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ABSTRACT 

Entrepreneurship st ill reside in a gray area that not many people in Indonesia 

understands, and information about i t is st ill minimal. Axis as one of the 
Indonesia's ce flular provider has created a com mercial television advertising that 

gives a clear image 0/ entrepreneurship in a real world, by using every day activities 
and things around us as an example. By the existence of that kind of advertisement 

we're hop ing that Indonesian people can be inspired to be an entrepreneurs. 

Keywords: Entrepreneurship, Television advertising, entrepreneurship education 

LATAR BELAKANG 
Dalam dasawarsa in i dunia telah dua kali mengalami kri sis eko nomi global, dimana 
banyak perusahaan baik besar maupun kecil ber jatuhan.Krisis ini men gakibatkan 
sebuah reaksi berantai dim ana perusahaan yang mengalami masalah keuangan 
melakukan perampingan dengan pemutusan hubun gan kerj a.Dengan pemut usan 
hubungan kerja itu mengakibat kan banyaknya pengangguran, dan dengan semakin 
banyaknya pengangguran menyebabkan turunnya daya bell masvarakat. Hal-hal 
tersebut menyebabkan te rsendatnya laju perekonomian negara, beban subsidi 
dari pemerintah yang semakin besar, semakin tingginya angka putus sekolah, dan 
bahkan efek jangka panjangnya adalah penurunan kualitas sumber daya manusia, 
semakin rendahnya kepercayaan rakvat terhadap negara, terganggunya stabllitas 
nasiona l dengan menurunnya nilai keamanan diikuti meningkatnya angka 
kejahatan . 

Indonesia sebagal negara berkembang tentu saja menerima imbas yang ti dak 

ringan dari krisis ekonomi globa l tnl, banyak investor -Investor asing yang 
mengalihkan investasinya ke negara lain yang iebih menjan jikan, meninggalkan 
tenaga kerja Indonesia menjad i pengangguran. Hal ini diperparah dengan maslh 
sedikit nya jumlah entrepreneur di Indonesia . Semakin banva k j umlah entrepreneur 
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yang ada berartl semakin besar pula lapangan kerja yang tersedia dan semakin 
keeil pula kete rgantungan buruh pada perusahaan. 

Masalah utama dari Indonesia adalah masih keeilnya kesadaran dan pengetahuan 
masyarakat tentang entrepreneurship atau kewirausahaan itu sendiri. Masih 
banyak orang yang bermental karyawan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat 
untuk dapat bertahan dan maju, apalagi di masa krisis ekonomi global disaat lni. 
Kebanyakan dari mereka menggantungkan harapan mereka pada perusahaan
perusahaan tempat mereka bekerja, berusaha agar tidak dipecat, lembur tanpa 
imbalan yang ses uai, bekerja di bawah UMR (Upah Min imum Regional), dan yang 
terburuk adalah blta mereka dipergunakan oleh perusahaan dengan ancaman 
dipecat. Para karyawan ini hanya berp ikir jangka pendek tanpa usaha untuk maju, 
masih mengikuti Ialsafah jawa yaitu " nerimo" , mental dan mindset seperti inilah 
yang harus dirubah bila ingin bertahan dan maju . 

PEKERJA VS WIRAUSAHA 
Selama ln! sering adanya salah persepsl tentang wirau saha dan w iraswasta, 
keduanya dianggap sama. Robert Kiyosaki menjelaskan mengenai pembagian 4 
t ipe pekerja melelu l Cashflow Quadrant, yaitu employee, self employee, business 
owner dan investor. 

Cash Flow Quadrant� 
By Robert T.Kiyosaki (Author of Rich Dad, Poor Dad)� 
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Pada tahap employee dan self employee, pekerja akan merasa aman karena resiko 
yang rendah dan pekerjaannya mudah ditebak selain it u mereka juga 
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mendapatkan pendapatan bulanan yang teratur. Oi tahap ini para pekerja akan 
berlomba-Iomba untuk mendapatkan perhatian, penghargaan dan diakui oleh 
perusahaan, karena semakin diakuinya mereka berarti kesempatan untuk 
dipromosikan dan peningkatan pendapatan semakin besar. Mereka bekerja untuk 
uang, berusaha agar tidak di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). 

Sedangkan tahap business owner dan investor, uang lab yang bekerja untuk 
rnereka.Tldak lagi berpiki r tentang keamanan dan pendapatan tetap , tetapi 
memikirkan tenta ng kemandirian, kebebasan, lnovasl dan sistem yang 
memungkinkan sebuah perusahaan yang te lah didirikan dapat berjalan dan 
menghasitkan uang tanpa memakan waktu lama. 

