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Drucker (1985) telah sejak lama menyatakan bahwa 
entrepreneur bukanlah sesuatu yang misterius dan tidak ada 
hubungannya dengan gen seseorang, tetapi entrepreneur 
adalah suatu disiplin ilmu yang dapat dipelajari. Dampak 
pendidikan entrepreneur sendiri telah terbukti berpengaruh 
terhadap perkembangan entrepreneur dan perekonomian di 
suatu negara. Di Amerika Serikat kesadaran akan pentingnya 
pendidikan entrepreneurship sudah berkembang sejak tahun 
1950-an. Kemudian di awal tahun 1970-an program pendidikan 
entrepreneurship mulai secara 
resmi dikenal publik dengan 
berdirinya konsentrasi MBA 
pertama di bidang entrepre-
neurship yang didirikan oleh 
University of Southern California. 

Entrepreneurship adalah 
disiplin ilmu yang bisa 

dipelajari

“When planning for a year, plant corn.
When planning for a decade, plant trees.
When planning for life, train and educate people.”
(Chinese Proverb)

SEKILAS PENDIDIKAN 
ENTREPRENEURSHIP

BAB 1
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Pada awal tahun 1980-an telah ada sekitar 300 universitas di 
Amerika Serikat yang memiliki program entrepreneurship. 
Jumlah tersebut bertumbuh sampai menjadi 1.050 universitas 
dan sekolah tinggi pada tahun 1990-an. Memasuki tahun 
2000-an, pendidikan dan pelatihan entrepreneurship sudah 
ada di 1.600 universitas. Dengan demikian, melihat kondisi 
tersebut, maka tidak mengherankan jika Amerika Serikat 
memiliki jumlah entrepreneur yang besar. Hal ini berdampak 
pada perekonomian negara tersebut yang berkembang dengan 
pesatnya dan menjadi salah satu pemain utama dalam 
perekonomian dunia. Pendidikan entrepreneurship juga sudah 
mulai menjadi fokus sebagai solusi masalah pembangunan 
sosial ekonomi di Afrika (Ahmed dan Saidu, 2014). Tren ke 
depan, pendidikan entrepreneurship akan semakin berkembang 
sebagai bagian strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan 
perekonomian di suatu negara. 

Apa itu Entrepreneurship?
Entrepreneurship atau kewirausahaan menurut Inpres 

No. 4 Tahun 1995,

“Entrepreneurship adalah semangat, sikap, perilaku, 
dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha 
atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, 
menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan 
produk baru dengan meningkatkan efi siensi dalam 
rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan 
atau memperoleh keuntungan yang lebih besar”.  

Entrepreneurship adalah proses untuk menciptakan 
sesuatu yang berbeda atau belum ada sebelumnya untuk 
meningkatkan kemakmuran individu atau kelompok. 



3

Ir. Ciputra: “entrepreneur 
adalah orang yang mampu 

mengubah sampah menjadi 
emas”

Sementara itu, entrepreneur 
adalah orang yang menciptakan 
sesuatu bagi kemaslahatan hidup 
orang banyak. Ciputra menya-
takan entrepreneur adalah orang 

yang mampu mengubah sampah menjadi emas. Kemudian, 
menurutnya entrepreneur dapat dibagi menjadi empat 
kategori, yaitu entrepreneur pada bidang bisnis, entrepreneur 
pada bidang akademik, entrepreneur pada bidang sosial, dan 
entrepreneur pada bidang pemerintahan (Tanan, 2008). Dalam 
proses pembentukannya, entrepreneur dapat muncul dari tiga 
hal, yaitu lahir, lingkungan, dan latih (3L). Lahir adalah ketika 
seseorang dilahirkan dari orang tua yang ber-entrepreneur, 
sehingga dia kemungkinan akan menjadi entrepreneur sama 
seperti orang tuanya. Lingkungan, yaitu seseorang yang bukan 
dilahirkan dari keluarga yang ber-entrepreneur, namun berada 
dalam lingkungan entrepreneur, maka kemungkinan orang 
tersebut dapat menjadi entrepreneur. Kemudian, latih adalah 
seseorang yang bukan dilahirkan dari keluarga entrepreneur 
dan tidak berada dalam lingkungan entrepreneur, namun 
dilatih secara khusus untuk menjadi entrepreneur. Konsep 
latih inilah yang mendasari pendidikan entrepreneurship.

Apa bedanya entrepre-
neur dengan pengusaha bis-
nis? Penulis berpendapat entre-
preneur pasti pengusaha, 
tetapi pengusaha belum tentu 
entrepreneur. Entrepreneur 
adalah orang yang mampu 
mencipta dan memberikan nilai 

Entrepreneur adalah orang 
yang mampu mencipta dan 
memberikan “nilai” kepada 

stakeholder
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kepada stakeholder. Pengusaha yang tidak memiliki karakter 
entrepreneur tidak akan mampu untuk membuat inovasi, 
sehingga bisnisnya sulit untuk maju dalam waktu yang 
singkat. Anda pasti pernah mendengar pengusaha mikro, 
pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha 
besar? Tetapi anda tidak akan pernah mendengar entrepreneur 
mikro, entrepreneur kecil, entrepreneur menengah, dan 
entrepreneur besar! Alasannya, karena memang hanya ada 
satu entrepreneur!

Pendidikan Entrepreneurship:“Not to Know but 
to Be”

Kuratko (2003) menyatakan lebih lanjut bahwa 
sebenarnya pertanyaan mengenai apakah entrepreneurship 
bisa diajarkan adalah pertanyaan yang usang atau sudah tidak 
relevan lagi. Pertanyaan pentingnya adalah apa yang diajarkan 
dan bagaimana mengajarkan entrepreneur? Salah satu kritik 
terbesar dalam pengajaran entrepreneurship adalah masih 
menekankan pada aspek pengetahuan entrepreneur dan 
bukan mendidik untuk menjadi entrepreneur. Ciputra (2011) 
membagi tingkatan pendidikan entrepreneurship menjadi tiga 
bagian, yaitu pengetahuan entrepreneur (to know), melakukan 
beberapa akvititas entrepreneur (to do), dan menjadi 
entrepreneur (to be). Tingkat pertama yang paling rendah 
adalah pada tahap pengetahuan (to know) entrepreneurship 
dengan memberikan defi nisi dan ilmu pengetahuan tentang 
entrepreneurship. Pada tingkat ini, calon entrepreneur juga 
dapat memperoleh inspirasi dengan mendengar langsung 
pengalaman dari para entrepreneur. Hal ini dapat menggugah 
semangat calon entrepreneur, namun tanpa aksi yang 
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Ada 3  ngkat pendidikan 
entrepreneur: “to know”, 

“to do” dan “to become” an 
entrepreneur

terencana maupun terstruktur dengan baik, maka hasil akhir 
entrepreneurship hanya menjadi pengetahuan serta wacana 
bagi calon entrepreneur. 

Tingkat yang kedua adalah melakukan aktivitas 
entrepreneur (to do). Pada tahap ini, calon entrepreneur mulai 
belajar untuk melakukan beberapa aktivitas entrepreneur, 
tapi bersifat parsial. Misalnya, 
menyusun rencana bisnis 
(business plan), produk akhir-
nya adalah hasil rencana bisnis 
yang dipresentasikan. Namun 
demikian, tanpa eksekusi, ren-
cana ini akan tetap hanya menjadi 
rencana serta entrepreneurship 
kembali hanya akan menjadi pengetahuan dan wacana 
semata. Rencana bisnis adalah bagian yang penting, karena 
tanpa perencanaan, sebenarnya kita sedang merencanakan 
untuk gagal. Namun demikian, rencana bisnis saja tidaklah 
cukup karena pada praktiknya kondisi dan perkembangan 
di lapangan tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah 
tertulis pada rencana bisnis. Ibarat jalan, rencana bisnis 
sering mengasumsikan jalan yang ditempuh adalah lurus 
dan bebas hambatan; pertumbuhan penjualan yang konstan 
bahkan meningkat, pasokan sumber bahan baku, produksi 
lancar, produk yang dihasilkan akan langsung diterima pasar, 
dan asumsi-asumsi lainnya. Sementara itu, pada kondisi 
sesungguhnya, jalan yang harus ditempuh entrepreneur 
berliku-liku; pasokan bahan baku yang tersendat, mesin 
produksi yang rusak, cacat produksi, barang yang tidak laku 
di pasar, komplain dari pembeli, dan kondisi lainnya. 
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Rencana bisnis adalah sebagian kecil dari proses 
entrepreneur. Porsi yang lebih besar adalah ketika terjun 
ber-entrepreneur menghadapi masalah dan tantangan 
untuk membentuk pribadi yang entrepreneurial. Selain itu, 
pada tingkatan pembelajaran to do, program pendidikan 
entrepreneurship dapat dikembangkan lebih jauh dengan 
mengadakan kegiatan-kegiatan entrepreneurship yang bersifat 
parsial, seperti bazar atau pameran untuk memamerkan 
dan/atau berusaha menjual produk mereka. Pada tahap ini 
sudah mulai mengenal sebagian aktivitas yang dilakukan 
oleh para entrepreneur, mereka mulai memahami pentingnya 
aspek perencanaan dan belajar untuk melakukan eksekusi 
dari rencana bisnisnya. Permasalahannya adalah aktivitas-
aktivitas yang dilakukan masih bersifat parsial, sehingga calon 
entrepreneur tidak mendapatkan gambaran dan pengalaman 
yang komprehensif untuk menjadi seorang entrepreneur. 
Mereka tidak mengalami bagaimana strategi untuk menjaga 
pasokan bahan baku, mengembangkan bisnis lebih besar lagi 
dan kondisi lainnya. Pengalaman yang parsial ini mengakibatkan 
pola pikir entrepreneur mereka tidak terbentuk dengan kuat. 

Tingkatan pendidikan entrepreneurship tertinggi 
adalah yang mengantarkan calon entrepreneur untuk menjadi 
entrepreneur (to be). Artinya, untuk sampai ke tahap ini, 
maka pendidikan entrepreneurship harus memiliki program 
komprehensif yang tidak hanya memberikan pemahaman 
mengenai entrepreneurship atau kegiatan-kegiatan 
entrepreneurship yang dilakukan secara parsial, namun juga 
memberikan pengalaman untuk menjadi entrepreneur sejak 
dari awal proses penciptaan, pengelolaan dan pengembangan 
bisnis. Melalui pengalaman yang terus-menerus dan intensif, 
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calon entrepreneur akan mengalami dinamika dalam 
berusaha yang dialami oleh entrepreneur. Melalui program 
pendidikan entrepreneurship yang komprehensif, maka calon 
entrepreneur akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman 
yang seutuhnya menjadi entrepreneur. 

Pendidikan entrepreneurship harus menggunakan 
metode pendidikan yang berbeda. Artinya, untuk memperoleh 
hasil yang berbeda, maka harus 
menggunakan proses yang ber-
beda. Integrasi dari beberapa 
aspek menjadi kunci utama 
dalam pendidikan entrepreneur-
ship. Pengalaman peneliti dalam 
mengajar serta melakukan 
penelitian dalam bidang entrepreneurship selama beberapa 
tahun menemukan beberapa aspek penting dalam keberhasilan 
pendidikan entrepreneurship, seperti yang tampak pada 
Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1    Tiga Aspek Pendidikan Entrepreneurship
Sumber: Radianto, 2015

 Melalui Gambar 1.1 tampak tiga aspek penting 
dalam pendidikan entrepreneurship. Sistem adalah sistem 
perguruan tinggi yang secara sistemik dan terstruktur/

Pendidikan entrepreneurship 
harus menggunakan metode 

yang berbeda
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terdesain menyediakan seluruh sumber daya untuk pendidikan 
entrepreneurship, termasuk di dalamnya adalah komitmen 
dari pimpinan tertinggi sampai dengan para staf dosen dan 
tenaga kependidikan maupun fasilitas yang dibutuhkan 
untuk pendidikan entrepreneurship. Kurikulum dan 
metode merupakan proses bisnis internal dalam perguruan 
tinggi tersebut. Kurikulum memberikan kredit mata kuliah 
entrepreneurship yang sesuai dengan profi l alumni dan 
metode pengajaran berbeda dengan metode konvensional. 
Selanjutnya adalah fasilitator merupakan kunci utama 
dalam proses pendidikan entrepreneurship karena fasilitator 
merupakan “garis depan” pendidikan entrepreneurship. Semua 
program dan kurikulum serta metode mengajar dilakukan oleh 
fasilitator, sehingga jika fasilitator tidak berperan sebagaimana 
yang diharapkan, maka sistem dan kurikulum serta metode 
yang baik tidak akan dapat diimplementasi dengan efektif.

Pembelajaran Aktif
Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa desain 

pendidikan entrepreneurship harus mendidik calon 
entrepreneur untuk menjadi entrepreneur (to be), maka calon 
entrepreneur harus melewati tahap penciptaan bisnis (business 
creation), pengelolaan bisnis (business operation), dan 
pengembangan bisnis (business 
growth). Artinya, metode pem-
belajaran teacher based learning 
dan pembelajaran di dalam kelas 
tidak akan mampu mengako-
modasi sasaran tersebut. Peng-
alaman akan diperoleh ketika 

Metode teacher based 
learning sulit untuk 

mengakomodasi pendidikan 
entrepreneurship
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calon entrepreneur mengalami dengan berpraktik langsung 
di lapangan. Ibarat mengajarkan orang berenang, maka 
calon entrepreneur tidak cukup hanya diajarkan teori renang 
tentang bagaimana harus mengapung, gaya dalam berenang, 
menjaga ritme pernapasan selama berenang, dan bagaimana 
menambah kecepatan. Namun demikian, calon entrepreneur 
harus terjun ke kolam merasakan sendiri bagaimana dia 
belajar mengapung, belajar untuk berenang, mengatur 
napas selama berenang, dan bagaimana bisa menambah 
kecepatan dalam berenang. Ada kalanya dalam belajar untuk 
mempraktikan berenang, calon entrepreneur bisa melakukan 
kesalahan dalam mengatur pernapasan, sehingga akhirnya 
ada air yang terminum. Namun demikian, semuanya itu akan 
memberikan pengalaman yang seutuhnya bagaimana menjadi 
perenang. Tidak pernah ada perenang yang sama sekali tidak 
pernah terminum air selama pengalamannya berenang, begitu 
pula tidak ada entrepreneur yang tidak pernah menghadapi 
kegagalan. Pelajaran mengenai kegagalan kadang tidak cukup 
hanya melalui pengetahuan kognitif, namun juga perlu dialami 
agar menjadi lebih bijak dan gigih menghadapi masalah. 

Kemudian, untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, 
diperlukan metode pembelajaran yang tepat. Salah satu dari 
beberapa metode pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan 
entrepreneurship adalah metode pembelajaran experience 
based learning. Metode ini diperkenalkan oleh David Kolb 
pada tahun 1984  yang kemudian dikenal dengan Kolb’s 
Experential Learning Theory (Andersen et al., 2000). Kolb 
mendefi nisikan experential learning sebagai sebuah proses 
di mana ilmu pengetahuan diciptakan melalui transformasi 
dari pengalaman. Pengetahuan merupakan kombinasi dari 
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memahami dan mentransformasi pengalaman. Lebih jauh 
(Andersen et al., 2000) menyusun kriteria bagi experience 
based learning, yaitu memiliki atribut sebagai berikut:

• Tujuan experience based learning melibatkan sesuatu 
yang berarti dan bermakna bagi calon entrepreneur.

• Calon entrepreneur harus terlibat secara personal.  

• Selama proses pendidikan calon entrepreneur dapat 
merefl eksikan dan mendiskusikan pengalaman mereka.

• Keterlibatan seutuhnya yang berarti tidak hanya 
keterlibatan intelektualitas, tetapi juga meliputi 
perasaan, intuisi dan kepribadian mereka.

• Calon entrepreneur harus memiliki pengetahuan 
pendahuluan yang akan mereka bawa dalam proses.

• Pendidik harus mengembangkan rasa saling percaya, 
respek, keterbukaan dan kepedulian terhadap keadaan 
calon entrepreneur.

Jika dicermati kriteria-kriteria tersebut, maka metode 
experience based learning sangat cocok untuk diterapkan 
dalam pendidikan entrepreneurship. Artinya, untuk menjadi 
entrepreneur, maka seorang calon entrepreneur harus 
mendapatkan pengalaman seutuhnya dalam ber-entrepreneur. 

Melalui pengalaman langsung di 
lapangan tersebut, maka akan 
terbentuk pola pikir entrepreneur 
dan tindakan-tindakan yang 
entrepreneurial. Calon entre-
preneur mendapatkan penge-
tahuan dan teori-teori tentang 
entrepreneur kemudian meng-

Dalam pendidikan 
entrepreneurship, 

seseorang harus mengalami 
pengalaman sesungguhnya 

dalam berbisnis 
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aplikasikannya dengan bimbingan fasilitator dan mentor. 
Dalam proses aplikasinya ini calon entrepreneur akan 
mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan mereka 
dapatkan hanya lewat pembelajaran di kelas. Misalnya mereka 
akan menemukan bahwa kondisi di lapangan tidak seindah 
yang sudah direncanakan dalam rencana bisnis dan bagaimana 
strategi yang mereka lakukan untuk beradaptasi maupun 
mengatasi masalah tersebut. Selain itu, bagaimana mereka 
harus bernegosiasi dengan supplier atau bahkan mendapat 
pengalaman ditipu oleh supplier, menangani komplain dari 
para pelanggan, menghadapi persaingan, dan pengalaman 
berharga lain, hanya akan mereka peroleh ketika mereka 
terjun langsung berpraktik menciptakan, mengelola serta 
mengembangkan bisnis mereka. Pengalaman tersebut tidak 
akan mereka peroleh secara komprehensif jika proses 
pembelajaran hanya berhenti pada tingkatan to know atau to 
do. Perjuangan mereka menghadapi maupun mengatasi 
kondisi-kondisi sulit dengan bimbingan fasilitator dan mentor 
akan membentuk mental mereka menjadi pribadi entrepreneur, 
yaitu pribadi yang memiliki passion, independensi, sensitif 
terhadap pasar, kreatif dan inovatif, mengambil risiko terukur, 
gigih serta memiliki standar etika tinggi.  

Pendidikan yang bertujuan untuk mengantarkan calon 
entrepreneur menjadi entrepreneur dengan menggunakan 
metode experience based learning bukanlah hal yang mudah, 
namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. 
Program pendidikan entrepreneurship harus disusun dengan 
kurikulum khusus untuk bisa mengakomodasi tujuan tersebut. 
Kurikulum harus dirancang untuk bisa membawa calon 
entrepreneur mengalami entrepreneur secara riil, tidak hanya 
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berdasarkan pengetahuan yang bersifat kognitif. Pengalaman 
itu juga harus diberikan sedini mungkin dari semester awal, 
sehingga calon entrepreneur memiliki kesempatan yang banyak 
untuk mendapatkan pengalaman sebagai entrepreneur karena 
pembelajaran entrepreneur membutuhkan durasi waktu yang 
panjang. 

Metode pembelajaran berbasis pengalaman akan 
berhasil jika didukung oleh 3 faktor. Faktor yang pertama 
adalah calon entrepreneur yang tepat (the right student). 
Dikarenakan metode ini membutuhkan peran serta calon 
entrepreneur yang aktif, maka penting bagi calon entrepreneur 
menyadari bahwa keterlibatannya 
secara serius dan konsisten akan 
menjadi salah satu faktor yang 
menentukan keberhasilan meto-
de pembelajaran ini. Calon entre-
preneur yang mengikuti pola 
pembelajaran entrepreneurship 
berdasarkan pengalaman harus 
mengikuti dengan motivasi dan 
antusiame yang tinggi untuk menjadi entrepreneur. Kemudian, 
oleh karena hambatan dan masalah sudah pasti akan mereka 
temui ketika terjun sebagai entrepreneur, maka selain 
membutuhkan kreativitas maupun inovasi, juga dibutuhkan 
ketahanan untuk bisa menyelesaikan setiap masalah yang 
dihadapi. Calon entrepreneur yang tidak termotivasi menjadi 
entrepreneur akan mudah menyerah ketika menghadapi 
masalah, cenderung menjadi pasif dan sekadar mengikuti 
program. Kemudian, ketika menghadapi masalah dalam 
menjalankan bisnisnya, calon entrepreneur dituntut untuk 

Faktor keberhasilan 
pendidikan entrepreneurship  
minimal ada  ga, yaitu calon 
entrepreneur, pendidik dan 

lingkungan yang tepat 
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aktif melakukan diskusi dan refl eksi atas permasalahan 
tersebut. Calon entrepreneur yang aktif tidak segan, malu 
atau gengsi untuk bertanya jika menghadapi masalah. Semakin 
aktif calon entrepreneur dalam proses pembelajaran ini, maka 
akan semakin banyak pengalaman yang akan ia peroleh dan 
demikian sebaliknya. Selain itu, calon entrepreneur juga 
dituntut aktif untuk memerhatikan aspek-aspek yang berkaitan 
dengan bisnisnya, baik yang bersifat internal seperti proses 
produksi dan kualitas produk serta faktor eksternal seperti 
kondisi pesaing maupun peluang pasar. Keinginan untuk selalu 
belajar dan berubah akan berperan besar bagi calon 
entrepreneur dalam menjalani pendidikan entrepreneurship.  

Faktor kedua adalah pendidik yang tepat (the right 
educator). Keberadaan pendidik yang tepat juga memegang 
peranan penting dalam pendidikan entrepreneurship. Pendidik 
harus memahami entrepreneurship dengan baik, sehingga 
mampu menginspirasi dan membimbing calon entrepreneur 
menjadi entrepreneur sejati. Ciputra (2011) mengelompokkan 
pendidik entrepreneur menjadi 3 kelompok, yaitu spesialis, 
pendidik yang entrepreneurial dan mentor. Kelompok pertama 
adalah spesialis, yaitu pelatih yang memiliki keahlian-keahlian 
tertentu yang dibutuhkan oleh entrepreneur. Pelatih harus 
memiliki kemampuan untuk mentransfer keahlian yang dia 
miliki kepada calon entrepreneur sebagai entrepreneur yang 
benar, sehingga calon entrepreneur tersebut dapat 
melakukannya dengan baik. Kemudian, sebagai contoh, 
seorang entrepreneur perlu memiliki kemampuan komunikasi 
yang baik kepada para stakeholder-nya. Oleh karena itu, untuk 
melatih kemampuan komunikasi publik yang baik tidak perlu 
berlatih sendiri, tapi bisa dilatih oleh pelatih komunikasi yang 
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andal. Kelompok kedua adalah pendidik yang entrepreneurial, 
yaitu pendidik yang mendalami pedagogi entrepreneurship. 
Para pendidik memiliki kemampuan untuk mendidik 
entrepreneur secara terstruktur dan sistematis. Selain itu, 
para pendidik juga harus memiliki sikap dan pola pikir 
entrepreneurial. Sikap dan pola pikir ini tidak harus diwujudkan 
dengan memiliki bisnis sendiri, tetapi dapat diwujudkan dalam 
pengalamannya pada pekerjaan atau masyarakat bagaimana 
pendidik tersebut menghadapi dan menyelesaikan masalah 
maupun tanggung jawab yang dibebankan dengan cara-cara 
yang entrepreneurial. Misalnya, kreativitas dan inovasi dalam 
pekerjaan maupun pengajaran, pengambilan risiko terukur 

terhadap suatu keputusan 
tertentu dalam hubungannya 
dengan pekerjaan atau relasi di 
masyarakat. Pengalaman ter-
sebut menjadi bagian yang 
pendidik bagikan dalam proses 
pengajaran entrepreneurship. 
Pendidik juga bertugas untuk 

mengembangkan kurikulum pada bidang entrepreneurship, 
pengajar pada bidang entrepreneurship dan fasilitator. 
Fasilitator adalah orang yang memiliki keahlian untuk 
mengembangkan dan mengelola proses efektif untuk 
membantu calon entrepreneur dalam mencapai hasil yang 
dikehendaki. Salah satu tugas fasilitator, yaitu memfasilitasi 
calon entrepreneur untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan dalam proyek bisnisnya. Kelompok ketiga 
adalah mentor, merupakan orang-orang yang memiliki 
pengalaman dalam bidang entrepreneurship. Mentor yang 

Sikap dan pola pikir 
entrepreneur merupakan 

aspek pen  ng dalam 
pendidikan entrepreneurship
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dibutuhkan bukan sekadar praktisi bisnis, tetapi mentor yang 
memiliki pengalaman luas dalam bidang bisnisnya dari proses 
penciptaan, pengelolaan, pengembangan dan bahkan jika 
memungkinkan sampai penutupan bisnis. Artinya, diharapkan 
dengan pengalaman mentor sebagai entrepreneur yang 
menguasai seluk-beluk bidangnya tersebut, dapat menjadi 
pelajaran penting dan berharga bagi calon-calon entrepreneur. 
Calon entrepreneur bisa belajar dari kesuksesan maupun 
kegagalan entrepreneur dan juga bisa membuka akses untuk 
mendapatkan jejaring. Mentor harus memiliki pola pikir untuk 
memajukan calon entrepreneur dan bukan menganggapnya 
sebagai pesaing. Menemukan 
entrepreneur yang bersedia 
untuk membagikan pengalaman 
hidupnya ber-entrepreneur tidak 
mudah, namun bukan berarti 
tidak mungkin. Ada entrepreneur-
entrepreneur yang memiliki 
passion untuk membagikan 
pengalaman entrepreneurialnya 
bagi orang lain. Hal yang perlu diatur adalah waktu dan 
mekanisme mentoring, karena biasanya para entrepreneur 
juga cukup sibuk mengurus bisnisnya. 

Faktor ketiga adalah lingkungan belajar tepat (the 
right environment). Suasana belajar dan lingkungan 
pendidikan harus memberikan atmosfer yang kondusif untuk 
penciptaan dan perkembangan entrepreneur. Dalam proses 
ber-entrepreneur, kegagalan merupakan salah satu jalan 
yang harus dilewati. Kegagalan adalah salah satu bagian 
dan alat pembelajaran, tapi kegagalan yang berulang-

Belajar entrepreneurship 
adalah belajar dari 

keberhasilan sekaligus 
kegagalan seorang 

entrepreneur yang sukses
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ulang menandakan entrepreneur belum belajar dengan 
baik. Pengalaman berharga atau titik balik dari seorang 
entrepreneur kadang muncul pada saat entrepreneur tersebut 
gagal. Kegagalan dapat menjadi tempat untuk memunculkan 
kreativitas dan inovasi baru serta tempat untuk menempa 
kegigihan dalam membangun bisnis. Lingkungan yang tidak 
memberikan toleransi terhadap kegagalan akan menghambat 
bahkan mematikan semangat untuk ber-entrepreneur. Hal 
sama juga berlaku bagi lingkungan yang tidak kondusif 
dalam membangun suasana entrepreneurial. Upaya untuk 
membangun budaya entrepreneurship yang kondusif harus 
terus dilakukan. Misalnya dengan memberikan penghargaan 
kepada proyek-proyek bisnis terbaik, mentoring dan coaching, 
kesempatan proyek bisnis untuk mengikuti pameran dagang 
serta memfasilitasi proyek bisnis untuk memperoleh legalitas 
bisnis dari pemerintah (misalnya PIRT dan lain-lain). 
Lingkungan kondusif untuk pendidikan entrepreneurship 
juga perlu dibangun di keluarga dan masyarakat untuk 
terus menciptakan maupun menumbuhkan entrepreneur-
entrepreneur yang akan berdampak bagi kesejahteraan 
bangsa.

Apakah Saya Bisa menjadi Entrepreneur?
Setelah membaca uraian sebelumnya, pasti muncul 

pertanyaan apakah setiap orang bisa menjadi entrepreneur? 
Apabila tidak dilahirkan dari orang tua entrepreneur tentunya 
anda tetap bisa menjadi entrepreneur. Anda bisa melatih diri 
anda menjadi entrepreneur dan anda bisa “memaksakan” diri 
untuk berada di lingkungan bisnis. Percayalah, lambat laun 
mindset anda akan berubah seperti lingkungan anda. Jika ada 
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Pada prinsipnya semua orang 
bisa menjadi entrepreneur…

pepatah mengatakan anda adalah siapa teman anda, maka 
saya bisa menambahkan anda adalah di mana lingkungan 
anda berada. Apabila sekitar 
anda adalah pegawai, maka 
mindset anda seperti pegawai; 
kalau di sekitar anda adalah 
entrepreneur, maka anda seperti 
entrepreneur.

 Bagaimana anda melatih diri menjadi entrepreneur? 
Anda harus mengalaminya, baik itu mengalami berjualan, 
mencari barang, memberikan jasa, dan sebagainya. Buku ini 
secara khusus ditujukan bagi pengajar atau pemerhati maupun 
penggiat entrepreneur agar dapat menciptakan entrepreneur-
entrepreneur muda di sekolah atau kampus serta di mana pun. 
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan buku ini juga 
sangat berguna bagi anda yang ingin menjadi entrepreneur. 
Anda bisa melatih diri anda sendiri melalui buku ini. Buku 
ini tidak hanya diinspirasi oleh pengalaman-pengalaman 
entrepreneur, namun yang membedakan dengan buku-buku 
lainnya, yaitu buku ini merupakan hasil penelitian langsung 
serta refl eksi penulis sebagai pendidik entrepreneur kurang 
lebih sepuluh tahun. 

