk keluar negri. 
Prospek cerah diabad 21 ini 
Investasi murah relative dibandingkan dengan bisnis konvensionil. 
Semua orang boleh bergabung . 
 
Profile Anne : 

• Percaya Diri [ PD]  selalu. 
• Tak malu bertanya tentang kepada siapapun [ yang lagi ngebrowse di Warnet ], 

walau ditertawakan [ orang berpikir lagi mimpi kali ] . mohon diajarin dong 
• Saat SD , jualan pisang goring sambil sekolah [ satu tas isi buku pelajaran , 2 tas 

lain berisi barang dagangan yang dijual disekolah]. 
• Saat kuliah , disambi dengan [ rangkap ] mengajar bahasa Inggris, memberi les 

anak SMP, mengajar Bahasa Indonesia untuk expatriate [orang asing] yang 
bekerja di pabrik tekstil. 

• Punya harapan : “ Mama besok jika aku besar nggak mau kerja capek, pinginnya 
dirumah aja. Bila musim libur , piknik keluar negri, duit banyak dsb ,ha,ha,ha…. 
Mamanya menyahut , huss jangan mimpi , bapakmu kan pegawai pabrik biasa , 
bukan pemilik / juragan. Sebaiknya jika mau hidup enak ,…belajar aja yang bener 
dan pintar [ demikian mamanya memberi nasihat dengan bijaksana].  
Aku termotivasi untuk selalu belajar rajin dan hasilnya selalu juara kelas, 
asyikkan. 
 
Diagram alir Pebisnis Anne Ahira, 

 



•  
 
 
 
 
 
 
 
Kiat menjalankan bisnis ini sampai dengan berhasil. 

1. system yang baik . 
2. strategi promosi baik. 
3. Butuh Mentor. 
4. team yang solid [ saling Bantu ]. 
5. Menerapkan proses duplikasi  

a. Training gratis. 
b. Training mudah diikuti  [ materi mudah dimengerti & sistimatis] 

6. Mempunyai member [ mencapai 120.000 orang dari 85 negara , lima benua]. 
7. komitmen kerja keras. 
8. tersedia program kompensasi [ compensation plan , dari perusahaan FFSI yang 

berdiri 8 tahun  lalu & exist sampai dengan saat ini].  
9. butuh kesabaran dan berpikir positif. 
10. menulis buku Internet marketing [ tentang proses bisnis yang cerah diabad 21 ] . 

menjualnya 

 

Start Desember 2003 
Newbie didunia maya : Gatek email, surfing, search engine dll. 

Proses try & error. 
Sangat melelahkan. Habis uang 
Jatuh bangun selama 2 tahun   nulai ada hasil. 
lumayan 

Bentuk Elite team International, …. Website www:\\TheBestAffiliate.com. 
Buka website:Asian Brain Internet Marketing centre [ isi :strategi IM berbasis website 

Diwawancara TV asing : 
Advance vision marketing Americamarketing 

Terpilih “ 12 world super affiliate”  
Hasil interview laku USD 100,- …. Website : www:\\SuperAffiliate.comfession.com. 
 

Buat news letters tentang  tips strategi IM . dibaca  

Re-evaluate the book 

Selalu diperbaharui 



PRINSIP-PRINSIP INOVASI 

Definisi Inovasi 

• Knut Hold (1984)  : proses yang mencakup penggunaan pengetahuan dan 

informasi yang relevan untuk menciptakan dan memperkenalkan sesuatu ( produc, 

proses atau jasa) yang baru dan berguna 

• Drucker (1985) : inovasi adalah suatu alat untuk memanfaatkan perubahan 

sebagai peluang bisis yang berbeda atau jasa yang berbeda 

• Kenichi Ohmae  : inovasi adalah penyelesaian kreatif utuk menggerakan bottle 

neck, sebuah kekurangan menjadi perbaikan kinerja terus menerus 

• Georde Freedman (1988)  L: inovasi sebagai proses implementasi ide ide baru, 

dengan mengubah konsep kreatif menjadi kenyataan 

  

 Dari definisi tersebut, maka inovasi berlak dimana saja :proses, produk, jasa dan 

bagian proses bisnis dan dilakukan terus menerus. Dan inovasi diperlukan karna dunia 

bisnis selalu berubah. 

 

Prinsip prinsip inovasi (Drucker) 

 1.  Inovasi harus bermula dari analisa peluang   :   

 misal dari ketidak selarasan sistem 

 2.   Inovasi harus mulai dari yang kecil     

 yaitu untk mengurangi resiko, mengingat pada awal inovasi serinkali muncul 

 kesalahan  kesalahan. 

 3.   Berorientasi pasar   :  

 inovasi merupakan dampak perekonomian dalam masarakat. Dan inovasi yang 

 tiadak mengarah kepasar tentunya tidak banyak artinya. 

4. Membangun dengan kekuatan sendiri 

Realistis, inventarisir potensi  yang mendukungusaha tersebut. 

 

 

Pantangan yang perlu dihindari: 

 1.  Jangan terlalu pintar 



 inovasi yang terlalu pintar dan berbelit belit cendrung gagal. 

2. jangan melakukan inovasi untuk masa depan yang terlalu jauh 

karna kalau terlalu jauh sering gagal, karna informasi biasanya kurang atau 

berbeda untuk sekarang. 

3.   jangan terlalu banyak melakukan inovasi pada saat yang bersamaan ini 

anjuran agar inovasi terpusat.  

 

 Tiga syarat inovasi: 

1. inovasi adalah kerja. Inovasi memerlukan pengetahuan dan kecerdikan . 

inovator biasanya bekerja hanya pada satu bidang saja ( konsentrasi penuh) 

2. agar supaya berhasil, inovator harus membangun berdasarkan kekuatan 

mereka ( build on their streangth). Innovator yang berhasil mencari bermacam 

macam peluang peluang untuk melakukan inovasi dan kemudian 

mempertanyakan, dalam bidang mana yang pali ng sesuai dengan potensinya. 

3. inovasi adalah kekayaan ekonomi dan masyarakat , kareananya inovasi harsu 

berorientasi pada pasar, bahkan “ market driver “. 

 

Managing inovation 

a. Create the righ climate (ciptakan suasana yang positif 

b. Develop the righ attitude ( kembangkan sikap yang positif 

c. Commit to the vision of Inovation (  setiap orang hendaknya setuu 

dengan misi pers. Mendukung inovasi ) 

d. Create a innovation as an experiment ( bentuk pusaat inovasi / R&D ) 

e. Communication the excitement of innovation ( top management 

mengkomunikasikan nilai nilai kerja kepada tim ) 

f. Use outsider to remove bottle necks to innovation ( libatkan konsultan, 

pembeli supplier dalam cari solusi ( bila perlu ) 

 

 Tujuh sumber peluag inovasi  

1. Hal hal yang tak terduga 

- Keberhasilan tak terduga 



- Kegagalan tak terduga 

- Peristiwa luar tak terduga 

2. ketidak selarasan 

contoh : kondisi macet dijalan, maka menciptakan peluang untuk berjualan secara 

asongan 

3. kebutuhan proses 

orang perlu memasak makanan secara cepat dan praktis, maka muncul pop mie 

4. sturktur industri 

apabila stuktur industri berubah, maka akan menciptakan peluang peluang baru. 

Misal dari monopol telekomunkasi mengarah kebebas muncul : satelindo, 

telkomsel,mobile 8 dll 

5. demografi 

perubahan jumlah penduduk , stuktir umur, kompesisi pendidikan, jenis pekerjaan 

dll. Misal suami istri bekerja maka muncul penitipan bayi 

6. perubahan preepsi 

misal masyarakat sudah berubah presepsinya mengenai pendidikan; bahwa 

bergeser dari titel sarjana ke muadah kerja, maka muncul kursus kursus,D3,dll. 

7. pengetahauna baru 

perkembangan ilmu pengetahuan mendorong terciptanya peluang baru. 

 

Klasifikasi Inovasi menurut 

o Objek  

  -  teknologi  ( benda ) 

 -  Sosial ( bukan benda : kebijakan management, prosedur dll) 

o Derajat kebebasan 

  -Kontinu / produk baru yang butuh tingkat belajar rendah 

  -Kontinu dinamik (butuh tingkat medium + perubahan pola konsumsi)  

  -Discontinue ( butuh tingkat belajar tinggi ) 

o Perubahan tingkah laku 

 -  radikal ( perubahan mendasar atau baru ) 

 -  Sistem  ( perubahan funfsi baru ) 



 -  incrimental  ( melanjut perkembangan secara teknik dan aplikasi 

o Tingkat inovasi 

 -  Pioner ( produk pertamma dipasar ) 

 -  adaptif  (  ikut pioneer untuk segment teknik ) 

  -  imitiatif (mencontoh produk laku dipasar ) 

 

kuisioner 

1. Apakak sodara suka bertanggung jawab ( ambil bagian ) atas situasi yang ada 

dan mampu membuat keputusan sendiri? 

2. apakah sodara senang berkompetitif dalm lingkungan persaingan bisnis? 

3. apakah sodara self directed individual ( individu yang bisa mengarahkan diri 

sendiri ) dengan disiplin tinggi ? 

4. apakah sodara suka buat rencana didepan secara konsisten ? 

5. apakah sodara mampu mengelola waktu dan menyeleseikan pekerjaan tepat 

waktu secara konsisten ? 

6. setelah mulai bisnis, apakah sodara menyiapkan diri hidup dibawah standar 

sampai dengan bisnis tsb menghasilkan pendaaptan yang memadai/solid ? 

7. apakah sodara sehat dan berstamina tinggi untuk bekerja lama / berjam jam 

secara konsisten ? 

8. dapatkah sodara mengakui bila salah dan menerima nasehat orang lain ? 

9. jika bisnis anda bangkrut / gagal, apakah saudara siap kehilangan segala 

sesuatu milik anda ? 

KECERDASAN DALAM MEMILIH USAHA 

 Bahwa kecerdasan intrapersonal atau kecakapan pribadi merupakan hal penting 

dalam memilih bidang usaha nampak jelas dari pengalaman dan keberhasilan pada digital 

entrepreneur seperti Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Michael Dell (Dell 

Computers), Jeff Bezos (Amazon.com), Sabeer Bathia (Hotmail.com), Abdul Rahman 

dan Budiono Darsono (Detik.com), John Tumiwa dan Jerry (AsiaGateway.com), Adi 

(Indomall.or.id), Wiro dan Korpin (Datakencana.com), dan Hardi (Indomall.com). Sebab 

sebagaimana telah saya paparkan dalam buku Berwirausaha Dari Nol (Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), mereka semua memilih bisnis di alam maya sebagai pengembangan dari 



kesenangan atau hobi "bergaul" dengan komputer. Juga terlihat dalam kisah sukses 

kolektor sepatu eksklusif Linda Chandra yang memilih usaha sesuai hobinya sejak kecil 

itu. Nilasari dan Theresia Juliaty berhasil mengembangkan hobi memasak kue menjadi 

bisnis yang menguntungkan. Riyanto Tosin dan Iwan Gayo menyenangi bidang 

pendidikan dan sukses dalam usaha menulis, menerjemahkan dan menerbitkan buku-

buku pendidikan. Dale Carnegie menjadi kesohor karena kesenangannya menulis dan 

mengajar dikelola menjadi buku laris How To Win Friend and Influence People, How To 

Stop Worrying and Start Living, dan mendirikan Dale Carnegie Training. Stephen Covey 

menjadi terkemuka karena berhasil mengolah kesenangannya melakukan studi pustaka 

dan merajutnya menjadi karya-karya besar yang menggoncang dunia, The 7 Habits of 

Highly Effective People, The 7 Habits of Higly Effective Family, Living The 7 Habits, 

Principle-Centered Leadership, dan mendirikan Covey Leadership Center. 

 

 Jadi langkah pertama dalam memilih bidang usaha adalah menemukan jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti : 

• Apakah Anda mengenali emosi-emosi diri dan dampak yang ditimbulkannya 

dalam diri Anda? Apa yang membuat Anda senang, gembira, atau sedih? 

• Apakah Anda mengetahui kekuatan-kekuatan pribadi Anda, bakat, talenta, 

pengetahuan, dan keterampilan yang telah Anda kembangkan serta batas-

batasnya? 

• Dalam hal apa Anda memiliki keyakinan tentang harga diri dan kemampuan 

sendiri (percaya diri)? 

• Seberapa jauh Anda mampu mengendalikan diri dalam mengelola desakan-

desakan hati yang merusak? 

• Apakah Anda memiliki sifat dapat dipercaya, jujur dan menunjukkan integritas? 

• Seberapa jauh Anda merasa bertanggung jawab atas hasil-hasil yang Anda 

peroleh selama ini (kinerja pribadi)? 

• Apakah Anda menunjukkan keluwesan dalam menghadapi perubahan-perubahan 

yang tak terhindarkan? 