PEMBElAJARAN ENTREPRENEURSHIP 
Seringkali Entrepreneurship dikaitkan dengan bakat maupun kemampuan turun 
temu run, dimana blla orang t uanya adalah seorang pengusaha maka si anak sudah 
pasti memiliki kemampuan untuk menjadi pengusahajuga. Sebagaimana ilrnu-llmu 
yang lain, entrepreneurship atau kewirausahaan dapat dipelajari , dan agar dapat 
dipelajari diperlukan kemauan untuk maju, dan kemauan untuk merubah mindset 
yang sudah tertanam dalam diri seseorang sejak kecil. 

Seringkali seseorang tldak berani meninggalkan .Zona nyamannya. Banyak yang 
merasa bahwa hal yang paling baik untuk dilakukan adalah dengan menjadi 
pegawai, menerima gaji bulanan, resikonya kectl, hanya perlu melakukan rutinitas 
yang sama setlap hari. Sehingga akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba 
untuk mencari pekerjaan, tanpa menyadari bahwa untuk mendapat pekerjaan 
yang diinginkan dia harus bersaing dengan puluhan hingga ratusan orang lain. 
Belum lagi resiko kehilangan pekerjaan karena ketatnya persaingan yang terjadi, 
ribuan lufusan universit as dan perguruan tinggi muncul set iap tahunnya sedangkan 
pertu mbuhan lapangan pekerjaan yang tak sebanding. Resiko-resiko inilah yang 
akan dihadapi oleh seorang pegawai. 

Sela in fakto r internal (kemauan dari diri sendiri) yang disebutkan diatas, ada juga 
faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk menjad i entrepreneur, 
faktor eksternal itu adalah Iingkungan. B.F Skinner menyatakan bahwa memilik i 
peran besar dalam membentuk kepribadian, polapikir dan watak seseorang, 
bahkan membentuk pola pikir dan perilaku seseorang, perkembangan dipelajari 
dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Faktor ini 
lah yang sering mengaburkan pandangan bahwa entrepreneurship dapat dipelajari, 
orang akan melihat secara dangkal bahwa anak seorang pengusaha akan secara 
otomatis memil iki [lwa pengusaha karena pengaruh genetik, namun bita dikaji 
lebih lanjut faktor yang mempengaruhi anak seorang pengusaha untu k memiliki 
j iwa pengusaha adalah lingkungan tempat la tumbuh. Seorang filsuf inggris John 
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locke rnengatakan bahwa anak-anak secara lahiriah tidak buruk, tetapi sebaliknya 
rnereka seperti selernbar "kertas kosong". Seorang anak seorang pengusaha secara 
tldak langsung akan belajar rnengenai rnenjalankan suatu usaha rnelalui hal-hal 
yang dllalui seharl-hart, bagatmana orang tuanya bekerja, peraturan-peraturan 
yang dibuat orang tuanva. rnendengar cerita-cerita rnengenai pekerjaan dari 
orangtuanva, bahkan dengan praktek rnernbantu orang tuanya di ternpat 
usahanya . 

Seorang entrepreneur tidak harus lahir dar! Iingkungan keluargaentrepreneur 
untuk belajar. lingkungan seperti itu dapat dikondisikan, dengan pernbelajaran 
bertahap, praktek atau stmulasi, mentoring, sharingdanempowerment balk secara 
tangsung rnaupun tldak langsung dari entrepreneurs yang sudah berhasll, sepert i 
yang dikernukakan oleh Albert Bandura (1973) bahwa seseorang belajar dengan 
rnengarnati apa yang di lakukan oleh orang lain . Melalui belajar 
mengarnati,pengamat secara kognitif akan rnenarnpilkan penlaku orang lain dan 
kemudian barangka li mengadopsi perilaku ini dalam diri sendir i. Mentor;ng, 
sharing dan empowerment yang paling rnudah diperoleh adalah dengan cara tak 
langsung melalul buku-buku t ips dan t rik, biog rafi entrepreneur , serta kajian -kajian 
entrepreneurship yang dibuat oleh seorang entrepreneur . 

Sudah ada banyak kajian mengenai entrepreneurship, salah satunya adalah kajian 

yang dilakukan oleh Tim Universitas Ciputra . dari kaj ian terse but ditemukan bahwa 
untuk men jadi seorang entrepreneur yang handal diperlukan 7 karakter utama. 

Ketujuh karakter itu adalah : 
1.� Passion atau mencintai apa yang dikerjakannya, bila seseorang rnencintai 

apa yang dikerjakannya maka dia t idak akan merasa terpaksa atau dtpaksa 
untuk bekerja, akan memberikan perhatian dan usaha yang lebih besar 
demi keberhasilan pekerjaan ttu . 