Pendidikan entrepreneurship adalah pendidikan yang 
unik. Tidak hanya mengajarkan tentang keterampilan 

dan pengetahuan, tetapi mengajarkan bagaimana 
HIDUP. Oleh karena itu, pendidikan entrepreneurship 

sangat sarat dengan pendidikan karakter.
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ENTREPRENEUR 
BISA DICIPTAKAN?

BAB 2

“Pendidikan entrepreneur adalah pendidikan bukan 
untuk menjadikan seseorang kaya atau makmur, 
tetapi untuk HIDUP dan meng-HIDUPI orang lain.” 
(Wirawan ED Radianto)

Pertanyaan tersebut merupakan salah satu topik yang 
paling sering ditanyakan dan diperdebatkan ketika berbicara 
mengenai entrepreneurship. Mulai dari orang awam hingga 
ilmuwan mempertanyakan hal sama, apakah seseorang yang 
terlahir sebagai entrepreneur itu bisa diciptakan melalui 
perlakuan tertentu? Pada masa lalu banyak entrepreneur yang 
berhasil karena mereka memang dianggap memiliki bakat 
alam untuk menjadi entrepreneur. Namun demikian, seiring 
dengan berkembang pesatnya pendidikan entrepreneurship 
di seluruh belahan dunia, mengindikasikan bahwa sudah 
terjadi pergeseran paradigma mengenai entrepreneur. 
Seseorang tidak hanya menjadi entrepreneur karena memang 
memiliki DNA tersebut, tetapi melalui metode, perlakuan, dan 
lingkungan tepat seseorang dapat menjadi entrepreneur yang 
berhasil. 
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Siapa Entrepreneur?
Terdapat banyak defi nisi mengenai entrepreneur, 

namun defi nisi-defi nisi tersebut memiliki makna dasar yang 
sama. Kata “entrepreneur” berasal dari bahasa Perancis 
“entreprendre” yang berarti sebuah usaha berani dan penuh 
risiko atau sulit. Richard Cantillon (1680-1734) disebut sebagai 
bapak ekonomi modern yang pertama kali menggunakan 
istilah entrepreneur, mengemukakan bahwa entrepreneur 
adalah orang yang menanggung risiko ketidakpastian untuk 
memperoleh keuntungan. Seorang entrepreneur tidak mundur 
ketika menghadapi kegiatan bisnis yang berisiko. Dia akan 
membeli suatu produk dengan harga tertentu dan kemudian 
menjualnya dengan harga yang tidak pasti. Sikapnya yang 
berani menghadapi risikolah yang menjadikannya entrepreneur. 
Defi nisi yang dikemukakan oleh Cantillon menekankan 
pentingnya kemampuan untuk menanggung risiko dalam 
menghadapi ketidakpastian.

Selanjutnya Joseph Schumpeter (1883-1950) 
yang dikenal sebagai pencetus teori entrepreneurship 
mengemukakan bahwa entrepreneur adalah seorang inovator 
yang kreatif. Entrepreneur akan melakukan reformasi atau 
perubahan pada pola produksi dengan menggunakan salah 
satu maupun kombinasi dari temuan baru atau teknologi yang 
belum digunakan. Tujuannya 
untuk menghasilkan produk 
baru, menghasilkan produk yang 
sudah ada dengan cara atau 
metode baru, pembukaan pasar 
baru, penemuan sumber-sumber 

Entrepreneur adalah 
seorang inovator yang krea  f 

(Schumpeter)
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pasokan bahan baru, dan reorganisasi industri, sehingga 
tercapai efi siensi industri. Schumpeter mengidentikkan 
entrepreneur dengan innovator yang mampu bertindak di luar 
kebiasaan. Schumpeter menyebut inovasi sebagai “creative 
destruction” yang membangun ekonomi dan entrepreneur 
berfungsi sebagai pencipta perubahan tersebut.  

Menurut Peter F. Drucker (1909-2005) yang dikenal 
sebagai bapak manajemen modern, mendefi nisikan entre-
preneur sebagai orang yang selalu mencari perubahan, 
merespons perubahan itu, dan mempergunakannya sebagai 
suatu kesempatan. Inovasi, 
sumber daya, dan perilaku entre-
preneurial merupakan faktor 
utama dalam entrepreneurship. 
Drucker menyatakan entrepre-
neurship meliputi peningkatan 
nilai atau kepuasan pelanggan 
dari sumber daya yang ada, 
penciptaan nilai-nilai baru, dan kombinasi dari bahan maupun 
sumber daya yang ada dalam suatu kombinasi produk baru. 
Inovasi merupakan instrumen utama yang harus dimiliki 
entrepreneur dan keberhasilan inovasi diukur dari seberapa 
besar kontribusinya terhadap pasar maupun pelanggan. 

Selain pendapat dari sisi akademisi, terdapat juga 
defi nisi entrepreneur dari sisi praktisi. Ciputra (2008) dengan 
pengalamannya puluhan tahun sebagai entrepreneur pada 
bidang properti sekaligus dikenal sebagai begawan properti 
Indonesia, mendefi nisikan entrepreneur sebagai seseorang 
yang mampu mengubah kotoran dan rongsokan menjadi 

Inovasi, sumber daya, dan 
perilaku entrepreneurial 

adalah faktor utama dalam

entrepreneurship
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emas. Melalui pengalamannya membangun perusahaan dari 
nol hingga menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di 
Indonesia, Ciputra menyimpulkan ada tiga karakteristik utama 
yang harus dimiliki oleh entrepreneur yang inovatif. Pertama, 
adalah pencipta peluang (opportunity creation). Entrepreneur 
yang inovatif tidak hanya mampu untuk melihat, mencari, dan 
menemukan peluang, namun mampu menciptakan peluang 
itu sendiri. Diperlukan pola pikir yang out of the box agar 
dapat menghasilkan suatu produk atau jasa yang belum 
pernah ada dan bahkan belum disadari kebutuhannya oleh 
manusia. Kedua, adalah inovator (innovator).  Entrepreneur 
harus bisa menciptakan kreativitas dalam setiap aspek bisnis 
yang dapat diterima oleh pasar dan pelanggan. Ciputra 
berpendapat bahwa inovasi harus terjadi pada berbagai fungsi 
bisnis perusahaan, sehingga menciptakan nilai tambah yang 
mampu membuat pasar dan pelanggan tidak bisa berkata 
tidak. Karakter ketiga, adalah pengambil risiko terukur 
(calculated risk taking). Entre-
preneur tidak bisa asal meng-
ambil keputusan, namun harus 
disertai dengan perencanaan 
yang matang. Entrepreneur bu-
kan sekadar orang berani meng-
ambil dan menghadapi risiko 
gagal, namun memiliki dan 
mampu mengolah informasi, sehingga keputusan yang diambil 
didasarkan pada risiko yang sudah terukur.

Entrepreneur harus bisa 
menciptakan krea  vitas 

bisnis yang dapat diterima 
pasar
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Mengapa Indonesia Perlu Entrepreneur?
Pentingnya peran entrepreneur dalam pertumbuhan 

perekonomian suatu negara sebenarnya telah teruji secara 
empiris di berbagai negara. Penelitian yang dilakukan 
Audretsch dan Keilbach (2004) mendukung pandangan bahwa 
entrepreneurship berpengaruh meningkatkan perekonomian. 
Melalui penggunaan data 327 distrik di Jerman Barat, mereka 
menemukan bukti empiris bahwa semakin besar jumlah 
entrepreneur dan meningkatnya aktivitas entrepreneurship, 
berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. 
Hafer (2013) menggunakan Kaufman Index of Entrepreneurial 
Activity (KIEA), suatu penelitian dengan sampel 50 negara 
bagian di Amerika Serikat. Hafer menemukan bahwa 
peningkatan aktivitas entrepreneur memiliki hubungan yang 
kuat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian 
lain yang dilakukan oleh Van Stel, et al. (2005) dengan 
menggunakan sampel 36 negara juga menemukan bahwa 
aktivitas entrepreneurial memengaruhi pertumbuhan ekonomi 
suatu negara. 

Menurut seorang ahli psikologi sosial, David McClelland, 
suatu negara dikatakan makmur apabila memiliki jumlah 
entrepreneur minimum 2% dari dari total jumlah penduduk. 
Berikut data jumlah entrepreneurship yang ada di Indonesia 
dibandingkan beberapa negara di ASEAN:
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Gambar 2.1 Jumlah Entrepreneur di Beberapa Negara
Sumber data: Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Gerakan Nasional 

Entrepreneurship 2015

Berdasarkan Gambar 2.1 tersebut dapat kita lihat bahwa 
Indonesia tidak hanya berada di posisi terendah, namun juga 
belum mampu memenuhi kriteria 2% jumlah entrepreneur. 

Melalui perbandingan data tersebut kita bisa melihat 
jumlah entrepreneur berbanding lurus dengan tingkat 
kesejahteraan rakyat di suatu negara. Salah satu ciri negara 
maju adalah banyaknya entrepreneur di negara tersebut. 
Kemudian, sebagai contoh Singapura yang memiliki sumber 
daya alam sangat sedikit dan sangat jauh jumlahnya 
dibandingkan dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, 
namun memiliki pendapatan per kapita jauh lebih besar dari 
Indonesia. Berdasarkan Gambar 2.1, bila kita bandingkan dari 
data GDP per kapita dari World Bank per tahun 2014, jumlah 
pendapatan per kapita Singapura sekitar 16 kali dari 
pendapatan per kapita Indonesia. Sumber daya alam yang 
melimpah dan sumber daya manusia yang besar tidak otomatis 
menjadi jaminan rakyatnya akan sejahtera. Berdasarkan data 
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tersebut dapat kita simpulkan bahwa salah satu faktor penting 
penentu tingkat kesejahteraan di suatu negara adalah jumlah 
entrepreneur yang dimiliki. Negara-negara seperti Cina dan 
Jepang sudah memiliki 10% jumlah entrepreneur, bahkan 
Amerika Serikat sudah memiliki 
jumlah entrepreneur 12%. Kretel 
dan Lento (2012) menyatakan 
entrepreneur yang inovatif ber-
pengaruh positif terhadap pen-
ciptaan lapangan kerja dan 
pertumbuhan GDP di Amerika 
Serikat. Melalui data-data ter-
sebut dapat kita lihat bahwa 
salah satu ciri negara maju dan 
sejahtera adalah ketersediaan jumlah entrepreneur di negara 
tersebut. Artinya, semakin banyak entrepreneur yang dimiliki 
oleh suatu negara, maka semakin cepat ekonomi suatu negara 
berkembang menjadi negara yang maju dan makmur. 
Indonesia membutuhkan semakin banyak entrepreneur untuk 
bisa berakselerasi mendorong pertumbuhan ekonomi secara 
optimal.

Keberadaan entrepreneur mampu mendorong 
perkembangan perekonomian melalui terciptanya investasi-
investasi baru. Melalui kreativitas dan inovasi yang dilakukan 
entrepreneur dapat tercipta peluang-peluang usaha baru yang 
menarik investor untuk berinvestasi. Investasi akan mendorong 
berkembangnya usaha tersebut dengan menyerap faktor-
faktor produksi lain, seperti sumber daya dan tenaga kerja. 
Dengan demikian, entrepreneur dipandang sebagai solusi 
masalah pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat 

Salah satu faktor 
pen  ng penentu  ngkat 
kesejahteraan di suatu 
negara adalah jumlah 

entrepreneur yang dimiliki 
negara tersebut
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Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia 
per bulan Februari 2015 sebanyak 128,30 juta orang dengan 
tingkat pengangguran sekitar 5,81% atau sekitar 7,45 juta 
orang. Meskipun terjadi tren penurunan jumlah pengangguran 
selama 10 tahun terakhir dari tahun 2005 sebesar 10,26% 
menjadi 5,81% pada tahun 2015, namun perlu diperhatikan 
pengangguran yang dimaksud dalam klaim tersebut hanya 
berasal dari pengangguran terbuka. Pada saat berbicara 
mengenai pengangguran, kita juga perlu melihat kondisi 
setengah pengangguran, yaitu penduduk yang memiliki jam 
kerja di bawah ambang batas normal dan masih mencari atau 
menerima pekerjaan tambahan. Hal ini berarti setengah 
pengangguran masih memiliki produktivitas dan pendapatan 
yang rendah. Data BPS per bulan bulan Februari 2015 
menunjukkan masih ada sekitar 7,83% atau 10,04 juta 
penduduk Indonesia yang tergolong angkatan kerja termasuk 
kategori setengah menganggur. Dengan demikian, sebenarnya 
ada sekitar 13,64% penganggur atau 17,5 juta penganggur 
yang ada di Indonesia dibandingkan dengan angkatan kerja. 
Entrepreneur dapat menjadi solusi terhadap masalah 
pengangguran karena dengan menjadi entrepreneur, 
masyarakat tidak hanya menjadi pekerja mandiri (self 
employee), namun juga dapat menciptakan lapangan kerja 

bagi orang lain. Artinya, penam-
bahan jumlah entrepreneur akan 
diiringi dengan penambahan 
lapangan kerja baru. Penduduk 
Indonesia saat ini diperkirakan 
sudah mencapai 254,36 juta 
dengan jumlah entrepreneur 

Entrepreneur dapat 
menjadi solusi masalah 

perekonomian dan 
pengangguran
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1,65%, berarti Indonesia sudah memiliki 4,2 juta entrepreneur. 
Kemudian, untuk mencapai 2%, berarti dibutuhkan 0,35% 
atau sekitar 890 ribu entrepreneur baru. Artinya, jika seorang 
entrepreneur baru tersebut rata-rata mampu membuka 
lapangan kerja untuk 20 orang pegawai, maka akan tersedia 
17,8 juta lapangan kerja baru bagi para penganggur, baik 
pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran. Kita 
bisa lihat bahwa keberadaan entrepreneur mampu berdampak 
penting bagi pemecahan masalah pengangguran di Indonesia. 

Selain masalah pengangguran, entrepreneur juga 
berperan dalam menanggulangi masalah kemiskinan di 
Indonesia. Terbukanya lapangan kerja yang semakin besar, 
maka terbuka juga kesempatan untuk memperoleh tingkat 
kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Berdasarkan 
data BPS per September 2014, persentase penduduk miskin 

adalah sebesar 10,96% dengan 
tren yang semakin menurun. 
Usaha pemerintah ini akan 
semakin terbantu dengan sema-
kin bertumbuhnya entrepreneur. 
Entrepreneur merupakan solusi 
untuk mengatasi masalah kemis-
kinan. Berdasarkan uraian sebe-

lumnya dapat kita lihat bahwa dengan semakin banyak jumlah 
entrepreneur di suatu negara, maka akan semakin makmur 
dan sejahtera rakyat di negara tersebut. Artinya, dengan 
menumbuhkan semangat dan jiwa entrepreneur, maka jalan 
untuk keluar dari kemiskinan semakin terbuka. Pada saat 
masalah pengangguran dan kemiskinan teratasi, maka 
masalah sosial di masyarakat, seperti angka kriminalitas, juga 

Jumlah entrepreneur 
di sebuah negara dapat 

menentukan kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat
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dapat menurun. Salah satu penyebab terjadinya kriminalitas 
adalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Pada 
saat masyarakat dihimpit masalah ekonomi dan tidak memiliki 
penghasilan, maka tindak kejahatan menjadi jalan pintas 
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketersedian lapangan 
kerja melalui entrepreneurship menjadi jalan keluar mengatasi 
masalah tersebut. Selain itu, dengan belajar menjadi 
entrepreneur, masyarakat belajar menjadi pribadi yang kreatif, 
inovatif, bekerja keras, gigih, dan optimis melihat masa depan. 
Entrepreneur memiliki multiplier eff ect yang akan 
mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.   

Pengalaman krisis ekonomi yang telah beberapa kali 
terjadi di Indonesia tidak hanya memberikan entrepreneur 
pengalaman berharga, namun juga membentuk mereka 
menjadi pribadi tangguh. Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor 
UMKM di mana para entrepreneur berada dan membangun 
usahanya telah menjadi tulang punggung maupun roda 
penggerak perekonomian nasional di masa-masa krisis. 
Menurut data Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, 
UMKM mampu menyerap 99,9% tenaga kerja di Indonesia dan 
secara ekonomi mampu berkontribusi terhadap GDP sebesar 
59%. Dengan demikian, peningkatan sektor UMKM menjadi 
salah sektor strategis untuk meningkatkan prduktivitas dan 
mewujudkan kesejahteraan rakyat.
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Entrepreneur: Dilahirkan, Dibesarkan oleh 
Lingkungan atau Dilatih/Dididik?

 Setelah memahami pentingnya peran entrepreneur 
dalam pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan, maka 
langkah selanjutnya adalah bagaimana mencetak semakin 
banyak entrepreneur di Indonesia. Tentu untuk menjawab 
pertanyaan ini, maka perlu dipahami bagaimana entrepreneur 
terbentuk. Ciputra (2008) membagi 3 cara membentuk 
entrepreneur, yaitu lahir, lingkungan, dan latihan (3L). Cara 
pertama, entrepreneur terbentuk karena lahirnya. Entrepreneur 
dapat terbentuk karena seseorang lahir dari keluarga 
entrepreneur pula. Seseorang yang lahir di keluarga 
entrepreneur memiliki kesem-
patan sejak dini untuk mengalami 
nilai-nilai entrepreneurship, baik 
melalui pengamatan sehari-hari 
ataupun pengalaman terlibat 
langsung dalam skala kecil mau-
pun besar terhadap kegiatan entrepreneurship orangtuanya. 
Dia bisa memahami karakteristik entrepreneur melalui cara 
orangtuanya menjalankan usaha. Interaksi yang terus-
menerus mengakibatkan karakteristik entrepreneur seperti 
kreativitas, ketekunan, dan kerja keras, pertimbangan matang 
dalam pengambilan keputusan serta karakteristik lain, 
akhirnya dapat terimpartasi ke dalam kehidupannya sebagai 
modal untuk menjadi entrepreneur. Seseorang yang lahir di 
keluarga entrepreneur juga dapat mewarisi bakat entrepreneur 
yang dimiliki oleh orangtuanya, sehingga akan lebih mudah 
untuk menjadi entrepreneur.

Entrepreneur dibentuk 
melalui 3L, lahir, lingkungan, 

dan la  han
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Kedua, adalah dibesarkan oleh lingkungan. Seseorang 
mungkin tidak dilahirkan di keluarga entrepreneur, namun 
berada dalam lingkungan sosial, pekerjaan, dan relasi yang 
dapat membangun atmosfer positif dalam perkembangan 
pola pikir entrepreneur. Seseorang yang memiliki pertemanan 
erat dengan entrepreneur akan memudahkan terjadi transfer 
nilai-nilai entrepreneurship ke dalam hidupnya. Hal yang sama 
dapat juga terjadi jika seseorang bekerja pada perusahaan 
yang menerapkan prinsip-prinsip entrepreneurship. Semakin 
lama dia bekerja di perusahaan tersebut, dia akan semakin 
terpapar dengan nilai-nilai entrepreneurship. Lewat tugas serta 
tanggung jawab yang dialami sehari-hari dalam pekerjaan, 
maka pola pikirnya akan beradaptasi dengan lingkungan 
entrepreneurship dan nilai-nilai tersebut menjadi bagian 
dalam kehidupannya. 

Cara ketiga, adalah entrepreneur dapat dibentuk melalui 
latihan atau didikan. Entrepreneur dapat dibentuk melalui 
upaya yang disengaja dan terstruktur untuk membangun pola 
pikir entrepreneur. Program pendidikan entrepreneurship harus 
dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan orang-orang 
dengan pola pikir dan pola tindak entrepreneur. Pendidikan 
entrepreneurship menjadi wadah untuk melakukan akselerasi 
penciptaan entrepreneur-entrepreneur baru. Meskipun 
entrepreneur juga dapat dibentuk dari lahir dan lingkungan, 
namun jumlahnya tidak sebesar jumlah entrepreneur yang 
mampu dihasilkan melalui pendidikan entrepreneur. Selain 
itu, melalui pendidikan entrepreneur dapat dirancang program 
terstruktur dan sistematis yang akan membantu perubahan 
pola pikir secara lebih komprehensif. 
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Entrepreneur yang muncul dari proses pendidikan 
atau pelatihan sering kali disebut dengan “entrepreneur 
terdesain”, karena mengalami pendidikan yang sengaja 
didesain untuk menjadi entrepreneur. Artinya, untuk menjadi 
seorang entrepreneur yang terdesain, maka desainer 
pendidikan entrepreneurship harus menciptakan lingkungan 
entrepreneurship. Gabungan antara pelatihan/pendidikan 
entrepreneurship dengan lingkungan entrepreneurship akan 
memampukan seseorang untuk menjadi entrepreneur. 

Seorang entrepreneur dapat muncul dari 3L: 
dilahirkan, berada dalam lingkungan entrepreneurship, 

dan dilatih. Entrepreneur yang dilatih adalah 
entrepreneur yang didesain dengan keterampilan 

dan pengetahuan serta pengalaman untuk menjadi 
entrepreneur yang andal.
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MENETASKAN BISNIS

BAB 3

“There has never been a be  er  me, in the history of 
 me, than right now to start a business.” 

(Gary Vaynerchuk)

Proses “menetaskan” bisnis merupakan salah satu 
tahapan paling penting dalam proses entrepreneurship, bahkan 
bisa dikatakan merupakan aspek yang sangat strategis bagi 
keberhasilan seorang entrepreneur. 

Entrepreneur adalah sebuah pilihan!! Tidak semua orang 
mau menjadi entrepreneur karena berbagai faktor, misalnya 
risiko kegagalan, merasa tidak mampu sampai dengan tidak 
diperbolehkan oleh orangtua atau kerabat karena banyak 
faktor. Mereka lebih suka menjadi karyawan karena berada di 
“zona nyaman”. Ya, benar zona 
nyaman, karena setiap bulan 
pasti memiliki penghasilan dan 
jam kerja akan dibatasi oleh jam 
kerja kantor. Di samping itu, di 

“Entrepreneur a dalah 
sebuah PILIHAN!!”
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perusahaan-perusahaan besar, karyawan akan mendapatkan 
berbagai macam tunjangan, seperti tunjangan kesehatan, 
tunjangan rumah, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Itulah 
mengapa banyak orang tidak mau menjadi entrepreneur.

 Kekhawatiran, ketakutan, dan keragu-raguan 
yang membuat mereka tidak mau menjadi entrepreneur 
disebabkan karena mindset. Mindset yang salah mengenai 
entrepreneur membuat persepsi mereka menjadi negatif 
terhadap entrepreneur. Pada bagian sebelumnya sudah 
dibahas mengenai bagaimana entrepreneur dapat dibentuk. 
Orang yang dilahirkan dari orang tua entrepreneur atau 
berada di lingkungan entrepreneur cenderung memiliki 
mindset positif terhadap entrepreneur, namun orang yang 
tidak pernah bersentuhan dengan entrepreneur akan memiliki 
mindset sebaliknya. Oleh karena itu, konsep dalam buku ini 
adalah untuk orang-orang yang mau menjadi entrepreneur, 
tetapi tidak dilahirkan dari keluarga entrepreneur dan tidak 
dibesarkan dalam lingkungan entrepreneur.

 Pada bagian ini akan dibahas bagaimana proses 
menetaskan bisnis dan aspek-aspek apa saja yang berpengaruh 
dalam memulai bisnis.

Mindset: Penting! Penting!
 Mindset adalah pola pikir seseorang yang dapat 

terbentuk oleh berbagai faktor, misalnya pendidikan, 
pengalaman, dan latar belakang lainnya yang memengaruhi 
bagaimana seseorang memandang sesuatu. Oleh karena 
itu, mindset akan menentukan perilaku ke depan ke mana 
seseorang akan bertindak dan mengambil keputusan.
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Seseorang yang memilih untuk mengikuti pendidikan 
entrepreneurship tidak mungkin berhasil menjadi entrepreneur 
tanpa perubahan mindset. Pengalaman peneliti menunjukkan 
bahwa mindset merupakan faktor yang sangat menentukan 
keberhasilan seseorang untuk menjadi entrepreneur. Mindset 

dapat memengaruhi seseorang 
agar mampu “jatuh bangun”, 
mencoba dan mencoba lagi 
untuk terus berbisnis serta 
pantang menyerah. Mindset 
membuat seseorang gigih dan 

mau untuk menantang risiko yang dihadapi. Artinya, tanpa 
mindset entrepreneur, maka seseorang mustahil menjadi 
entrepreneur. 

Coba bayangkan jika seseorang memiliki orang tua 
yang berprofesi menjadi karyawan atau pegawai negeri, 
maka hampir sebagian besar anak mereka pasti ingin 
menjadi karyawan atau pegawai negeri. Demikian juga jika 
orang tua adalah pengusaha, maka biasanya anaknya akan 
jadi pengusaha. Mindset tersebut dibentuk dari keluarga dan 
lingkungan sekitar yang kemudian membingkai anak untuk 
menjadi seperti apa saat dewasa nanti. Artinya, jika mindset 
seseorang dapat diubah, maka tidak mustahil dia akan mampu 
keluar dari zona nyaman dan masuk ke zona penuh dengan 
risiko, yaitu zona entrepreneur.

Pengalaman penulis selama lebih dari 10 tahun dalam 
pendidikan entrepreneurship menemukan betapa sulitnya 
mengubah mindset menjadi entrepreneur, bahkan anak-anak 
pengusaha pun ternyata SULIT sekali dilatih menjadi 

Mindset menentukan apakah 
seseorang dapat menjadi 

entrepreneur...
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entrepreneur. Pengamatan penulis menemukan bahwa 
penyebab hambatan tersebut adalah faktor karakter. Seseorang 
yang sudah berada di zona sangat nyaman akan sulit untuk 
menjadi orang yang persistent 
dan “tahan banting”, padahal 
dalam proses pendidikan 
entrepreneur dua karakter ter-
sebut adalah karakter yang 
penting.

Proses mengubah mindset 
merupakan tantangan terberat di awal 
pendidikan entrepreneurship. Salah 
satu cara yang menurut pengalaman 
penulis cukup efektif, yaitu dengan 
memberikan banyak inspirasi kepada 

calon entrepreneur. Inspirasi bertujuan untuk membuat pola 
pikir yang baru. Diharapkan dengan mendapat banyak 
inspirasi, maka seseorang akan memiliki pola pikir diri sendiri 
yang baru. Beberapa contoh inspirasi, yaitu mengundang para 
entrepreneur untuk sharing pengalaman hidup yang dilanjutkan 
dengan membuat refl eksi tentang pengalaman hidup tersebut. 
Inspirasi juga dilakukan melalui diskusi intensif dengan 
entrepreneur atau seseorang yang mempelajari 
entrepreneurship. Sistem yang mengorganisir bagaimana 
mata kuliah atau mata pelajaran dikombinasikan dengan 
aspek-aspek entrepreneurship akan sangat membantu dalam 
memahami mengenai entrepreneurship. Salah satu hal sering 

Karakter merupakan aspek 
pen  ng untuk seorang 

entrepreneur...

Gambar 3.1 Poster Ni Luh Jelantik ketika 
Diundang ke UC untuk 
Memberikan Inspirasi kepada 
Calon Entrepreneur
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kali dapat menginspirasi adalah ketika seseorang yang dikenal 
(teman, saudara, dan sebagainya), berhasil menjadi 
entrepreneur dan berbicara mengenai pengalaman-
pengalaman mereka, baik ketika masih mengikuti pendidikan 
entrepreneurship maupun saat benar-benar terjun di dunia 
bisnis setelah lulus. Kunjungan ke lokasi-lokasi bisnis juga 
merupakan salah satu upaya untuk menginspirasi seseorang 
dalam rangka memahami entrepreneurship.  Pengalaman 
memperlihatkan bahwa proses 
inspirasi tersebut berjalan secara 
perlahan, tetapi dapat meme-
ngaruhi pola pikir seseorang 
terutama jika ada “testimoni” 
dari orang yang sukses menjadi 
entrepreneur. Salah satu tanda 
bagaimana calon entrepreneur mulai terinspirasi adalah 
mereka mulai sedikit demi sedikit memiliki passion pada 
bisnis. 

“Passion” Tidak Selalu Tumbuh dengan 
Sendirinya

Salah satu perjuangan dalam memulai pendidikan 
entrepreneurship adalah bagaimana menumbuhkan passion. 
Menumbuhkan passion harus dilakukan di awal pendidikan 
entrepreneurship. Passion begitu penting dimiliki seseorang 
untuk menjadi entrepreneurship. Passion akan membuat 
seseorang bertahan terus-menerus menggeluti apa yang 
menjadi hasratnya. 