• Apakah Anda terbuka dan menerima pendapat, gagasan, dan informasi-informasi 

baru untuk berinovasi? 



• Seberapa jauh Anda memiliki dorongan yang kuat untuk maju, meningkatkan 

taraf hidup dan kualitas hidup Anda? 

• Seberapa jauh Anda mampu menyesuaikan diri dengan kelompok? 

• Seberapa jauh Anda mempersiapkan diri untuk mengambil atau memanfaatkan 

kesempatan? 

• Seberapa gigih Anda menghadapi halangan dan kegagalan dalam mencapai cita-

cita pribadi Anda? 

 

 Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan tingkat kecerdasan 

intrapersonal atau kecakapan pribadi seseorang. Tetapi untuk menjadi wirausaha kita 

tidak dapat berhenti sampai disitu. Sebab diperlukan kecerdasan interpersonal atau 

kecakapan sosial untuk melengkapinya. Dalam hal ini kecerdasan intrapersonal menjadi 

fondasi dari kecerdasan interpersonal, kecakapan pribadi merupakan landasan untuk 

mengembangkan kecakapan sosial, etika karakter menjadi tumpuan etika kepribadian. 

Itulah yang ditunjukkan oleh kisah-kisah wirausaha sukses tersebut di atas. 

 

 Bill Gates tahu betul bahwa ia cerdas dalam menyusun program-program 

komputer (software). Tapi hal itu tidak cukup untuk menjadi wirausaha. Ia juga harus 

memahami keinginan, kebutuhan, dan kepentingan pasar global terhadap teknologi 

komunikasi informasi yang mudah dipahami (user friendly). Kemampuannya berempati 

dengan keinginan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain itulah yang membuat Microsoft 

selalu menawarkan produk-produk yang relatif mudah dipergunakan untuk berbagai 

kepentingan konsumennya. 

 

 Michael Dell sadar sekali bahwa sejak usia remaja ia menyukai metode 

pemasaran langsung ke pelanggan (end users), tanpa perantara. Dan ia belajar sungguh-

sungguh untuk memanfaatkan teknologi komputer sekaligus sebagai sarana memasarkan 

secara langsung (direct marketing). Sebab hal ini dapat menekan biaya, sehingga 

konsumen diuntungkan. Pemasaran langsung juga memungkinkan Dell menjalin 

hubungan yang erat untuk mendapatkan masukan atau bahkan melibatkan konsumen 

dalam proses inovasi produk-produknya (relationship marketing). Ada pemahaman yang 



kuat mengenai kebutuhan, keinginan, dan kepentingan konsumen yang dilayaninya. Ada 

minat yang kuat untuk berempati dan menawarkan solusi yang saling menguntungkan 

(win win solution). 

 

 Budiono Darsono sadar betul bahwa ia mahir dalam menjalankan fungsi sebagai 

redaktur media cetak. Pengalamannya di majalah TEMPO dan tabloid DeTik, misalnya, 

menunjukkan bakat-bakatnya yang terbaik. Masalahnya ia melihat adanya kebutuhan, 

keinginan, dan kepentingan pembaca media di Indonesia untuk mendapatkan berita 

aktual sedini mungkin. Soalnya adalah bagaimana memuat berita tentang peristiwa 

penting yang terjadi hingga pukul enam sore, agar dapat diketahui pembaca pada pukul 

delapan malam, hari yang sama (sementara media cetak baru muncul esok pagi). 

Jawabnya adalah membuat media online di internet. Maka dengan modal nekad dan uang 

30-an juta rupiah (sementara untuk mendirikan media cetak diperlukan investasi miliaran 

rupiah) lahirlah situs Detik.com. Bahkan mulai Februari 2000 Detik.com dikembangkan 

menjadi bisnis portal dan bukan sekadar media digital. 

 

 Dalam bentuknya yang populer, kecerdasan interpersonal dan kecakapan sosial ini 

umumnya di subkontrakkan menjadi apa yang galib disebut survei dan riset pasar. Intinya 

sama, yakni mengetahui keinginan, kebutuhan, dan persepsi segmen pasar yang ingin 

dibidik dan mengkaji kemungkinan menangguk keuntungan dari segmen pasar tersebut. 

• Jadi, bagaimana memilih bidang usaha yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan 

kemampuan pribadi Anda? 

1. gunakanlah kecerdasan intrapersonal dan kecakapan pribadi Anda. Untuk 

itu pakailah pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sebagai bahan refleksi, 

melakukan perjalanan ke dalam diri Anda sendiri. Hal ini sepenuhnya 

merupakan tanggung jawab pribadi (atau kelompok), tak bisa digantikan 

oleh siapapun juga. Ketahuilah secara pasti apa produk atau jasa yang 

dapat Anda tawarkan kepada orang lain (sebagai solusi terhadap masalah 

tertentu), yang sesuai dengan minat, bakat, talenta, dan hobi Anda. 

2. gunakanlah kecerdasan interpersonal dan kecakapan sosial Anda untuk 

berempati, memahami kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan 



permasalahan segmen pasar tertentu. Sepanjang dimungkinkan, lakukan 

survei dan riset pasar. Kalau modal usaha Anda memadai subkontrakkan 

hal ini pada para ahlinya. Kalau modal usaha Anda pas-pasan, lakukan 

saja sendiri. Kunjungi pasar-pasar tradisional dan modern, hadiri pameran-

pameran, wawancarai orang-orang yang menurut Anda memahami hal 

yang ingin Anda ketahui, dan seterusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manusia yang efektif 

 

The seven habbits of the highly effective people by Stephen Covey 

1. Jadilah Proaktif 

Artinya sebagai manusia harusnya dapat bertanggung jawab terhadap hidupnya, 

kita harus mendahulukan nilai dari pada perasaan , kita berinisiatif dan 

bertanggung jawab untuk membuaat sesuatu terjadi 

2. Mulailah dengan merujuk tujuan akhir 

Artinya kita memulai setiap hari dengan sebuah pengertian yang jelas atas arah 

dan tujuan dari keinginan kita. 



3. Dahulukan yang utama / skala prioritas 

Kita harus dapat bertindak sesuai skala kepentingan atau kita dituntut untuk focus 

pada masalah yang penting dan urgent. 

4. Berpikir menang menang /win win 

Kita harus dapat selalu berpikir positif, jadi bukan memandang hidup sebagai 

arena kompetisi tapi memandang hidup sebagai suatu kerjasama,artinya hidup 

didasari dengan semangat saling menguntungkan. 

5. Berusahalah mengerti terlebih dahulu , baru dimengerti 

Komunikasi yang efektif akan berusaha mengerti dahulu pandangan orang lain, 

sebelum dirinya dimengerti orang lain. 

6. Wujudkan sinergi 

Dengan sinergi kita dapat menghasilkan sesuatu yang kita tidak kuasai, jadi 

perbedaan pendapat merupakan aset bagi kita. 

7. Asahlah gergaji 

Sesuatu yang selalu kita gunakan  tanpa kita rawathasilnya cepat rusak, 

maksudnya kita dituntut untuk selalu mengasah dan memelihara aset yang telah 

kita miliki. 

 

 ketujuh langkah diatas sangat amat diperlukan oleh seorang wirausaha atau 

seorang enterpreneur sehingga mereka dapat mendapatkan hasil yang diinginkan, karna 

mereka dituntut untuk dapat mengorganisasi dengan effektif. 

 

The Seven Habits Of The Highly effective People 
 
 
 
 
 

 
 

 
 1. Proaktif 2. Merujuk Ke Tujuan 

Individual 

Victory 

3. Tentukan Prioritas  

Utana 



 
 

4.  Win - Win 

   

 Public Victory 

 
6. Wujudkan Sinergi 5. Mengerti Orang 

 Lain 
   

 

 

 

 
7. Asah  Gergaji  

 



ETIKA BISNIS 

 

 Tindakan bisnis mempertimbangkan baik buruk, benar salah dan tidak merugikan 

subjek maupun objek masalah. 

Pertanyaan untuk mengecek adanya etika bisnis atau tidak 

1. legalitas 

 apakah melanggar aspek hukum ( hukum pemerintahan atau adapt) dan 

 kebijaksanaan perusahaan. 

2. keseimbangan. 

 apakah ada keselarasan antara tuntutan jangka pendek dan panjang ? apakah 

 menerapkan konse pwin dan win? Dalam berbisnis dengan pihak laein? 

3.  dampak terhadap hati nurani ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUSINESS PLAN 

Definisi perencanaan bisnis (business plan) 

a. semua kegiatan kegiatan dalam pra-studi kelayakan untuk membuat gambaran 

kondisi usaha dalam kurun waktu tertentu setelah dihadapkan pada strategi yang 

akan dilakukan terhadap kondisi-kondisi yang diharapkan. 

b. Fisi managemen terhadap fungsi berbagai segment dalam perusahaan dan 

bagaimana meningkatkan keberhasilan perusahaan. 

c. Perencanaan untuk menghasilkan uang dalam rang mengembangkan tumbuhkan 

perusahaan  

d. Rencana strategi untk bisnis. Biasanya rencana tersebut dituturkan dari stategi 

kompetitif untuk bisnis itu and memerinci taktik, alokasi sumber, program dan 

proyek untuk melaksanajkan strategi tersebut. 

 

Perlukah Rencana Bisnis dibuat ? 
 Berikut ini kita akan membahas PRO & KONTRA dengan adanya Business plan 
 
Pro Kontra 

1. dapat mengantisipasi kejadian 
sudah dibayangkan, melihat 
kedepan. 

2. mengurangi resiko yang timbul , 
antisipasi tindakan yang harus 
diambil 

3. sebagai latihan / simulasi ( 
bagaimana usaha berjalan ) 

1. butuh waktu banyak. 
2. plan terlalu kasar, tak akurat 
3. plan terlalu sulit diperbaiki. 
4. pemecahan dengan bisnis plan 

terlalu sulit 
5. bisnis plan menghambat 

inovasi/pertumbuhan 
6. no time,ada yang lebih penting 

 
Bisnis plan lebih cendrung kearah positif jadi tidak buat bisnis plan = kegagalan dalam 
merena.  
konsekwensi merugikan  

- salah pilih tempat / lokasi 
- modal terlalu banyak untuk investasi 
- tak ada modal kerja 

Perencanaan usaha terdiri : 
1. penentuan target usaha 
2. melengkapi procedure 
3. mengembangkan usaha / rencana selanjutnya. 

- apa/bagaimana usaha 1 th kedepan 
- apa yang mempengaruhi linhkungan usaha 
- bagaimana saya dapat mencapai tujuan 
- siapkan jadwal kegiatan 



JADWAL MULAI USAHA KECIL  / Action plan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Memutuskan untuk usaha
2 pilih produk / jasa
3 penelitian pasar
4 peluang pasar
5 peluang lokasi
6 peluang pemasaran
7 peluang produksi
8 peluang organisasi
9 peluang keuangan

10 himpun dana

NO KEGIATAN
minggu

Perencanaan bisnis memberi gambaran bagaimana menjalankan dan mewujudkan 

bisnis, dimana harus melakukan , mengapa harus dilakukan dan kapan harus 

mewujudkan. 

Sasaran perencanaan bisnis. 

Sasaran perencanaan bisnis bagi perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat 

keuangan/non-keuangan yang layak dikemudian hari, juga memberikan gambaran 

tentang usaha yang akan dilakukan, apakah akan menguntungkan dan berkesinambungan 

ditinjau dari usaha tersebut maupun dari konsumen. 

Manfaat perencanaan bisnis  

• Meningkatkan kesuksesan dari perusahaan melalui pengenalan resiko yag akan 

dihadapi serta mengenal beberapa alternatif strategi yang dapat dicapai  

• Menyatukan pola pikir managerial dan meletakan asar dalam mengkomunikasikan 

gagasan an keinginan terhadap tujuan yg hendak dicapai 

• Meningkatkan motifasi pada semua jajaan yang terkait dalam proses penyiapan. 

• Memberikan gambaran secara tepat tentang stategi bisnisnya, dan skenario bisnis 

apa yag dibuat oleh management. 