2.� Independent atau kernandir ian, seseo rang tidak rnungkin akan berha sil ji ka 
dia terus menerus bergantung kepada orang lain, mengharapkan bantuan 
orang lain . Dengan kemandirian , seorang entrepreneur dapat menetapkan 
goals atau tu juannya sendiri tanpa dipeng aruhi orang lain dan di a 

sendirilah yang haru s bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. 
3.� Market Sensitivity atau kepekaan terhadap kondisi pasar, pasar 

rnerupakan organisrne yang sangat dinamis dan berubah terus menerus. 
Apa yang rnenjadi preferensi pasar saat ini belurn tentu masih sarna di 
keesokan harl. Dengan kepekaan terhadap kondisi pasar ini seorang 
entrepreneur dapat menciptakan produk atau jasa dan mengernbangkan 
st rategi yang tepat sasaran, baik dari segi ta rget market, kapan, dimana 
dan bagairnana rnelakukan penetrasi pasar. 

4.� Creative Ittnovative, dengan sernakin ramainya pasar dengan persaingan 
rnaka seorang entrepreneur haru s rnarnpu rnenemukan hal-hal baru yang 
kreatif dan inovatif yang dapat rnernbedakannya dari para pesaing untuk 
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dapat survive . Tidak sebatas produk atau lavanan dalam bentuk baru. 
namun juga bisa menemukan strategi komunikasi, manajemen yang 
creative dan innovative karena tiap target konsumen memiliki kebutuhan 
dan keinginan yang berbeda-beda satu sama lain. 

5.� Calculated Risk Taker, kemampuan untuk memperhitungkan resiko sangat 
diperlukan oleh seorang entrepreneur . Seperti dtketahui di atas bahwa 
pasar merupakan organisme dinamis yang terus berubah, maka seorang 
entrepreneur harus mampu memperhitungkan resiko yang akan 
dihadapinya dan memikirkan langkah yang harus diambil bila menghadap i 
restko seperti ltu . 

6.� Persistent, gigih atau ulet . Banyak masalah, resiko dan halangan yang akan 
dihadapi seorang entrepreneur, oleh karena itu dibutuhkan kegigihan dan 
keberanian untuk menghadapi semua masalah itu . Tldak semua usaha blsa 
berhasil dilakukan pada saat pertama kali dilakukan , namun bila berhenti 
mencoba dan berusaha disaat menghadapi suatu masalah maka sesecrang 
tidak akan maju. Banyak pengusaha sukses yang berhasll dengan belajar 
dari kegagalan dan masalah-masalah yang dia hadapi sebelumnya . 

7.� High Ethical Standard, entrepreneur yang baik akan memberikan 
kontribusi kepada tingkungannya . apa yang dilakukan harus memberikan 
efek positif pada orang banyak, jadi kesuksesannya bukanlah kesuksesan 
dirinya sendiri melainkan kesuksesan bersama. Dan untuk mencapai 
kesuksesan itu tidak boleh merugikan orang lain . 

IKLAN PRODUK PROVIDER SELULAR AXIS 
lklan merupakan kendaraan sebuah perusahaan dan industri, bukan sekedar 
sebagai media pramosi produk semata namun sudah menjadi instrumen untuk 
menanamkan image produk ke benak masvarakat umum dengan tujuan 
mendapatkan positioning yang tepat atau sekedar menjaga loyalitas . dengan 
tertanamnya image di benak masyarakat maka iklan dapat dianggap berhasil. 

Seperti diungkapkan Graeme Burton , bahwa dengan iklan barang-barang yang 
diiklankan akan memperoleh nilai-nilai kultura, menyampaikan nilal-ntla! dan 
ideologi tertentu kebenak penontonnya. Sehingga iklan bukan hanva sedangkal 
mempromosikan produk namun merupakan proses penanaman ideologi dan 
pemikiran. 