Passion juga yang akan mendorong seseorang untuk 
terus-menerus mencari informasi tentang bagaimana 

Inspirasi pen  ng untuk 
seseorang dapat menjadi 

entrepreneur...
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mengembangkan bisnis bahkan teknologi agar bisnisnya dapat 
berjalan maju. Thomas Alfa Edison dengan ribuan percobaannya 
berhasil menciptakan inovasi yang berdampak bagi dunia 
hingga saat ini. Hasrat untuk terus berinovasi mengantarkannya 
menjadi salah satu inovator dunia sampai saat ini. Steve Job 
mampu untuk “menciptakan” 
masa depan melalui produk-
produk yang diluncurkannya, 
bahkan visinya sampai saat ini 
masih diteruskan oleh penerus-
penerusnya. Sampai akhir hayat-
nya, Steve Job masih terus ber-
inovasi. Mohamad Yunus dengan 
Grameen Bank (Bank for the Poor) 
di Bangladesh mampu untuk men-
ciptakan social entrepreneurship 
yang begitu berdampak besar 
bagi ekonomi Bangladesh hingga 
memperoleh hadiah Nobel. 

Kemudian dari Indonesia kita mengenal Gojek yang 
didirikan oleh Nadiem Makarim. Hasratnya untuk menolong 
para tukang ojek membuatnya melakukan inovasi melalui 
teknologi, sehingga para tukang ojek yang sebelumnya 
hanya menunggu pelanggan saja, kini menjadi tukang ojek 
yang dicari pelanggan. Berikutnya dari Malang ada dr. Gamal 
Albinsaid yang dikenal melalui karyanya berupa Klinik Asuransi 
Premi Sampah. Melalui social entrepreneurship-nya, dr. Gamal 
memiliki program untuk para warga yang tidak mampu bisa 
memeriksakan kesehatan dengan tanpa membayar uang, 
tetapi ditukar dengan sampah.      

Gambar 3.2 Mohamad Yunus saat 
Memperoleh Hadiah 
Nobel (Sumber dari 
Google Image)
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Gambar 3.3 dr. Gamal Albinsaid saat 
menjadi Pembicara di UC 
untuk nginspirasi Calon 
Entrepreneur (Sumber dari 
Google Image)

Atas prestasinya tersebut, dr. 
Gamal memperoleh penghargaan 
dari pemerintah Inggris. 

Passion merupakan salah 
satu faktor penting seorang entre-
preneur menekuni bidangnya, se-
hingga dampak dari inovasinya 
sangat besar untuk masyarakat. 

Passion dan persistent tam-
paknya tidak bisa dipisahkan, 
karena passion akan mendorong 
seseorang untuk gigih akan apa 
yang sedang digelutinya sampai 
sukses. Sementara itu, persistent 
tanpa passion membuat sese-

orang tidak akan menemukan “nilai” dari apa yang digelutinya. 
Persistent tanpa passion akan membuat seseorang cepat 
untuk menyerah dan putus asa. 

Hasil studi mengungkapkan ada beberapa cara untuk 
menumbuhkan passion seseorang. Misalnya beberapa cara 
tersebut, yaitu menggali terus-menerus apa yang menjadi 
minat seseorang. Galilah dengan mengajak berdiskusi, baik 
secara berkelompok maupun individu. Proses ini memerlukan 
diskusi yang intensif dan berulang kali. Biasanya ada tiga 
proses, yaitu proses brainstorming untuk memunculkan passion 
seseorang. Kebanyakan seseorang sulit sekali menemukan 

Passion dan persistent adalah 
dua karakter pen  ng seorang 

entrepreneur...
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passion untuk dirinya sendiri, sebaliknya mudah untuk melihat 
passion orang lain. Setelah melalui diskusi yang intensif, maka 
biasanya passion tersebut akan muncul. Selanjutnya, perlu 
untuk pemantapan passion tersebut apakah bisa dilakukan 
atau tidak bisa dilakukan dengan segera. Diskusi “kelayakan” 
eksekusi merupakan tahapan akhir sebelum passion yang 
menjadi ide akan diimplementasikan. Oleh karena itu, 
sebaiknya ketika akan mengeksekusi harus dipertimbangkan 
dengan baik untuk mengurangi risiko coba-coba bisnis. 

Cara berikutnya adalah meminta untuk melakukan 
eksperimen terhadap apa yang dikatakan sebagai passion 
mereka. Misalnya sebagai contoh ketika ada seseorang yang 
memiliki passion membuat roti, maka mintalah dia untuk 
bereksperimen dengan roti tersebut agar benar-benar passion 
tersebut dapat menjadi ide yang nyata. Proses ini dapat juga 
disebut dengan proses prototyping. Penting untuk dipahami 
bagaimana passion begitu penting karena jika seseorang 
memiliki passion, maka mereka akan mengerjakan proyek 
bisnis mereka dengan 
sungguh-sungguh dan pen-
uh totalitas. Kesungguhan 
ini adalah salah satu modal 
bagi para calon entrepreneur 
untuk berhasil dalam proyek 
bisnis mereka. 

 Cara berikutnya 
adalah menggunakan pen-
dekatan kekuatan internal. 
Melalui pendekatan ini se-

Gambar 3.4 Mahasiswa UC Melakukan 
Company Vision untuk 
Menambah Wawasan 
Entrepreneurship
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seorang (melalui proses diskusi yang panjang) mengidentifi kasi 
apa saja yang menjadi kekuatan, keuntungan atau bahkan 
hobi mereka. Misalnya sebagai contoh jika memiliki kekuatan 
dalam bidang desain baju, maka arahkanlah untuk berbisnis 
fashion beserta turunan-turunannya. Melalui strategi ini, maka 
seseorang akan melakukan bisnis sesuai dengan keahlian dan 
passion yang mereka 
miliki. Harapannya 
dengan menerapkan 
strategi ini agar dapat 
termotivasi dan lebih 
dapat bekerja keras 
karena bisnis yang 
mereka pilih adalah 
bisnis yang sesuai 
dengan kondisi mereka. Gambar 3.5 Acara Talk S how di UC oleh 

Entrepreneur yang Sukses 

Salah satu ciri khas seorang entrepreneur adalah 
menemukan, mencari, dan mencipta sesuatu yang 
memiliki NILAI, di mana NILAI tersebut berdampak 

positif untuk dirinya  dan masyarakat luas.
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MEMBIMBING 
BISNIS

BAB 4

“The capacity to learn is a gi  ; the ability to learn is a 
skill; the willingness to learn is a choice.” 
(Brian Herbert)

 Setelah menetaskan bisnis, maka tugas selanjutnya 
adalah bagaimana membimbing calon entrepreneur agar 
dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Proses pembimbingan begitu penting karena melalui proses ini 
mendukung calon entrepreneur dalam meningkatkan intensi 
berwirausaha. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap 
tahapan, yaitu tahapan memulai 
bisnis dan membimbing bisnis 
memiliki tantangannya masing-
masing. Tantangan terbesar 
adalah membuat calon entre-
preneur untuk memulai bisnis, 
yaitu bagaimana mengubah mind-
set mereka? Dengan demikian, 
tantangan bagaimana membim-

Pembimbing dan proses 
pembimbingan yang 

interak  f adalah salah 
satu kunci pen  ng dalam 

pendidikan kewirausahaan

-Radianto-
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bing proyek bisnis calon entrepreneur terletak pada bagaimana 
bisnis yang baru dimulai harus memiliki kinerja yang 
meningkat. Daya tahan, kesabaran, keterampilan, pengetahuan 
yang tinggi, waktu, tenaga serta semangat sangat menentukan 
proses pembimbingan. Proyek bisnis yang dijalankan calon 
entrepreneur merupakan proyek nyata, sehingga pembimbing 
tertantang untuk membuat proyek bisnis calon entrepreneur 
berhasil. Penyebabnya karena untuk mendirikan bisnis tersebut 
calon entrepreneur menyerahkan dana pribadi mereka. Mereka 
masih belum memahami bagaimana berbisnis, sehingga peran 
pembimbing merupakan faktor kunci keberhasilan bisnis calon 
entrepreneur sekaligus pendidikan kewirausahaan. 

 Proses pembimbingan harus melalui langkah demi 
langkah (step by step). Jangan melakukan pembimbingan 
dengan terburu-buru. Artinya, dengan pola seperti itu 
kelompok bisnis calon entrepreneur menjadi paham apa 
yang disampaikan oleh pembimbing. Pastikan peserta didik 
menangkap maksud dan tujuan pembimbing. Artinya, jika 
masih belum paham juga lakukan berulang-ulang. 

 Pastikanlah proses pembimbingan dilakukan dengan 
sistemik dan terstruktur. Hal ini akan berdampak positif bagi 
pemahaman calon entrepreneur. Memberikan target yang 
“meloncat” tidak akan memberikan dampak baik bagi proyek 
bisnis calon entrepreneur. Sebaliknya, demikian juga dengan 
tidak pernah menaikkan target, sama buruknya dengan 
memberikan target yang tidak realistis dan tanpa alasan. 

Berikutnya, sebagai contoh ketika menaikkan target 
kuantitas barang terjualnya, maka mereka meningkatkan 
jumlahnya secara bertahap, misalnya dari 20 unit penjualan 
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menuju 30 unit penjualan. Tentunya dengan waktu tertentu, 
misalnya satu minggu atau setiap tiga minggu harus meningkat. 
Sepertinya hal tersebut mudah, tetapi ternyata tidak semudah 
yang dibayangkan. Ternyata masih ada calon entrepreneur 
yang masih sulit untuk meningkatkan kinerja penjualan 
mereka, sehingga ada cara lain 
yang dapat diterapkan. Caranya 
adalah secara persuasif, pembim-
bing “menyadarkan” mereka 
bahwa apakah yang mereka 
capai saat ini dapat mencukupi 
kebutuhan hidup mereka? Calon 
entrepreneur diminta untuk meng-
hitung kebutuhan pokoknya se-
tiap bulan. Kemudian, ketika 
mereka sudah menghitung kebutuhan pokok mereka satu 
bulan, maka pembimbing akan membandingkan dengan omzet 
yang mereka peroleh. Berikutnya, jika ternyata pengeluaran 
calon entrepreneur lebih besar dibanding omzet yang mereka 
peroleh, maka biasanya mereka dapat disadarkan bahwa 
usaha mereka masih kurang keras untuk mencapai target 
yang ditentukan. Cara seperti ini sering kali berhasil 
menyemangati calon entrepreneur untuk meningkatkan 
kinerjanya.

Harus diingat juga bahwa potensi, kemampuan, dan 
talenta setiap calon entrepreneur dalam satu kelompok tidaklah 
sama. Namun demikian, harus dimengerti bahwa setiap 
calon entrepreneur pasti punya kelebihan masing-masing 
sekaligus memiliki kelemahan. Permasalahannya adalah 
seorang pembimbing harus bisa mengorganisir kekuatan 

Se  ap calon entrepreneur 
punya talenta, potensi, dan 
kemampuan berbeda. Tapi 
semua berharga dan patut 

diperjuangkan!!

-Radianto-
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dan kelemahan calon entrepreneur menjadi tim yang utuh, 
kompak, dan sinergis.

Jangan pernah mengutamakan orang tertentu, 
sebaliknya jangan pernah “memandang rendah” orang lain. 
Sikap objektif dan keingintahuan yang besar kepada kelompok 
bisnis akan memberikan keun-
tungan. Seorang pembimbing 
juga wajib untuk mengetahui 
latar belakang calon entre-
preneur, baik keluarga, teman-
teman, komunitas, asal-usul, 
dan informasi lainnya, sehingga 
suatu saat ketika ada persoalan 
yang muncul, pembimbing akan 
lebih mudah untuk menyele-
saikannya.

 Pembimbing tidak boleh membeda-bedakan didasarkan 
oleh SARA! Hal ini sangat penting karena semua suku, 
agama, ras dan golongan apapun memiliki kesempatan yang 
sama untuk menjadi entrepreneur. Artinya, jika memang 
pembimbing tidak bisa untuk mengatasi SARA, maka lebih 
baik jangan pernah menjadi pembimbing proyek bisnis calon 
entrepreneur. 

 Salah satu tantangan yang sering kali dihadapi oleh 
pembimbing adalah setiap bisnis calon entrepreneur memiliki 
kondisi yang berbeda. Setiap kelompok memiliki kinerja yang 
berbeda-beda tergantung dari banyak hal, misalnya jenis 
bisnisnya berbeda memiliki kinerja berbeda. Bisnis makanan 
berbeda dengan bisnis pabrikasi dan berbeda juga dengan 

semakin  nggi dukungan 
pada calon entrepreneur, 
berdampak pada semakin 
 nggi rasa percaya diri dan 
kematangan mental, yang 
akhirnya berdampak pada 
semakin  nggi niat untuk 

berwirausaha
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bisnis renovasi rumah. Bisnis makanan pun dapat berbeda-
beda tergantung dari model bisnisnya, misalnya membuka 
warung makan akan berbeda dengan berbisnis roti yang 
dititipkan di toko-toko roti. Oleh karena itu, pada setiap bisnis 
yang spesifi k sebenarnya mereka memiliki kebutuhan yang 
spesifi k pula. Artinya, dengan memberikan bimbingan spesifi k 
sebenarnya menolong calon entrepreneur yang memiliki 
kekhasannya masing-masing. Sarwoko (2011) menyatakan 
bahwa  semakin tinggi dukungan pada calon entrepreneur 
berdampak pada semakin tinggi rasa percaya diri dan 
kematangan mental yang akhirnya berdampak pada semakin 
tinggi niat untuk berwirausaha. 

Stimulan sangat dibutuhkan oleh setiap bisnis calon 
entrepreneur. Banyak kejadian menarik muncul ketika memulai 
bisnis. Ada yang tidak tahu apa 
yang harus mereka kerjakan, 
ada pula yang sudah tahu 
tugasnya tetapi bingung untuk 
mengeksekusi. Merespons hal 
tersebut, maka sebaiknya pem-
bimbing memberikan stimulasi 
kepada calon entrepreneur me-
lalui pertanyaan-pertanyaan yang 
tepat. 

Salah satu kunci sukses dalam proses memberikan 
pertanyaan adalah pembimbing mampu memberikan “powerful 
question”, yaitu pertanyaan-pertanyaan mendalam dan tepat 
sasaran, sehingga menyadarkan calon entrepreneur untuk 
bangkit mengerjakan bisnisnya. Biasanya para pembimbing 

Pembimbing bukan “dewa” 
yang tahu segalanya. 
Pembimbing adalah 

orang yang tahu mencari 
pengetahuan

-Radianto-
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yang mampu memberikan “powerful question” adalah semua 
pembimbing yang fokus pada proses bisnis calon entrepreneur. 
Artinya, dengan mereka fokus pada proses bisnis, mereka akan 
memahami secara mendalam permasalahan apa yang dialami 
oleh kelompok bisnis calon entrepreneur. Alih-alih pembimbing 
memecahkan masalah bisnis calon entrepreneur, mereka lebih 
cenderung untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan tajam 
kepada kelompok bisnis calon entrepreneur, sehingga melalui 
metode tersebut calon entrepreneur akan lebih termotivasi 
untuk bekerja dan memperbaiki bisnisnya. Metode tersebut 
juga akan memberdayakan potensi calon entrepreneur karena 
melalui pertanyaan yang tajam, pembimbing akan mampu 
untuk memunculkan ide atau gagasan dari calon entrepreneur 
untuk bisnisnya sendiri. Proses ini mirip dengan strategi 
coaching, di mana dalam strategi coaching pemecahan masalah 
bukan berasal dari coach, tetapi dari coachee. Coach hanya 
berusaha untuk membantu memberikan pertanyaan agar 
coachee dapat berpikir kritis dan mampu untuk melakukan 
revisi tersebut.

 Tantangan lainnya adalah ketika calon entrepreneur 
meminta nasihat, namun apa yang ditanyakan oleh calon 
entrepreneur bukan merupakan kepakaran dari pembimbing. 
Penulis yakin hal ini tentu akan membuat pembimbing panik, 
bingung, bahkan mungkin dapat menjadi kurang percaya diri!! 
Tidak perlu khawatir karena ada cara yang dapat mengatasi 
hal tersebut.

Pertama, bersikaplah tenang dan informasikan dengan 
baik bahwa pembimbing akan mempelajari pertanyaan 
tersebut serta mencari tahu apa jawabannya. 
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Kedua, pembimbing dapat menginformasikan kepada 
calon entrepreneur bahwa ada pakar yang dapat dimintai 
bantuan untuk menjawab pertanyaan mereka.

Kejadian ini sering terjadi, misalnya ada kelompok 
calon entrepreneur yang ingin memiliki kemampuan 
bernegosiasi untuk memenangkan tender tertentu. Kebetulan 
pembimbingnya tidak memiliki kemampuan bernegosiasi. 
Selanjutnya, pembimbing tersebut mengirimkan calon 
entrepreneur-nya kepada mentor yang ahli bernegosiasi. 
Contoh tersebut sering kali berhasil memecahkan masalah 
bisnis calon entrepreneur dan dapat dijadikan model untuk 
pemecahan masalah.

Dampak positif dari pemecahan masalah ini adalah 
calon entrepreneur langsung dimentor oleh pakar yang tepat, 
akan memiliki relasi yang lebih luas dan dapat memperoleh 
wawasan praktis (best practice insight).

Bagaimana Membimbing Proyek Bisnis?
Proses membimbing proyek bisnis dapat dilakukan 

dengan berbagai metode. Metode tersebut tergantung 
dari pengalaman pembimbing 
dan biasanya bagaimana 
pembimbing itu sendiri pernah 
dibimbing oleh orang lain. Bagian 
ini penulis ingin membagikan 
tips membimbing proyek bisnis 
calon entrepreneur yang sudah 
dijalankan bertahun-tahun de-

Tidak pernah ada metode 
sempurna…, yang 

bisa dilakukan adalah 
berusaha untuk mencapai 

kesempurnaan

-Radianto-
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ngan beberapa perbaikan. Tidak ada metode sempurna, yang 
ada adalah metode yang terus disempurnakan sesuai dengan 
konteksnya. 

Metode pembimbingan proyek bisnis tidak bisa 
digeneralisasi karena banyak faktor yang memengaruhinya. 
Hal yang bisa dilakukan adalah metode tersebut apakah 
memiliki kemampuan untuk ditransfer ke kasus lain yang 
serupa (transferability)? Oleh karena itu, metode yang penulis 
berikan ini dapat disesuaikan dengan konteks yang berbeda.

1. Buatlah Perencanaan Bersama

Calon entrepreneur lebih nyaman jika pembimbing 
membuat perencanaan bersama-sama. Ada diskusi antara 
pembimbing dan calon entrepreneur yang mengerucut 
pada tujuan maupun target pencapaian serta tahapan 
yang disepakati. Metode partisipatif dalam menyusun 
perencanaan akan memotivasi calon entrepreneur untuk 
komitmen terhadap tujuan, target, dan pencapaiannya. 
Penulis meneliti dan menemukan bahwa kesepakatan 
bersama lebih efektif dalam mencapai tujuan yang 
direncanakan serta memiliki probabilitas keberhasilan 
bisnis lebih tinggi.

2. Pendekatan Berbeda-beda

Setiap industri memiliki kekhasan yang berbeda-
beda, demikian juga setiap kelompok bisnis memiliki 
kekhasan yang berbeda-beda. 

Pembimbing tidak bisa menggeneralisasi 
permasalahan untuk seluruh kasus bisnis calon 
entrepreneur. Oleh karena itu, pembimbing harus memiliki 
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strategi berbeda untuk setiap kasus bisnis yang berbeda. 
Pengalaman dalam membimbing menunjukkan setiap 
kelompok memiliki masalah sendiri-sendiri, sehingga sering 
kali pembimbing harus menyelesaikan masalah kasus per 
kasus. Di samping itu, calon entrepreneur yang berbeda 
juga harus diperlakukan berbeda pula. Oleh karena itu, 
seorang pembimbing harus kreatif dalam membimbing 
calon entrepreneur.

Berikutnya, jika membimbing dua kelompok 
bisnis yang sama rajinnya, maka cobalah menggunakan 
pendekatan yang sama! Pengalaman menunjukkan hanya 
salah satu yang berhasil, sedangkan yang lain tidak. Kenapa? 
Sebabnya karena keduanya unik. Apalagi membimbing 
dua kelompok bisnis rajin dan malas, pasti jauh berbeda 
cara pendekatannya. Ada yang hanya seminggu sekali 
konsultasi tetapi jalannya sudah seperti roket! Ada yang 
seminggu sampai empat kali bimbingan, namun jalannya 
seperti kura-kura. Bahkan ada yang hanya dimonitor 
lewat media sosial serta bisnisnya begitu kencang, tetapi 
ada yang dimonitor lewat media sosial juga tetapi malah 
menghilang.

Pembimbing harus mampu untuk melakukan 
pemetaan terhadap calon entrepreneur dan 
permasalahannya, sehingga mampu untuk melakukan 
pendekatan secara berbeda-beda untuk setiap kelompok. 
Pastikan “gaya” membimbing sesuai dengan kebutuhan 
calon entrepreneur.
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3. Selalu Melakukan Monitoring

Pembimbing harus selalu melakukan monitoring 
dengan menggunakan berbagai cara. Monitoring dibagi 
dua, yaitu monitoring langsung dan tidak langsung.

Monitoring langsung dilakukan secara langsung, 
misalnya melihat kondisi bisnis calon entrepreneur; 
meninjau lokasi bisnis; melihat perkembangan bisnis 
melalui produk dan jasa yang dihasilkan calon entrepreneur; 
menghubungi calon entrepreneur  via telepon, e-mail, 
Whatsapp, BlackBerry Messenger, dan lain-lain. Sementara 
itu, monitoring tidak langsung dilakukan melalui dokumen-
dokumen, seperti laporan perkembangan yang dikumpulan 
calon entrepreneur; foto-foto di media masa dan media 
sosial; serta dokumentasi lainnya yang dapat dicek silang 
dengan monitoring langsung. Monitoring juga dapat 
dilakukan melalui rekan, kerabat atau keluarga calon 
entrepreneur mengenai bagaimana calon entrepreneur 
mengerjakan proyek bisnisnya.

Monitoring memegang peranan yang sangat penting 
dalam membimbing bisnis calon entrepreneur. Monitoring 
dapat dilakukan setiap saat tidak ada keharusan untuk 
kapan, namun usahakan 
seminggu sekali minimal 
harus melakukan monitoring. 
Ada baiknya sekali waktu 
lakukan kunjungan men-
dadak, sehingga dapat me-
ngetahui apakah bisnis 
berjalan atau tidak berjalan. 

Pas  kan “gaya” membimbing 
sesuai dengan kebutuhan 

calon entrepreneur

-Radianto-
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Biasanya bila calon entrepreneur dikunjungi secara 
mendadak ternyata tidak siap, maka mereka akan 
“tersadar” bahwa sebenarnya mereka diawasi oleh 
pembimbing. Selanjutnya calon entrepreneur akan 
mengubah perilaku dan serius mengelola bisnisnya. Namun 
demikian, jika itu tidak terjadi, maka sebaiknya calon 
entrepreneur bersangkutan diajak berdiskusi untuk kembali 
mengingatkan komitmen yang sudah disepakati dan 
selanjutnya kembali mengatur dari awal tahapan-tahapan 
bisnis apa yang sebaiknya dilakukan oleh kelompok bisnis 
tersebut. Mungkin terlalu berat untuk calon entrepreneur 
tersebut atau mungkin juga terlalu malas untuk melakukan 
bisnis dan yang paling berbahaya adalah mungkin tidak 
ada passion untuk melakukan bisnis. Nampaknya jenis 
calon entrepreneur yang terakhir tidak cocok menjadi 
entrepreneur, jadi tetaplah membimbing mereka! 
Kemungkinan besar calon entrepreneur tersebut beberapa 
tahun ke depan bisa muncul passion-nya dan menjadi 
entrepreneur. Ingat! Tidak semua yang anda bimbing 
langsung menjadi entrepreneur. Yakinlah beberapa tahun 
kemudian setelah mereka “melanglang buana” entah ke 
mana, jika memang jalannya, maka mereka akan menjadi 
entrepreneur. Oleh karena itu, tetaplah semangat dalam 
membimbing calon entrepreneur!
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4. Gunakan Proses Studi Kasus

Proses pembimbingan pada dasarnya 
menghubungkan gap antara konsep akademik dengan 
dunia praktis. Artinya, melalui pembimbingan diharapkan 
mengurangi “jurang” antara keduanya, sehingga calon 
entrepreneur dapat menghadapi dunia bisnis nyata 
dengan persiapan lebih baik. Salah satu pendekatan yang 
dapat dilakukan adalah pembimbing menggunakan studi 
kasus dalam proses pembimbingan. Proses studi kasus 
memungkinkan calon entrepreneur dekat dengan kondisi 
bisnis yang sebenarnya. Pembimbing dapat memberikan 
contoh-contoh studi kasus yang relevan dengan proyek 
bisnis atau masalah yang dihadapi oleh calon entrepreneur. 

Dengan demikian, jika pembimbing memiliki 
pengalaman yang relevan, maka akan menguatkan kualitas 
pembimbingan tersebut. Sementara itu, jika belum ada 
pengalaman, maka bisa mengambil dari dokumentasi, 
media masa, internet, buku teks, dan sumber lain yang 
relevan. Hal ini berarti seorang pembimbing harus mau 
belajar dan belajar terus.

5. Memberikan Deadline atau Target

Tentu sebagai alat pemotivasi, maka pembimbing 
harus memberikan target yang realistis dan memiliki 
alasan yang jelas. Deadline harus ditentukan sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari target. Artinya, seperti 
halnya target, deadline juga harus realistis. 

Target yang terlalu tinggi akan membuat calon 
entrepreneur demotivasi, sebaliknya target yang rendah 
membuat calon entrepreneur tidak bekerja dengan optimal. 



55

Deadline yang terlalu singkat akan mendemotivasi calon 
entrepreneur, sedangkan deadline yang terlalu panjang 
akan membuat calon entrepreneur tidak fokus dan tidak 
termotivasi.

Oleh karena itu, dengan menentukan deadline 
akan terlihat mana calon entrepreneur yang aktif proaktif 
dan mana yang malas. Calon entrepreneur yang malas 
kemungkinan belum menemukan “klik”, jadi teruslah 
membuat deadline. Target secara khusus akan dibahas di 
bagian lain buku ini.

6. Sharing Pengalaman

Seperti halnya pembimbing dapat menginspirasi 
dengan memberikan contoh lewat studi kasus, maka 
sharing pengalaman menunjukkan dapat menginspirasi 
calon entrepreneur.

Sharing pengalaman seperti halnya bercerita. 
Calon entrepreneur senang sekali mendengarkan cerita. 
Pengalaman yang dibagikan kepada calon entrepreneur 
tidak harus pengalaman pembimbing, namun pembimbing 
bisa mencari sumber dari buku, internet, rekan, dan sumber 
lainnya. Beberapa pengalaman yang bisa di-sharing-kan ke 
calon entrepreneur, misalnya bagaimana kesuksesan bisnis 
Starbucks, Jack Ma, Steve Job, McDonalds, Kentucky Fried 
Chicken, Es Teler 77, Chaerul Tanjung, Ciputra, Lippo Grup, 
Pecel Lele Lela, dan entrepreneur sukses lainnya. Jangan 
selalu menceritakan profi l entrepreneur dari luar negeri, 
tetapi carilah profi l entrepreneur dalam negeri pula supaya 
calon entrepreneur lebih terinspirasi. Namun demikian, 
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jika harus membangun mimpi besar, ceritakanlah tentang 
Coca Cola, Microsoft, Apple, Alibaba, Warren Buff et, dan 
tokoh terkenal lainnya.

Pastikan pengalaman yang diberikan kepada calon 
entrepreneur adalah pengalaman yang relevan.

7. Santai tapi Serius

Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya, yaitu 
proses pembimbingan sebaiknya dilakukan dengan santai 
tetapi serius. Calon entrepreneur tidak suka jika proses 
pembimbingan berjalan kaku dan tegang, karena ide-ide 
maupun pendapat yang kreatif tidak mungkin muncul. 
Buatlah suasana kondusif dengan memberikan cerita 
lucu atau apa pun yang membuat calon entrepreneur 
nyaman. Ketidaknyamanan akan membuat mereka tidak 
mau bercerita banyak dan yang lebih parah mereka tidak 
mau mengungkapkan masalahnya. Calon entrepreneur 
tidak senang dengan proses pembimbingan yang tegang 
atau “menakutkan”, nanti bisa saja ide-ide brilian mereka 
tidak terungkap. Sering kali malah proses pembimbingan 
informal menjadi proses pembimbingan yang efektif 
dibandingkan proses pembimbingan formal.