Beberapa manfaat perencanaan bisnis bagi interen perusahaan  

• Secara uimum perencanaan bisnis dapat digunakan sebagai bahan negosiasi 

dengan pemilik modal 

• Perencanaan bisnis menjadi suatu keharusan dalam permulaan negosiasi ditingkat 

internasional 

• Perencanaan bisnis telah digunakan secara sukses dalam akuisisi,joint venture,dan 

lain sebagainya 



BISNIS PLAN OUTLINE 

1. Introduction page: 
1.1 Name & Address of Business 
1.2 Name & Address of principles 
1.3 Nature of Business 
1.4 Statement of finance needed 
1.5 Statement of Confidentiality of report 

2. Excecutive Summary : intisari BP diharapkan bisa menarik perhatian pembaca 
3. Industry analysis 

3.1 future outlook & trend 
3.2 analisys of competitors 
3.3 market segmentation 
3.4 industri frencasts 

4. Description of venture 
4.1 product 
4.2 service 
4.3 size of business 
4.4 office equipment & personel 
4.5 backround of entrepreneur 

5. Production Plan 
5.1 manufacturing process 
5.2 physical plan 
5.3 machine & equipment 
5.4 name & supplier of raw material 

6. Marketing Plan 
6.1 pricing 
6.2 distribution 
6.3 promotion 
6.4 product for cast 
6.5 control 

7. Organizational Plan 
7.1 Form of ownership 
7.2 Identification of partner  
7.3 Autority of principle 
7.4 Management tem background 
7.5 Role & responcibilities of members of organization 

8. Assessment of risk 
8.1 valuate weakness of business 
8.2 new technolgies 
8.3 contigency plan 

9. Financial Plan 
9.1 proforma income statement / proyeksi Laba & rugi 
9.2 cast flow projection 
9.3 proporma balance sheet 
9.4 break even analisys 
9.5 source & applications of flows 

 
10. Lampiran –lampiran 

 



Industri analysis 
 

Dalam Industri analysis berisikan identifikasi peluang pasar sekarang dan yang akan 
datang yang menyangkut usaha yang akan kita buat,diantaranya berisikan ide peluang 
usaha yang kita ambil.  
Misal : pembelian produk diatas sangat tertarik akan quality bukan cost + strength + 
durabillity + potensial aplication +pengeluaran aplication + pengeluaran maintenance. 
Produk kita akan terpakai untuk heavy industry.  



Manufacturing/operation plan 
 
Berisikan proses produksi di perusahan kita, pengerjaan dengan robot berteknologi 
tinggi,faktor keamanan pekerja dll. 
7.finance plan – resource request 
type     amaount    needed 
 fasility setup    $    65.000    1 
equipment    $  300.000    1,2 
begin inventory   $    50.000    2 
legal & komp.prog.fee  $    10.000    0 
working cap. Cash need  $  700.000+    var 
total finance request   $1.122.036 
 
 
BP for comercialization of alloy material & proses 
The intrapreneurial perspective 
Company divisi baru perusahaan * dikembangkan 
Product proprietary formal, high strength alloy components untuk industri 
Opportunity demand ada, terus tumbuh untuk industri pompa yang tahan lama 

kebanyakan kasus di impeler, impeller dari alloy 7 : 3* lebih kuat, 
maintanence cost rendah & plant downline rendah 

Market  perkiraan > $2.5 bIllion/tahun. Tambah 17% /tahun. Impeller acount $95 
million/tahun, next year 17 % market share 

Potensial tak ada pabrik lain yang memproduksi dalam 1,5 tahun yang akan 
datang,alloy selesai dikembangkan & ditest. Market riserch 5 tahun yang 
akan datang 70% pasar pompa akan memakai pompa&alloy ->harga akan 
minimal. Kita yakin akan mencapai 25% market share pertumbuhan sepeti 
perusahaan * terus tumbuh 20-40% market share overall 

Plan segera produksi alloy impelers, indikasi penjualan bagus (excellent 
sales),order produksi $1,5 M tahun1,$4,5M tahun2, mungkin lonjakan 
ditahun3,4&5. tahun 5=$25 M 

Management  proposed management team :*, 4 & Z, gm prod.mgm-sales mga 
Need tahun_1 pakai fasilitas yang ada, selanjutnya butuh $1,2 M untuk 

op.capital,production office equipment needs 
Result berbasis bulanan, bulan9 BEP, profitable bulan 19 . Net profit $657.000 ( 

REV $ 4,3M/Th).......15,3%. Net profit tahun 3-5 :$2,2M & $7M 
Future awal tahun 2 mulai diterapkan alloy 7 tech + atasi kejenuhan pasar + buka 

pasar baru. *biaya future event belum masuk dalam finance proyection. 
 
Dasar teknik & sistem produksi  
Kapasitas produksi : � sigma keluaran/satuan waktu 
Suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. 
 
Barang     Keluaran (kapasitas produksi) 
• Pabrik mobil    sigma mobil/waktu 
• Pabrik baja     sigma ton baja 



• Bengkel mesin    jam pekerja 
• Restoran     melayani pembeli 
• Bioskop     sigma kursi pertunjukan 
• Sekolah     sigma semester 
 
 
Raw material�proses perencanaan kapasitas�permintaan masa yang akan datang : 

- perkiraan kebutuhan  
- kapasitas fisik 
- menyusun pilihan rencana kapasitas 
- menganalisa pengaruh ekonomi 
- meninjau resiko + pengaruh strategi 
- memutuskan rencana pelaksanaan 

 
pemilihan teknologi 

- eberapa derajat mekanisasi yang diinginkan 
- manfaat ekonomi yang diharapkan 
- kesesuaian dengan bahan mentah yang dipakai 
- keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain (benchmark) 
- kemampuan tenaga kerja mengoprasikan teknologi 
- kemampuan antisipasi teknologi lanjut 

 
info baru �proses desain�new desain dittapkan�rencana proses manufacture(rincian 
spek proses,urutannya secara cermat)dapat bekerja keterbatasan peralatan tersedia 
 
lokasi & distribusi 
+ strategis , effisien dan efektif-�laba optimal dari kegiatan bisnis 
 
lokasi/tempat kedudukan 
pabrik lokasi fasilitas besar 

- lokasi pasar 
- persyaratan teknologi (mendominasi) 
- rencana jangka panjang 
- fasilitas demensi & space 

 
orientasi pilihan 

- air   ha pabrik bir 
- bahan baku  usaha pertambangan 
- pembeli/pel  usaha jasa 

 
jika biaya semua masukan tidak tgt pemilihan lokasi �cari pendapatan maya 
jika biaya & harga tidak tergantung pemilihan lokasi�pilih kedekatan dengan pelanggan, 
adanya organ serupa + bersaing 

 



Marketing plan 
 
Rencana memasarkan produk (barang / jasa) suatu perusahaan sebagai bagiaan businiss 
plan yang berisi kegiatan 

a. analisa situasi lingkungan + peluang pasar 
b. mengembangkan sasaran pemasaraan 
c. menetapkan stategi pemasaran 
d. menciptakan teknik atau tindakan pelaksanaan 

 
konsep produksi orientasi pada : 

– produk 
– penjualan 
– pasar 
– rasa tanggung jawab 

 
 

a. Pemasaran 
 Perusahaan  ke  konsumen/pelanggaaan =  pemasaran external 
 Perusahaan  ke  kaaryawan     =  pemasaran internal 
 Karyawan  ke  pelanggan/konsumen   =  pemasaran interaktif 
 
Strategi pemasaran : suatu cara/ pola untuk mencapai tujuan pemasaran dan perusahaan 
yang ingin dicapai. 
 
market strategi (sales plan) dapat dilakukan sbb : 
– direct marketing, sales protection 
- indirect marketing 
 
Faktor yang diperhatikan, menyusun strategi pemasaran: 

b. Variable dapat dikonterol 
1. market sementation 
2. market budget 
3. timing / kapan masuk atau mulai 
4. marketing mix (bauran pemasaran) 4P/ produk,price, place dan promotion 

 
c. Non controller variable 

a. Keadaan persaingan 
b. Perkembangan teknologi 
c. Perkembangan demografi 
d. Perkembangan politik dan ekonomi pemerintah 
e. Sumber daya alam 

 
7 langkah & 5 sarat  >>>mencapai tujuan 
 
 
 



7 langkah & 5 sarat  >>>mencapai tujuan 
 

 
 
Marketing : 
Rencana memasarkan produk (barang / jasa) suatu perusahaan sebagai bagiaan businiss plan yang berisi 
kegiatan 

e. analisa situasi lingkungan + peluang pasar 
f. mengembangkan sasaran pemasaraan 
g. menetapkan stategi pemasaran 
h. menciptakan teknik atau tindakan pelaksanaan 

 
konsep produksi orientasi pada : 

– produk 
– penjualan 
– pasar 
– rasa tanggung jawab 

 
d. Pemasaran 

 Perusahaan kekonsumen/pelanggaaan=  pemasaran external 
 Perusahaan  ke  kaaryawan  =  pemasaran internal 
 Karyawan  kepelanggan/konsumen=  pemasaran interaktif 
 
Strategi pemasaran : suatu cara/ pola untuk mencapai tujuan pemasaran dan perusahaan yang ingin dicapai. 
 
Faktor yang diperhatikan, menyusun strategi pemasaran: 

a. Variable dapat dikontrol 
1. market sementation 

1. cari 
informasi 

5. 
melaksana

kan 

6.evaluasi 
hasil yang 
dicapaituju

an baru 

4. 
memperhit

ungkan 
bantuan 

3. 
Memperhit

ungkan 
rintangan / 

resiko 

2. rencana 
dalam 

tindakan 

7. 
menetapka
n rencana 

5 syarat 
 
 
1. realistis 
2. cukup tantangan 
3. bertahap 
4. sfesifik/jelas 
5. bias diukur 



2. market budget 
3. timing / kapan masuk atau mulai 
4. marketing mix (bauran pemasaran) 4P/ produk,price, place dan promotion 

 
e. Non controller variable 

a. Keadaan persaingan 
b. Perkembangan teknologi 
c. Perkembangan demografi 
d. Perkembangan politik dan ekonomi pemerintah 
e. Sumber daya alam 

 
 



7 langkah & 5 sarat  >>>mencapai tujuan 

 
 
 
 
Kiat salesman / sales women , mengejar target. 
 
 
 
 
 
 
 
Cari kelebihan / value added > produk sejenis lain. 
1. 
2. 
 
cari kelemahan --- perlu dinyatakan, supaya konsumen jelas / kesan fair bisnis. 
1…… 
2…….. 
 
Sales = penjual   Penjual barang & jasa 
Man = orang 
 
Wawasan salesman ini perlu diketahui , sebagai dasar dari ilmu bisnis karena para pebisnis sukses memulai 
kariernya dari menjadi salesman. 
 
Termasuk pekerjaan yang tidak mudah, bahkan ada yg menyebut super sulit. 

1. cari 
informasi 

5. 
melaksana

kan 

6.evaluasi 
hasil yang 
dicapaituju

an baru 

4. 
memperhit

ungkan 
bantuan 

3. 
Memperhit

ungkan 
rintangan / 

resiko 

2. rencana 
dalam 

tindakan 

7. 
menetapka
n rencana 

5 syarat 
 
 
1. realistis 
2. cukup tantangan 
3. bertahap 
4. sfesifik/jelas 
5. bias diukur 

Perusahaan x 
 

Produk 2 
Fungsi 
/manfaat 
Kualitas 
Harga 
Merk / brand 
Timing 

Salesman 
 
Target, volume, 
Rp. 

Konsumen 
Pembeli 
Pengguna 

Salesman 
/women 



Manfaat : 
+ penghasilan umumnya baik, memadai & menggiurkan [ gaji, bonus, komisi] 
+ masa depan cerah / prospek cerah. 
+ menyenang , bagi mereka yang hobi / bakat berdagang. 
+ memungkinkan bergaul kalangan luas seperti pejabat, pengusaha, orang terkenal, ahli politik, tokoh 
masyarakat, celebrities. Kalangan atas  menengah dan bawah dll 
+ bagi mereka yang telah menggeluti , sulit untuk meninggalkan pekerjaan itu, denagn alas an klasik : 
terlanjur betah, merasa dilahirkan jadi salesman,  
+ tak terikat oleh jam kerja , meja kantor dan berpenghasilan tak terbatas [ tergantung aktifitas sales ybs ] 
 
jika alih profesi , kebagian administrasi misalnya , biasanya pendapatan ybs akan turun. 
berpenghasilan tak terbatas [ tergantung aktifitas/ kelincahan sales ybs ] dengan resiko ybs akan bekerja 
over time , sampai larut malam. 
Yang jadi sasaran adalah target dari omzet penjualan produk dapat terpenuhi. 
 Bagi professional salesman : 

• pekerjaan menjual adalh mudah . produk yang tak dikenalpun, barang sulit dijualpun dapat juga 
dipasarkan dengan baik. 