Iklan Televisi memiliki keunggulan dibandingkan dengan media lainnya, karena 
dengan televisi komunikasi pesan yang disampaikan oleh komunikator ditampilkan 
melalui rangsangan audio dan visual. Setiap elemen dati iklan tersebut menjadi 
penanda-penanda yang dapat direpresentasikan menjadi sebuah makna dan 
konsep (Thwaites et 01. , :t002: 9). Dengan media audio visual penanda-penanda ltu 
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akan lebih mudah diartikan secara mudah dan tepat, serta kecil kemungkinan mis
intepretasi. 
Dalam iklan produk provider selular AXIS verst Amir, diceritakan tentang searang 
anak dari kota Yogyakarta yang ingin memulai bisnis kedl-kecilan dengan berjualan 
layang-Iayang. layang-Iayang merupakan permainan tradisional yang banyak 
digemari oleh orang-orang dari berbagai usia. Pada awal memulai usahanva, Amir 
mendapatkan barang dagangan dengan cara mengejar layang-Iayang putus untuk 
dia kumpul kan. Banyak usaha, halangan dan reslko yang harus dia tempuh untu k 
mendapatkan layang-Iayang tersebut, set iap hari dengan berbekal teropongnya 
Amir mencari layang-layang putus dan kemudian berlari sekuat tenaga untuk 
mengejarnya, memanjat untuk mengambil layang-Iayang yang ter sangkut di atas 
pchon , mengendap-endap untuk mengambil layang-Iayang yang jatuh ke rumah 
orang . 

layang-Iayang yang didapatkannya tldak langsung dijual, namun dla melakukan 
nset pasar terlebih dahulu . Dalam riset pasar itu dia melihat tren apa yang sedang 
marak dikafangan konsumen, apa yang menjadi kesukaan anak-anak selatn 
bermain lavang-lavang. Bahkan melakukan riset terhadap produk dan strategi 
pricing dari kornoetltomva. Dad hasil rlset itu dikembangkan st rategi produk 
danpricing, agar produknya lebih kampetitif dan menarik Amir memadifikasi 
lavang-lavang sesuai dengan selera konsumen dengan cera mengecat ulang, 
member i gambar-gambar yang menarik hingga membuat desain lavang-lavang 
baru, salah satunva dengan membuat layang-Iayang baru berbentuk lkan. 

Oi akhir iklan ditunjukkan bahwa lavang-lavaog Amir mampu merebut perhatian 
konsumen dengan produknya dan tawaran harganya yang lebih kampet it if, 
diband ingkan dengan penjual lain yang sudah lama berjualan di sit u dan menjadi 
langganan para pendnta lavang-tavang. 

APLIKASI ENTREPRENEURSHIPDALAM IKLAN AXIS 

Iklan Axis verst Amir merupakan media yang sangat sesuai untuk rnensoslalisasikan 
semangat entrepreneurship, karena selain iktan tersebut dapat menggambarkan 
semangat entrepreneurship secara gamblang, televisi sendiri merupakan media 
massa yang sangat efektif untuk mengkomunika sikan suatu pesan, 
pembelajarandan ideologi tertentu. Televisl memberikan dua rangsangan sekaligus 
kepada penantonnya yaitu rangsangan visual dan audio, hal ini membuat 
penonton lebih mudah menikmati, mencerna dan mengtnget pesan yang 
drterima .Balk buruknya pesan dan pembelajaran yang dikamunikasikan oleh 
televis l dikembalikan kepada si penyampal pesandan penanton rtu sendirt. 

Ielevisi dapat memberikan menjelaskan dengan jelas tentang defmisl dan contoh 
dari 7 karakterentrepreneur yang dicetuskan oleh Ciputra, masing-masing karakter 
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dlwaklf oleh adegen atau kejadian yang dialami oleh Amir. Dengan adanya iklan ini 
akan semakin memudahkan seseorang untuk memahami Entrepreneurship. 

Sebagaimana anak kecil lainnya Amir tentu saja senang bermain, salah satunva 
adalah bermain layang-Iayang. Dia menyadari bahwa banyak anak lain yang juga 
menyukai bermain layang-layang dan dia melihat kesempatan yang ti mbul dan 
trend tersebut (Market Sensitivity) dan dia mulai berpikir bahwa ada kesempatan 
baginya untu k membuka usaha berjualan layang-Iayang (Opportunity Creation ), 
sebuah usaha yang berkenaan dengan hal yang dia kenai dan sukai {Passion}. 

Amir sebagai anak keel! menyadari bahwa untuk memulai suatu usaha dia 
memerlukan modal, sesuatu yang dia belum mili ki.ta ingin berusaha sendiri tidak 
tergantung pada orang tuanya, dan membuat orang t uanya bangga kepadanya 
meskipun orang tuanya mampu unt uk mernbiavat usahanya {independent}. 

Usaha yang paling mudah untuk mendapat kan lavang-lavang adalah dengan 
melakukan ace yang sudah sering dilakukan cleh anek-anak seuslanva. vattu 
mengejar lavang-lavang putus. Untuk mendapat kan lavang-lavang putus Amir 
harus berusaha keres, berlari-lar! diterik matahari, memanjat pohon untuk 
mendapatkan layang-Iayang yang tersangkut d! atas pchon, bahkan menghadap! 
orang-orang dewasa yang mungkin tldak menvadar! tujuannya. Namun semua 
halangan dan resiko itu dia hadapi untuk mewujudkan lrnplannva (persistent). 