Hal yang harus dijaga oleh pembimbing adalah 
harus bersikap ramah dan bersahabat, tetapi tetap 
memiliki batasan jelas antara calon entrepreneur maupun 
pembimbing. Sering sekali ide-ide hebat muncul ketika 
saling berbicara serta berinteraksi. Namun demikian, 
ingatlah jangan terlalu dekat dengan calon entrepreneur, 
maksudnya jangan emosi anda terikat dengan calon 
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entrepreneur. Penulis memiliki prinsip, “I am friendly, but I 
am not your friend, I am your teacher…”

Tahapan penting setelah menggagas ataupun 
mengeksekusi ide yang kreatif dan inovatif adalah 

bagai mana membimbing bisnis. Membimbing adalah 
memberdayakan dan menemukan serta mengem-

bangkan potensi yang ada.
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TARGET: ALAT UNTUK 
MEMOTIVASI

BAB 5

“Don’t lower your expecta  ons to meet your 
performance. Raise your level of performance to 
meet your expecta  ons. Expect the best of yourself 
and then do what is necessary to make it a reality.” 
(Ralph Marston)

Indikator kinerja bisnis 
merupakan langkah awal agar 
bisnis calon entrepreneur dapat 
terukur pencapaiannya. Harus 
ada alat lain yang digunakan un-
tuk mencapai indikator-indikator 
yang telah ditetapkan, sehingga 
proses pendidikan berjalan maju. 

Diperlukan sarana agar calon entrepreneur dapat termotivasi 
untuk mengerjakan bisnis mereka, bahkan mengembangkan 
bisnis tersebut. Target akan memberikan arah bisnis. Target 
yang berbeda akan membuat arah bisnis berbeda. Kemudian, 
sebagai contoh, jika sekelompok bisnis calon entrepreneur 
diberikan target jumlah omzet, maka akan berbeda dengan 
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kelompok lain yang diberikan target inovasi produk. Target 
harus dibuat bertahap, baik dalam ukurannya maupun dalam 
jenisnya. Misalnya sebagai contoh, awal mendirikan bisnis, 
maka calon entrepreneur ditarget untuk dapat menjual ke 
konsumen di lingkungannya. Selanjutnya, calon entrepreneur 
ditarget untuk memperoleh omzet tertentu. Pada saat bisnis 
sudah mulai berjalan dengan baik, maka calon entrepreneur 
diberikan target untuk melakukan inovasi produknya. 
Penetapan target harus mempertimbangkan banyak aspek, 
seperti konteks lingkungan, jenis bisnis, kemampuan calon 
entrepreneur, dan aspek-aspek lainnya.

Bukti empiris menunjukkan bahwa target merupakan 
cara ampuh untuk meningkatkan motivasi calon entrepreneur. 
Melalui target, maka bisnis 
calon entrepreneur akan lebih 
fokus, sehingga mereka mampu 
mengarahkan sumber dayanya. 
Target yang memotivasi para 
calon entrepreneur adalah tar-
get yang ditetapkan secara ber-
sama-sama antara fasilitator dan calon entrepreneur. Calon 
entrepreneur lebih termotivasi ketika target yang dicapai 
didiskusikan, sebaliknya ketika target yang ditetapkan berasal 
dari fasilitator, maka calon entrepreneur kurang termotivasi. 
Hal ini sudah dibuktikan pada proyek bisnis calon entrepreneur. 

 Proses dalam merumuskan target tidak mudah karena 
harus ditentukan jenis dan ukurannya. Faktor pengalaman 
masa lalu dapat memberikan kontribusi pada penetapan target 
yang tepat. Sebaiknya target jangan hanya melihat aspek 

Target merupakan salah 
satu alat yang ampuh untuk 

meningkatkan mo  vasi



61

keuangan saja, namun juga aspek nonkeuangan. Pastikan 
target dapat dicapai, namun dapat juga target dinaikkan di 
atas potensi calon entrepreneur supaya ada dorongan yang 
lebih kuat untuk mencapainya.

Jenis-Jenis Target
Target dibagi dua jenis, yaitu target keuangan dan 

target nonkeuangan. Target keuangan mencakup penjualan/
omzet dan laba. Sementara itu, target nonkeuangan mencakup 
relasi, saluran distribusi, publikasi, dan aspek lainnya di luar 
aspek keuangan. Penentuan target sangat penting untuk 
keberhasilan proyek bisnis calon entrepreneur. Proyek bisnis 
yang tidak memiliki target tidak akan pernah berhasil, 
kalaupun bisa bertahan pasti tidak memiliki kinerja baik dan 

tidak bisa bertahan lama. Dalam 
proses awal bisnis rintisan, target 
yang lebih cocok adalah target 
nonkeuangan, selanjutnya da-
pat diberikan kombinasi target 
keuangan dan nonkeuangan. 

Penentuan target biasanya dilihat dari tujuan dan 
sasaran pendidikan tersebut. Sasaran adalah ekspansi, maka 
target dapat menggunakan omzet. Sasaran adalah terciptanya 
inovasi, maka targetnya adalah inovasi. Sasarannya adalah 
memperkenalkan bisnis pada masyarakat luas, maka targetnya 
harus mampu melakukan promosi melalui media. Penentuan 
target juga berhubungan dengan jenis industri, misalnya bisnis 
kontraktor tentu berbeda dengan bisnis dagang atau kuliner.

Target yang ideal adalah 
kombinasi target keuangan 

dan target nonkeuangan
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Selanjutnya, setelah adanya kesepakatan bentuk target, 
maka dilanjutkan dengan seberapa besar target tersebut akan 
dicapai. Biasanya proses ini lebih sulit dan lama dibandingkan 
dengan penetapan target. Sering kali calon entrepreneur harus 
berdiskusi dengan mendalam untuk memutuskan ukuran 
target yang akan dicapai. 

Setelah fasilitator menginspirasi calon entrepreneur 
supaya passion mereka muncul serta menentukan target, 
kemudian fasilitator harus menentukan indikator kinerja 
proyek bisnis calon entrepreneur dalam rangka mengendalikan 
proyek bisnis mereka.

“Target”: Aspek Paling Penting di Proyek Bisnis
Target akan meningkatkan kreativitas dan inovasi 

dalam banyak aspek seperti pemasaran dan produksi. 
Kemudian, sebagai contoh, pernah ada kelompok bisnis yang 
memiliki kinerja bagus selama beberapa semester. Pada 
awalnya mereka hanya memiliki satu buah jenis produk, 
namun setelah tiga periode mereka memiliki lebih dari satu 
produk dan segmen pasar yang berbeda. Laporan yang 
disajikan ternyata memperlihatkan bagaimana mereka mulai 
meningkat penjualannya ketika diberikan target. Selanjutnya, 
periode berikutnya omzet me-
reka kembali meningkat, hal ter-
sebut ternyata dipicu oleh varian 
produk baru yang mereka jual ke 
pasar. Mereka mengungkapkan 
bahwa ketika target dinaikkan 
ternyata pasar merespons cukup baik, bahkan pasar meminta 

Target akan meningkatkan 
krea  vitas dan inovasi
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varian lain. Hal ini membuat calon entrepreneur harus kreatif 
untuk membuat produk dengan varian berbeda dan jumlah 
yang sesuai dengan permintaan pasar. Berikutnya, ketika 
penulis mencoba untuk berdiskusi dengan mereka, 
terungkaplah satu jawaban bahwa tanpa target tidak mungkin 
omzet meningkat. Tanpa target, mereka tidak akan pernah 
kreatif dan berpikir serta berusaha untuk menciptakan varian 
produk baru. Tanpa target, mereka akan mengerjakan proyek 
bisnis apa adanya. Target seperti halnya bensin bagi kendaraan 
bermotor yang menjadi sumber daya untuk meningkatkan laju 
kendaraan bisnis mereka.

Target harus memiliki alasan latar belakang yang jelas, 
sehingga membuat proyek bisnis terarah dan dapat diukur 
kinerjanya. Misalnya sebagai contoh ketika target berupa 
omzet ditetapkan meningkat secara bertahap, maka calon 
entrepreneur memahami bahwa mereka diarahkan untuk 
menjalani proses dengan baik dan benar, tidak ada proses 
yang instan. Mereka juga belajar 
bahwa untuk meningkatkan 
pangsa pasar, maka diperlukan 
waktu untuk memperkenalkan 
produk mereka ke target 
pelanggan yang tepat melalui 
edukasi pasar. Hal tersebut 
apabila dilakukan dengan tekun 
pasti akan meningkatkan omzet secara bertahap. Berbeda jika 
penetapan target tanpa alasan yang jelas, maka akan membuat 
demotivasi bagi para calon entrepreneur. Target yang realistis 
tanpa alasan jelas tidak akan mendidik karena tidak akan 
terarah, apalagi target yang tidak realistis dan tanpa alasan 

Target yang realis  s, punya 
alasan yang jelas dan dapat 

dijangkau adalah target yang 
“mendidik”
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akan menyesatkan calon entrepreneur. Target yang tidak 
realistis tapi memiliki alasan yang kuat akan membuat calon 
entrepreneur tidak termotivasi. Sementara itu, target yang 
tidak jelas dan tidak realistis akan “menghancurkan” bisnis. 
Keseimbangan penetapan target yang realistis dan memiliki 
alasan jelas akan mengarahkan calon entrepreneur kepada 
tujuan organisasi.

Gambar 5.1 Penentuan Target Harus Realistis dan Jelas

Salah satu bentuk target realistis adalah target yang 
ditetapkan sesuai dengan bentuk bisnis atau karakteristik 
bidang usaha proyek bisnis. Target proyek bisnis yang menjual 
makanan tentu berbeda dengan yang menjual properti, 
demikian juga yang menjual produk stationary tentunya 
berbeda dengan yang menjual mobil. Contoh kasus sekelompok 
bisnis makanan yang ditarget omzet per bulan sebesar upah 
minimum regional dan rekannya berbisnis fashion premium 
dengan target yang sama, yaitu upah minimum regional. Dua 



65

bisnis berbeda dengan jenis dan ukuran target yang sama akan 
menimbulkan ketidakadilan. Kelompok bisnis yang menjual 
makanan akan berusaha untuk menjual makanan sebanyak-
banyaknya untuk memenuhi target, sedangkan kelompok 
yang berbisnis fashion dapat menjual beberapa produk saja 
untuk mencapai target. Hal tersebut tentu saja berdampak 
besar pada motivasi kelompok bisnis yang menjual makanan. 
Kelompok yang menjual makanan akhirnya demotivasi karena 
untuk memenuhi target tersebut mereka harus menjual 
puluhan hingga ratusan makanan. Sementara itu, rekan 
mereka yang memiliki bisnis fashion hanya menjual beberapa 
produk pakaian dengan harga premium sudah bisa mencapai 
target. 

Selanjutnya aspek penting dari adanya target adalah 
membuat calon entrepreneur tidak malas dalam mengerjakan 
proyek bisnisnya. Target sangat perlu untuk menyemangati 
calon entrepreneur agar terus mengerjakan proyek bisnisnya. 
Selain itu, pencapaian target juga menunjukkan bahwa mereka 
mampu untuk merespons tantangan proyek bisnis. Pencapaian 

target menunjukkan kemampuan 
untuk mencapai kinerja yang 
ditetapkan. Pencapaian target 
akan sampai pada pemahaman 
sampai sejauh mana kapasitas 
individu dalam berbisnis. Hal 
inilah yang menjadi kontribusi 
penting dalam pendidikan 

experiential based learning, yaitu calon entrepreneur belajar 
dari pengalaman dan pencapaian pengalaman tersebut 

Pencapaian target 
menunjukkan kemampuan 

untuk mencapai kinerja yang 
telah ditentukan
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merupakan salah satu ukuran keberhasilan pendidikan 
kewirausahaan. Kinerja bukan merupakan hasil dari individu 
atau kelompok orang, namun merupakan keberhasilan 
personel, tim maupun unit organisasi dalam mewujudkan 
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku 
yang diharapkan. Konsep ini sejalan dengan konsep 
pengendalian manajemen, yaitu mendorong personel untuk 
berperilaku sesuai yang diharapkan oleh organisasi (Merchant 
dan Stede, 2007). 

Tantangan dalam Memenuhi Target
 Target merupakan tantangan memberatkan, namun di 

satu sisi adalah alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, 
tanpa target bisnis akan “jalan di tempat”. Meskipun dalam 
penetapan target tersebut dilakukan secara partisipatif, namun 
ketika proses eksekusi ternyata tidak mudah. Misalnya sebagai 
contoh sebuah proyek bisnis menjual produk seharga di bawah 
Rp30.000,- dan kelompok bisnis tersebut memiliki target upah 
minimum regional. Bisa dibayangkan bahwa untuk menjual 
produk demi menutupi target memerlukan usaha yang begitu 
besar. Pengukuran kinerja yang tidak tepat akan memiliki dua 
dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif jika 
mereka melihat hal tersebut sebagai tantangan yang harus 
mereka atasi, namun dampak negatif adalah menjadi tidak 
termotivasi untuk mencapai target tersebut.

Tantangan berikutnya merupakan “turunan” dari 
dampak negatif, yaitu ketika individu tidak termotivasi, maka 
mereka memiliki pilihan apakah mereka akan melaporkan apa 
adanya atau akan memanipulasi laporan keuangan. Calon 
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Ke  ka anda memandang 
target adalah tantangan, 

maka anda akan maju, tetapi 
kalau anda memandangnya 
sebagai beban, maka anda 

akan terseok-seok

-Radianto-

entrepreneur akan memiliki 
kecenderungan melakukan peri-
laku menyimpang (dysfunctional 
behavioral). Ini adalah tan-
tangan, yaitu apakah akan ber-
perilaku negatif atau tetap men-
jaga perilaku menjunjung tinggi 
etika, yaitu melaporkan apa ada-
nya. Temuan menarik dari pene-
litian penulis memperlihatkan 
bahwa individu tidak perlu 

“diajari” untuk berlaku curang karena mereka nampaknya 
sudah memiliki sifat tersebut, terutama ketika berada dalam 
tekanan. Sebuah kelompok bisnis menyatakan bahwa untuk 
memenuhi target bulan ini mereka “menggeser” piutang bulan 
depan ke bulan ini. Mereka menganggap bahwa hal tersebut 
tidak menjadi masalah karena mereka berpendapat pendapatan 
bisa diperhitungkan kapan saja. Hal tersebut tentu saja salah 
karena dengan demikian mereka melakukan perataan laba 
tanpa mereka sadari. Tujuan mereka jelas, yaitu agar omzet 
yang mereka peroleh stabil, sehingga mereka menarik piutang 
yang jatuh tempo bulan depan ke bulan ini atau sebaliknya. 
Kemudian, jika target mereka sudah terpenuhi, maka 
penjualan bulan ini akan mereka mundurkan bulan depan. 
Mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan 
perilaku yang tidak etis. Mereka menyatakan bahwa hal 
tersebut adalah strategi mereka. Tantangan tersebut sering 
kali mereka hadapi ketika target yang diterima berupa target 
keuangan sulit untuk mereka capai, sehingga yang dilakukan 
adalah “mengatur” data akuntansi.
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Tantangan lain, yaitu muncul dari dalam diri calon 
entrepreneur yang menjalankan proyek bisnis. Salah seorang 
calon entrepreneur pernah menyatakan bahwa bisnis yang 
dijalankan benar-benar bersifat pribadi, artinya calon 
entrepreneur tersebut memang harus hidup dari proyek 
bisnisnya untuk tambahan uang jajan. Hal ini mengubah pola 
pikir calon entrepreneur tersebut, sehingga target bukan 
menjadi beban, namun menjadi tantangan pribadi. Ada saatnya 
calon entrepreneur tersebut malas. Namun demikian, ketika 
dia diperhadapkan pada kebutuhan sehari-hari, maka rasa 
malas berubah menjadi tantangan berat dan pada akhirnya 
dirinya berhasil mengatasi sekaligus melalui tantangan 
tersebut. Dalam  konteks ini, “target menjadi sahabat” untuk 
dapat mengaktualisasikan dirinya.

Sebuah kelompok bisnis menyatakan bahwa mereka 
diberikan target yang sangat tinggi, sehingga mereka ketakutan 
jika tidak memenuhi target tersebut. Salah satu cara untuk 
mengubah pola pikir ini adalah dengan mengganti istilah 
“target” dengan “tantangan”, sehingga calon entrepreneur 
tidak “ditarget” tetapi “ditantang” untuk mencapai jumlah 
tertentu. Ternyata walaupun hasil akhirnya sama, yaitu 
sejumlah omzet tertentu, namun jika kata “target” digantikan 
dengan “tantangan”, maka dapat dipersepsikan berbeda oleh 
para calon entrepreneur. “Target” yang dipersepsi negatif ketika 
diubah menjadi “tantangan” ternyata dipersepsi positif. Dengan 
demikian, dalam hal ini komunikasi memegang peranan yang 
penting dalam penetapan target. Konsep pengukuran kinerja 
jika diberikan dengan istilah berbeda akan menghasilkan 
keluaran yang berbeda. Kasus lain ditemukan, yaitu ketika 
“omzet” digantikan menjadi “keterterimaan produk” di pasar, 
ternyata juga berdampak berbeda bagi calon entrepreneur. 
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Pada saat calon entrepreneur diminta untuk memenuhi omzet 
tertentu, maka mereka hanya melihat beban berat yang harus 
mereka pikul selama periode tertentu. Konsep yang sama 
tetapi dibungkus dengan kalimat dan komunikasi berbeda 
ternyata memiliki dampak berbeda.

“Target”: Alat untuk Memotivasi
 Seperti yang pernah disajikan di bagian sebelumnya 

bahwa tanpa target, calon entrepreneur tidak akan berhasil 
merintis bisnis dan tanpa target, mereka tidak akan memiliki 
karakter entrepreneur seperti 
persistent, kreatif, inovatif serta 
kemampuan menghitung risiko 
yang harus mereka hadapi. 
Artinya, dengan menggunakan 
calon entrepreneur yang memiliki 
bisnis, peneliti melakukan 
survei mengenai target. Hasil survei menunjukkan bahwa 
target merupakan alat untuk memotivasi mereka supaya 
segera memulai bisnis, meningkatkan kinerja bisnis dan 
terus melanjutkan bisnis mereka. Ada dua aspek atas target 
sebagai alat untuk memotivasi. Pertama, target menjadi alat 
pemotivasi ketika mereka merumuskannya bersama-sama 
dengan fasilitator. 

Artinya, salah satu cara untuk memotivasi adalah 
melalui perumusan target secara bersama-sama. Calon 
entrepreneur lebih termotivasi ketika target yang dicapai 
didiskusikan, sebaliknya ketika target yang ditetapkan hanya 
berasal dari fasilitator membuat kurang termotivasi.  

Tanpa target  dak mungkin 
seseorang memiliki karakter 

entrepreneur
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Kemudian, dari sudut pandang fasilitator bisnis, 
target digunakan sebagai pengawasan proyek bisnis calon 
entrepreneur. Melalui penetapan dan evaluasi target, maka 
akan terjadi interaksi dengan berbagai cara, misalnya 
konsultasi dan diskusi. Dalam proses interaksi itulah sering 
kali muncul ide atau gagasan-gagasan yang kreatif dan 
inovatif. Kemudian, sebagai alat untuk mengawasi, maka 
target juga dapat dijadikan pengukuran kinerja proyek bisnis 
calon entrepreneur. Pencapaian target dalam proyek bisnis 
calon entrepreneur menunjukkan bahwa kelompok bisnis 
calon entrepreneur tersebut memiliki kinerja yang baik. Oleh 
karena itu, target kerap kali menjadi ukuran untuk melihat 
kinerja proyek bisnis calon entrepreneur. 

Target yang Memotivasi dan yang Tidak 
Memotivasi

 Konsep target positif sebagai bagian dari indikator 
pengukuran kinerja proyek bisnis calon entrepreneur harus 
yang memotivasi. Dalam hal ini, target yang rasional (realistis) 
dan memiliki alasan jelas, maka dapat dipastikan calon 
entrepreneur akan termotivasi untuk berprestasi. 

Salah satu kriteria bahwa target yang diberikan 
realistis dan memiliki alasan jelas jika calon entrepreneur 
dalam mengejar target tersebut tidak tertekan. Target 
realistis adalah target yang tidak muluk-muluk dalam arti 
“bagus di atas kertas”. Target realistis adalah target yang 
sudah mempertimbangkan kekuatan dan kemampuan calon 
entrepreneur. Indikasi bahwa target tidak termotivasi adalah 
calon entrepreneur selalu mencari-cari alasan, sehingga 



71

jawaban dan keterangan mereka tidak logis atau tidak masuk 
akal. 

Target yang memotivasi adalah target yang dapat 
membuat proyek bisnis calon entrepreneur mengalami 
kemajuan atau pertumbuhan positif. Kondisi ini hanya dapat 
dilihat jika dilakukan monitoring secara berkala. Kemudian, 
yang dimaksud mengalami kemajuan dalam hal ini bukan 
dalam artian kemajuan dari aspek keuangan, namun kemajuan 
dalam aspesk nonkeuangan, misalnya relasi dalam kelompok 
dan karakter yang baik. Misalnya sebagai contoh ketika 
kelompok bisnis memiliki target tertentu dan ternyata secara 
tidak langsung target tersebut membuat kerja sama ataupun 
kekompakan kelompok meningkat, empati meningkat dan 
mereka saling menolong serta menyemangati dibandingkan 
dengan sebelumnya, maka target tersebut berhasil 
memotivasi. Sementara itu, pertumbuhan positif adalah 
pertumbuhan dalam aspek keuangan, misalnya pertumbuhan 
omzet, peningkatan laba sampai pada kenaikan pangsa pasar 
(biasanya dilihat dari pertumbuhan pesanan baru dan repeat 
order). 

Selanjutnya, target dikatakan memotivasi ketika target 
tersebut dapat mendorong produk yang dijual sesuai dengan 
target pasar. Maksudnya adalah jenis produk yang dijual 
dengan target yang ditetapkan 
dapat terjangkau. Misalnya seba-
gai contoh jika produk yang 
dijual memiliki harga tidak terlalu 
tinggi, seperti makanan atau 
stationary, maka jika calon 

Target yang tepat adalah 
yang mendorong bisnis 

untuk maju dan bertumbuh

-Radianto-
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entrepreneur ditarget sesuai upah minimum regional akan 
membuat mereka termotivasi. Sebaliknya, jika harga produk 
murah namun ditarget di atas upah minimum regional, maka 
mereka pasti tidak termotivasi. Produk yang memiliki harga 
misalnya Rp5.000,- apabila dijual sampai 1.000 buah per 
bulan sudah menunjukkan prestasi cukup baik dalam pebisnis 
rintisan. Berbeda pula pada satu kelompok bisnis lain yang 
menjual kontainer dengan harga satu kontainer Rp40 juta, 
maka dengan mereka hanya menjual satu buah setiap bulan 
sudah jauh melebihi upah minimum kota. Oleh karena itu, 
kelompok bisnis yang menjual kontainer dapat ditarget 
menjual misalnya Rp1 miliar. Kemudian ketika kelompok bisnis 
kontainer ditarget menjual dengan omzet Rp1 miliar, maka 
mereka dapat memahami target tersebut walaupun hanya 
mampu mencapai 75% dari target yang diberikan. Walaupun 
mereka tidak berhasil, tetapi mereka tetap termotivasi untuk 
mencapai target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa target 
yang memotivasi adalah target spesifi k yang sesuai dengan 
produk yang dijual.

Target yang tidak memotivasi dapat timbul ketika target 
yang diberikan tidak pernah dievaluasi oleh fasilitator. Misalnya 
sebagai contoh ketika kelompok bisnis calon entrepreneur 
tidak mencapai target selama beberapa waktu kemudian tidak 
pernah dievaluasi oleh fasilitator, 
maka calon entrepreneur akan 
tidak termotivasi mencapai 
target tersebut. Sebaliknya, jika 
target tidak tercapai dalam 
beberapa waktu tetapi dilakukan 
evaluasi, mereka akan ter-

Interaksi yang intensif 
meningkatkan mo  vasi untuk 
menciptakan ide-ide krea  f 

dan inova  f

-Radianto-
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motivasi. Kemudian, demikian juga jika kelompok bisnis 
berhasil mencapai target terus-menerus tetapi tidak pernah 
dievaluasi, maka mereka tidak akan termotivasi. Perhatian 
fasilitator ternyata memengaruhi motivasi calon entrepreneur 
dalam mencapai target yang ditetapkan dan menjalankan 
bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara 
fasilitator dan calon entrepreneur merupakan aspek penting 
untuk meningkatkan motivasi dalam menjalankan proyek 
bisnis. Dalam konteks ilmu pengendalian manajemen dikenal 
istilah pengendalian interaksi (Simons, 1995). Pengendalian 
interaksi menyatakan bahwa dengan adanya interaksi terus-
menerus antara beberapa pihak, maka akan muncul ide-ide 
dan membawa dampak meningkatnya motivasi yang dapat 
memunculkan inovasi. Penelitian Radianto (2014, 2015) serta 
Oscar dan Radianto (2015) menemukan bahwa mekanisme 
pengendalian interaktif mampu untuk meningkatkan kinerja 
maupun mengembangkan inovasi di proyek bisnis calon 
entrepreneur.

Target yang disertai “peringatan keras” oleh fasilitator 
membuat calon entrepreneur (yang malas) tidak termotivasi. 
Maksudnya? Pengalaman menunjukkan tidak semua ancaman 
berdampak negatif terhadap peserta didik. Cukup banyak 
peserta didik termotivasi untuk mencapai target, bahkan ada 
juga yang capaiannya melampaui target yang ditetapkan. 
Memang dalam prosesnya mereka tidak merasa nyaman, 
tetapi ketika proyek bisnis selesai atau target terlampaui, 
mereka baru menyadari betapa “dahsyatnya” target yang 
disertai peringatan keras. Peringatan keras di sini bukan 
ancaman nilai jelek atau hal negatif lainnya, tetapi misalnya 
peringatan dalam artian yang positif. Misalnya sebagai contoh 
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ketika calon entrepreneur mengadakan event pameran dan 
sampai waktu yang ditentukan ternyata beberapa target tidak 
terpenuhi. Akhirnya fasilitator memberikan peringatan keras, 
yaitu jika target tidak tercapai, maka event yang sudah 
direncanakan akan dibatalkan, seluruh sponsorship yang 
sudah masuk harus dikembalikan dananya, semua peserta 
harus dikembalikan uang pendaftarannya dan lain-lain. 
Dampaknya? Tidak membutuhkan waktu lama, yaitu cukup 
seminggu saja semua target ternyata dapat dipenuhi oleh 
calon entrepreneur. Namun demikian, jangan pernah 
melakukan hal ini kepada calon entrepreneur yang malas dan 
manja! Dijamin tidak akan selalu berhasil, yang terjadi 
hanyalah mendemotivasi mereka. Target yang disertai dengan 
“ancaman penurunan nilai” menjadi tidak menarik dan tentu 
saja tidak akan selalu memotivasi calon entrepreneur. Oleh 
karena itu, jangan pernah mengancam calon entrepreneur 
dengan nilai karena hasilnya pasti tidak baik.

Konsep target yang dipakai sebagai “alat kekuasaan” 
oleh fasilitator tidak diizinkan dalam pendidikan kewirausahaan 
karena sebenarnya konsep tersebut menghilangkan penilaian 
proses (mohon pembaca bisa membedakan mana yang 

termasuk peringatan keras dan 
tekanan untuk alat kekuasaan).  
Seharusnya fasilitator memahami 
bisnis apa dalam jangka pendek 
akan menghasilkan dan mana 
yang tidak menghasilkan. Produk 
yang belum pernah masuk pasar 
harus melalui proses edukasi, 
sehingga tentu produk tersebut 

Terkadang target yang 
disertai “tekanan” terukur 
akan mengubah pola pikir 
dan membuat seseorang 

tangguh

-Radianto-
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tidak akan dapat langsung menyerap pasar. Berikutnya, sebagai 
konsekuensinya penjualan pasti tidak tinggi. Beberapa produk 
yang perlu edukasi adalah produk inovasi calon entrepreneur, 
dalam hal ini misalnya sewa kontainer untuk café atau kantor, 
minuman kesehatan, bumbu kuliner, dan lain-lain. Berbeda 
dengan produk yang sudah ada di pasaran akan lebih cepat 
diterima oleh pasar. 

Target dapat memotivasi atau tidak memotivasi 
tergantung pada banyak aspek, mulai dari aspek sistem yang 
berlaku di proses pendidikan, metode pembelajaran sampai 
peran fasilitator. Namun demikian, pengalaman menunjukkan 
bahwa target memiliki peran yang SANGAT PENTING bagi 
keberhasilan proyek bisnis. Target yang tinggi dan nampaknya 
tidak dapat terealisasi ternyata dalam banyak kasus dapat 
dicapai, bahkan calon entrepreneur dapat melebihi target 
tersebut. Hal ini bisa terjadi ketika fasilitator calon entrepreneur 
memerhatikan, mendukung,  dan ikut ambil bagian dalam 
proses pelaksanaan bisnis calon entrepreneur. 

Target adalah salah satu kunci keberhasilan proyek 
bisnis. Target yang baik akan memotivasi dan 

memengaruhi karakter seseorang serta menentukan 
apakah seseorang akan meningkat kinerjanya atau 

akan berhenti berbisnis. 
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MENINGKATKAN KINERJA 
BISNIS RINTISAN

BAB 6

“Every performance is diff erent. 