• Cepat dan tanggap membaca situasi pasar . 
• Jeli menghadapi para konsumen [ tidak ragu menawarkan produk ] 
• Mampu merayu konsumen dan mengubah sikap konsumen dari ogah beli ---- jadi mau beli, dari 

tak butuh barang  --- jadi butuh  setelah dijelaskan dengan simpatik dan masuk diakal. Disini 
kualitas salesman diuji [ sebagai tolok ukur]  

 
Kiat menarik minat konsumen di Mall / supermarket : 
Menyediakan air minum bagi konsumen,  toko tinta isi ulang 
Memberi hadiah langsung tanpa diundi atau membeli dulu --- sales Aowa 
Menyediakan kursi dan service pijat gratis ---- pengusaha alat pijat. 
Menyediakan buah lengkeng, anggur, es cendol bagi konsumen yang mau mampir kekiosnya, 
diberikan secara gratis. 
Keandalan seorang salesman , diukur dari kemampuannyan mengantisipasi kemauan calon pembeli 
argument / keberatan. 
Contoh : konsumen merasa harga yang ditawarkan dinilai terlalu tinggi, maka sales wajib merespon 
dengan diplomatis dan memberi jawaban dengan simpatik. Bahwa produk itu sudah dikenal 
masyarakat, dan bermutu tinggi, dinegara asalnya barang ini sangat terkenal dan best seller. 
Diharapkan konsumen bisa memahami dan ambil keputusan “ beli “. 

 
Hambatan : jika barang tsb tidak diperlukan masyarakat dan kualitas rendah. 
 
Mengejar target omzet jual : 

• Cari pembeli sebanyak banyaknya . 
• Datangi / hampiri calon konsumen untuk ditawari produk [ proaktif] 
• Kumpulkan ibu –ibu arisan dikampung maupun karyawan & karyawati dikantor sehingga 

mencapai party sales. 
Party sales , tugas salesman menjelaskan keunggulan produk yang ditawarkan dan mendemonstrasikan 
fungsi produk step by step dan konsumen menyaksikan denagan nyaman secara langsung. Kiat ini 
cukup efektif mendorong konsumen membelinya. 
 
Makin banyak pengunjung makin baik , peluang dapat order / pesanan makin tinggi. 
Koordinasikan dengan ketua RT / RW atau pemimpin kelompok itu, dengan diiming imingi bonus, 
hadiah langsung dsb. 
Bonus yang dimaksud gratis satu barang bila grup mereka membeli 10 unit barang. 
 

P Dany =======  distributor Panci stanless , bima dll 
 



Marketing  
By : Raditya Asah, MBA 
 
Aturan main : Demi kelancaran & memaksimalkan hasil seminar ini, hendaknya : 

1. Alat komunikasi ,... non aktif. 
2. No smoking. 
3. memberi perhatian penuh & responsif selama sesi berlangsung, tanpa melakukan 

percakapan yang tidak perlu. 
 
Trim kasih atas kerjasamanya 
Selamat berseminar. 
 

Marketing mix. 
Marketing mix. Adalah suatu konsep pemasaran yang melibatkan 4 P yaitu Product / produk , Price / 
harga , Place / tempat  dan Promotion / promosi. 
 
Marketing mix. 
 
 

    
 
 
 

 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Product / produk , berbicara masalah hasil proses produksi yang dilakukan perusahaan / organisasi bisa 
berupa barang  , jasa .  
Price / harga ,terkait dengan nilai produk tersebut yang dinyatakan dalan nilai mata uang  [ rupiah , US 
dolar  dll ] dan konversinya [ barter ]. 
 
Place / tempat  , terkait dengan lokasi tempat perusahaan beroperasi menjual hasil produksinya, 
biasanya dicari tempat yang strategis , mudah dicapai oleh konsumen dengan biaya yang minin 
mungkin. 
 
Promotion / promosi. 
Terkait dengan bagaimana cara perusahaan / organisasi menjualan produk barang ataupun jasa 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          Communica
tion styles  

 

C  

Place  

Product  
Promotion  

Price  



           
           

 
Marketing mixed [ 4 P konsep 
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Preparing 
 
Creating 
 
Conducting 
 
Negotiating 
 
closing 
 
servicing  

C  

Yourself 
& others  
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& 
service  

Positive 
sales 

Competitio

Understand 
relationship  

Understand 
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Understand 
Sales 
presentation  
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Promosi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penjualan / selling 
 
feature Selling  [ Fitur penjualan] . 

  
Start, Lead 

Prospect 
Pre approach 

Approach 
Presentation  [ demonstration, Dramatization, visualization, 
proof ] 

Uncover objaction 
Handle objaction. 

Close 
Follow up  

Finish 
 
 
Lead [ memimpin ] , menuntun calon pelanggan memahami produk yang ditawarkan termasuk produk 
apa , manfaatnya , nilai tambah dibanding produk lain sejenis dsb ] 
 
Prospect , para calon konsumen / pelanggan / nasabah diberi penjelasan yang masuk akal & rasional 
tentang produk yang ditawarkan. 
 
Pre approach : dilakukan pendekatan awal sebagai dasar memasuki inti permasalahan. [ bisa 
disisipkan basa basi marketing ] 

KIAT BASA-BASI DALAM MARKETING 

Kamis, 08 September 2005 08:43 WIB  

Tenaga pemasaran atau marketing memang membutuhkan keahlian ‘bicara’ yang meyakinkan untuk 
menarik minat konsumen. Mereka dituntut untuk mampu melakukan pembicaraan secara lebih menarik. 
Namun ada kalanya seorang marketing merasa grogi dan tegang ketika menghadapi klien baru. Karena 

Start, Lead 

Presentation  [ demonstration, Dramatization, 
visualization, proof ] 
 

Finish 



untuk langsung menawarkan suatu produk, rasanya kurang pas. Diperlukan sedikit basa-basi sebelum 
memulai percakapan inti.  
Nah untuk memulai pembicaraan dengan klien yang baru, berikut ini percakapan awal yang dapat 
mencairkan suasana: 
-Membicarakan cuaca hari itu, misalnya ‘wah mendung sekali hari ini..?’. Banyak orang yang memulai 
percakapan dengan membicarakan cuaca. Karena kondisi dan keadaan cuaca adalah hal yang paling umum 
dan mudah dibicarakan. 
-Membicarakan situasi yang baru anda alami, misalnya ‘tadi di jalan macet sekali…’. Pembicaraan ini juga 
cukup mudah untuk menggiring lawan bicara agar lebih santai dan terbawa obrolan. 
 
-Mengobrolkan situasi tempat pertemuan. Tempat pertemua anda dan klien bisa dimana saja, bisa di 
restoran atau di kantor klien. Lontarkan komentar anda tentang tempat atau keadaan di tempat tersebut. 
Misalnya, ‘Bagus ya suasananya..’ atau ‘Menunya lengkap dan kelihatannya enak..’. Walau agak terdengar 
basa-basi, tetapi pembicaraan ini cukup bagus untuk memulai percakapan. 
-Membicarakan topik hangat misalnya tentang ekonomi, sosial atau politik. Pembicaraan ini juga akan 
membuat anda dan lawan bicara terlibat pembicaraan yang seru. Tetapi jangan sampai mengesankan bahwa 
anda lebih tahu. Karena bisa-bisa anda dicap sok tahu. 
 
-Menanyakan atau membicarakan latar belakang klien misalnya tentang tempat tinggal, asal daerah, 
sekolah, dll. Pembicaraan seperti ini umumnya akan mudah memancing keakraban dengan lawan bicara. 
-Melontarkan humor yang netral. Melontarkan humor diakui dapat mencairkan suasana yang mulanya kaku 
dan tegang. Lontarkan humor yang standar dan umum, jangan yang menyangkut sara atau hal-hal yang 
tabu. 
 
Jika sudah memulai percakapan dengan hal-hal di atas, biasanya selanjutnya suasana yang kaku dan tegang 
akan mencair dan terasa lebih santai. Sehingga anda akan lebih mudah membicarakan persoalan pokok, 
yaitu penawaran produk. Selamat mencoba dan semoga sukses! 

 
Approach :  
pendekatan pada inti permasalahan yaitu menjual produk barang / jasa . 
Presentation  [ demonstration, Dramatization, visualization, proof ]: Menjelaskan panjang lebar 
tentang produk yang ditawarkan, termasuk mendemonstrasikan cara menggunakan, menunjukkan 
khasiatnya dan membuktikan manfaatnya. 
Uncover objaction: mendeteksi keberatan – keberatan para konsumen terhadap produk yang 
ditawarkan yanmg mungkin belum terjawab.. 
Handle objaction.: membahas tentang solusi dari keberatan – keberatan para konsumen terhadap 
produk yang ditawarkan. 

 
Close : Menutup sesi tatap muka  
Follow up : menindaklanjuti keinginan para konsumen yang ingin membeli, atau sedang pikir pikir / 
mempertimbangkan untuk membeli, atau melakukan janji bertemu kembali secara lebih spesifik / 
khusus. 
 
Berkomunikasi dengan konsumen / pelanggan : 
Berkomunikasi dengan konsumen / pelanggan dapat dilakukan secara verbal maupun non verbal . 
Komunikasi verbal dilakukan kedua belah pihak dengan kata kata [ words ], sedangkan komunikasi 
non verbal dilakukan dengan suara [ voice ] maupun mata [ eyes contact ] . 
What you hear ? apa yang anda dengar ? bisa berupa nada suara [tone of voice],  vocal clarity dan 
ekspresi verbal [verbal expressiveness ]. 
What you see ? apa yang anda lihat sepeerti :  

• Facial expression 
• Dress & groming. 
• Posture 
• Eye contact. 
• Touchs 



• Gestures. 
 
Impression / pernyataan non verbal  bisaq hangat [ warm]  atau dingin / tidak bergairah [coldness] 
Non verbal warm Coldness 
tone of voice soft hard 
facial expression 
 

Smile, interested Dis-interested 

Posture Relax, lean toward others Tense / kaku, lean away from 
others. 

Eye contact Look into other’s eyes Avoid looking 
Touching Friendly handshake. Avoid touching other person 
Gesturing Welcome , open Closed, guarding oneself, 

keeping others away. 
   
 
Presale plan checklist. 
Prepairing , for sales 
presentation. 

Review pre-approach info. 
Develop the approach. 

 

Creating Determine prospect needs [ 
menentu kebutuhan calon 
konsumen] 
Select product / service. 
Initiate need satisfaction 
strategy. 

 

Conducting / sales demo    
Negotiating , sales resisitance   
Closing   
servicing   
   
 



Proses penjualan pemuas kebutuhan --- Teknik dasar . 
[ The needs satisfaction selling process ] 
 
 

 
Sales outcomes : [ Keluaran penjualan ] 
Sales outcomes terdiri atas dua pilihan yaitu berhasil atau gagal. Jika berhasil maka akan muncul pesanan 
atas produk yang ditawarkan dalam penjualan yang sederhana dan ditambah advance / pengembangan 
untuk large sale. 
Jika gagal , ..... ya sebaliknya. 
 
Sales outcomes For simple sales For large sale 
 2 outcomes 4 outcomes 
Success / berhasil 1. Timbul order / pesanan 1.Order 

2. advance 
Failure / gagal 2. No sale / tak ada penjualan 3.No order 

4. continuation 
 

Start 

Probe :  Cari tahu  
kebutuhan pelanggan 

Support : Setuju dengan 
kebutuhan pelanggan 
  Beri 

Close : Ringkas benefit 
yang diterima 
  Minta 

Probe : Why ? 
 Detect 
others need 

Tidak terima. 
 

Support 

Close 

Tujuan tercapai 

Selesai 

No 

Yes 



Communication style model. 
 

 
Com style model Ciri Cara menghadapi 
a. Supportive 
 

 Berpenampilan tenang 
  
Mendengar pembicaraan orang 
lain penuh perhatian. 
 
Cenderung menghindari 
penggunaan kekuasaan. 
 
Membuat keputusan , penuh 
pertimbangan & bijaksana. 

• Sediakan waktu u membangun hubungan. 
• Pelajari hal penting dalam hidupnya [ 

keluarga, hobi, kesukaannya] 
• Dengar opini & perasaannya. 
• Ketahui kebutuhan emosional disamping 

kebutuhan bisnis [ keakraban dalam 
berhubungan] 

• Jangan diperlihatkan jika terjadi konflik 
antar personal 

• Sabar perlu , terutama beri waktu untuk 
mereka mempelajari proposal anda. 

 
b. emotive 
 

• Selalu aktif 
• Selalu ambil inisiatif 

sosial dalam banyak 
hal. 

• Senang suasana tidak 
formal. 

• Suka ungkapkan opini 
secara emosional. 

Bila ingin menjual sesuatu kepada orang emotive , 
ingat : 
Lakukan dengan cepat & ciptakan suasana 
menyenangkan. 
Antusia & hindari pendekatan formal & kaku. 
Jangan terlalu banyak bicara detail & rinci 
Bina hubungan dengan mempersiapkan hal yang 
mendukung ide, opini, impian mereka. 
Susun pertanyaan 2 yg berhubungan dng opini & 
ide mereka. 
Jika bicara menyimpang , siaplah untuk kembali 
ke-rel 
Pertahankan kontak mata dng baik. 
Jadilah pendengar yg baik. 

Sociality 

a. Supportive 

d. Reflective 

b. emotive 

c. Director 

L 

H 
Dominance 

L 

H 



c. Director 
 

• Penampilan sibuk 
• Memberi kesan acuh / 

tidak mendengar kan 
orang lain. 