Amir sebagai seorang anak yang suka bermain lavang-lavang menvadar! bahwa 
selama ini layang-Iayang memiliki model yang terbatas, dan banvak hal lain yang 
lebih menarik dari pada bermain lavang-lavang. la berusaha memberikan sentuhan 
berbeda pada lavang-lavangnva. sesuatu yang dapat merangsang keinginan calon 
konsumennya untuk membeli (Creat ive}.Salah satunya adalah dengan 
menempelkan gambar bola sepak pada lavang-lavang. hal ttu dilakukan Amir 
karena dalam riset yang dilakukannya (Market Sensitivity) menemukan bahwa 
anak-anak seusianva selaln bermain layang-Iayang juga gemar bermain sepak 
bcla.Selain it u juga diketahui bahwa banyak orang yang sedang gemar memelihara 
ikan. Amir ingln mencoba membuat sesuatu yang baru. ttdak sekedar 
menempelkan gambar ikan di layang-Iayangnya namun la berusaha untuk 
membuat lavang-lavang baru yang menarik berbentuk ikan {Innovative} . Selain 
melakukan riset terhadap calon konsumen, Amir juga melakukan riset terhadap 
kompeti to rnya. Dia sudah mengetahui bahwa kompet itor -kompet itornya menjual 
barang yang sama, namun masing-rnaslng mempunyai strategi pricing yang 
berbeda. Dari data yang didapatkan Amir menetapkan harga dari produknya. 

• 
Selain agar dagangannya laku, r iset yang dilakukan olen Amir bertu juan untuk 
menyediakan produk berkualita s yang sesual dengan keinginan konsumennya atau 
bahkan menyediakan produk yang belum pernah terbayang sebelumnva oleh 
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konsumen, Amir membel ikan layanan terbaik yang dapat dla ber ikan dengan 
produknya dan layanannya yang baik. Amir mampu memberikan pil ihan dan 
benefit yang berbed a dengan yang ada sebelumnya bagi konsumennya, t idak 
melulu bertujuan untuk mengeruk keuntungan.Disini dapat di lihat bahwa 
meskipun maslh seorang anak keen, Amir merupakan seorang pengusaha yang balk 
(High Ethical Standort.). 

KESIMPU LAN 
Baik buruknya sebuah media tergantung dari penggunanva, media te levisi yang 
selama ini dianggap memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat ternyata 
dapat berbalik menjadi media yang sangat efektlf untuk pembelajaran masvarakat. 
dan iklan yang biasanya digunakan sebagai media promosi suatu produk juga bisa 
memiliki nilai lebih sebagai media pembela jaran . 

Dengan penggunaan med ia yang tepat maka semangat dan pembela jaran 
tentangEntrepreneurship akan lebih mudah disebarkan ke masyarakat. Dari lktan 
yang dimil iki oleh Axis dapat dilihat bahwa keberha silan Amir tidak terlepas dari 7 
karakter entrepreneur yang dicetuskan Ciput ra yaitu Passion, Independent, Market 
Sensitivity, Creative Innovat ive, Calculated Risk Taker, Persistent danHigh Ethical 
Standard. Dengan menggunakan kejadian sehari-hart yang dekat dengan 
kehidupan masyarakat Indonesia, pesan dan pembe lajaran mengenai nilai -nilai 
entrepreneurship dapat dengan mudah dicerna oleh target audience. Dengan 
menggunakan pendekatan tersebut masyarakat dapat langsung mel ihat eontoh 
langsung penerapan karakte r-karakter yang dibutuhkan untuk menjadi seorang 
entrepreneur dan membandingkannya dengan pengalaman hidup mereka. 
Muneulnya Amir seorang anak ked! yang mernllikl j iwa entrepreneur juga 
digunakan sebagal teladan untuk masvarakat luas bahwa entrepreneur dapat 
dilakukan siapa saja dan bisa mula! dati hal-hal keeil disekitar mereka, selama 
mereka memiliki karakte r-karakter yang dibutuhkan. 

Diharapkan dengan semakin tin gglnva pengertian masyarakat 
akanentrepreneurship akan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia 
dan melepaskan kete rgantungan kita terhadap perusahaan-perusahaan besar 
serta pihak asing. Dan dengan kesadaran masyarakat tentang 7' karakteristik 
entrepreneur In! dapat meniadl tuntunan dan tolok ukur peri laku. 
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