That’s the beauty of it.” 
(Van Morrison)

Sejauh ini sudah disajikan bagaimana menetaskan 
bisnis dan membimbing proyek bisnis calon entrepreneur. Bab 
ini melangkah lebih jauh lagi, yaitu menyajikan bagaimana 
meningkatkan kinerja bisnis rintisan.  Bagian ini merupakan 
hasil kajian peneliti secara empiris terhadap bisnis yang 
berhasil dan berkelanjutan. 

Menciptakan Lingkungan Kondusif
Dalam konteks bagaimana 

menciptakan lingkungan kon-
dusif supaya kelompok bisnis 
calon entrepreneur termotivasi 
untuk merintis bisnisnya, maka 
ada beberapa hal yang harus 

Lingkungan kondusif adalah 
lingkungan di mana ada 

saling menghargai
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dilakukan. Pertama, buatlah sistem yang baik. Sistem yang 
baik adalah sistem yang memudahkan dan mendukung 
kegiatan setiap kelompok bisnis calon entrepreneur. Sistem 
yang terlalu kaku dan banyak akan mematikan kreativitas 
maupun inovasi kelompok bisnis calon entrepreneur. Beberapa 
sistem yang diperlukan adalah sistem pelaporan kinerja 
kelompok bisnis, sistem evaluasi kelompok bisnis, termasuk 
sistem pengembangan kelompok bisnis. Sistem tersebut 
jangan dibuat kaku karena ketika kelompok bisnis sudah 
melihat bahwa sistem yang dibuat begitu kaku, maka dapat 
dipastikan mereka tidak akan termotivasi. Hal ini juga dapat 
mengacaukan fokus kelompok bisnis yang harusnya berbisnis 
tetapi karena “birokrasi” atau sistem yang begitu kaku, maka 
mereka malahan akan fokus pada bagaimana memenuhi 
kewajiban mereka berkenaan dengan sistem yang ada. 

Kedua, ciptakan lingkungan yang kondusif. Fasilitator 
harus menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga 
kelompok bisnis akan merasa nyaman ketika mereka 
berinteraksi dengan fasilitator. Salah satu cara yang sering kali 
berhasil adalah menciptakan budaya organisasi yang sesuai 
dengan karakteristik kelompok bisnis tersebut, dalam kasus 
ini adalah budaya kekeluargaan. 

Ketiga, ciptakan budaya yang sesuai. Budaya 
kekeluargaan adalah setiap anggota organisasi “menganggap” 
rekan bisnis mereka adalah saudara, bukan hanya sahabat. 
Ada pepatah bijak yang mengatakan “seorang sahabat 
menaruh kasih setiap saat dan menjadi saudara dalam 
kesulitan”. Konsep saudara dalam hal ini adalah ibarat ada 
satu anggota keluarga memiliki kesulitan dan keluarga lainnya 
otomatis menolong anggota keluarga yang mengalami kesu-
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Mengendalikan adalah 
memengaruhi dan 

memo  vasi

-Radianto-

litan tersebut. Seperti layaknya 
saudara, tidak perlu dikomando 
dan tidak perlu disuruh-suruh. 
Dengan demikian, jika setiap 
anggota kelompok bisnis men-
jadikan rekan bisnisnya sebagai 
keluarga, maka mereka tentu 
akan menjauhkan apa pun yang 

merugikan “saudara” mereka. Fasilitator dapat menciptakan 
kondisi tersebut dengan berperan sebagai orangtua. Layaknya 
orangtua selalu mengoreksi anak-anaknya dengan penuh 
kasih. Dengan demikian, apabila fasilitator menemukan ada 
kelompok bisnis yang kinerjanya tidak baik atau memburuk, 
maka harus dipanggil dan dibimbing dengan penuh kasih. 
Pengalaman penulis menunjukkan ketika ada kelompok yang 
tidak berkinerja baik dan direspons dengan tidak sesuai 
misalnya dimarahi, maka biasanya kelompok tersebut malahan 
akan lebih menurun kinerjanya. “Tegas” berbeda dengan 
“galak”, jadilah tegas bukan galak. Ingatlah bahwa pendidikan 
entrepreneurship adalah pendidikan karakter.

Kelompok yang bermasalah sebaiknya dipanggil baik-
baik, diajak mengobrol dengan akrab dan dinasihati seperti 
orangtua menasihati anaknya. Fasilitator juga dapat berperan 
sebagai “rekan” bisnis mereka, sehingga mereka juga akan 
terbuka. Biasanya jika calon entrepreneur sudah terbuka betul 
dengan fasilitatornya, maka semua informasi akan mengalir 
tanpa batas. Hal ini sangat menguntungkan fasilitator karena 
mereka bisa memperoleh banyak informasi yang bermanfaat, 
selanjutnya mengelola informasi tersebut sebagai dasar untuk 
membantu menyelesaikan masalah kelompok bisnis.
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Kemudian, sebagai sebuah keluarga berarti ada 
keterbukaan, baik antara rekan satu kelompok bisnis maupun 
dengan fasilitator. Kelompok bisnis yang tidak berkomunikasi 
dengan baik biasanya ketika ada masalah muncul sulit sekali 
untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, apabila kita ingin 
supaya para calon entrepreneur terbuka, maka kita harus 
berkomunikasi dengan baik. Ada contoh nyata, suatu kali ada 
satu kelompok bisnis yang ingin menyewa tenant di pujasera 
sebuah perumahan yang cukup mewah. Tanpa konsultasi yang 
intensif dengan fasilitator, mereka menyewa sebuah tenant 
berikut mengisinya dengan peralatan dan perlengkapan. Biaya 
yang dikeluarkan begitu tinggi dan hal ini pun mereka tidak 
informasikan kepada fasilitator. Apa yang terjadi? Setelah 
bertemu dengan pemilik, sepakat dengan uang sewa, dan 
sudah mentransfer uang sewa tersebut, ternyata si pemilik 
mengingkari perjanjian tersebut. Ternyata setelah ditelusuri 
lebih jauh oleh fasilitator, perjanjian yang dilakukan adalah 
bukan perjanjian “hitam atas putih” alias resmi, namun 
perjanjian hanya dengan “mulut”. Tidak ada bukti, tidak ada 
saksi (karena yang membuat kesepakatan hanya pimpinan 
kelompok bisnis tersebut), maka hilanglah uang mereka untuk 
memulai bisnis tersebut. Setelah mereka mengalami hal 
tersebut barulah mereka melapor kepada fasilitator, namun 
demikian semuanya sudah terlambat. Uang tidak bisa 
dikembalikan, tenant batal disewa, peralatan yang sudah 
dibeli tidak dipakai, bahkan yang paling parah mereka akhirnya 
bubar. Hal tersebut tentunya tidak mungkin terjadi kalau 
fasilitator mampu menciptakan budaya kekeluargaan, di mana 
ada interaksi yang menyenangkan. 
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Budaya kekeluargaan bukan 
berar   hanya “toleran”, 

tetapi juga tegas dan 
bertanggung jawab

-Radianto-

Budaya kekeluargaan juga 
memungkinkan untuk setiap 
“anggota keluarga” menegur 
anggota lainnya ketika ada 
anggota yang tidak berkinerja 
baik. Begitu pula fasilitator dapat 
menegur kelompok bisnis jika 
mereka berperilaku tidak sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
Fasilitator pun dapat “diingatkan” atau dikritik dan tentunya 
tidak boleh sakit hati. Itulah makna sebuah keluarga, saling 
menopang, saling mengingatkan, dan yang paling penting 
adalah saling membangun! Peneliti sudah membuktikan 
bahwa menciptakan budaya kekeluargaan ternyata mampu 
menciptakan suasana kondusif.

Interaksi: Kunci Sukses Meningkatkan Kinerja
Interaksi adalah salah satu strategi penting dalam 

bisnis. Tidak mungkin ada bisnis tanpa interaksi dan tidak 
mungkin ada pendidikan tanpa interaksi. Oleh karena itu, 
interaksi merupakan aspek penting dalam membina hubungan 
dengan orang lain. Interaksi merupakan sarana yang sangat 
krusial dalam konteks pengendalian. Radianto (2015) 
menyatakan interaksi merupakan 
mekanisme pengendalian yang 
sangat penting untuk dapat 
memengaruhi perilaku orang 
lain. Interaksi yang tepat akan 
dapat meningkatkan kinerja 
karena dalam proses interaksi 

Interaksi memunculkan 
ide dan gagasan untuk 
meningkatkan kinerja

-Radianto-
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muncul ide maupun gagasan kreatif dan inovatif, sehingga 
mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang 
muncul.

Interaksi yang tepat diperlukan dalam proses 
membentuk entrepreneur, merintis bisnis sekaligus 
meningkatkan kinerja individu maupun kelompok bisnis 
calon entrepreneur. Salah satu aspek penting dalam interaksi 
adalah pendekatan personal. Pendekatan personal diibaratkan 
sebuah pintu masuk yang sangat penting menuju pintu yang 
lain. Pendekatan yang salah, maka pintu selanjutnya akan 
tertutup rapat dan sulit untuk dimasuki dengan berbagai 
cara. Fasilitator harus melakukan pendekatan kepada calon 
entrepreneur. Fasilitator harus memperoleh kepercayaan 
dari mereka bahwa fasilitator mampu untuk menjadi mentor 
atau coach yang baik dan benar. Pada saat mereka yakin 
dengan fasilitator, maka akan timbul “trust” kepada fasilitator. 
Selanjutnya, kepercayaan dari mereka kepada fasilitator harus 
dijaga benar-benar.

Seorang ketua kelompok dalam sebuah bisnis 
memiliki pendapat sendiri, mempunyai keinginan sendiri, 
namun ternyata anggota-anggotanya kurang mendukung. 
Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan fasilitator 
mendekati secara personal ketua kelompok tersebut. 
Dapatkan kepercayaan dari dia bahwa fasilitator mampu 
untuk membantunya, maka proses coaching atau mentoring 
selanjutnya akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, sering 
kali calon entrepreneur merasa nyaman untuk berdiskusi 
dengan fasilitator dan yang pasti (ini pengalaman penulis) 
mereka akan percaya kepada fasilitator 100%. Kemudian, 
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ketika fasilitator sudah sampai pada tahapan tersebut, maka 
mereka akan sangat termotivasi untuk menjalankan bisnisnya. 
Bahkan, pengalaman penulis menunjukkan bahwa walaupun 
bisnis mereka merugi, namun para calon entrepreneur tetap 
semangat untuk bangkit kembali! 

Kemudian, ketika fasilitator memperoleh kepercayaan, 
maka fasilitator tidak perlu mencari-cari mereka. Mereka pasti 
akan mencari fasilitator untuk melaporkan aktivitas mereka, 
mendesak untuk mendengarkan presentasi mereka mengenai 
inovasi yang dilakukan, mendengarkan pengalaman mereka 
ketika berbisnis bahkan saat merasa dirugikan oleh orang lain. 

Mereka akan senang bercerita 
kepada fasilitator dan itulah saat 
yang tepat untuk melakukan 
mentoring dan coaching. Hal 
inilah yang menjadi modal pen-
ting untuk meningkatkan kinerja 
proyek bisnis calon entrepreneur.

Salah seorang calon entrepreneur penulis berbisnis 
garmen. Pada awalnya dia begitu kesulitan menjual produknya, 
namun anak ini memang memiliki kegigihan yang tinggi. 
Berkali-kali ditolak oleh calon konsumen namun tetap tidak 
menyerah. Setelah berulang kali gagal akhirnya saya bertemu 
dengan dia. Proses interaksi berjalan baik, sehingga saya 
dapat melakukan coaching. Akhirnya “pecah telor”, dia berhasil 
menemukan pembeli. Satu per satu pembeli dia dapatkan 
sampai mendapatkan order untuk kegiatan orientasi calon 
entrepreneur di sebuah universitas dan program pelatihan 

Interaksi yang tepat akan 
memengaruhi orang dan 

selanjutnya akan mengubah 
orang tersebut

-Radianto-
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lainnya. Akhirnya bisnisnya semakin maju. Anak ini bukannya 
lari dari saya, namun malah minta untuk bertemu supaya bisa 
di-coach lagi oleh saya. Anak ini begitu antusias untuk selalu 
menceritakan “kisahnya”, berikut suka duka yang dia alami. 
Kira-kira satu setengah tahun kemudian dia menginformasikan 
bahwa hasil bisnisnya dapat menyekolahkan adiknya di 
sebuah universitas swasta terbesar di Surabaya. Hal yang luar 
biasa dari anak yang ditolak terus sampai akhirnya mampu 
memberikan dampak besar bagi keluarganya. 

Interaksi yang tepat dapat mengubah orang! Harus 
diakui beberapa calon entrepreneur dalam menjalankan proyek 
bisnis sebenarnya tidak memiliki motivasi. Mereka melakukan 
hal ini karena orangtua yang menginginkan mereka menjadi 
pebisnis atau meneruskan usaha orangtua (bisnis keluarga). 
Menghadapi calon entrepreneur yang seperti ini tidak mudah. 
Fasilitator harus mampu melakukan pendekatan yang tepat 
agar menemukan “klik”, sehingga mereka dapat dimotivasi. 
Sekali lagi pendekatan yang tepat menjadi senjata ampuh 
untuk berinteraksi. Satu hal yang harus fasilitator lakukan 
ketika menghadapi calon entrepreneur yang tidak termotivasi 
adalah “fasilitator harus berkorban”. Maksudnya adalah 
fasilitator harus mengorbankan waktu untuk lebih intensif 
bersama anak tersebut. Menggali apa yang melatarbelakangi 
masalah anak tersebut, ibarat seperti mengiris bawang, 
fasilitator harus mengupas kulit bawang terus-menerus sampai 
bawang tersebut muncul.
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Berikan Waktu!
Memberi waktu fasilitator adalah konsep yang 

sangat penting dalam proses kefasilitatoran. Memberi 
waktu mencerminkan fasilitator memiliki passion untuk 
mau mengembangkan orang lain. “Kerelaan” memberi 
waktu adalah hal yang sangat penting, tidak hanya untuk 
meningkatkan motivasi calon entrepreneur, namun juga untuk 
menyelesaikan berbagai masalah bisnis mereka. Memberi 
waktu berarti mengambil waktu khusus, bukan “menyisakan” 
waktu fasilitator. Memberi waktu berarti memberi perhatian 
khusus dan membuat calon entrepreneur menjadi orang yang 
penting untuk fasilitator. 

Memberikan waktu merupakan kunci sukses agar bisnis 
calon entrepreneur berhasil. Memberi waktu bukan hanya 
pada saat konsultasi formal saja di kampus, namun dapat juga 
dilakukan dengan informal, misalnya hang out di café atau 
pujasera maupun lokasi lain yang santai. Pengalaman 
membimbing menunjukkan bahwa bertemu secara informal 
lebih mampu mendekatkan fasilitator dengan calon 
entrepreneur. Kondisi yang santai akan mampu bagi calon 
entrepreneur untuk mengungkap atau curhat mengenai proses 
proyek bisnis mereka. Beberapa 
kegagalan bisnis ternyata hampir 
sebagian besar bukan karena 
mereka tidak memiliki kemam-
puan teknis, seperti pemasaran, 
keuangan, sistem informasi, dan 
sebagainya. Namun demikian, 
kegagalan sering kali muncul 

Membimbing adalah 
mengendalikan, tetapi 

mengendalikan  dak selalu 
membimbing

-Radianto-
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dari “gesekan” antar calon entrepreneur, masalah keluarga, 
masalah pribadi, dan masalah nonteknis lainnya. Permasalahan 
ini biasanya hanya dapat dipecahkan melalui proses curhat 
atau sharing calon entrepreneur kepada fasilitator. Bahkan 
tidak jarang fasilitator harus bertemu dengan orang tua 
mereka untuk membahas perkembangan bisnis calon 
entrepreneur. 

Biasanya mereka sangat menghargai fasilitator ketika 
fasilitator bersedia memberikan waktu untuk bertemu. 
Biasanya para calon entrepreneur akan bekerja the extra mile 
ketika tahu bahwa fasilitator memberikan perhatian yang 
besar kepada mereka. Tidak perlu fasilitator memberi target 
tinggi atau disiplin ketat karena biasanya mereka akan kerja 
jauh di atas ekspektasi fasilitator. 

Memberikan waktu berarti fasilitator mengendalikan 
mereka secara langsung tanpa menyadari bahwa mereka 
telah “dikendalikan”. Malahan biasanya mereka akan aktif 
untuk melaporkan kegiatan atau bahkan akan memberikan 
informasi yang rahasia dan detail kepada fasilitator. Beberapa 
informasi sering kali berguna untuk fasilitator. Misalnya, ketika 
fasilitator memiliki satu anak yang malas dan sering datang 
terlambat saat konsultasi (sebut saja X). Namun demikian, 
fasilitator tidak dekat dengan si X, boleh dikata si X tersebut 
jadi pelengkap saja untuk fasilitator karena prestasinya yang 
rata-rata. Tiba-tiba si X tersebut menjadi rajin, datang selalu 
tepat waktu, dan bekerja the extra mile. Fasilitator tentunya 
sangat penasaran, kenapa kok dia bisa berubah. Akhirnya 
terjawab bahwa si X itu mempunyai pacar dan pacar anak itu 
rajin sekali serta memiliki prestasi yang sangat bagus untuk 
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proyek bisnisnya. Rupanya si X ini terpacu dan tidak mau 
kalah dengan pacarnya. Kunci penyebab perubahan ini adalah 
memberikan waktu informal lebih untuk teman-teman si X 
dan mereka yang menginformasikan mengapa si X berubah. 
Kuncinya adalah “memberikan waktu”...

Memberikan waktu adalah memberikan perhatian, 
karena waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dengan 
demikian, jika calon entrepreneur memperoleh sesuatu yang 
berharga, maka mereka pasti memberi yang terbaik, yaitu 
memberi waktu untuk meningkatkan kinerja proyek bisnis 
mereka!

“Doronglah untuk Melakukan Sharing!”
Memberi waktu berarti fasilitator memberikan 

kesempatan calon entrepreneur untuk sharing, baik itu kepada 
fasilitator sendiri dan rekan-
rekannya. Sharing ternyata 
memberikan manfaat tidak 
hanya untuk fasilitator, tetapi 
untuk para calon entrepreneur. 
Apabila fasilitator belum terbiasa 
untuk sharing atau belajar 
mendengar orang lain sharing, maka hal ini tentu akan sulit. 
Melalui sharing sering kali kita dapat belajar banyak dari orang 
lain. Sering kali melalui sharing calon entrepreneur saling 
menolong, menguatkan, memberikan ide, bahkan mengkritik 
satu sama lainnya. 

Sharing membagikan sesuatu yang berharga. Melalui 
sharing sering kali kita mendapatkan hal-hal yang baru. 

Salah satu cara saling belajar 
yang efek  f yaitu “sharing”

-Radianto-
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Fasilitator sering kali terkejut ketika para calon entrepreneur 
melakukan sharing pengalaman mereka dalam berbisnis. 
Pengalaman penulis menunjukkan bahwa ada saja hal baru 
yang muncul ketika mereka sharing. Sharing mampu 
memunculkan “street smart” ketika mereka melakukan bisnis. 
Misalnya sebagai contoh ada satu kelompok bisnis yang 
memiliki omzet naik tajam, padahal mereka hanya menjual 
produk kaos untuk target pelanggan kelas menengah ke 
bawah. Kelompok ini bercerita bagaimana sebelum 
memproduksi kaos tersebut mereka melakukan survei ke 
pengemudi angkutan umum, pedagang kaki lima, dan lainnya 
untuk menentukan harga jual maupun kualitas kaos. Setelah 
data terkumpul, lantas mereka memproduksi kaos tersebut. 
Langkah selanjutnya menjual ke toko-toko tertentu dan event-
event di mana target market yang dituju sesuai dengan produk 
mereka. Sharing mereka ternyata mampu menginspirasi 
kelompok bisnis lain. Kelompok bisnis lainnya belajar 
bagaimana market testing itu sangat penting, mencari target 
konsumen yang tepat itu harus dilakukan serta formulasi 
harga dan lokasi menjual merupakan kunci keberhasilan 
bisnis. Beberapa hal tersebut dapat mereka pelajari dari rekan 
kelompok yang melakukan sharing. Singkatnya, kelompok 
bisnis tersebut berhasil menaikkan omzetnya.

Melalui sharing, fasilitator juga akan melihat bagaimana 
calon entrepreneur mengatasi masalah yang mereka hadapi. 
Melalui hal ini biasanya rekan-rekan lain belajar banyak 
dari calon entrepreneur yang melakukan sharing tersebut 
tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan bisnis 
mereka, bahkan tidak jarang rekan-rekannya menerapkan 
apa yang di-sharing-kan. Misalnya sebagai contoh ketika si 
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Sharing yang membangun 
adalah membagi 

keberhasilan, sharing yang 
menginspirasi adalah yang 

bisa mengubah orang

-Radianto-

Y sharing tentang bagaimana 
dia mengalami kesulitan dalam 
manajemen waktu dan pada 
akhirnya berhasil mengelola 
waktu dengan baik antara studi 
maupun bisnis. Hal ini ternyata 
berdampak positif bagi rekan-
rekan lainnya yang ternyata 
memiliki masalah serupa dengan 
si Y. 

Sharing adalah alat untuk menstimulasi orang yang 
pasif. Sering kali ketika berdiskusi ada saja calon entrepreneur 
yang pasif, tidak mau mengungkapkan pendapat, tidak 
menjadi peserta diskusi alias pikirannya lari ke mana-mana 
dan jarinya menari-nari di atas gadget mereka. Namun 
demikian, pengalaman penulis ketika ada yang memberikan 
sharing hampir semua calon entrepreneur memerhatikan. 
Kemungkinan besar karena mereka memiliki masalah yang 
sama atau mereka ingin mendengar pengalaman orang lain. 

Biasanya ketika ada calon 
entrepreneur atau kelompok 
bisnis yang memiliki masalah 
sama, lantas mereka berani 
untuk berbicara. Tujuannya bisa 
untuk menguatkan pemberi 
sharing pertama atau 

memberikan sharing berbeda untuk menyelesaikan masalah 
yang sama. Apabila tadinya sebagian hanya menjadi pendengar 
setia, malah sekarang sebagai “pembicara aktif” dan sering 
kali susah untuk dihentikan ketika mereka mulai sharing. 

Sharing memiliki efek 
“domino”

-Radianto-
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Ternyata sharing memiliki efek domino. Ibarat kartu domino, 
ada satu memulai lalu yang lain bergantian untuk memberikan 
“kartu” mereka. 

Penulis melihat mengapa sharing tersebut begitu efektif, 
karena sharing biasanya berbagi pengalaman. Pengalaman 
baik atau buruk merupakan hal yang menarik untuk didengar. 
Sharing merupakan salah satu media untuk mentransfer tacit 
knowledge, sehingga sangat penting untuk dilakukan. Hal yang 
penting dalam proses sharing, yaitu sebagai fasilitator akan 
memiliki wawasan lebih luas; mendapat ilmu dari pengalaman 
orang lain, baik ketika mereka berhasil atau gagal serta 
bangkit kembali; termasuk bagaimana mereka meningkatkan 
kinerja organisasinya dan masih banyak informasi lain yang 
dapat diperoleh dari sharing.

Bangun Komunikasi dengan Berbagai Cara!
 Membangun komunikasi merupakan bagian penting 

dari proses interaksi. Komunikasi tidak hanya memungkinkan 
fasilitator untuk berhubungan dengan calon entrepreneur, 
tetapi hal lebih penting adalah sebagai alat untuk mengendalikan 
calon entrepreneur supaya mereka berperilaku sesuai dengan 
yang mereka rencanakan sendiri. Mengendalikan calon 
entrepreneur akan sulit jika tidak membangun komunikasi 
yang intensif dengan mereka. Semakin memiliki hubungan 
yang dekat, maka mereka akan percaya pada fasilitator. 
Kemudian ketika kepercayaan sudah diperoleh, maka biasanya 
komunikasi menjadi cara yang ampuh untuk mengendalikan 
mereka. 
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Komunikasi meningkatkan 
kualitas koordinasi dan 

kualitas koordinasi 
meningkatkan kualitas bisnis

-Radianto-

Proses komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai 
cara, mulai cara konservatif sampai cara modern. Cara 
konservatif biasanya melalui tatap muka atau jika jaraknya 
berjauhan melalui saluran telepon. Kelebihan melalui cara 
ini adalah fasilitator akan 
mengenal langsung lawan bicara 
fasilitator. Fasilitator dapat 
melihat bagaimana gestur lawan 
bicaranya, terkadang gestur 
lebih memberikan makna yang 
mendalam dibanding kata-katanya. 
Di samping itu, cara konservatif 
juga dapat menyelesaikan 
masalah lebih cepat. Namun demikian, komunikasi konservatif 
memiliki kelemahan, misalnya tidak dapat dilakukan setiap 
saat, memiliki keterbatasan waktu maupun jarak. Oleh karena 
itu, untuk mengatasi hal ini muncullah proses komunikasi 
modern.

Proses komunikasi yang modern saat ini dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui media 
sosial (Facebook,  BlackBerry Messenger, Whatsapp, Line, dan 
lain-lain). Media lainnya bisa berupa surat elektronik (e-mail). 
Melalui media elektronik ini, maka kapan pun dan di mana 
pun komunikasi dapat dibangun. Terlebih lagi saat ini sudah 
bermunculan gadget-gadget yang super canggih. Apabila 
dulu saat hendak mengirimkan e-mail, maka harus duduk di 
meja belajar atau meja kerja, namun saat ini sudah dapat 
dilakukan melalui gadget fasilitator. Kapan pun fasilitator 
dapat mengirimkan dan menerima berita. Fasilitator dapat 
berdiskusi dengan siapa pun dan kapan pun serta di mana 
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pun. Kelebihan lainnya, yaitu melalui media tersebut fasilitator 
dapat mengambil keputusan dengan cepat. Misalnya sebagai 
contoh sering kali calon entrepreneur meminta pendapat 
mengenai lokasi mereka untuk berdagang. Sering kali mereka 
tidak peduli waktunya, apakah pagi, siang, sore, malam 
bahkan tengah malam karena mereka ingin cepat untuk 
mengeksekusi. Biasanya mereka menghubungi melalui Line, 
Whatsapp, dan lain-lain. Selanjutnya meminta pendapat 
mengenai hal tersebut. Biasanya mereka minta dibantu untuk 
mengambil keputusan. Pengalaman saya, melalui media sosial 
keputusan dapat diambil dengan cepat. Kita harus menyadari 
bahwa keputusan bisnis sering kali tidak dapat ditunda, karena 
nanti banyak peluang yang hilang.

Proses komunikasi melalui media sosial saat ini tidak 
terbatas hanya pada satu orang saja, namun bisa berkelompok. 
Fasilitator dapat membuat kelompok media sosial dengan 
calon entrepreneur. Misalnya jika fasilitator memiliki beberapa 
kelompok bisnis, sebut saja 10 kelompok, maka fasilitator 
bisa membuat kelompok media sosial tambahan untuk ketua 
kelompok bisnis saja demi meningkatkan kualitas koordinasi. 
Pada praktiknya memang fasilitator nanti akan memiliki 
banyak kelompok media sosial, namun hal tersebut tentu 
membantu sekali dalam koordinasi dan monitoring kinerja 
kelompok bisnisnya. 

Komitmen untuk berkomunikasi melalui media sosial 
sangat penting. Fasilitator harus menyediakan waktu melihat 
dinamika setiap kelompok bisnis melalui kelompok mereka 
masing-masing. Fasilitator harus mau memberikan tanggapan 
jika ada masalah muncul dalam diskusi mereka. Fasilitator 
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harus cepat memberikan keputusan jika mereka dalam 
situasi kebingungan. Keuntungannya adalah fasilitator akan 
mengetahui apa pun yang terjadi pada kelompok bisnisnya. 
Komunikasi memegang peranan yang sangat penting bagi 
fasilitator dalam memastikan calon entrepreneur mengerjakan 
proyeknya dan mengawasi kinerja mereka.

Tidak selalu komunikasi dengan media sosial adalah 
yang paling baik. Gunakanlah komunikasi konvensional 
dan modern bersama-sama. Keduanya saling mendukung 
dan melengkapi. Fasilitator hanya perlu beradaptasi dalam 
situasi apa memakai media konvensional dan dalam situasi 
apa memakai media modern. Sekali lagi jika fasilitator 
menggunakan hanya satu media saja, sudah bisa dipastikan 
fasilitator tidak akan berhasil. Ibarat media komunikasi 
konvensional adalah kepala fasilitator dan media sosial adalah 
tangan fasilitator. Keduanya harus bekerja sama dengan baik. 
Komunikasi akan meningkatkan kualitas koordinasi yang pada 
akhirnya meningkatkan kualitas proyek bisnis.