• Menunjuk sikap serius 
• Menyampaikan opini 

secara tajam. 
• Goal oriented people [ 

orientasi ke hasil ] 

Kunci hubungan dengan seorang tipe director:  
Ciptakan suasana bisnis semaksimal mungkin. 
Hubungan pribadi kuat tidaklah dituntut 
[ persahabatan bukan syarat bagi hubungan bisnis 
yg baik. 
Berusahalah efisien, disiplin waktu, & segala 
sesuatu terorganisir rapi. 
Temulam goal goal mereka [ tujuan utama] dan 
tentukan cara untuk membantu & mendukungnya. 

d. Reflective 
 

• Bisa mengendalikan 
gejolak emosional 

• Senang dng sesuatu yg 
teratur,  

      tertata rapi. 
• Cenderung ungkapkan 

opini yg telah dipikir 
matang 

• Agak sulit didekati. 

Bersiaplah bertemu mereka dengan persiapan 
matang, rapi  
Tepati waktu yang telah ditetapkan bersama [ buat 
date ] 
Jangan sampai molor waktu. 
 
Butuh perjuangan mendekatinya, tetapi pantang 
menyerah. 

   

 
Metode penetapan harga : 

1. Berdasarkan biaya. 
• Standard mark up pricing 
� Cost plus percentage of cost pricing 
� Cost plus fixed fee pricing 
� Experience pricing 

 
2. Berdasarkan Laba 

• Target profit pricing 
• Target return or sale pricing 
• Target Return on investment [ ROI ] pricing 

 
 
Model proses kewiraausahaan 
 

1. Innovation 
2. Trigger 

- motivasi 
- niat 

3. Pelaksanaan 
a. mulai/persiapan 
b. identifikasi peluang  
c. pemilihan usaha 
d. rencana usaha 
e. action plan 
f. pengorganisasian 
g. pendirian/ SK 
h. pengelolaan 

4. Pertumbuhan / growth 



 
 



Persiapan mulai usaha / blok diagran 

 
identifikasi 

• Ada kebutuhan? 
• Apa jenis komoditi? 
• Volume/ mutu Q? 
• Daya serap pasar? 
• Bagaimana meyakinkan usaha berhasil dengan baik? 
• Sumber daya yang ada ? 

 
Saring & Pilih 
Pertimbangkan : 

1. tingkat kesulitan / kemudahan 
2. resiko 
3. kembali modal 

 
• segi modal   (besar atau kecil skala usaha/suber modaal) 
• segi pemasaran    (ada market share) 
• segi teknologi  (sederhana/ canggih) 
• segi hukum / legal aspek  (izin usaha) 

 
Usaha  Kemudahan   Resiko   Kembali modal 
A  sangat mudah   rendah   sangat lambaat 
B  mudah    sedang   lambat 
C  sulit    tinggi   cepat                 . 

 

Langkah dasar buat  rencana usaha 
 

1. teliti pasar yang dituju 
2. teliti pasar yang dituju 
3. kemungkinan pasar itu untuk pasr yang aka dating 
4. pilih lokasi tempat usaha 
5. rencana produksi 
6. rencana pemasaran / promosi 
7. siapkan rencana pemasaran 
8. siapkan rencana keuangan 

 

Mulai & kelola 
usaha 

identifikasi sarring pilih 



Finansial plan. 
Rencana kebutuhan dana atau keuangan dibuat andaikata perusahaan itu jadi  
Komposisi permodalan yg diperlukan / dipersiapkan : 
 
Butir butir jumlah  modal sendiri pinjaman 
modal tetap: 

• tanah 
• bangunan 
• mesin/alat 
• kendaraaan 

 

 
Rp....... 
Rp....... 
Rp....... 
Rp....... 
 

 
Rp....... 
Rp....... 
Rp....... 
Rp....... 
 

 
Rp....... 
Rp....... 
Rp....... 
Rp....... 
 

b. modal kerja: 
• bahan baku 
• tenaga kerja 
• overhead cost 

 

 
Rp....... 
Rp....... 
Rp....... 
 

 
Rp....... 
Rp....... 
Rp....... 
 

 
Rp....... 
Rp....... 
Rp....... 
 

Jumlah = Rp........ Rp................ Rp............. 
 
PRESENT VALUE(P) & FUTURE VALUE (F) 

 
Formula yg digunakan dalam menghitung nilai uang sekarang maupun nilai uang yang 
akan datang [ future] sbb : 
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I = interest n = periode/waktu  DF= discount factor 
 
Penilaian investasi 

1. Metode payback period   
2. metode BEP 
3. metode IRR 
 

A. KRITERIA PENILAIAN 

Kriteria seleksi Proyek 

1. Yang tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang 

a. Periode pengembalian (Payback Perode) 

b. Pengembalian investasi (Return on Invesment ROI) 

2. Yang memperhitungkan nilai waktu dari uang 

a. Net Present Value – NPV 



b. Internat Rate of  Return – IRR 

c. Indeks Poorfitabilitas 

d. Benetif Cost Ratio 

e. Annual Capital Change 

Periode Pengembalian 

1. Aliran kas tahunan dengan jumlah tetap 

Payback Periode = 
CF (Biaya pertama) 

A (aliran kas bersih pertahun) 

2. Aliran kas tahunan dengan jumlah tidak tetap 
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n
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ACnodePayackPeri  

Dimana : An = Aliran kas pada tahun n 

  n = tahun pengembalian ditambah 1 

contoh : 

Kas neto proyek dari satu perusahaan adalah sbb : 

Akhir tahun ke 
Aliran Kas 

Neto (Rp) Neto Komunikatif (Rp) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-15.000 

+2.000 

+4.000 

+4.500 

+3.500 

+2.000 

-15.000 

- 13.000 

-  9.000 

-  4.500 

-  1.000 

+ 1.000 

Jawab : 

N = 5 An = Rp.2000 

∑
− =+++=1

1
000.14.500.3500.4000.4000.2
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n RpA  

tahungembalianPeriodePen
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1
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Return On Investment 

%100x
Investasi

Pemasukan
ROI =  



Variasi perhitungan ROI 

maBiayaPerta

mPajakNetoSebeluPemasukkan
ROIa =.  

asirataInvestRata

mPajakNetoSebeluPemasukkan
ROIb

−
=.  

asirataInvestRata

hPajakNetoSetelaPemasukkan
ROIc

−
=.  

Contoh 

Suatu perusahaan melakukan investasi awal US $ 26 juta dengan perkiraan  nilai sisa pada 

akhir tahun ke 4 adalah US $ 6 juta. Pemasukkan bersih sebelum pajak sbb : 

Tahun ke Pemasukkan neto US juta 

1 

2 

3 

4 

3,0 

4,0 

5,5 

3,0 

Cari ROI dari investasi tersebut 

Jawab 

%9,14
0,26

4/5,15 ==ROI  

Nilai Sekarang Neto 

NPV : menunjukkan jumlah  berapa besar nilai usaha saat ini, dengan 

memperhatikan seluruh pengeluaran 

∑∑ == +
−

+
= n

t t

n

t t

tCotC
NPV

00 )21(

)(

)21(

)(
 

dimana : 

NPV = Nilai sekarang Neto 

( C )t =Aliran kas masuk tahun ke t 

( Co )t =Aliran kas keluar tahun ke t 

n = Umur unit usaha hasil investasi 

t = Waktu 

NPV = Positif, usaha proyek dapat diterima 

NPV = Negatif, usaha proyek dapat ditolak 



NPV = 0 berarti netral 

C0ntoh : Sebuah perusahaan ingin menanamkan modalnya pada usaha jasa Telekomunikasi. 

Perusahaan meencanakan pembangunan jaringan radio telekomunikasi yang diharapkan dapat 

beroperasi 28 tahun. Proyak dijadwalkan selesai 2 tahun dengan biaya Rp. 140 milyard dengan 

penyerapan 25 % tahun pertama dan sisanya di tahun ke dua. Perkiraan pendapatan 3 tahun 

pertama adalah Rp. 45 M, Rp. 40 M dan Rp. 50 M, sedangkan selanjutnya Rp. 40 M. 

Pada tahun pertama beroperasi perusahaan mendapatkan tax holiday, sedangkan tahun – tahin 

selanjutnya dikenakan pajak 30 %. Sponsor proyek ingin memeprolaeh tingkat keuntungan 20 % 

a. Buat diagram aliaran kas proyek  b. Apakah investasi ini menarik ? 

Jawab : a.  Diagram alir kas 
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Arus Pengembalian Internal (Internal Rate Of Return) 

Yaitu arus pengembalian yang menghasilkan NPV aliran kas masuk = NPV aliran kas keluar. 
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Indeks Profitabilitas 

Kemampuan mendapatkan laba perusahaan nilai investasi  

(IP)  = Nilai sekarang aliran kasa masuk 

     Nilai sekarang aliran kasa Keluar 

50  m 

40 m 

28 m 
28 m 

35 m 

105 m 

45 m 

28 m 
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Dimana = IP > 1, usulan diterima 

                 IP < 1, usulan ditolak 

Contoh  

Suatu perusahaan sedang menganalisis 3 buah usaha proyek dengan aliran kas sebagai berikut  

 

 

Tahun 
Jumlah Rp (juta) 

Proyek A Proyek B Proyek C 

0 

1 

2 

3 

-75 

40 

30 

25 

-35 

20 

25 

15 

-110 

50 

60 

45 

 

Bila harga modal perusahaan 10 %, tentukan proyek mana yang paling visibel 

Jawab 

Tahun Proyek A Proyek B Proyek C 

0 

1 

2 

3 

PV 

NPV 

IP 

-75 

40(0,9091)=36,36 

30(0,8264)=24,79 

25(0,7513)=18,78 

79,93 

4,93 

07,1
75

93,79 −  

-35 

20(0,9091)=18,18 

25(0,8264)=20,66 

15(0,7513)=11,27 

50,11 

15,11 

43,1
35

11,50 =  

-110 

50(0,9091)=45,45 

60(0,8264)=49,50 

45(0,7513)=33,81 

128.84 

18,84 

17.1
110

84,128 =  

 

Benetif Cost Rasio 

 Mengevaluasi proyek-proyek untuk kepentingan umum atau sektor publik. 



Cf
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angBiayaNilaiSekar

angBenefitNilaiSekar
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)(==  

Contoh   1. 

Sebuah kontraktor telah mendapatkan kontrak pemasangan pipa duct, untuk itu diperlukan 

pemilihan ukuran pipa yang paling menguntungkan. Adapun data untuk masing – masing pipa 

adalah sebagai berikut : 

 Dimensi Pipa 

 2” 3” 4” 6” 

Biaya pipa dan instalasi US $ 22.000 23.000 25.000 30.000 

Biaya perhari operasi 12,0 6,5 5,0 4,0 

 

Pipa diperkirakan umur operasinya 5 tahun dengan biaya operasi dalam satu tahun adalah untuk 

200 hari. 

Pada akhir ekonomisnya,  pipa mempunyai nilai sisa yang besarnya sama dengan biaya 

pembersihan/pembuatan barang sisa tersebut. 

Diketahui I = 7 % 

Tentukan pipa yang pling menguntungkan  

Jawab : 

 2” 3” 4” 6” 

Biaya investasi US $ 

Biaya garasi  
(12,0x200)                      
x (PV/2,7%,5) 

6,5 x 200 x 4,100 

5,0 x 200 x 4,100 

4,0 x 200 x 4,100 

 22.000 

9,840 
 
 

23.000 

 
 
 

5.330 

25.000 

 

 

 

4,100 

30.000 

 

 

 

 

3.280 

NPV US$ 31,840 28,330 29,100 33,280 

 
 
Proses perencanaan bisnis 

Secara ringkas proses-proses perencanaan bissnis diuraukan sebagai berikut: 



� Penentuan misi dan tujuan  : menyangkup pernyataan pernyatan umum 

tentang misi, maksud dan tujuan organisasi. Perumusan mini dan tujuan ini 

dipengaruhi oleh berbagai nilai baik mencakup masalah-masalah sosial dan 

etika ataui masalah-masalah umum 

� Pengembangan profil perusahaan  ; mencerminkan kondisi internal dan 

kemampuan perusahaan. Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi 

tujuan tujuan dan starategi yang ada sekarang, serta merinci kuantitas dan 

kualitas sumber daya perusahaan yang tersedia 

� Analisa lingkungan ekternal perusahaan   :  mengidentifikasi perubahan 

perubahan lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan politik yang 

dapat secara langsung maupun tiak langsung mempengaruhi organisasi. Juga 

mengidentifikasi lingkungan yang lebih khusus yang tersedia dari organisasi, 

pesaing, pasar tenaga kerja, lembaga lembaga keuangan, dimana kekuatan 

kekuatan ini dapat mempengaruhisecara langsung oprasi perusahaan . 