Tidak ada sistem kinerja terbaik yang ada adalah 
sistem kinerja yang sesuai dengan kondisi dan budaya 

di mana sistem tersebut bekerja… 
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COACHING  DAN 
MENTORING

BAB 7

“Coaching is the universal language of CHANGE and 
LEARNING.” 
(CNN)

Salah satu aspek penting dalam meningkatkan kinerja 
kelompok bisnis adalah bagaimana meningkatkan kinerja 
individu calon entrepreneur. Strategi ini digunakan untuk 
memastikan bahwa setiap individu berkinerja, karena pada 
dasarnya kinerja kelompok bisnis adalah kinerja setiap 
individu. Beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan 
melakukan coaching dan mentoring. 

Coaching dan mentoring mempunyai konsep yang 
berbeda. Menurut Kurnia (2011) mentoring membantu mentee 
(pihak yang “dimentor”) melalui 
kefasilitatoran dan pengajaran 
langsung. Mentor juga mem-
berikan nasihat dan instruksi 
tentang bagaimana hal-hal yang 

Coaching adalah 
menggali potensi diri dan 

memberdayakan
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telah dipelajari dapat dijalankan. Berbeda dengan proses 
coaching, maka coach akan membantu coachee melalui 
penemuan dirinya sendiri. Coach akan berusaha 
memberdayakan coachee, jadi coach berusaha menggali 
sedalam mungkin potensi-potensi coachee melalui “powerful 
questions”. Tujuannya agar coachee menemukan potensi dan 
memberdayakan diri mereka sendiri untuk pengembangan 
dirinya. 

Pengalaman penulis menunjukkan bahwa coaching 
lebih sulit dilakukan daripada mentoring. Hal ini karena 
“paradigma” fasilitator masih sulit untuk melakukan coaching. 
Dalam proses coaching, seorang coach harus mampu untuk 
memberikan pertanyaan-pertanyaan tajam dalam rangka 
menggali apa yang menjadi masalah dan bagaimana 
penyelesaian dari coachee itu sendiri. Pada proses ini masih 
banyak fasilitator yang masih perlu belajar bagaimana 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terlebih lagi 
dalam proses coaching tidak diperkenankan coach memberikan 
saran kepada coachee (berbeda dengan mentoring). Dalam 
coaching semua ide penyelesaian harus berasal dari coachee. 
Paradigma “lama”, yaitu keinginan para fasilitator untuk 
memberikan saran, pendapat, jalan keluar, ternyata masih 
menguasai perilaku fasilitator, sehingga sulit sekali untuk 
menerapkan coaching. Oleh karena itu, nampaknya mentoring 
lebih dapat dilakukan dan dijalankan dengan baik. Terlepas 
dari apakah yang dilakukan mentoring atau coaching, namun 
konsep kefasilitatoran yang terstruktur sangat diperlukan. 
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Coaching
Salah satu persamaan mendasar dari coaching dan 

mentoring adalah sama-sama memberdayakan potensi calon 
entrepreneur. Namun demikian, 
perbedaan mendasar adalah 
coaching memberdayakan dari 
sisi internal calon entrepreneur, 
sedangkan pada aktivitas men-
toring memberdayakan melalui 
pemberian materi dari pihak 
yang sudah pernah mengalami. 

Salah satu keunggulan coaching adalah mampu mengungkap 
apa saja masalah calon entrepreneur melalui pertanyaan-
pertanyaan tajam dan tepat untuk kemudian coachee sendiri 
yang akan menyelesaikan masalah tersebut. 

 Pengalaman membuktikan bahwa melalui coaching, 
calon entrepreneur dapat mengungkap dengan mendalam 
bagaimana mereka menjalani proses bisnis yang sedang 
dirintis. Fasilitator harus mampu untuk memberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang tajam (“powerful questions”) 
dan menuntun calon entrepreneur untuk mampu menemukan 
masalah yang terjadi di kelompok bisnis mereka atau bahkan 
masalah pribadi calon entrepreneur tersebut. Setelah calon 
entrepreneur mengungkapkan masalah yang dihadapi, maka 
selanjutnya harus diajukan pertanyaan kembali mengenai 
bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan oleh calon 
entrepreneur. Biasanya calon entrepreneur sendiri akan aktif 
untuk mencari solusi (tentunya dengan tuntunan pertanyaan 
dari fasilitator). Setelah calon entrepreneur memiliki beberapa 
alternatif penyelesaian masalah, maka calon entrepreneur 

Coaching akan mengungkap 
banyak hal yang sebelumnya 

 dak terungkap

-Radianto-
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harus dituntut menemukan mana alternatif terbaik yang dapat 
menjadi solusi masalah tersebut. Proses ini sebagai contoh 
bagaimana penyelesaian masalah yang muncul di internal 
bisnis.

Coaching juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi 
aktivitas apa yang harus dilakukan oleh kelompok bisnis. 
Misalnya sebagai contoh ada kelompok bisnis yang sedang 
kebingungan untuk merancang strategi marketing mereka. 
Kebetulan mereka menjual produk fashion. Mereka sudah 
melakukan promosi dengan membagi brosur ke mana-mana 
dan promosi via media sosial, 
namun penjualan masih rendah. 
Tahap pertama, mereka diminta 
untuk bercerita mengenai bagai-
mana proses pemasaran yang 
sudah dilakukan, setelah itu 
mengungkap bagaimana hasil 
dari strategi pemasaran yang 
sudah dilakukan tersebut. Bebe-
rapa pertanyaan yang diajukan misalnya, “Bagaimana kalian 
melakukan pemasaran?”, “Strategi apa yang paling baik 
menurut kalian?”, “Mengapa strategi tersebut kalian anggap 
baik? Hasilnya apa?”, “Menurut kalian, apa yang menyebabkan 
strategi pemasaran kalian gagal?” dan pertanyaan lainnya. 
Selanjutnya mereka diminta untuk memikirkan bagaimana 
strategi pemasaran yang akan dilakukan. Kemudian ketika 
mereka masih bingung mengenai strategi apa yang dilakukan, 
maka coach memberikan pertanyaan lain yang bertujuan 
menggali potensi mereka. Beberapa pertanyaan yang dapat 
diajukan misalnya, “Kira-kira kalian tahu tidak target kalian 
adalah konsumen yang seperti apa?”, “Di mana kalian bisa 

Coaching akan meningkatkan 
kinerja bisnis karena mampu 

memberdayakan potensi 
individu dan kelompok

-Radianto-



99

menemukan mereka?”, “Kira-kira apa yang bisa membuat 
mereka tertarik dengan produk kalian?”, “Apakah kalian bisa 
melakukan strategi tersebut?” dan beberapa pertanyaan lain. 
Kita bisa melihat bahwa hal yang ditanyakan adalah menggali 
lebih dalam apa yang bisa diperbuat oleh calon entrepreneur. 
Biasanya mereka dengan antusias akan menjawab pertanyaan 
demi pertanyaan yang selanjutnya dengan tidak disadari 
mereka telah menemukan jawabannya. Kemudian secara 
singkat saja, jawaban mereka adalah merevisi brosur menjadi 
lebih elegan, menarik, dan tidak terkesan murahan. Berikutnya, 
mereka akan langsung mendatangi tempat-tempat tertentu 
untuk menemui target pelanggan. Satu hal lagi yang penting 
dalam coaching adalah komitmen waktu. Coach harus 
memberikan pertanyaan mengenai kapan action tersebut akan 
dilakukan oleh coachee. Setelah ada kesepakatan, maka coach 
akan bertemu lagi dengan coachee untuk membahas atau 
mengevaluasi pencapaiannya. 

 Salah satu keunggulan dari coaching adalah coach 
tidak perlu menguasai topik atau ilmu tertentu. Seperti contoh 
di atas, maka coach tidak perlu menguasai ilmu pemasaran. 
Coach hanya perlu untuk memiliki wawasan yang luas, 
sehingga dia bisa memberdayakan coachee. Memang lebih 
baik lagi jika coach menguasai topik karena akan lebih mudah 
untuk berinteraksi, namun aspek negatif yang muncul adalah 
mereka akan menjadi “mentor” bukan “coach”. Mereka akan 
lebih mudah tergoda untuk memberikan solusi-solusi, padahal 
dalam coaching semua solusi berasal dari coachee. Coach 
hanya memandu saja menemukan solusi melalui pertanyaan-
pertanyaan yang powerful. Melalui coaching, maka calon 
entrepreneur akan diberdayakan potensinya dan diarahkan 
untuk meningkatkan kinerja bisnis.
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Mentoring
Proses mentoring berbeda 

seperti proses coaching dan 
pengalaman menunjukkan bah-
wa fasilitator lebih mudah 
melakukan mentoring daripada 
coaching. Salah satu keunggulan 
mentoring adalah memperoleh 
ilmu dari ahlinya. Mentor ada-
lah orang yang ahli dalam 

bidangnya dan proses bagaimana mentor mentransfer ilmu 
sekaligus pengalaman kepada mentee-nya disebut dengan 
mentoring. Namun demikian, tidak jarang proses mentoring 
dilakukan bukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, tetapi 
orang yang mempunyai pengetahuan pada bidang tersebut. 
Misalnya sebagai contoh orang yang mempelajari ekspor dan 
impor, tentu yang bersangkutan memiliki pengetahuan luas 
mengenai bidang tersebut, sehingga akan lebih baik menjadi 
mentor bagi orang-orang yang akan mempelajari ekspor dan 
impor. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata banyak 
calon entrepreneur yang lebih 
menyukai mentoring dibanding-
kan coaching. Calon entrepreneur 
lebih senang diberikan arahan, 
ide, gagasan, petunjuk, dan 
nasihat oleh mentor. Hal ini 
cukup beralasan karena lebih 
mudah untuk para calon entre-

Salah satu keunggulan 
mentoring adalah 

memperoleh ilmu dari 
ahlinya

-Radianto-

Dalam proses 
pembimbingan, maka yang 

ideal adalah kombinasi 
mentoring dan coaching…
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preneur. Namun demikian, karena seluruh ide atau gagasan 
berasal dari mentor, maka biasanya calon entrepreneur 
menggantungkan dirinya kepada fasilitator. Apabila fasilitator 
salah dalam memberikan “treatment”, maka mereka akan 
menjadi calon entrepreneur yang manja, selalu ingin disuapi, 
miskin kreativitas, dan inovasi. Di satu sisi, fasilitator 
(kemungkinan besar) akan lebih memilih menjadi seorang 
mentor karena biasanya fasilitator cenderung senang untuk 
memberikan pendapat, masukan, gagasan, dan ide kepada 
orang lain, tidak terkecuali calon entrepreneurnya. Oleh karena 
itu, penulis berpendapat kombinasi antara mentoring dan 
coaching sangat ideal untuk dilakukan. Fasilitator harus 
mengetahui dengan tepat kapan menggunakan proses 
mentoring dan kapan menggunakan proses coaching. 

Pengalaman penulis dalam membimbing calon 
entrepreneur adalah sebagai berikut. Proses mentoring 
penulis lakukan pada awal calon entrepreneur mempelajari 
kewirausahaan. Calon entrepreneur diberikan inspirasi 
melalui berbagai bentuk, misalnya melalui pemutaran fi lm, 
pemberian ceramah, melakukan permainan, dan kunjungan 
bisnis. Pada saat calon entrepreneur sudah memiliki ide 
bisnis, maka proses mentoring berjalan. Calon entrepreneur 
berkonsultasi dengan mentor sekaligus memberikan arahan 
apa saja yang harus dilakukan oleh calon entrepreneur untuk 
mengimplementasikan ide-ide mereka dalam tahapan pebisnis 
rintisan. Mentoring dilakukan sesering mungkin, sehingga ide 
dan gagasan calon entrepreneur dapat terus mengerucut untuk 
dapat dijadikan perencanaan bisnis (business plan). Namun 
demikian, kadang kala proses menemukan ide dapat dilakukan 
juga dengan menggunakan coaching. Penulis mengalami 
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bahwa proses menemukan ide melalui coaching lebih “alami”. 
Melalui pertanyaan-pertanyaan, calon entrepreneur dapat 
dibimbing untuk menemukan kekuatan dan hobi yang dapat 
mengerucut menjadi ide bisnis untuk mereka. 

Kemudian, ketika calon entrepreneur sudah menemukan 
ide bisnis, maka selanjutnya mereka harus mengimple-
mentasikan dalam business plan. 
Pada saat proses membuat 
strategi dan menerapkannya 
sering kali penulis melakukan 
mentoring kepada calon entre-
preneur. Mentoring yang dila-
kukan minimal seminggu sekali. 
Namun demikian, biasanya pe-
nulis memberikan kesempatan 
lebih dari satu kali selama 
seminggu dan tidak semua kelompok bisnis memanfaatkan 
hal tersebut. Biasanya kelompok bisnis yang rajin akan 
memanfaatkan kesempatan tersebut. Hasil pengamatan 
penulis semakin sering mereka berdiskusi dengan penulis, 
maka semakin mereka berhasil. Coaching dalam proses ini 
sering kali dilakukan ketika ada kelompok bisnis yang 
mengalami permasalahan. Biasanya permasalahan yang 
ditemui, yaitu permasalahan antara anggota kelompok bisnis 
jika bisnis mereka dalam satu kelompok. Namun demikian, 
jika calon entrepreneur menjalankan bisnisnya secara individu, 
biasanya permasalahan seputar pemasaran dan vendor 
mereka. Melalui coaching biasanya dapat ditemukan jalan 
keluar yang sesuai dengan potensi calon entrepreneur. Namun 
demikian, ada kalanya juga mentoring merupakan jurus 

Demi memperoleh hasil 
op  mal, maka mentoring 

harus dikombinasikan 
dengan coaching melalui 

cara yang tepat

-Radianto-
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ampuh untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal ini terutama 
jika bisnis yang mereka jalankan merupakan bisnis yang 
tengah dijalankan mentor atau mentor tersebut pernah 
menjalankannya di masa lalu. Kombinasi mentoring dan 
coaching merupakan alat yang ampuh dalam membimbing 
bisnis calon entrepreneur. 

Proses mentoring yang dilakukan dapat melalui 
mentoring kelompok maupun mentoring individu. Pilihan 
tersebut tergantung pada apa yang menjadi isu bisnis calon 
entrepreneur. Pengalaman penulis menemukan bahwa 
mentoring kelompok dapat meningkatkan kekompakan 
mereka sekaligus dalam proses tersebut masing-masing 
bisa saling menguatkan. Mentoring dalam kelompok bisnis 
dapat mengungkapkan persepsi-persepsi berbeda dari 
setiap anggota kelompok dalam menanggapi persoalan yang 
muncul. Selain itu, juga dapat melihat bagaimana sifat mereka 
masing-masing. Oleh karena itu, proses mentoring dan diskusi 
merupakan proses yang sangat penting dalam pendampingan. 
penulis melihat mentoring dalam kelompok sangat “powerful” 
untuk menemukan ide-ide/gagasan baru dalam kelompok 
tersebut. Mentoring individu biasanya dilakukan untuk seorang 
calon entrepreneur yang memiliki masalah dengan anggota 
kelompoknya. Misalnya sebagai contoh ada ketua kelompok 
bisnis yang “dimusuhi” oleh anggota-anggota kelompoknya. 
Mereka menilai ketua kelompoknya arogan, diktator serta 
hanya main perintah tetapi tidak pernah bekerja. Setelah 
diobservasi lebih jauh ternyata memang benar bahwa ketua 
kelompok tersebut berperilaku menyimpang. Oleh karena 
itu, yang bersangkutan di-mentoring secara khusus beberapa 
kali. Walau tidak mudah, akhirnya dalam beberapa hal 
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yang bersangkutan berhasil mengubah perilakunya. Namun 
demikian, hal tersebut berdampak pada bisnis kelompok yang 
tidak berjalan dengan baik selama hampir satu semester. 

Mentoring yang dilakukan harus dipersiapkan dengan 
baik. Catatan harian atau log book untuk setiap kelompok 
bisnis harus selalu dicermati karena di situ nampak target dan 
bagaimana calon entrepreneur mengimplementasi strategi 
yang sudah direncanakan. Log book juga berisi catatan-
catatan penting tentang kemajuan calon entrepreneur.

Berikut adalah contoh log book dari kelompok bisnis 
calon entrepreneur.

Gambar 7.1 Contoh Log Book Proyek Calon Entrepreneur

Nampak dari log book tersebut catatan harian kelompok 
mengenai bisnis yang mereka jalankan. Kemudian, dengan 
mencermati log book dan diskusi dengan calon entrepreneur 
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maka akan dapat dilihat kinerja bisnis mereka. Fasilitator akan 
lebih mudah dalam meningkatkan kinerja calon entrepreneur, 
karenanya log book adalah dokumen sangat penting bagi 
pendidikan kewirausahaan yang berbasis proyek bisnis.

Coaching akan memberdayakan seseorang melalui 
potensi yang dimiliki, sedangkan mentoring akan 
memandu seseorang untuk mampu berdaya dan 

mengembangkan potensinya.
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MEMBUAT BISNIS
 BERJALAN BAIK: 

PERAN FASILITATOR

BAB 8

“The mediocre teacher tells. 
The good teacher explains. 
The superior teacher demonstrates. 
The great teacher inspires.” 
(William Arthur Ward)

Bab ini membahas dari bukti empiris bagaimana 
meningkatkan kinerja proyek bisnis calon entrepreneur dalam 
pendidikan entrepreneurship. Ada empat faktor yang saling 
berinteraksi dalam mendukung satu sama lain, yaitu faktor 
sistem, kurikulum-metode, pengendalian serta fasilitator 
seperti yang terlihat di gambar 8.1.

Gambar 8.1 Model Manajemen Pendidikan Entrepreneurship
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Melalui model manajemen pendidikan entrepreneurship 
tersebut terdapat tiga sudut yang dikategorikan sebagai fungsi 
utama, yaitu kurikulum-metode, fasilitator, dan pengendalian. 
Ketiga fungsi tersebut dikelola oleh sebuah sistem yang 
mendasari fungsi-fungsi tersebut.

Sistem yang dimaksud adalah sistem yang mengatur 
maupun mengelola pendidikan entrepreneurship termasuk 
di dalamnya adalah tata kelola yang mencakup penjaminan 
mutu, struktur organisasi serta sistem, dan prosedur. 

Kurikulum dan metode pengajaran adalah kurikulum 
yang didesain khusus untuk memenuhi profi l lulusan menjadi 
entrepreneur. Metode pengajaran merupakan metode yang 
khusus mendukung kurikulum agar dapat disampaikan secara 
tepat. 

Fasilitator adalah individu yang mengeksekusi kurikulum 
dan metode pengajaran. Fasilitator adalah aktor utama untuk 
mengantarkan calon entrepreneur menjadi calon-calon 
entrepreneur. 

Pengendalian manajemen adalah sistem pengendalian 
yang didesain untuk memastikan bahwa eksekusi sesuai 
dengan yang direncanakan.

Peran Fasilitator dalam Meningkatkan Kinerja 
Bisnis

 Pada bagian ini, secara khusus akan membahas aktor 
yang sangat penting dalam pendidikan entrepreneurship, yaitu 
fasilitator. Bagaimana peran fasilitator dalam meningkatkan 
kinerja proyek bisnis calon entrepreneur? Apabila di bagian 
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sebelumnya membahas bagaimana fasilitator melakukan 
proses pembimbingan, namun bagian ini merupakan “tugas 
yang diperluas” dari seorang fasilitator. Tugasnya, yaitu 
bagaimana meningkatkan kualitas pembimbingan, sehingga 
proyek bisnis calon entrepreneur menjadi meningkat. Banyak 
cara dapat diterapkan, kemudian bagian selanjutnya adalah 
salah satu cara yang sudah pernah dilakukan dalam upaya 
meningkatkan kinerja proyek bisnis calon entrepreneur. Cara 
yang disajikan merupakan hasil pengalaman empiris.

Berilah Dukungan 
Suatu hari satu kelompok bisnis yang memiliki sebuah 

toko di salah satu mal menghadap dengan wajah kebingungan. 
Setelah melakukan diskusi ternyata mereka memiliki masalah, 
yaitu ada aparat pajak yang mendatangi mereka agar 
membayar pajak. Akhirnya beberapa fasilitator membantu 
menyelesaikan masalah tersebut dan dapat diselesaikan 
dengan baik. Cerita lain lagi, kelompok bisnis lain mendatangi 
fasilitator karena mereka merasa ditipu oleh pemilih sebuah 
stand makanan. Mereka menyatakan uang sudah ditransfer, 
tetapi mereka tidak bisa masuk dan pihak rekanan mereka 
membawa pengacara. Kembali para fasilitator membantu 
menyelesaikan masalah tersebut. 

Dua cerita tersebut hanya sepenggal dari banyak cerita 
yang terjadi selama proses pendidikan entrepreneurship. 
Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana fasilitator 
memberikan dukungan pada calon entrepreneur? 
Jawabannya adalah tidak tahu!
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Kemudian, seperti yang telah diungkap pada bagian 
sebelumnya, dalam proses pembimbingan tidak bisa 
digeneralisasi, harus dipilah kasus per kasus. Berangkat dari 
cerita sebelumnya, dukungan diberikan karena calon 
entrepreneur sudah tidak dapat lagi untuk menyelesaikan 
masalah mereka. Menurut pe-
nulis, sebaiknya ketika calon 
entrepreneur “angkat tangan”, 
maka fasilitator harus “turun 
tangan”. Namun demikian, men-
jadi fasilitator harus punya 
kebijaksanaan (wisdom) untuk 
dapat melihat mana yang perlu turun tangan dan mana yang 
tidak perlu. Dua cara untuk mendapat “wisdom” adalah jam 
terbang dan melihat pengalaman rekan-rekan fasilitator 
lainnya.

Dukungan seperti “vitamin” untuk calon entrepreneur. 
Dukungan akan membuat mereka yang “loyo” menjadi 
bersemangat, malas menjadi rajin, putus asa menjadi memiliki 
harapan, tidak berprestasi akan berprestasi dan yang sudah 
berprestasi akan semakin berprestasi. 

Jalin Komunikasi yang Efektif
 Komunikasi memegang peranan yang penting, baik 

untuk perencanaan sampai dengan pengendalian atau 
monitoring. Komunikasi harus dilakukan terus-menerus. 
Ingatlah bahwa interaksi yang intensif membawa dampak 
positif untuk proyek bisnis. 

Dukungan seper   “vitamin”, 
jangan lelah melakukannya

-Radianto-
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Komunikasi efektif adalah yang jelas pesan dan siapa 
penerimanya serta si penerima mampu untuk memahami 
pesan tersebut sekaligus melakukan sesuai dengan yang 
diharapkan si pemberi pesan 
(terjemahan bebas dari penulis). 
Berkomunikasilah sejelas-jelas-
nya, tepat, tidak bertele-tele 
dalam waktu, dan tempat yang 
tepat. Komunikasi dapat meng-
gunakan SMS, Whatsapp, Line, 
Facebook, dan lain-lain. Namun 
demikian, jika ada masalah dan 
harus diselesaikan, maka dian-
jurkan untuk berkomunikasi lisan secara langsung. Komunikasi 
dengan bahasa yang baik dan benar serta melihat konteks 
akan berdampak positif bagi kemajuan bisnis calon 
entrepreneur.

Sebaiknya menghindari komunikasi yang sangat penting 
melalui Wha tsapp, BlackBerry Messenger, Line, dan lain-lain, 
berkomunikasilah secara bertatap muka atau gunakan video 
conference. Peran komunikasi juga untuk meningkatkan 
kinerja proyek bisnis.

Terus Memotivasi
Banyak cara untuk memotivasi, beberapa sudah 

dibahas di bagian sebelumnya, seperti memberi target, 
memberikan support, bahkan mengkritisi maupun menyindir. 
Motivasi bentuk lain (nampaknya hal tersebut berhasil), yaitu 
jika calon entrepreneur diberikan teguran nyata daripada 

Salah satu cara yang efek  f 
untuk memo  vasi orang 

adalah dengan memahami 
dan menyediakan waktu 

untuknya

-Radianto-
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didiamkan, karena teguran ibarat cambuk bagi mereka untuk 
dapat menjalankan bisnis dengan lebih baik lagi. 

Motivasi juga dapat berupa “tantangan” untuk mencapai 
sesuatu yang nampaknya mustahil dicapai. Istilah target dapat 
digantikan dengan tantangan. Apabila calon entrepreneur 
diberikan tantangan akan lebih termotivasi daripada mereka 
diberi target (walaupun maknanya bisa sama). Ada kelompok 
calon entrepreneur yang memiliki kinerja kurang baik karena 
mereka sulit menjual produk minumannya. Selanjutnya 
fasilitator mengatakan, “Kalian saya target ya!” Melihat wajah 
mereka nampaknya sangat tertekan. Lalu fasilitator segera 
memahami situasinya dan mengubah kalimatnya menjadi, 
“Saya tantang kalian untuk…” Ternyata dengan mengubah kata 
tanpa menghilangkan arti, kelompok bisnis tersebut berhasil 
menaikkan penjualannya.

Salah satu cara yang efektif untuk memotivasi adalah 
dengan memahami dan menyediakan waktu untuk mereka. 
Perhatian merupakan motivasi yang tidak bisa digantikan 
dengan reward dalam bentuk apa pun. Setiap fasilitator harus 
kreatif dalam memotivasi calon entrepreneur. 

Lihatlah Proses Bisnis
Calon entrepreneur yang tidak berprestasi umumnya 

tidak mau untuk dilihat proses bisnisnya karena mereka 
biasanya tidak menjalankan bisnis dengan benar. Sebaliknya, 
calon entrepreneur yang rajin dan tekun pasti ingin dilihat 
proses bisnisnya karena mereka tahu bahwa menjadi seorang 
entrepreneur harus menjalani proses yang tidak mudah. 
Kemudian, ketika fasilitator hanya melihat hasil akhirnya, 
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maka itu adalah kesalahan besar. Kombinasikanlah proses 
dan hasil akhir karena ada benang merah yang tidak putus! 
Akan tetapi, karena ini adalah pendidikan, maka lebih fokuslah 
pada proses daripada hasil. Alasannya karena hasil yang baik 
adalah dampak dari proses yang benar. 

Oleh sebab itu, dengan melihat proses, maka sebenarnya 
anda sedang menghargai siapa yang terlibat dalam proses 
tersebut. Monitoring merupakan salah satu cara untuk melihat 
proses agar calon entrepreneur akan merasa sangat dihargai. 
Calon entrepreneur melihat bahwa fasilitator sangat perhatian 
pada proses bisnis rintisan mereka. 

Hal positif dari melihat proses adalah fasilitator akan 
tahu seluruh proses yang dilakukan oleh calon entrepreneur, 
sehingga ketika ada masalah atau kekeliruan dapat dengan 
mudah diidentifi kasi. Kemudian, dengan melihat proses, maka 
akan terlihat siapa saja yang benar-benar terlibat dalam bisnis, 
biasanya jika fasilitator jeli akan menemukan “free rider”. 

Melihat proses berarti fasilitator mengetahui kekuatan 
maupun kelemahan bisnis, sehingga akan dapat memperbaiki 
kerusakan, membenarkan kesalahan, meningkatkan yang 
perlu ditingkatkan, dan mengurangi kelemahan dengan 
kekuatan sendiri. Inovasi akan lebih mudah dilakukan.

Terus Inovasi
“Inovasi tiada henti” adalah syarat untuk meningkatkan 

kinerja proyek bisnis. Fasilitator merupakan kunci utama untuk 
melakukan inovasi di setiap kelompok bisnis. Oleh karena itu, 
setiap fasilitator harus belajar berinovasi! 
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Inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
penemuan baru serta berbeda dari yang sudah ada atau sudah 
dikenal sebelumnya. Inovasi ada di mana-mana, bisa di produk 
atau jasa, pemasaran, pendanaan, produksi, sampai dengan 
proses membimbing. Oleh karena itu, kemampuan fasilitator 
untuk terus-menerus mempelajari banyak hal merupakan 
kunci dalam mendorong bisnis calon entrepreneur. 

Catatlah ide atau gagasan senantiasa, siapa tahu bisa 
berguna untuk proyek bisnis calon entrepreneur. Selanjutnya 
pikirkanlah proyek calon entrepreneur, apa yang bisa 
dikembangkan dan ditingkatkan. Jangan takut untuk memiliki 
ide-ide gila! Hal terpenting yakni pikirkanlah yang nampaknya 
orang lain tidak pikirkan. Fasilitator harus “sibuk”, dalam arti 
mencari pengalaman baru atau mencoba yang belum pernah 
dicoba. Aktivitas-aktivitas tersebut akan mendorong inovasi.

Kembangkan Network
Salah satu keberhasilan pebisnis hebat adalah pasti 

memiliki jaringan. Artinya, sebagai fasilitator memiliki jaringan 
memang tidak diharuskan, namun jika memiliki jaringan 
adalah lebih baik karena dapat “membuat jembatan” bagi 
bisnis calon entrepreneur. 

Apabila fasilitator tidak punya jaringan, maka 
usahakan untuk mampu mengidentifi kasi jaringan-jaringan 
calon entrepreneur. Selanjutnya mencari cara untuk 
mengembangkan jaringan tersebut demi keperluan proyek 
bisnis calon entrepreneur. Jaringan dapat berupa banyak hal, 
misalnya supplier, vendor, konsumen, pemerintahan, dan 
pihak-pihak lainnya yang terkait dengan aktivitas bisnis calon 
entrepreneur.
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Fasilitator harus punya network, sehingga dapat 
memberikan kontribusi positif bagi bisnis calon entrepreneur. 
Mulailah dari “lingkaran” kecil sekitar, kemudian rekan-rekan, 
apakah itu di kantor, komunitas, dan lain-lain.