� Analisa lingkunngan internal perusahaan :  mengidentifikasi kekuatan 

kekuatan dan kelemahan kelemahan yan penting bagi perumusan strategi 

perusahaan 

� Identifikasi peluang dan ancaman  :  pennentuan berbagai esempatan yang 

tersedia bagi organisasi dan ancaman ancaman yang harus dihadapi 

� Pembuatan keputusan strategis :  identifikasi penilaian dan pemlihan berbagai 

alternatif strategi 

� Pengembangan startegi perusahaan  :  setelah tujuan jangka panjang dan 

starategi ditetapkan, organisasi perlu menjabarkan keadlam ssasaran sasaran 

jangka pendek dan strategi strategi operasional. 

 

Mendirikan Usaha. 
Dalam mendirikan usaha  perlu memperhatikan : 

1. legalisasi bentuk usaha ( PT, CV, Perorangan ) 
2. Lokasi usaha 
3. tenaga kerja : mencari dan memilih pegawai (melatih)  

- SDM : terlatih, tidak terlatih, terdidik 
- Sumber : jauh – dekat 
- Butuh faasiitas : angkutan – pelatihan – perumahan  

4. modal usaha : mencari dan menghimpun dana 



- skala usaha : besar – sedang – kecil 
- teknologi  : canggih, hight tech – traditional 
- sumber  :  sendiri – pinjaman (bank, teman. Suplier ) 

 

10 Langkah Memulai Usaha Sendiri  

 

1.  START WITH A DREAM  

 Mulailah dengan sebuah mimpi. Semua bermula dari sebuah mimpi dan yakinkan 

akan produk yang akan kita tawarkan.A dream is where it all started: Pemimpilah 

yang selalu menciptakan dan membuat sebuah terobosa dalam produk, Cara 

pelayanan, jasa, ataupun idea yang dapat dijual dengan sukses. Mereka tidak 

mengenal batas dan keterikatan, tak mengenal kata ‘tidak bisa’ataupun tidak 

mungkin’. 

 

2.  LOVE THE PRODUCTS OR SERVICES 

 Cintailah Produk anda. Kecintaan akan produk kita akan memberikan sebuah 

keyakinan pada pelanggan kita dan mmbuat kerja keras terasa ringan. Membuat 

kita mampu melewati masa masa sulit. Enthusiaatism and Persistence: 

Antusiasme dan keuletan sebagai pertanda cinta dan keyakinan akan menjadi 

tulang punggung keberhasilan sebuah usaha yang baru. 

 

3.  LEARN THE BASICS OF BUSINESS. 

 Pelajarilah fundamental business. BEYOND THE *BUY LOW, SELL HIGH, 

PAY LATE, COLLECT EARLY*: Tidak akan ada sukses tanpa ada sebuah 

pengetahuaan dasar untuk business yang baik, belajar sambil bekerja, turut kerja 

dahulu selama1-2 tahun untuk dapat mempelajari dasar – dasar usaha akan 

membantu kita untuk maju dengan lebih baik. Carilah –Guru- yang baik. 

 

4.  WILLING TO TAKE CALCULATED RISKS. 

 Ambillah resiko. The Gaint that u will be able to achiave is directly propoltional 

to the risk taken: Berani mengambil resiko yang diperhitungkan merupakan kunci 

awal dalam dunia usaha, karena hasil yang akan dicapai akan proporsional 



terhadap resiko yang akan diambil. Sebuah resiko yang diperhitungkan dengan 

baik – baik akan lebih banyak Memberikan kemungkinan berhasil. Dan inilah 

faktor penentu yang membedakan -entreprenneur- dengan –manager-. 

Entrepreneur akan lebih dibutuhkan pada tahap –awal- pengembangan 

perusahaan, dan –manager- dibutuhkan akan mengatur perusahaan yang telah 

maju. 

 

5.  SEEK ADVICE, BUT FOLLOW YOUR BELIEF. 

 Carilah nasehat dari pekarnya, tapi ikuti kata – kata kita. Consult ConsultAnts, 

ask the experts, but follow, but follow your hearts. Entrepreneur selalu mencari 

nasehat dari berbagai pihak tapi keputusan akhir selalu ada ditagngannya dan dapt 

diputuskan dengan indera ke enam-nya. Komunikasi yang baik dan kepiawaian 

menjual. Pada fase awal sebuah usaha, kepiawaian menjual merupakan kkunci 

suksesnya. Dan kemampuan untuk memahami dan menguasai hubungan dengan 

pelanggan akan membantu mengambangkan usaha pada fase itu.  

 

6.  WORK HARD, 7 DAY A WEEK, 18 HOURS A DAY  

 Kerja keras. Ethos Kerja keras sering dianggap sebagai mimpi kuno dan 

seharusnya diganti, tapi hard-work and smart-work tidaklah dapat dipisahkan lagi 

sekarang. Hampir semua successful start-up butuh workaholics. Entrepreneur 

sejati tidak pernah lepas dari kerjanya, pada saat tidurpun otaknya bekerja dan 

berpikir akan bussinessnya. Me-lamun-kan dan memimpikan kerjanya. 

 

7.  MAKE FRIENDS AS MUCH AS POSSIBLE 

 Bertemanlah sebanyak banyaknya. Pada harga dan kwalitas yang sama orang 

membeli dari temannya, pada harga yang sedikit mahal, orang akan tetap membeli 

dari teman. Teman akan membantu mengembangkan usaha kita, memberi 

nasehat, membantu menolong pada masa sulit. 

 

8.  DEAL WITH FAILURES 



 Hadapi kegagalan. Kegagalan merupakan sebuah vitamin untuk menguatkan dan 

mempertajam intuisi dan kemampuan kita berwirausaha, selama kegagaln itu 

tidak –mematikan-. Setiap usaha selalu akan mempunyai resiko kegagalan dan 

bila mana itu sampai terjadi, bersiaplah dan hadapilah!. 

 

9.  JUST DO IT, NOW! 

 Lakukanlah sekarang juga. ”Bila anda telah siap”, lakukanlah sekarrang juga. 

 Manager selalu melakukan  

 

10. READY-SHOOT-AIM! Not READY-AIM-SHOOT 

 Entrepreneur sejati akan melakukan READY-SHOOT-AIM!. Putuskan dan 

kerjakan sekarang, karena besok bukanlah milik kita. 

 

 

Kuisioner 

 Ada beberapa  hal yang harus direncanakan dalam memulai usaha agar usaha 

yang dimulai memiliki dasar yang kuat. Beberapa pertanyaa dibawah ini patut untuk 

diperhitungkan: 

1. Apakah bidang usaha yang akan digeluti itu cukup potensial?  

2. Bagaimana prospeknya?  

3. Seberapa ketat persaingannya?  

4. Siapa kira-kira yang akan menjadi pesaing usaha tersebut? 

5.  Bagaimana cara menghadapinya?  

6. Apa target usaha tersebut?  

7. Bagaimana mencapainya?  

8. Dari segi hukum, apa yang perlu disiapkan?  

9. Apa saja penghalangnya?  

10. Apa nama usaha (perusahaan) itu?  

11. Berapa dana yang dibutuhkan dan Bagaimana memenuhinya?  

12. Dimana usaha tersebut akan dijalankan?  

13. Apakah sudah mempersiapkan kantornya?  



14. Sarana atau peralatan apa yang dibutuhkan dan Bagaimana mendapatkannya?  

15. Apa tersedia asuransi yang memadai?  

16. Apakah Anda sudah memiliki supplier atau pemasok bahan baku?  

17. Sistem manajemen seperti apa yang akan diterapkan?  

18. Siapa yang akan menjalankan operasional usaha sehari-hari?  

19. Berapa karyaan yang dibutuhkan?  

20. Bagaimana sistem pemasaran dan distribusi produk atau jasa yang akan 

dihasilkan?  

21. Bagaimana agar masyarakat mengenal produk atau jasa yang akan dipasarkan?  

Bila tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu, maka sebaiknya Anda mengkaji ulang 

niat membuka usaha sendiri, sampai benar-benar siap. 

 

organization plan. 

SDM DAN ORGANISASI 

 

A. PERANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI 

Ada 4 komponen yang memberikan pengertian tentang struktur organisasi : 

1. Memberikan gambaran mengenai pembagian  tugas-tugas dan tanggung jawab kepada 

individu maupun bagian-bagian pada suatu organisasi. 

2. Memberikan gambaran mengenai hubungan pelaporan, tingkatan hirarki, serta rentang 

kendali. 

3. Mengelompokan individu-individu menjadi bagian. 

4. Menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya 

komunikasi koordinasi dan pengintegrasian seluruh kegiatan organisasi baik vertikal maupun 

horizontal. 

A. Dasar Struktur Organisasi 

1.  Stuktur Fungsional 

Pengelompokan dilakukan berdasarkan fungsi : 



 

Kelebihan : 

a. Paling sesuai untuk lingkungan yang stabil 

b. Dapat mencapai efisiensi ekonomis pada masing-masing bagian 

c. Merangsang berkembangnya keterampilan yang bersifat fungsional 

d. Sesuai untuk organisasi berukuran kecil sampai sedang 

e. Sampai untuk organisasi yang menghasilkan satu atau sejumlah kecil jenis produk 

 

Kekurangan : 

a. Respon organisasi terhadap lingkungan lambat 

b. Keputusan menumpuk pada puncak organisasi 

c. Koordinasi antar bagian (fungsi) kurang baik 

d. Inovasi anggota terbatas pada bagian sendiri 

e. Anggota organisasi cenderung hanya memperhatikan sasaran bagiannya sendiri 

2. Struktur Produk 

Struktur organisasi produk dikelompokan berdasarkan kelompok produk, jenis servis, jenis 

pasar, jenis konsumen, lokasi pasar, atau program. 
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Kelebihan : 

a. Sesuai untuk lingkungan yang tidak stabil dengan perubahan yang cepat 

b. Penanggung jawab produksi jelas, sehingga konsumen bisa merasa puas 

c. Koordinasi antar fungsi lebih baik 

d. Sesuai untuk organisasi yang berukuran besar 

e. Sesuai untuk organisasi yang menghasilkan banyak produk 

 

Kekurangan : 

a. Tidak mampu untuk mencapai efisiensi ekonomi 

b. Koordinasi antar produk sulit 

c. Keahlian teknis hilang karena tidak spesialisasi 

d. Integrasi ataupun standarisasi antar produk sulit tercapai 

 

B. Struktur Organisasi yang Disesuaikan 

1. Struktur Campuran (Hibrida) 

  Organisasi merupakan suatu campuran antara struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi 

produk. 
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2. Struktur Matrik 

Merupakan struktur organisasi ungsional dan struktur oeganisasi produk secara bersamaan.  

Kantor Pusat 

Bagian 
Keuangan 

Bagian 
Personalia 

Bagian 
LitBang 

Bagian 
Administrasi 

Produk 1 Produk 2 

Bagian 
Produksi 

Bagian 
Pembelian 

Bagian 
Pemasaran 

Bagian 
Produksi 

Bagian 
Pembelian 

i 

Bagian 
Pemasaran 

i 



  

Kelebihan 

a. Mampu mencapai efisiensi ekonomis dan koordinasi yang baik 

b. Memanfaatkan karyawan secara fleksibel menurut jenis produk  / jenis kegiatan 

c. Sesuai untuk mengambil keputusan yang rumit serta lingkungan yang tidak stabil 

d. Memberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan fungsional maupun menurut 

produk 

Kekurangan  

c. Adanya wewenang ganda sehingga kebingungan dan frustasi 

d. Karyawan perlu dilatih keterampilan yang memadai untuk berhubungan dengan karyawan lain dalam 

matrik 

e. Menghabiskan waktu untuk koordinasi dalam menyelesaikan masalah 

f. Hanya bisa berjalan lancar bila karyawan mengerti sifat organisasi matrik 

g. Memerlukan tuntutan ganda agar kesenambungan dalam organisasi tetap terpelihara 

B. PEMILIHAN BENTUK RESMI USAHA 

Masalah pemilihan bentuk perusahaan merupakan masalah yang timbul pada saat perusahaan 

dibentuk atau bahkan sebelumnya. Pemilihan bentuk perusahaan perlu dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan bentuk yang 

jelas menurut hukum dapat diharapkan bahwa perusahaan akan dapat dengan tegas menentukan langkah-

langkah yang harus dilakukan demi mencapai tujuan yang diidam-idamkan. Sebaliknya, apabila bentuk 
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perusahaan tidak ditetapkan dengan tegas akan selalu terjadi bentuk perusahaan dan keragu-raguan 

perusahaan dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. 