Berilah Penghargaan
Memberikan penghargaan merupakan salah satu 

metode yang ampuh untuk memotivasi calon entrepreneur. 
Berilah penghargaan kepada yang sudah mengerjakan 
bisnisnya selama kurun waktu tertentu dan berhasil sesuai 
dengan kesepakatan. Penghargaan dapat berasal dari 
manapun. Penghargaan akan memacu untuk menjalankan 
bisnisnya dengan optimal. 

Bentuk penghargaan bermacam-macam. Bisa 
berbentuk fi nansial, tapi ada pula yang berbentuk nonfi nansial. 
Sebaiknya penghargaan diberikan dalam bentuk yang dapat 
meningkatkan kinerja bisnis calon entrepreneur. Jangan 
memberikan penghargaan yang tidak berhubungan dengan 
bisnis calon entrepreneur. Misalnya sebagai contoh jika 
penghargaan diberikan dalam bentuk uang, maka pastikan 
bahwa uang tersebut ditujukan untuk pengembangan bisnis. 
Beberapa penghargaan yang pernah diberikan bahkan 
sekaligus mampu meningkatkan motivasi maupun rasa 
percaya diri calon entrepreneur misalnya memberikan fasilitas 
pameran nasional dan internasional kepada bisnis berprestasi. 
Memberikan bantuan permodalan melalui bank tertentu yang 
dijamin oleh inkubator bisnis. Memberikan network luas 
kepada bisnis yang berpeluang ekspor. Memberikan pelatihan 
gratis, seperti bootcamp entrepreneurship untuk melatih 
secara khusus demi peningkatan kualitas bisnis dan masih 
banyak cara lagi yang bisa diberikan sebagai penghargaan.
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Karakter yang Diperlukan Seorang Fasilitator
Tidak semua orang nampaknya bisa menjadi fasilitator 

proyek bisnis. Seorang fasilitator bukan hanya pengajar, 
peneliti, dan konsultan, tetapi harus memiliki life skill yang 
baik. Di dalam mindset fasilitator tidak ada calon entrepreneur 
“bodoh”, tetapi yang ada adalah calon entrepreneur “malas”.

Sabar/Mengayomi Calon Entrepreneur
Seperti kata pepatah “sabar tidak ada batasnya”, 

fasilitator harus sabar dan mau mengayomi calon 
entrepreneurnya. Orang yang mau memerhatikan orang lain 
adalah orang sabar. Fasilitator dalam setiap pekerjaannya 
dituntut untuk memiliki kesabaran sekaligus mengayomi calon 
entrepreneur. 

Pujilah mereka jika memang patut dipuji, tegurlah jika 
memang harus ditegur, dan berilah disiplin ketika peraturan 
itu dilanggar. Itulah konsep mengayomi!

Persistent
Sama halnya dengan calon entrepreneur, fasilitator juga 

harus memiliki karakter persistent ketika membimbing para 
calon entrepreneur. Persistent adalah modal penting untuk 
fasilitator agar konsisten membimbing proyek bisnis calon 
entrepreneur. Persistent adalah tidak pernah putus asa dalam 
membimbing calon entrepreneur. Termasuk pula persistent 
membantu calon entrepreneur menyelesaikan masalah 
mereka dan membuka peluang-peluang baru.
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Bayangkan jika fasilitator tidak memiliki karakter 
persistent! Bagaimana nasib calon entrepreneur yang 
bermimpi menjadi entrepreneur?

Kemauan/Hasrat
Tugas menjadi fasilitator 

seperti “panggilan” karena ditun-
tut untuk fokus pada proses 
pembimbingan yang penuh tan-
tangan. Fasilitator proyek bisnis 
adalah “arsitektur” masa depan 
calon entrepreneur, sehingga jika 
fasilitator tidak memiliki passion 
akan menjadi pengajar saja. 

Konfl ik antaranggota kelompok maupun antarkelompok 
bisnis dengan pihak ketiga, permasalahan orangtua, dan 
permasalahan lainnya yang tidak pernah ditemukan dalam 
pendidikan konvensional adalah makanan sehari-hari bagi 
fasilitator proyek bisnis. Oleh karena itu, jika tidak memiliki 
hasrat yang tinggi akan sulit untuk “menikmati” pekerjaan 
tersebut.

Sisi yang berbeda, yaitu hasrat untuk meningkatkan 
kualitas diri sendiri bagi fasilitator adalah sebuah kewajiban. 
Melalui masalah yang dinamis dan muncul silih berganti, 
maka kapabilitas sebagai fasilitator harus terus ditingkatkan. 
Fasilitator harus bisa multitasking dan empati pada banyak 
hal, sehingga mampu untuk terus-menerus meningkatkan 
kualitasnya.

Fasilitator adalah “arsitektur” 
masa depan bisnis calon 

entrepreneur

-Radianto-
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Keterbukaan Cara Beprikir
Kompleksitas masalah kerap timbul dari pendidikan 

entrepreneurship dan perkembangan bisnis yang turbulence 
menuntut fasilitator untuk memiliki pola pikir terbuka. Pola 
pikir rendah hati untuk mau menerima pendapat orang lain, 
mau menerima informasi sebanyak-banyaknya, dan bersedia 
menerima kritik yang membangun.

Fasilitator yang memiliki karakter “terbuka” akan lebih 
mudah untuk membimbing proyek bisnis. Keterbukaan akan 
memunculkan empati kepada calon entrepreneur, sehingga 
dapat menggali dengan lebih mendalam permasalahan yang 
terjadi di bisnis mereka.

Terus Berinovasi
Fasilitator harus memiliki karakter berinovasi terus-

menerus agar dapat memberikan kontribusi positif bagi proyek 
bisnis calon entrepreneur. Kelompok bisnis yang tidak pernah 
berinovasi menunjukkan fasilitatornya tidak pernah berinovasi. 
Inovasi adalah inovasi dalam segala hal, baik ide-ide baru 
untuk bisnis calon entrepreneur, inovasi memecahkan masalah 
calon entrepreneur sampai dengan inovasi bagaimana caranya 
memberikan mentoring yang tepat bagi calon entrepreneur.

Inovasi merupakan kunci dalam pendidikan 
entrepreneurship, jadi lakukanlah sesering mungkin!

Mau Belajar
Seorang fasilitator harus memiliki kemauan untuk terus 

belajar. Belajar untuk mengetahui banyak hal tidak hanya 
aspek pengetahuan saja. 
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Pelajarilah industri proyek bisnis calon entrepreneur, 
cara berkomunikasi, bagaimana mengambil keputusan, 
bagaimana memotivasi, cara bernegosiasi, dan masih banyak 
lagi yang harus dipelajari. Namun demikian, yang tidak kalah 
pentingnya adalah mau belajar tentang kelompok bisnis calon 
entrepreneur. Pelajarilah apa yang menjadi kebiasaan mereka, 
apa yang membuat mereka termotivasi, apa yang selama ini 
membuat mereka berselisih, dan masih banyak lagi yang perlu 
dipelajari.

Karakter-karakter yang perlu dimiliki oleh fasilitator 
akan percuma jika fasilitator tidak memiliki komitmen. 
Komitmen memastikan bahwa bisnis calon entrepreneur akan 
berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga dapat 
berdampak positif bagi kemajuan bisnis calon entrepreneur. 
Komitmen akan terus “mengawal” sampai proyek bisnis calon 
entrepreneur sukses. 

Komitmen dapat dilihat dari disiplin dalam jadwal 
konsultasi, memberikan waktunya untuk berdiskusi dengan 
calon entrepreneur di luar jam konsultasi maupun empati 
serta tanggung jawabnya terhadap proyek bisnis calon 
entrepreneur. Komitmen akan membuat apa yang dimulai 
pasti akan diselesaikan seperti pepatah ini, “Motivation is what 
gets you started. Commitment is what keeps you going”.
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INDIKATOR 
KINERJA BISNIS

BAB 9

“If you can’t describe what you are doing as a process, 
you don’t know what you’re doing.” 
(W. Edwards Deming)

Proses bisnis rintisan memerlukan pengendalian 
(perencanaan, pengawasan, dan evaluasi) yang efektif. 
Mengapa? Alasannya karena bisnis rintisan memiliki peluang 
besar untuk gagal. Salah satu alat pengendalian untuk 
memastikan bisnis rintisan dapat berjalan adalah indikator. 
Indikator keberhasilan sangat diperlukan untuk menilai kinerja 
bisnis. Membuat indikator tidak mudah karena indikator 
tersebut dapat memengaruhi motivasi orang-orang yang 
menjalankannya. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria untuk 
membuat indikator sebagai berikut: 

1. Indikator harus spesifi k. Spesifi k artinya indikator tidak 
boleh dapat diartikan secara luas atau memberikan 
gambaran yang luas. Akan tetapi, indikator harus spesifi k 
apa yang akan dilihat, dicermati, diukur, dan dinilai. 
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Misalnya dalam sebuah bisnis ada indikator keberhasilan, 
yaitu indikator keuangan. Indikator ini sangat luas, 
sehingga harus dispesifi kkan, misalnya indikator keber-
hasilannya adalah mening-
katnya omzet 10% dari peri-
ode lalu.  Indikator spesifi k 
ber-manfaat untuk menuntun 
pengguna supaya fokus pada 
apa yang akan dicapainya. 

2. Indikator harus jelas. Indikator harus jelas agar 
orang-orang tidak kebingungan untuk menerjemahkan 
maksudnya. Indikator jelas dapat pula diartikan tidak 
multitafsir, sehingga orang-orang akan mudah untuk 
memahami indikator tersebut. Indikator tidak jelas juga 
akan menimbulkan potensi demotivasi orang-orang yang 
harus mencapainya. Indikator juga harus jelas dalam 
aspek apa, misalnya jelas dalam aspek keuangan, kualitas, 
dan sebagainya. Misalnya, indikatornya adalah calon 
entrepreneur berperilaku etis. Konsep berperilaku etis 
sangat membingungkan, perilaku etis bagaimana yang 
diharapkan? Etis seperti apa yang dapat diterima oleh 
lingkungan sekitar dan masih banyak pertanyaan lainnya 
bisa menyusul. Oleh karena itu, dampak dari penetapan 
indikator tersebut sangat membingungkan.

3. Indikator harus terukur. Maksudnya adalah indikator 
yang baik harus dapat diukur, baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif. Contohnya adalah omzet penjualan naik 
10% dari bulan lalu.

Indikator keberhasilan bisnis 
rin  san sangat pen  ng 

karena banyaknya bisnis 
rin  san yang gagal
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4. Indikator itu harus akurat dan relevan. Akurat adalah 
indikator harus benar-benar mengukur apa yang akan kita 
ukur, sedangkan relevan adalah berhubungan dengan apa 
yang akan diukur. Misalnya 
untuk melihat kualitas sebuah 
bisnis makanan, maka indi-
katornya dapat meliputi as-
pek kesehatan/higienis dari 
produk makanan tersebut.

Keempat indikator tersebut merupakan aspek yang 
saling melengkapi. Setelah memahami bagaimana membuat 
indikator secara tepat, maka perlu untuk melihat indikator apa 
saja yang dapat mengukur keberhasilan bisnis siswa. Berikut 
akan dibahas mengenai indikator keuangan dan nonkeuangan 
yang sering kali digunakan untuk mengukur bisnis siswa. 

Indikator Keberhasilan Bisnis rintisan  
Indikator keberhasilan proyek bisnis harus ditetapkan 

di depan sebelum proyek tersebut dilaksanakan, sehingga 
keberhasilan proyek bisnis dapat 
dilihat dari pencapaian indikator 
keberhasilan tersebut. Target 
harus ditetapkan dan indikator-
indikator harus dapat digunakan 
untuk memonitor ketercapaian 
target yang sudah ditetapkan. 
Target yang diberikan biasanya 
dalam aspek keuangan, misalnya 
omzet dan laba. Namun demi-

Indikator harus spesifi k, jelas, 
terukur, akurat, dan relevan

Di awal bisnis rin  san 
dalam pendidikan 

entrepreneurship, indikator 
keuangan bukan merupakan 

indikator utama dalam 
menilai kinerja bisnis

-Radianto-
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kian, ternyata banyak indikator yang mampu memotivasi 
seseorang untuk maju dan berhasil dalam merintis bisnisnya. 
Indikator kinerja sangat penting untuk melihat sampai sejauh 
mana prestasi bisnis mahasiswa. Berikut ini akan dibahas 
mengenai indikator-indikator yang dapat digunakan dalam 
melihat kinerja.

Indikator Keuangan “Indikator yang 
Konservatif”

Berikut ini adalah pengalaman penulis dalam 
membimbing proyek bisnis calon entrepreneur. Hampir semua 
fasilitator, baik yang berlatar belakang akademik maupun 
pengusaha bahkan rekan-rekan profesional, menyatakan 
bahwa dalam bisnis rintisan, indikator keuangan bukan 
menjadi indikator utama dalam keberhasilan bisnis calon 
entrepreneur. Alasannya adalah indikator keuangan bukan 
menjadi fokus calon entrepreneur karena mereka masih 
terfokus pada menciptakan ide kreatif dan inovatif sebagai 
usaha memasuki pasar. Berbeda dengan usaha yang “biasa-
biasa” saja, maka calon entrepreneur akan dengan mudah 
menjual produk/jasa tersebut ke pasar. Misalnya sebagai 
contoh jika calon entrepreneur memiliki ide membuat rujak 
cingur, lontong balap, membuat 
tas ransel, dan produk-produk 
lainnya yang sudah banyak di 
pasaran tanpa pembeda, maka 
mereka akan mudah untuk 
menjual produk tersebut. Namun 
demikian, hasil di lapangan akan 
berbeda dengan yang diha-

Di dalam pendidikan 
entrepreneurship fokus pada 
proses memegang porsi yang 

sangat pen  ng

-Radianto-



125

rapkan. Tidak ada inovasi, tidak ada keunikan, dan “berperang” 
di pasar dengan persaingan yang sudah tinggi. Inilah yang 
menjadi pembeda antara entrepreneur terdesain dengan tidak 
terdesain (educated entrepreneur vs non educated 
entrepreneur). Selanjutnya, calon entrepreneur masih “kurang 
tepat’’ dalam menghitung keuangan mereka, seperti 
menghitung harga pokok dan keuntungan yang diharapkan 
sampai dengan harga jual. Misalnya sebagai contoh ketika 
menghitung laba ternyata beberapa ongkos yang dikeluarkan, 
seperti ongkos bensin, listrik dan supplies lainnya tidak 
dihitung oleh mereka. Pengeluaran tersebut menurut mereka 
tidak perlu dihitung karena biaya yang dikeluarkan masih 
terlalu kecil, sehingga bukan material untuk dimasukkan ke 
dalam laporan keuangan. Demikian juga dengan biaya tenaga 
kerja yang tidak dihitung, alasannya karena dikerjakan sendiri 
dan mereka belum memiliki karyawan. Apa pun alasannya 
secara akuntansi hal tersebut salah, sehingga tentu saja laba 
yang dihasilkan salah. 

Alasan berikutnya adalah karena pencapaian secara 
fi nansial merupakan hal yang delusional. Maksudnya adalah 
tidak semua hasil yang baik diperoleh dari proses yang 
benar. Melalui indikator keuangan berupa jumlah omzet dan 
laba, maka entrepreneur dapat “merekayasa” angka-angka 
di laporan keuangan untuk memberikan kesan bahwa bisnis 
mereka berjalan dengan sangat baik. Harus diingat bahwa 
pendidikan kewirausahaan berfokus tidak hanya pada hasil 
yang dicapai, namun pada proses pendidikan dan etika 
bisnisnya! Proses memegang porsi sangat penting, sehingga 
anda harus memastikan bahwa hasil yang didapat merupakan 
cerminan dari proses aktivitas calon entrepreneur.
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Tidak semua pencapaian yang terefl eksi dari indikator 
keuangan memberikan gambaran nyata mengenai kinerja 
proyek bisnis calon entrepreneur. Oleh karena itu, sekali lagi 
HARUS fokus pada proses yang dijalankan daripada hasil yang 
dicapai oleh proyek bisnis. Apabila hasil keuangan yang dicapai 
bagus, maka dapat tergambar dari tingginya pendapatan dan 
besarnya laba yang diperoleh. Akan tetapi, hal tersebut bukan 
memberikan gambaran bahwa proses yang dilakukan oleh 
calon entrepreneur benar. Di dalam artian sebenarnya penulis 
ingin menyampaikan bahwa indikator keuangan dapat dengan 
mudah dimanipulasi oleh para mahasiswa. Di samping itu, 
apabila proses yang dijalankan oleh entrepreneur benar, maka 
otomatis akan berdampak pada hasil keuangan proyek bisnis 
mereka. Etika harus dijunjung tinggi dalam hal ini karena 
ketika mendidik dengan mengabaikan etika, maka calon 
entrepreneur yang akan dihasilkan akan jauh dari integritas. 
Hal ini sangat berbahaya pada masa mendatang karena akan 
menghasilkan entrepreneur yang tidak beretika!

Kasus pengalaman peneliti dalam membimbing proyek 
bisnis calon entrepreneur tidak jauh berbeda dengan bisnis 
rintisan pada umumnya. Bisnis rintisan pada umumnya memang 
harus berfokus pada meningkatnya omzet dan pembentukan 
laba. Namun demikian, dalam proses mencapai dua hal 
tersebut pasti bisnis rintisan lebih berfokus pada bagaimana 
kualitas proses bisnis mereka. Bagaimana menciptakan 
produk berkualitas dengan harga yang bersaing, bagaimana 
meningkatkan promosi, bagaimana memberikan edukasi pada 
pasar, dan lain-lain. Semua yang dilakukan sebenarnya adalah 
proses bukan hasil.
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Beberapa Indikator Keuangan
Beberapa indikator keuangan yang sering kali 

digunakan adalah omzet atau penjualan. Omzet merupakan 
indikator keuangan yang relatif mudah untuk diketahui 
sekaligus dilaporkan. Omzet dapat dengan mudah dihitung 
oleh entrepreneur, sehingga menjadi salah satu indikator yang 
biasanya sering dipakai. Penggunaan omzet dalam mengukur 
kinerja keuangan sebenarnya tidak hanya karena merupakan 
aspek yang paling mudah untuk dilihat, namun ada beberapa 
keunggulan omzet di samping kemudahannya untuk dicatat.

Gambar 9.1 Bisnis rintisan Mahasiswa UC Mengikuti Eksebisnis

Omzet sangat bermanfaat untuk melihat seberapa 
berhasilnya bisnis agar dapat diterima oleh pasar. Melalui 
omzet dapat terlihat bagaimana kecepatan produk atau jasa 
tersebut diterima di pasar. Apabila ingin melihat bagaimana 
respons pasar, maka ada baiknya melakukan “test the water”, 
sering kali aktivitas tersebut disebut dengan “market test”. Di 
dalam proses ini dapat dibuat purwarupa produk atau jasa yang 
akan dipresentasikan di hadapan banyak orang untuk melihat 
respons terhadap produk tersebut. Kemudian, bisa pula jika 
lebih berani dapat membuat produk asli dengan jumlah tidak 
terlalu banyak untuk benar-benar dijual di lokasi yang tepat. 
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Misalnya, sebagai contoh dalam pengalaman penulis mendidik 
calon entrepreneur, penulis memberikan kesempatan mereka 
untuk mencoba produknya di sebuah taman yang setiap hari 
Sabtu banyak orang berolahraga, sehingga masyarakat akan 
banyak berkumpul. Mereka tidak hanya berolahraga, tetapi 
juga jalan-jalan menikmati kuliner di sekitar taman tersebut. 
Penulis berikan waktu sekitar 3 jam kepada para calon 
entrepreneur untuk melihat apakah produknya dapat diterima 
pasar. Selain itu, bisa pula menyelenggarakan bazar mini di 
sekolah atau mal maupun tempat lain yang sekiranya dapat 
mengundang banyak orang untuk hadir.

Semakin besar dan bertumbuh omzet menggambarkan 
produk dan jasa tersebut semakin memiliki konsumen. Bahkan 
jika dalam omzet tersebut terdapat beberapa konsumen yang 
“re-order”, berarti produk atau jasa tersebut sudah mulai 
dikenal oleh masyarakat. 

Omzet juga merupakan indikator keuangan yang dirasa 
lebih cocok dibandingkan laba karena bisnis perintisan akan 
lebih sulit diukur menggunakan laba. Mengapa? Biasanya 
mereka masih merugi, masih mengeluarkan banyak biaya 
seperti untuk pemasaran, investasi untuk sewa lokasi, gerobak, 
dan aset lainnya. Artinya, dalam banyak kasus, laba tidak bisa 
diperoleh dengan cepat. Di samping itu, tidak semua bisnis 
rintisan bisa menghitung laba yang benar. 

Pengamatan penulis menunjukkan bahwa omzet 
ternyata mampu menjadi motivasi yang kuat untuk bisnis 
rintisan. Omzet memotivasi seseorang untuk berpikir kreatif. 
Penulis menemukan bahwa ketika omzet menjadi pilihan 
indikator kinerja, banyak  bisnis rintisan dalam merencanakan 
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produknya akan berpikir untuk 
tidak menjual produk yang sudah 
banyak di pasaran. Maksudnya, 
mereka mencari produk yang 
belum ada di pasaran, sehingga 
dengan demikian banyak orang 
akan tertarik dengan produk 
mereka. Omzet juga ternyata 
mampu mengubah pemikiran entrepreneur mengenai model 
bisnis yang mereka jalankan. Mereka berpikir bagaimana 
caranya untuk berbisnis yang tidak rumit, tetapi memiliki 
penghasilan yang mampu mencapai target.

Laba dijadikan indikator keberhasilan fi nansial. 
Sebenarnya laba merupakan kinerja sesungguhnya dari bisnis. 
Namun demikian, dalam proses pendidikan entrepreneurship 
nampaknya sulit untuk diterapkan, terutama dalam memulai 
bisnis. Laba jika dijadikan tolok ukur lebih baik diberikan 
kepada bisnis yang sudah mulai berkembang, mulai maju, 
memiliki konsistensi maupun kecenderungan omzet yang 
meningkat. Pengamatan penulis menemukan bahwa laba yang 
rendah pada bisnis rintisan akan menurunkan “semangat” 
atau motivasi untuk berkinerja lebih baik. 

Laba merupakan indikator keuangan yang cukup rumit, 
mengapa? Apabila menggunakan laba sebagai indikator, maka 
harus dipastikan bahwa bisnis rintisan dapat membuat laporan 
keuangan yang benar. Pengalaman menunjukkan bahwa 
bisnis rintisan cukup kesulitan untuk menghitung laba karena 
mereka sulit untuk membagi antara bisnis dengan aktivitas 
pribadi. Walaupun demikian, laba sebagai salah satu alat ukur 

Bijaklah menerapkan 
indikator kinerja karena akan 

memengaruhi perilaku

-Radianto-
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keuangan yang lebih baik karena laba merupakan keuntungan 
bisnis bersih yang dapat diperoleh oleh siswa. Namun 
demikian, laba yang benar harus muncul dari perhitungan 
yang benar, hal ini kerap kali menjadi masalah pada bisnis 
rintisan. Menghitung laba yang benar sesuai aturan akuntansi 
merupakan kendala besar bagi bisnis rintisan.

Laba dapat memotivasi bisnis rintisan untuk berpikir 
efi sien. Pada saat seseorang memahami bahwa laba yang 
diperoleh dipengaruhi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan, maka 
beberapa bisnis rintisan mulai berpikir untuk mengadakan 
efi siensi. Beberapa calon entrepreneur mulai memikirkan 
struktur kompensasi gaji karyawan mereka maupun biaya-
biaya lainnya. Mereka benar-benar harus memperhitungkan 
pengeluaran/biaya karena harus memiliki laba sepadan 
dengan usaha yang telah dikeluarkan.

Apabila ingin menggunakan indikator keuangan sebagai 
ukuran keberhasilan bisnis rintisan, maka pastikan bahwa 
proses yang dilakukan benar dan sesuai dengan perencanaan 
awal. Sekali lagi, bisnis rintisan dalam tahapan awal, indikator 
keuangan adalah indikator penting namun bukan yang 
terpenting. Berikanlah target yang masuk akal.

Indikator Nonkeuangan “Indikator yang Lebih 
Menantang”

Di dalam bisnis rintisan awal, indikator keuangan 
bukanlah indikator utama. Masih banyak indikator nonkeuangan 
yang lebih penting daripada indikator keuangan. Apabila 
ingin lebih baik, maka harus mengombinasikan indikator 
keuangan dan indikator nonkeuangan, sehingga pengukuran 
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kinerja akan lebih lengkap. Berikut ini akan disajikan indikator 
nonkeuangan apa saja yang dijadikan indikator keberhasilan 
berdasarkan hasil penelitian peneliti pada bisnis rintisan calon 
entrepreneur. 

Jumlah Konsumen
Jumlah konsumen merupakan indikator pertama. 

Sebenarnya omzet dapat menggambarkan seberapa besar 
produk atau jasa entrepreneur diserap pasar. Namun demikian, 
ketika memisahkan omzet dengan jumlah konsumen dapat 
ditelusuri fakta produk atau jasa yang benar-benar diserap 
pasar. Misalnya sebagai contoh satu konsumen dapat membeli 
5 produk berharga Rp10.000,- dan ada lima konsumen 
membeli produk yang sama dengan harga sama. Apabila 
dihitung total, maka kedua skenario tersebut sama-sama 
menghasilkan pendapatan sebesar Rp50.000,-. Lalu apa yang 
membedakan? Jelas berbeda, karena opsi pertama hanya ada 
satu konsumen dan opsi kedua ada lima konsumen. Proses 
dan usaha yang dilakukan juga pasti berbeda. Hal inilah yang 
mendasari bahwa jumlah konsumen dapat dijadikan indikator 
karena menggambarkan kegigihan dan kreativitas serta 
inovasi bisnis rintisan dalam menjual barangnya kepada lebih 
banyak konsumen. 

Indikator jumlah konsumen dapat dikembangkan, yaitu 
jumlah konsumen dan jumlah konsumen yang memesan ulang 
produk atau jasa. Apabila sudah ada konsumen berminat 
untuk re-order, maka produk atau jasa mereka sudah ada 
yang menyukainya. Hal ini berarti pasar sudah bisa menyerap 
produk tersebut.  
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Pertumbuhan konsumen semakin besar berarti juga 
menandakan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan bisnis 
rintisan sudah mulai dapat bersaing dengan “pemain lama”. 
Pada saat jumlah konsumen digunakan sebagai indikator 
keberhasilan, maka sebagai konsekuensinya banyak bisnis 
rintisan yang fokus pada bagaimana mencari konsumen 
sebanyak-banyaknya. Nampaknya mereka “lupa” pada omzet 
dan mereka tersadar ketika konsumen mereka banyak, ternyata 
omzet mereka pun meningkat dengan tajam. Oleh karena 
itu, cara berpikirnya bukan lagi bagaimana mendapatkan 
omzet sebanyak-banyaknya, namun mereka mulai berpikir 
bagaimana mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. 
Melalui pola pikir seperti itu, maka sebenarnya mereka 
dilatih untuk berpikir “out of the box”, kreatif, dan berinovasi. 
Mereka juga akan dipacu untuk memiliki persistent, “tahan 
banting”, berani untuk bernegosiasi, selalu percaya diri, dan 
optimis. Karakter-karakter inilah yang dibutuhkan oleh calon 
entrepreneur.

Dampak dari pola pikir yang berubah ini sangat positif, 
yaitu mereka menjadi kreatif dalam melakukan promosi. 
penulis melihat promosi yang mereka lakukan sangat kreatif, 
mulai dari promosi langsung dengan cara konservatif, misalnya 
membuat brosur sampai pada media sosial, seperti Instagram, 
Facebook, bahkan  BlackBerry Messenger. 

Proses yang Benar
Tahapan-tahapan proses sangat penting untuk dibuat 

detail, sehingga bisnis rintisan dapat dipahami dan dimengerti 
mengenai urutan apa yang harus mereka kerjakan berdasarkan 
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fungsi-fungsi manajerial seperti misalnya pemasaran dan 
produksi. Pengalaman menunjukkan bahwa proses yang diikuti 
dengan benar berdampak positif bagi kinerja bisnis mereka.

Bisnis rintisan harus memahami dengan benar 
bagaimana proses yang terjadi di bisnis mereka. Bisnis 
manufaktur tentu prosesnya berbeda dengan bisnis dagang 
atau jasa. Semakin memahami tahapan-tahapan dengan 
detail, maka mereka akan memahami model bisnis tersebut. 
Model bisnis inilah sebenarnya yang menjadi keunggulan 
setiap bisnis rintisan. 