Di dalam  memilih bentuk perusahaan perlu dipertimbangkan berbagai hal.  

a)  Jenis usaha yang dijalankan (perdagangan, industri, dan sebagainya) 

b)  Ruang lingkup usaha tersebut 

c)  Pihak –pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha 

d)  Besarnya resiko pemilikan 

e)  Batas-batas tanggung jawab terhadap hutang – hutang perusahaan 

f)  Jumlah investasi yang ditanamkan 

g)  Cara pembagian keuntungan 

h)  jangka waktu berdirinya perusahaan, dan 

i)   Peraturan – peraturan pemerintah 

Bentuk Yuridis Perusahaan  

Beberapa bentuk perusahaan dari segi yuridis yang ditemukan di Indonesia akan dicoba dikupas pada 

bagaian ini 

1. Perusahaan Perseorangan 

 Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan adalah 

perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Di satu pihak ia memperoleh semua keuntungan 

perusahaan, dan di lain pihak ia juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan 

Dengan bentuk yang sederhana ini ditemukan beberapa keuntungan seperti : 

1) Mudah dibentuk dan dibubarkan 

2) Bekerja dengan sederhana 

3) Pengelolanya sederhana, dan 

4) Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba 

Selain kebaikkan-kebaikkan ini, terdapat beberapa kelemahan-kelemahan seperti : 

1) Tanggung jawab tidak terbatas 

2) Kemampuan manajemen terbatas 

3) Tidak dapat mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan 

4) Sumber dana  hanya terbatas pada pemilik, dan  

5) Resiko ditanggung sendiri 

 



2. Firma  

 Firma adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan 

menggunakan nama bersama. Dengan kata laian, satu nama digunakan bersama. Di dalam Firma semua 

anggota mempunyai tanggung jawan sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap 

hutang-hutang perusahaan pada pihak lain. Bila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama. Bahkan 

kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka. 

 Kebaikkan bentuk Firma antara lain adalah sebagai berikut : 

1) Prosedur pendirian relatif mudah 

2) Mempunyai kemampuan finansial yang lebig besar, karena gabungan modal yang dimiliki beberapa 

orang, dan 

3) Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota Firma, sehingga keputusan-keputusan 

menjadi lebih baik. 

Di samping itu, bentuk Firma mempunyai beberapa kelemahan antara lain : 

1) Hutang – hutang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota Firma 

2) Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka Firma 

pun bubar. 

 

3. Perseroan Komanditer (Commanditer Vennootschap) 

 Seperti halnya Firma, perseroan komanditer ini juga merupakan perluasan bentuk badan usaha 

perseorangan. Tegasnya, perseroan komanditer adalah suatu persekutuan didirikan oleh beberapa orang 

(sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. 

 Para anggota persekutuan menyerahkan uang yang tidak perlu sama jumlahnya sebagai tanda 

keikursertaan di dalam persekutuan. 

 Sekutu pada perseorangan komanditer ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu : 

sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah orang – orang yang bersedia 

memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Sedangkan 

sekutu komanditer adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada 

kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. 

Beberpa kebaikkan perseroan komanditer adalah sebagai berikut : 

1) Pendirinya relatif mudah 

2) Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak 



3) Kemampuan untuk memperoleh kredit –kredit besar 

4) Manajemen untuk berkembang lebih besar 

Sedangkan kekurangan perseroan komanditer ini  adalah sebagai berikut : 

1) Tanggung jawab yang tidak terbatas 

2) Kelangsungan hidup tidak tentu, dan 

3) Sukar untuk menarik kembali investasinya 

 

4. Perseroan Terbatas (PT/NV : Naamloze Vennotschap) 

Pengertiana dasar dari Perseroan Terbatas adalah  suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, 

serta kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan terpisah pula dari yang memiliki. Berbeda dengan 

beberapa bentuk badan usaha di atas., perseroan terbatas mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, 

karena perseroan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. 

Tanda keikutsertan seseorang sebagai pemilik adalah saham yang dimilikinya. Artinya, makin besar 

jumlah saham yang dimiliki maka makin besar pula andil dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan 

yang menerbitkan saham tersebut. 

Selanjutnya tanggung jawab seorang oemegang saham terhadap pihak ketiga terbatas pada modal 

sahamnya. Dengan kata lain tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban – kewajiban finansial perusahaan 

ditentukan oleh besarnya modal yang diikutsertakan pada perseroan. 

Berbeda dengan bentuk – bentuk terdahulu, pada perseroan terbatas ini kekayaan pribadi, baik milik 

para pemegang saham maupun para pimpinana perusahaan itu tidak dipertanggungjawabkan sebagai 

jaminan terhadap hutang- hutang perusahaan sesuai dengan namanya, sebagai perseroan terbatas, yaitu 

terbatasnya keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik. 

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan hukum 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

1) Kemungkinan untuk hidup lebih lama sebagai badan usaha, meskipun pemilik atau pendiri 

perusahaan berhenti atau meninggal. 

2) Terbatasnya tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun 

keluarga pemilik 

3) Saham, sebagai tanda keikutsertaan pemilikan dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah 

4) Kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi, sehingga kemungkinan perluasan – perluasan 

usaha, dan 



5) Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien 

 

Disamping kelebihan – kelebihan yang tampak di atas, tedapat pula berbgai kekurangan atau 

kelemahan pada perseroan terbatas ini, anatar lain : 

1) Biaya pendirian yang relatif mahal 

2) Tidak ada rahasia mengenai penjualan yang kesemuanya akan dilaporkan kepada para pemegang 

saham atau pemilik, sehingga memungkinka pihak luar atau pesaing mengetahui beberapa hal yang 

sejarusnya dirahasiakan, dan 

3) Kurang hubungan perseroan yang efektif anatar pemegang saham, terutama apabila pemegang saham 

relatif banyak dan bertemapat tinggal di berbagai daerah 

 

5. Perusahaan Negara (perusahaan Pemerintah ) 

Yang dimaksud dengan Perusahaan Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apa pun dan 

bergerak dalam bidang usaha apa pun yang modalnya secara keseluruhan maerupakan kekayaan negara, 

kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang – undang. 

 Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan pemerintah pengganti Undang – undang 

(Perpu) No. 19 tahun 1960. Perusahaan Negara (PN) adalah suatu bentuk hukumyg tunduk pada segala 

macam hukum Indonesia. Selanjutnya, perusahaan negara adalah kesatuan produksi yang menghasilkan  

sesuatu untuk memupuk pendapatan tanpa meninggalkan sifat pengabdian kepada umum. Tentu saja, 

karena perusahaan ini milik negara maka tujuan utamanya adalah membangun ekonomi nasional menuju 

tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. 

 Saat ini di Indonesia dikenal beberapa bentuk perusahaan pemerintah, baik pusat maupun daerah. 

Bentuk yang dikenal itu adalah persero, perusahaan umum (Perum), persahaan jawatan (Perjan) dan 

Perusahaan daerah (PD). 

 Persero pada dasarnya adalah perseroan (PT) milik pemerintah. Persero dan perusahaan daerah 

adalah perusahaan yang  mencari keuntungan bagi negara. Negara memegang saham sebagai tanda bukti 

ikut serta negara dalam memili perusahaan tersebut. Sebaliknya perusahaan umum dan perusahaan jawatan 

bukanlah susuatu organisai yang semata –mata mencari keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk melayani 

kepentingan masyarakat banyak. 

 Sesuai dengan instruksi presiden RI. No.17 Tahun 1967, ciri –ciri utama dari perusahaan umum 

adalah sebagai berikut : 



1) Tujuan utama usaha adalah untuk melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan, 

dengan memegang teguh prinsip efisiensi usaha. 

2) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang –undang. 

3) Pada umumnya bergerak dalam bidang jasa – jasa vital 

4) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta mempunyai kebebasan bergerak seperti halnya 

perusahaan – perusahaan swasta untuk mengikat suatu perjanjian kontrak, serta hubungan – hubungan 

dengan pihak lain 

5) Dapat dituntun dan menuntut, dan dalam hubungan hukumnya diatur dengan hukum perdata 

6) Seluruh modalnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta dapat memperoleh 

dana dari pinjaman dalam dan luar neger atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. 

7) Pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuali apabila karena kebijaksanaan 

pemerintah mengenai tarif dan harga tidak menijinkan tercapainya tujuan ini. 

8) Perusahaan dipimpin oleh suatu direksi. Sedangkan pegawai – pegawainya adalah pegawai perusahaan 

negara yang diatur tersediri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau perusahaan swasta 

/ usaha (negara) perseroan 

9) Setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca dan laporan rugi laba untuk 

disampaikan kepada pemerintah. 

Selanjutnya, beberapa ciri utama dari perusahaan jawatan (Perjan) adalah sebagai berikut : 

1) Tujuan utama usahanya adalah untuk pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat, tanpa 

melupakan persyaratan – persyaratan efisiensi usaha 

2) Disusun sebagai suatu bagian dari Departemen/Direktorat Jendral / Direktorat/ Pemerintah Daerah. 

Perusahaan Jawatan mempunyai hubungan hukum publik. Bila dituntut atau menuntut maka 

kedudukannya adalah sebagai pemerintah atau seijin pemerintah. 

3) Tidak dipimpin oleh suatu direksi, tetapi seorang kepala yang merupakan bawahan suatu bagian dari 

Departemen/Direktorat Jenderal/Direktorat/Pemerintah Daerah. 

4) Pegawainya berstatus pegawai negeri. 

 

Ciri utama dari perseroan. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 17 tahun 1967 adalah sebagai 

berikut : 

1) Tujuan pendirian adalah untuk mencari keuntungan, dengan status hukumnya berbentuk perseroan 

terbatas. 



2) Sebagian atau seluruh modal merupakan milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga 

memungkinkan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak swasta, baik nasional maupun asing, serta 

adanya penjualan saham-saham milik negara. 

3) Tidak memiliki fasilitas – fasilitas negara 

4) Dipimpin oleh suatu direksi 

5) Pegawai – pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa 

 

6. Koperasi 

Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi, bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keanggotaan koperasi bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat 

dialihkan. Dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain, Koperasi mempunyai beberapa ciri tersendiri, 

antara lain : 

1) Yang dipentingkan buknlah pamasukkan modal atau kapital, melainkan keanggotaan dan sifat 

persamaan 

2) Di dalam Koperasi, anggota –anggotanya bebasr ke luar dan masuk, akibatnya susunan 

keanggotaan koperasi dapat berganti –ganti sehingga di dalam koperasi tidak dikenal adanya modal 

permanen 

3) Koperasi berbadan hukum, yang menjalankan usaha( satu atau lebih) untuk kesejahteraan anggota 

4) Koperasi didirikan secara tertulis tetpi tidak diisyaratkan untuk membuat akte notaris 

5) Pertanggungjawaban kelancaran usaha koperasi berada di tangan pengurus yang dipilih dari dan 

para anggota koperasi itu sendiri 

6) Para anggota koperasi turut bertanggung jawab atas hutang hutang koperasi terhadap pihak lain. 

Dengan demikian jelaslah bahwa Koperasi merupakan suatu wadah yang mementingkan 

kesejahteraan anggota atas dasar persamaan 

Menurut bidang usahanya koperasi dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu : 

1. Koperasi Produksi 

2. Koperasi Komsumsi 

3. Koperasi Simpan Pinjam, dan  

4. Koperasi Serba Usaha.  

Koperasi ini pada dasarnya mengusahakan kemudahan bagi para produsen anggotanya dalam 

melaksanakan kegiatan sehari – hari. Seperti menyediakan bahan baku yang diperlukan, bahan pembantu, 



serta perlengkapan produksi lainnya, bahkan sampai pada penyaluran barang hasil produksi yang kepada 

komsumen (pembeli) 

 Koperasi Komsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam hal penyediaan kebutuhan – kebutuhan 

pokok bagi para anggotanya. Anggota anggota koperasi komsumsi tentu saja bukan lagi para produsen 

melainkan para komsumen. 

Koperasi Simapn Pinjam, atau sering disebut sebagai koperasi kredit, adalah koperasi yang bergerak 

dalam hal menghimpun dana dari para anggota, dan menyalurkan kaepada anggota lain yang membutuhkan 

pinjaman. Dengan kata lain, pada koperasi simpan-pinjam, dana yang dipinjamkan kepada seorang anggota 

adalah dana yang berasal dari simpanan anggota lain. 

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang mempunyai bidang usaha rangkap atau beraneka 

ragam, sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh para anggota. 

Menurut luas wilayahnya, koperasi di Indonesia saat ini dikelompokkan menjadi : 

1) Primer Koperasi (Primkop) 

2) Pusat Kopersai (Puskop) 

3) Gabungan Koperasi (Gkop), dan  

4) Induk Koperasi (Inkop) 

Primer koperasi, atau kadang –kadang disebut juga sebagai koperasi primer adalah koperasi 

sebagai satuan terkecil dengan wilayah yang kecil pula. Primer koperasi ini melibatkan secara langsung 

orang – orang sebagai anggotanya. 

Pusat koperasi adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah kopearsi – koperasi primer, 

sedikitnya lima. Dengan demikian, anggota – anggota koperasi primer adalah anggota tidak langsung pada 

Pusat Koperasi. 

Pusat koperasi bersama –sama (paling sedikit tiga ) membentuk Gabungan Koperasi. Akhirnya 

Gabungan Kopersai, juga paling sedikit tiga, bersama – sama membentuk suatu Induk Koperasi. 

Pengelolaan Koperasi, terutama koperasi primer, relatif sederhana. Dikenal tiga pihak yang terlibat 

dalam menentukan maju mundurnya koperasi, yaitu : 

2) Rapat Anggota 

3) Sidang Pengurus 

4) Badan Pemeriksa 

Rapat anggota, tidak lain adalah para anggota seluruhnya. Dalam mengelola koperasi merek 

berkewajiban untuk ikut serta secara giat mengembangkan, menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi 



koperasi. Mereka juga berkewajiban untuk membantu pengurus dan badan pemeriksa dalam menjalankan 

tugasnya. Mereka, para anggota koperasi, berhak untuk meminta pertanggung jawaban pengurus jika 

terjadinya penyimpangan dari Anggaran Dasar koperasi. 

Sidang Pengurus adalah orang – orang yang sehari –hari secara  aktif menjalankan tugas untuk 

kemajuan koperasi. Bersama –sama dengan rapat anggota, mereka adlah faktor yang menentukan 

keberhasilan koperasi. Sebagi imbalan dari jerih payahnya, pengurus menerima uang jasa atau honorarium. 

Biasanya honorarium pengurus tidak begitu tinggi, sehingga mereka harus dipilih dari orang yang cakap, 

terampil, dan berjiwa sosial. 

Badan pemeriksa, yang sering pula disebut sebagai Badan Pengawas atau dewan Komisaris, turut 

pula berperan dalam mengembangkan koperasi. Mereka dipilih sebagai wakil –wakil anggota dan tentu saja 

harus memperjuangkan kepentingan anggota. Dalam pelaksanaannya Badan Pemeriksa juga bertugas 

dalam hal penentuan cara pembagian keuntungan dan jumlah yang tinggi.  

C. KEPEMIMPINAN 

Definisi  : 

� The leader is the person responsible for the productivity of the employee and the work group (William 

F.Glueck) 

� A leader is an individual who influences other to act toward a particular goal or and – state (judith R. 

Gordon) 

� Leadership is the relationship between two or more people in wich one attempts to influence the other 

toward the accomplishment of some goal or goals (A.D Szilagy, Jr. & M.J. Wallace. Jr.)  

�  Leadership is ability to influence a group toward the achievement of goals (Stephen P.Robbins) 

�  Managerial leadership is a process of directing and influencing the task – related activities of group 

members (Ralph M. stogdill) 

� Leading includes motivating subordinates, directing other, selecting the most effective communication 

channels and resolving conflicts ( S.P.Robbins) 

� Leader role : Responsible for the motivation and activation of subordinates ; responsible for staffing, 

training and associated duties. Identifiable activities : virtually managerial activities involving subordinate 

(Mintzberg) 

� Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang dalam 

upaya pencapaian tujuan di dalam siatuasi tetentu ( PPT – ITB) 

Mempelajari Sifat Pemimpin  



1. Pendekatan sifat dalam kepemimpinan (trait approach) 

a.  Memcoba membandingkan karakteristik dari orang – orang yang menjadi pemimpin dan orang –orang 

yang tidak menjadi pemimpin. 

 Diperoleh gambaran bahwa seorang pemimpin pada kenyataanya adalah : 

 Lebih pintar, lebig cerdik 

 Lebih extrovert(memikirkan kepentingan umum) 

 Lebih percaya diri 

 Kecuali : Napoleon dan pak Cacuk orangnya pendek 

b. Membandingkan karakteristik dari kepemimpinan yang relatif dengan pemimpin yang tidak efektif 

 Ciri –ciri pemimpin yang efektif 

 Mempunyai inteligensia yang tinggi 

 Berinisiatif 

Keyakinan dari yang besar 

Ciri –ciri di atas adalah berpotensi untuk menjadi pemimpin, tetapi untuk benar-benar menjadi 

pemimpin harus mempunyai kemampuan kemampuan lain seperti kemampuan supervisi, dll. 

2. Behavioral approach 

Apa yang diperbuat oleh seorang pemimpim 

a. Fungsi dan gaya kepemimpinan : 

Fungsi : sejauh mana seorang pemimpin dapat mengintegrasikan dua fungsi utama menjadi tugas 

pemimpin, yaitu : 

� Task – related : Fungsi pemecahanmaslah yang harus dijalankan seorang pemimpin, yang 

berorientasi pada selesinya tugas secara cepat. 

� Group maintenance : fungsi sosial, dimana seorang pemimpin harus membantu kelompok yang 

dipimpinnya, dan ikut serta merasakan apa yang dibutuhkan oleh bawahan. 

 

 

 

 

Hubungan 

Tingkah laku tugas 
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Pemimpin yang berhasil/efektif adalah pemimpin yang dapat menggabungkan dua kepentingan di atas 

sebagai fungsi dari seorang pemimpin. 

Dua gabungan tersebut dapat terjadi sebagai berikut : 

1) Gaya 1 (G1) Tingkah laku tugas tinggi & Hubungan rendah 

Gaya kepemimpinan ini bercirikan : 

Jumlah tingkah laku tugas diatas rata –rata dan jumlah tingkah lalu hubungan di bawah rata –rata 

G1 ialah direktif dan terdiri atas memberitahukan kepada seseorang tentang apa yang harus 

dilaksanakan, bilamana, dimana, bagaimana dan dengan siapa 

2) Gaya 2 (G2) Tingkah laku tugas tinggi dan hubungan tinggi 

Gaya kepemimpinan ini bercirika : 

Jumlah tingkah laku tugas di atas rata – rata dan jumlah tingkah laku hubungan di atas rata – rata 

G2 masih memberikan bimbingan tindakan –tindakan dan pernyataan pemimpin yang 

menunjukkan jumlah tingkah laku tugas dari rata-rata sampai tinggi. Pada waktu yang sama 

pemimpin memberikan penjelasan dan kesemptam untuk bertanya 

3) Gaya 3 (G3) Tingkah laku tugas rendah dan hubungan tinggi 

Gaya kepemimpinan ini bercirikan : 

Jumlah tingkah laku tugas di bawah rata –rata dan jumlah tingkah laku hubungan di atas rata –rata 

G3 dicirikan oleh tingkah laku pemimpin yang memberikan semangat, mendorong diskusi dan 

meminta pengikut mengambil bagian. 

4) Gaya 4 (G4) Tingkah laku tugas rendah dan hubungan rendah 

Gaya kepemimpinan ini bercirikan : 

Jumlah tingkah laku tugasdibawah rata –rata dan jumlah tingkah laku hubingan di bawah reta-rata. 

G4 memberikan sedikit pengarahan dan sedikit komunikasi dua arah, serta tingkah laku sportif. 

 

Kesiapan pengikut : 

Kepemimpinan situsional didasarkan atas hubungan jalin – menjalin antara : 

1. Jumlah pengarahan (tingkah laku tugas) yang diberikan pimpinan 

2. Jumlah dukungan sosio – emosional (tingkah laku hubungan) yang diberikan; dan 



3. Tingkat kesiapan yang ditujukkan oleh pengikut pada suatu tugas tertentu, atau pada tujuan yang 

oleh pemimpin diupayakan untuk dicapai melalui orang lain.  

Kesiapan merupakan kemampuan dan kemauan seseorang mengambil tanggung jawab untuk 

mengarahkan tingkah lakunya sendiri. Kesiapan didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan yang 

dimiliki seseorang mengikut untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. 

Kesiapan pekerjaan berhubungan dengan kemampuan atau kompetensi untuk melakukan sesuatu. 

Pengikut yang memiliki kesiapan pekerjaan yang tinggi dalam suatu bidang tertentu di pekerjaanya, memiliki 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan tugas – tugas di dalam bidang pekerjaan 

itu dan tidak memerlukan pengarahan orang lain. 

Kesiapan psikologis, berhubungan dengan kemauan atas motivasi untuk melakukan sesuatu. 

Pengikut yang memiliki kesiapan psikologis yang tinggi dalam suatu bidang tertentu pekerjaannya, memiliki 

kepercayaan diri dan perasaan yang mantap terhadap diri sendiri di bidang pekerjaan itu, serta merta 

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas itu, mereka tidak memerlukan bimbingan dan dorongan dalam 

melaksanakan tugas tersebut. 

Tingkat kesiapan (S)  

 Merupakan kombinasi dari kemampuan dan kemauan seorang pengikut dalam melaksanakan setiap 

tugasnya. Jumlah semua kemampuan dan kemauan dari sangat rendah sampai tinggi, menghasilkan empat 

tingkat kesiapan. 

1. Tingkat Kesiapan 1 (S1) 

 Pengikut yang mampu dan tidak mau mengambil tanggung jawab (kesiapan pekerjaan rendah dan 

kesiapan psikologis rendah). Pengikut tidak mampu dan tidak memiliki kepercayaan diri, motivasi dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut 

2. Tingkat Kesiapan 2 (S2) 

 pengikut yang tidak mampu, tetapi mau mengambil tanggung jawab (kesiapan pekerjaan rendah dan 

kesiapan psikologis tinggi) Pengikut kurang kemampuan, tetapi bermotivasi dan berupaya melakukan tugas 

tersebut. 

3. Tingkat Kesiapan 3 (S3) 

 Pengikut yang mampu, tetapi tidak amu mengambil tanggung jawab (kesiapan pekerjaan tinggi dan 

kesiapan psikologis rendah). Pengikut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut, tetapi tidak 

mau mengenakan kemampuan itu atau ragu-ragu melaksanakan tugas tersebut. 

4. Tingkat Kesiapan 4 (S4) 



 Pengikut yang mampu dan mau mengamil tanggung jawab (kesiapan pekerjaan tinggi dan kesiapan 

psikologis tinggi). Maka gaya dengan kombinasi tingkah laku hubungan yang rendah dan tingkah laku tugas 

yang rendah (G4) mempunyai kemungkinan yang terbesar untuk memberikan hasil yang efektif. 

 

Efektifitas Kepemimpinan 

 Efektifitas kepemimpinan dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor sebagaimana yang dapat dijelaskan 

berikut ini, yaitu : 

1. Kepribadian, Pengalaman Masa Lalu, harapan pemimpin : Nilai, latar belakang dan pengalaman seorang 

pemimpin akan mempengaruhi gaya kepemimpinan yang cenderung untuk dipilihnya. Secara umum, 

pemimpin mengembangkan gaya kepemimpinan yang diraskan paling nyaman. Gaya kepemimpinan ini 

dapat dirubah, sesuai lingkungan/pengalamannya. 

2. Harapan dan Perilaku Atas : Gaya kepemimpinan yang disetujui oleh atasanya sangat penting dalam 

menentukan oientasi seorang pemimpin. Perilaku atasan akan mempengaruhi perilaku seseorang, 

antara lain karena adanya wewenang yang dimilikinya. Dari penelitian yang ada ; ternyata bahwa para 

manajer tingkat bawah cenderung untuk meniru gaya kepemimpinan atasannya 

3. Kebutuhan Tugas ; tugas yang memerlukan perintah yang tepat, tidak sama dengan tugas yang 

prosedur operasinya dapat diserahkan sebagian besr pada karyawan. Demikian pula tugas yang 

membutuhkan banyak kerjasama, tidak sama dengan tugas yang terpisah sendiri. 

4. Harapan dan Perilaku Rekan : Rekan merupakan kelompok acuan yang penting, karena rekan akan 

saling menilai. Sampai batas tertentu, manajer maniru gaya kepemimpinan rekannya (terutama yang 

dianggap berhasil) 

5. Karakteristik, Harapan, Perilaku Bawahan : keterampilan/ kemampuan bawahan, sikap bawahan, 

harapan bawahan dalam menghadapi tugas, serta juga reaksi bawahan (sebagai umpan balik atas 

efektifitas gaya kepemimpinan atasan), semuanya akan mempengaruhi gaya kepemimpinan yang dipilih 

oleh atasannya. 

6. Iklim dan kebijakan organisasi :Dalam organisasi dimana iklim dan kebijakannya mendorong tanggung 

jawab yang ketat atas pengeluaran dan hasil manajer biasanya mengawasi dan mengendalikan 

bawahan secara ketat. 

Diamping itu pemimpin yang efektif ke depan perlu lebih menekankan pada aspek modal virtual (maya) : 

� Trust    � Jejaring     � Intelektualitas       � Informasi 

 Silahkan mempraktekkan  & sukses selalu. 