Pada tahapan mencari bahan baku, aspek yang penting 
misalnya kualitas bahan, harga bahan, keberlanjutan supply 
bahan tersebut, dan mudahnya bahan tersebut ditemukan. 
Hal ini begitu penting karena bisnis rintisan akan berhubungan 
dengan vendor atau supplier. Pengamatan penulis menunjukkan 
bahwa supplier atau vendor lebih banyak melayani bisnis yang 
sudah berskala besar dibandingkan bisnis rintisan. Misalnya 
sebagai contoh dalam bisnis fashion sering kali bisnis rintisan 
bermasalah dengan konsistensi dari perajin atau penjahit. 
Sering kali para perajin sulit untuk memenuhi ketepatan waktu 
pemesanan, di samping kualitas yang tidak konsisten. Hal 
ini membutuhkan kedewasaan dalam berhubungan dengan 
para perajin. Terkadang jika para perajin sudah sulit diajak 
kerja sama, maka terpaksa harus memutuskan untuk mencari 
perajin lainnya dengan konsekuensi bisnis calon entrepreneur 
mundur kembali. Masalah ini tentunya harus dipecahkan oleh 
bisnis rintisan. Kreativitas dan kegigihan sangat diperlukan 
dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan input bahan.
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Fungsi lainnya yang penting untuk dipelajari, yaitu 
fungsi pengolahan bahan, mulai dari bahan mentah menjadi 
bahan jadi siap dijual. Demikian pula dengan fungsi pemasaran. 
Bisnis rintisan harus dapat memahami dengan baik fungsi 
pemasaran, langkah apa paling sesuai dengan produk atau 
jasa yang dijual bisnis rintisan. Permasalahan klasik yang 
muncul adalah bisnis rintisan dapat membuat produk yang 
berkualitas, tetapi sulit untuk menjual. Oleh karena itu, 
penguasaan keterampilan pemasaran menjadi salah satu 
faktor yang sangat penting bagi entrepreneur. 

Masing-masing tahapan sangat penting dilakukan 
dengan baik karena melalui tahapan-tahapan inilah sebenarnya 
bisnis rintisan dapat belajar banyak tentang bagaimana 
caranya mengelola bisnis. Proses 
harus dilalui secara komprehensif 
dan berurutan. Cara berpikir 
cukup sederhana, misalnya, 
yaitu jika ada pemasaran akan 
mendorong penjualan, pen-
jualan meningkat akan men-
dorong proses produksi, dan 
proses produksi akan berhubungan dengan sumber daya yang 
mendukung proses produksi tersebut. Selanjutnya, produksi 
sangat bergantung pada bahan baku, tenaga kerja serta 
overhead yang bertujuan untuk menghasilkan produk dan 
jasa. Oleh karena itu, pastikan bisnis rintisan benar-benar 
memahami proses bisnis tersebut.

Mengiku   proses dengan 
benar, maka karakter akan 
tumbuh dengan sendirinya

-Radianto-
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Target
 Indikator berikutnya adalah target. Target adalah salah 

satu indikator terpenting dalam pendidikan entrepreneurship. 
Bisnis rintisan harus dibiasakan untuk memiliki target. Melalui 
target, maka bisnis calon entrepreneur akan lebih fokus, 
sehingga mereka mampu mengerahkan sumber dayanya. 
Target dikatakan memotivasi ketika target ditetapkan secara 
bersama-sama dan memiliki peluang besar untuk dapat 
dicapai serta menantang. Target yang terlalu tinggi membuat 
bisnis rintisan tidak termotivasi untuk mencapainya karena 
mereka tahu tidak mungkin dapat mencapai target tersebut. 
Sementara itu, target yang relatif rendah membuat mereka 
“memandang enteng” target tersebut, sehingga tidak 
termotivasi untuk bekerja keras. Hal ini akan membuat potensi 
asli tidak terlihat atau malah menghalangi potensi yang dimiliki 
oleh bisnis rintisan. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa 
target partisipatif lebih efektif dibandingkan target “top down”. 
Bisnis rintisan lebih termotivasi ketika target yang ingin dicapai 
didiskusikan. Pada saat target merupakan target bersama, 
maka setiap anggota bisnis rintisan akan termotivasi untuk 
mencapainya. 

Adanya “Key Partner”
Bisnis tidak bisa lepas dari relasi kepada stakeholders, 

apakah itu supplier, reseller, konsumen, dan pihak-pihak lain. 
Indikator selanjutnya yang dapat digunakan adalah apakah 
bisnis rintisan memiliki relasi dengan “key partner” atau sering 
kali disebut dengan pihak-pihak kunci. Key partner adalah 
berbagai pihak yang menjadi mitra utama dalam menjalankan 
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bisnis sampai bisnis tersebut menjadi besar. Misalnya sebagai 
contoh jika anda berbisnis baju, maka key partner anda adalah 
penjahit, tenaga pemasar yang hebat, dan mungkin juga 
supplier kain. Selanjutnya apakah ada pertumbuhan jumlah 
pihak-pihak kunci tersebut.

Distributor adalah salah satu contoh key partner yang 
penting. Distribusi akan menunjukkan seberapa luas produk/
jasa bisnis rintisan dapat diserap oleh pasar. Distribusi secara 
luas juga akan berdampak pada omzet yang meningkat juga. 
Ukurannya dapat menggunakan jumlah distributor atau 
reseller yang dimiliki oleh proyek bisnis calon entrepreneur. 
Dapat juga dengan cara rupiah tertentu untuk setiap saluran 
distribusi atau reseller.

Melalui indikator ini bisnis rintisan dapat belajar 
bernegosiasi dan memilih partner yang menguntungkan. Apabila 
partner mereka masih terikat hubungan khusus, maka jika 
ada masalah timbul bisa dipastikan mereka akan memperoleh 
“toleransi” dan kepentingan tertentu. Contoh misalnya supplier 
bisnis rintisan adalah orang tua atau masih memiliki hubungan 
dekat/saudara, ketika supplier mengirimkan produk terlambat 
atau kualitas tidak sesuai, maka akan ada “toleransi” atau ada 
rasa sungkan. Kemudian para bisnis rintisan tentu tidak bisa 
menyelesaikan masalah sebenarnya secara profesional. Akan 
tetapi, jika partner mereka adalah orang tidak dikenal, maka 
hubungan yang muncul adalah murni hubungan bisnis, bukan 
hubungan kekeluargaan dan pertemanan. 

Indikator seperti mercusuar yang memandu kapal agar 
tidak tertabrak karang. Tanpa indikator kinerja, maka 
seseorang akan kehilangan arah atau pergi ke segala 

arah.



BAGAIMANA MEMBAGAIMANA MEMASTIKAN ASTIKAN 
BISNIS CALON ENTREPRENEUR BISNIS CALON ENTREPRENEUR 

BERHBERHASIL?ASIL?

BAB 10

“Your true success in life be gins only when you make 
the commitment to become excellent at what you 
do.” 
(Brian Tracy)

Mengendalikan adalah aktivitas untuk memastikan 
bahwa apa yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang 
telah direncanakan. Pengendalian merupakan alat untuk 
memastikan bahwa semua pihak berperilaku sesuai dengan 
apa yang direncanakan. Pengendalian dalam pendidikan 
entrepreneurship berarti bagaimana memastikan bahwa 
pendidikan entrepreneurship berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan dan menuju pada tujuan yang diharapkan, yaitu 
menghasilkan entrepreneur.

Bagian ini menyajikan mekanisme pengendalian 
manajemen yang secara empiris telah digunakan untuk 
pendidikan entrepreneurship.
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Laporan sebagai Alat untuk Memastikan 
Kinerja Proyek Bisnis

Laporan reguler setiap minggu, setiap bulan maupun 
setiap semester wajib untuk dikumpulkan oleh calon 
entrepreneur. Laporan tersebut berisi rencana bisnis untuk 
aktivitas minggu berikutnya, termasuk target-target yang 
ditetapkan secara bersama-sama. Target tersebut dapat berupa 
omzet, laba, jumlah pembeli, 
pembelian barang, dan lain-lain. 
Selanjutnya berisi realisasi dari 
target yang telah ditentukan 
seminggu sebelumnya. Artinya, 
calon entrepreneur setiap 
konsultasi harus menunjukkan 
kemajuan dari bisnis mereka melalui perbandingan target dan 
realisasi yang mereka buat. Selanjutnya calon entrepreneur 
menandatangani laporan tersebut untuk memastikan bahwa 
mereka melakukan konsultasi. Laporan reguler merupakan 
alat penting bagi para fasilitator untuk memastikan bahwa 
dalam waktu tertentu calon entrepreneur mengerjakan proyek 
bisnisnya, sehingga laporan reguler merupakan mekanisme 
pengendalian yang dilakukan oleh fasilitator.

Biasanya dalam proses pelaporan tersebut sering kali 
fasilitator meminta calon entrepreneur untuk memberikan 
bukti dokumentasi. Bukti tersebut seperti foto barang yang 
dijual ke pelanggan, bukti pengiriman barang, nota penjualan, 
dan bukti lainnya. Misalnya sebagai contoh ketika ada grup 
bisnis yang melaporkan bahwa mereka mengikuti pameran 
perdagangan, maka grup tersebut wajib menyerahkan foto 

Laporan merupakan salah 
satu alat yang pen  ng untuk 
monitoring ak  vitas bisnis
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ketika aktivitas pameran, kalau perlu juga harus menyerahkan 
surat perjanjian pameran atau biaya pameran kepada 
fasilitator. Kemudian, demikian pula jika ada pembelian dalam 
skala besar oleh pelanggan, maka biasanya fasilitator meminta 
bukti penjualan dan surat pengiriman barang. Dokumentasi 
tersebut sangat diperlukan oleh fasilitator karena sebagai 
bukti bahwa calon entrepreneur melakukan proses bisnisnya.

Menggunakan Media Sosial sebagai Sarana 
Pelaporan

Tidak hanya sampai pada memberikan dokumentasi, 
tetapi calon entrepreneur juga diwajibkan untuk menggunakan 
media sosial. Ada dua tujuan digunakannya media sosial, 
tujuan pertama untuk menjual produk mereka dan tujuan 
berikutnya adalah sebagai media komunikasi. Calon 
entrepreneur diminta untuk menawarkan produknya melalui 
media sosial, seperti Facebook, Twiter, Instagram, dan calon 
entrepreneur juga diwajibkan untuk menggunakan internet 
(membuat website dan toko online). Media sosial tersebut 
tidak hanya digunakan untuk menjual, tetapi juga memberikan 
informasi mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan calon 
entrepreneur. Misalnya ketika calon entrepreneur akan 
mengadakan pameran, maka mereka akan melakukan 
broadcast ke relasi melalui media sosial, demikian pun ketika 
berada dalam pameran. Bisa juga saat mereka menerima 
pesanan dalam jumlah besar. Kemudian, demikian juga ketika 
ada testimony dari para pelanggan yang puas dengan produk 
mereka, maka akan di-upload pada media sosial. Selain itu, 
media sosial dalam bentuk Facebook, Line serta BlackBerry 
Mesengger digunakan sebagai tempat konsultasi, diskusi, dan 
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“curhat” mereka dengan fasilitator atau sesama calon 
entrepreneur. Hampir semua fasilitator bergabung dalam grup 
bisnis calon entrepreneur di media sosial. Banyak masalah 
yang diungkap di grup tersebut dan dapat diselesaikan dengan 
baik. Termasuk di grup tersebut sering kali fasilitator melakukan 
cek apabila ada grup bisnis yang akan melakukan transaksi 
bisnis, pameran, hasil negosiasi dengan supplier, dan lain-
lain. Melalui komunikasi yang intensif sering kali dapat 
memonitor aktivitas calon entrepreneur dalam bisnis mereka. 
Fasilitator dapat memantau pergerakan calon entrepreneur 
dalam satu proyek bisnis bahkan 
jika ada pertengkaran atau 
masalah antaranggota kelompok 
melalui media tersebut. 
Fasilitator dapat memberikan 
komentar, nasihat, pendapat 
atau bahkan marah pada calon 
entrepreneur jika ada yang tidak 
bekerja dengan baik. Namun demikian, sebaliknya mereka 
bisa memberikan apresiasi jika para calon entrepreneur 
melakukan pekerjaannya melebihi target yang ditetapkan. 
Beberapa fasilitator malahan mengecek bisnis mereka melalui 
media sosial secara khusus, yaitu Instagram. Mereka mengecek 
setiap minggu perkembangan follower bisnis calon entrepreneur 
bimbingannya. Mereka berpendapat bahwa kenaikan follower 
bisnis calon entrepreneur dapat dijadikan ukuran bagaimana 
produk tersebut diterima di pasaran dan sampai seberapa jauh 
calon entrepreneur memasarkan produknya. Kemudian, 
fasilitator bisa melihat apakah follower bisnis calon entrepreneur 
tersebut memberikan testimony terhadap bisnis mereka. 

Media sosial sangat efek  f 
untuk monitoring dan 

interaksi

-Radianto-
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Semakin banyak follower yang memberikan testimony, maka 
semakin terlihat calon entrepreneur menjalankan bisnisnya 
dengan optimal. Fasilitator juga dapat melihat melalui media 
sosial tersebut siapa saja relasi para calon entrepreneur, 
apakah keluarganya, teman-temannya atau ada orang yang 
tidak dikenal. Melalui proses kontrol tersebut, fasilitator dapat 
melihat sampai seberapa jauh para calon entrepreneur 
memasarkan produknya. Semakin banyak follower yang bukan 
merupakan keluarga atau kerabat dekat mereka, maka 
penilaian terhadap bisnis calon entrepreneur semakin baik. 

Refl eksi sebagai Laporan Akhir
Salah satu aktivitas penting yang dilakukan pada saat 

tertentu, dilakukan setiap akhir bulan, akhir semester atau 
selesainya sebuah kegiatan adalah refl eksi. Fasilitator 
mengadakan refl eksi untuk setiap grup bisnis calon 
entrepreneur. Refl eksi merupakan proses yang sangat penting 
karena pada saat proses refl eksi calon entrepreneur diminta 
beberapa hal sebagai berikut. Calon entrepreneur memberikan 
sharing bagaimana proses bisnis itu berjalan, pelajaran baik 
dan buruk sebagai pengalaman berharga, manfaat apa dari 
bisnis yang dijalankan, hambatan maupun tantangan sekaligus 

bagaimana cara menyelesaikan 
masalah tersebut, bentuk 
kreativitas dan inovasi seperti 
apa serta bagaimana hasilnya 
berdampak pada bisnis mereka. 
Proses ini memakan waktu cukup 
lama, namun proses penting 
sebagai umpan balik bagi para 

Salah satu aspek pen  ng 
dalam pendidikan 

entrepreneurship adalah 
“refl eksi”

-Radianto-
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fasilitator selama mereka membimbing calon entrepreneur. 
Fasilitator juga dapat membandingkan apa yang direfl eksikan 
oleh para calon entrepreneur dengan laporan-laporan yang 
sudah terkumpul dan juga proses bisnis yang mereka lakukan 
melalui media sosial. Pengalaman para fasilitator menunjukkan 
bahwa proses refl eksi biasanya mampu untuk meningkatkan 
prestasi calon entrepreneur pada bulan atau semester 
berikutnya. Proses refl eksi merupakan proses komunikasi dua 
arah seperti proses konsultasi laporan reguler, namun biasanya 
lebih mendalam lagi dan lebih intensif. Melalui proses refl eksi 
banyak hal-hal baru terungkap dari calon entrepreneur dan 
biasanya hal-hal tersebut merupakan kejadian atau peristiwa 
menarik, yang sebelumnya belum pernah diprediksi oleh 
fasilitator. Misalnya sebagai contoh ada sebuah grup bisnis 
yang penjualannya semakin lama semakin meningkat. Pada 
saat refl eksi, mereka menyatakan bahwa menjadi semangat 
untuk menjual karena jarang bertemu dengan fasilitator dan 
ingin membuktikan bahwa mampu menjalankan bisnis dengan 
dukungan minim dari fasilitator. Hal ini adalah anomali di 
dalam kefasilitatoran proyek bisnis. Biasanya calon 
entrepreneur akan semangat jika mereka sering dibimbing 
oleh fasilitator, tapi di grup tersebut para calon entrepreneur 
malah tambah bersemangat ketika jarang dibimbing fasilitator. 
Proses itu menjadikan grup tersebut semakin kompak dan 
kepemimpinan serta inovasi maupun kreativitas menjadi 
semakin tinggi, makanya tidak aneh jika kinerja bisnis mereka 
meningkat. Hal itu muncul dari refl eksi akhir semester, 
selanjutnya semester berikutnya masih dengan fasilitator 
yang sama ternyata menjadi lebih sering membimbing 
kelompok dan memang hasil proyek bisnis calon entrepreneur 
tersebut semakin maju.
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Di dalam proses pelaporan, para fasilitator sebenarnya 
bisa melihat dari konteks sudut pandang calon entrepreneur. 
Laporan dibuat oleh calon entrepreneur dan sangat sulit bagi 
fasilitator untuk melihat yang sebenarnya terjadi. Bisa saja, 
tanpa menuduh dan menghakimi calon entrepreneur, proses 
yang dilakukan jauh dari apa yang dilaporkan. Oleh karena 
itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, fasilitator memiliki 
mekanisme pengecekan melalui beberapa sudut pandang. Di 
dalam penelitian ini penulis menyebutnya sebagai mekanisme 
triangulasi.

Observasi: Mekanisme yang Konservatif 
tetapi Sangat Bermanfaat

Laporan yang diberikan oleh para calon entrepreneur 
biasanya diperkuat oleh fasilitator dengan melakukan observasi. 
Melalui observasi, fasilitator dapat melihat langsung proses 
bisnis yang dijalankan oleh calon entrepreneur. Observasi 
yang sering kali dilakukan adalah dengan diketahui calon 
entrepreneur dan/atau tidak diketahui calon entrepreneur. 
Melalui dua mekanisme tersebut sering kali yang memberikan 
informasi nyata adalah observasi tidak diketahui oleh calon 
entrepreneur. Namun demikian, ada satu observasi yang 
diketahui oleh calon entrepreneur dan sering kali membuat 
mereka terkejut. Observasi tersebut adalah observasi langsung 
ke lokasi tanpa pemberitahuan ke calon entrepreneur. 

 Observasi mendadak tersebut sering kali mampu 
melihat kondisi riil calon entrepreneur di lapangan. Sering kali 
mereka terkejut karena tanpa pemberitahuan sebelumnya 
para dosen mengunjungi bisnis mahasiwa, akibatnya saat 
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bisnis yang tidak siap itu membuat fasilitator mampu menilai 
bagaimana calon entrepreneur mengerjakan bisnisnya. 
Fasilitator membandingkan apa yang dilaporkan calon 
entrepreneur dengan kondisi nyata melalui observasi. 
Observasi mendadak tersebut biasanya dapat memicu calon 

entrepreneur untuk cepat 
mengambil tindakan perbaikan 
karena mereka khawatir akan 
ditinjau mendadak lagi. 
Observasi lainnya dilakukan 
dengan memberikan 
pengumuman kepada calon 

entrepreneur bahwa fasilitator akan mengunjungi bisnis 
mereka tersebut. Biasanya observasi tersebut dilakukan pada 
awal bisnis berjalan dan memastikan bahwa calon entrepreneur 
merencanakan dengan baik. 

Selanjutnya, observasi yang tidak diketahui oleh 
calon entrepreneur sering kali dilakukan oleh para fasilitator. 
Misalnya sebagai contoh, fasilitator sering kali melakukan 
observasi di mal di mana calon entrepreneur membuka 
bisnisnya. Fasilitator mengamati bagaimana proses bisnis 
calon entrepreneur tersebut berjalan. Biasanya observasi 
dilakukan pada malam hari saat pulang jam kantor. Selain 
itu, fasilitator bisa juga dengan sengaja meluangkan waktu 
pada hari libur atau hari Minggu untuk pergi rekreasi sambil 
melakukan observasi. Observasi pasti dilakukan oleh fasilitator 
jika ada calon entrepreneur yang mengikuti pameran, baik di 
dalam maupun luar kota. Kadang kala fasilitator melakukan 
observasi berkelompok, yaitu beberapa fasilitator berkumpul 
dan bersama-sama selama satu hari melakukan observasi 

Observasi akan memberikan 
fakta nyata apa yang 

dilakukan oleh proyek bisnis
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beberapa grup bisnis calon entrepreneur dari beberapa 
fasilitator tersebut. 

Menurut pengalaman fasilitator, observasi mampu 
memberikan informasi sangat berguna karena melihat secara 
langsung apa yang dilakukan oleh calon entrepreneur. Melalui 
observasi, fasilitator juga dapat menilai siapa paling aktif di 
grup bisnis tersebut dan siapa tidak memberikan kontribusi. 
Proses observasi berdampak positif karena membuat calon 
entrepreneur akan selalu siap dalam bisnisnya. 

Mekanisme Triangulasi: Melihat dari Berbagai 
Sudut Pandang

 Melalui triangulasi, fasilitator akan memperoleh 
informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Proses 
triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bagian 
ini akan memaparkan bagaimana para fasilitator melakukan 
mekanisme pengendalian triangulasi.

“Mistery Guest”
 Setiap proyek bisnis calon entrepreneur memiliki tempat 

untuk menjual produknya. Misalnya bisnis kuliner tentu memiliki 
tempat jual di lokasi yang strategis, mereka pun biasanya 
menyatakan bahwa produk mereka digemari oleh konsumen, 
produk mereka dapat bersaing dengan pemain lama, dan lain-
lain. Fasilitator biasanya akan melakukan observasi mengenai 
proyek tersebut, namun apabila fasilitator datang ke lokasi, 
kemungkinan besar calon entrepreneur akan “memberikan 
yang terbaik”. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, 
maka fasilitator meminta rekannya untuk membeli produk 
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tersebut sekaligus melakukan observasi. Melalui rekan-rekan 
fasilitator datang secara bergantian, maka fasilitator akan 
memperoleh informasi yang bisa dipercaya. Misalnya “mistery 
guest” tersebut menyatakan bahwa memang produk yang 
dijual enak, harganya bisa bersaing, dan informasi lainnya. Bisa 
juga mereka memberikan foto-foto proyek tersebut, misalnya 
banyaknya pembeli yang antri, lokasi, desain lokasi penjualan, 
dan hal lainnya. Hal itu menjadi dasar bagi fasilitator untuk 
memberikan nilai bagi kelompok calon entrepreneur tersebut.

Komunitas
 Proses lainnya yang sering kali dilakukan adalah 

fasilitator melakukan wawancara singkat dan acak kepada 
komunitas di mana calon entrepreneur berbisnis. Misalnya 
sebagai contoh bisnis fashion yang dilakukan oleh calon 
entrepreneur, dalam hal ini seperti tas dan aksesori wanita. 
Sering kali para fasilitator mencari tahu komunitas yang 
dimasuki calon entrepreneur untuk menjual produknya. Pada 
saat fasilitator sudah mendapatkan komunitas tujuannya, 
maka fasilitator melakukan wawancara dengan beberapa 
anggota komunitas untuk memastikan bahwa proyek bisnis 
calon entrepreneur-nya benar-benar berjalan di komunitas 
tersebut. Proses ini biasanya menjadi dasar yang valid untuk 
mengetahui bagaimana kinerja bisnis calon entrepreneur. 
Sering kali anggota komunitas berbicara panjang lebar 
mengenai proses bisnis yang dilakukan calon entrepreneur 
mereka. Misalnya sebagai contoh mereka (para anggota 
komunitas) bisa menunjuk langsung siapa saja calon 
entrepreneur aktif, siapa saja calon entrepreneur malas, 
bagaimana mereka menawarkan barang, bagaimana kualitas 
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produk dan hal lainnya yang mungkin tidak terdapat di laporan 
calon entrepreneur. Informasi inilah yang sering kali dijadikan 
bahan diskusi ketika calon entrepreneur melakukan konsultasi, 
baik bertemu maupun melalui grup media sosial.

“Key Partner” 
 Bentuk lain dari mekanisme triangulasi adalah 

melakukan konfi rmasi dengan “key partner” bisnis calon 
entrepreneur. Key partner mereka bisa pelanggan, supplier, 
perajin atau bisa juga orang tua yang merupakan pebisnis. 
Calon entrepreneur pasti melaporkan siapa saja supplier 
mereka, berapa banyak mereka membeli dari supplier, 
bagaimana kualitasnya, bagaimana metode pembayarannya 
dan hal lain yang berhubungan dengan supplier. Di dalam 
laporan biasanya hal-hal baik yang dilaporkan calon 
entrepreneur. Namun demikian, fasilitator tidak mudah untuk 
percaya dengan laporan calon entrepreneur. Oleh karena 
itu, fasilitator biasanya menghubungi para supplier untuk 
menanyakan bagaimana “kinerja” bisnis calon entrepreneur 
mereka. Pengalaman para fasilitator menunjukkan bahwa 
sering kali supplier memberikan informasi yang positif tentang 
bagaimana calon entrepreneur berhubungan dengan mereka. 
Para supplier pun ternyata senang dihubungi oleh para 
fasilitator karena mereka melihat bahwa proses pendidikan 
calon entrepreneur ternyata sungguh-sungguh dikontrol 
oleh para pembimbingnya tersebut. Hal ini membuat para 
supplier “tenang”, karena mereka berpikir apabila ada calon 
entrepreneur yang bertingkah negatif, misalnya sampai 
tidak membayar pesanan, maka mereka bisa melaporkan ke 
para fasilitator. Hal yang sama terjadi ketika para fasilitator 
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melakukan konfi rmasi kepada para pelanggan. Nampaknya 
pelanggan lebih “ruwet” dibandingkan dengan supplier. 
Penyebabnya karena sering kali pelanggan memberikan 
komplain mengenai produk yang dibeli, walaupun sebenarnya 
menurut para fasilitator, komplain tersebut berlebihan. 
Misalnya sebagai contoh jika ada pelanggan yang komplain 
produk calon entrepreneur, tetapi pelanggan tersebut “rajin” 
membeli produk mereka. Hal tersebut dapat diketahui oleh 
fasilitator dari berbagai sumber termasuk dokumentasi.

 Reseller merupakan salah satu sumber yang penting bagi 
fasilitator untuk memastikan proses bisnis calon entrepreneur 
berjalan benar. Reseller merupakan pihak di mana calon 
entrepreneur menitipkan produknya dan membayar produk 
yang laku terjual. Hubungan reseller dengan calon entrepreneur 
sangat dekat karena mereka berkomunikasi hampir setiap hari 
atau setiap minggu, sehingga reseller pasti mengetahui sepak 
terjang calon entrepreneur dalam berbisnis. Reseller juga 
akan mengetahui kualitas produk serta pelanggan-pelanggan 
yang membeli produk calon entrepreneur, di samping itu, 
mereka juga mengetahui kualitas calon entrepreneur dalam 
berbisnis. Fasilitator sering kali melakukan pengecekan tidak 
hanya melalui kontak telepon, tetapi juga datang langsung 
dan berbincang-bincang ke toko atau stand reseller tersebut 
untuk melihat produk calon entrepreneur. Fasilitator bahkan 
sering kali memfoto produk dan membandingkan dengan apa 
yang dilaporkan calon entrepreneur. Konfi rmasi lain melalui 
dokumen calon entrepreneur untuk pengiriman produk mereka 
ke reseller, termasuk bukti pembayaran reseller kepada 
calon entrepreneur. Nampaknya mekanisme ini cukup kuat 
untuk memastikan calon entrepreneur mengerjakan proyek 
bisnisnya.
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Mengendalikan bisnis adalah memastikan bahwa bisnis 
berjalan sesuai dengan apa yang anda harapkan. 

Mengendalikan tidak hanya mengawasi, memonitor 
maupun mengevaluasi, tetapi juga memotivasi dan 

mengukur kinerja bisnis.
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PELUANG BISNISPELUANG BISNIS

BAB 11

“Entrepreneur yang hebat adalah dia yang 
menciptakan peluang, BUKAN mencari peluang.” 
(Ir. Ciputra)

 Peluang bisnis merupakan aspek terpenting dalam 
entrepreneurship. Setiap kita membicarakan entrepreneurship 
pasti kita membicarakan peluang bisnis. Peluang sendiri ada 
dua macam, yaitu peluang yang dapat menjadi bisnis dan 
peluang saja. Peluang yang dapat menjadi bisnis apabila 
dikembangkan sering kali disebut dengan “entrepreneurial 
opportunity”. Entrepreneurial opportunity adalah sebuah 
peluang bisnis yang jika dijual akan mendapat keuntungan di 
atas harga produksinya, sehingga mempunyai prospek masa 
depan baik. Sementara itu, peluang jika tidak dikembangkan 
bisa jadi tidak memiliki pasar, sehingga menderita kerugian. 

Peluang bersifat objektif, maksudnya peluang 
sebenarnya sudah ada di sekitar kita, namun tidak semua 
orang dapat mengenali dan mengidentifi kasi peluang tersebut. 
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Artinya, semua orang sebetulnya “hidup di tengah-tengah 
peluang”. Namun demikian, tidak semua orang dapat 
mengidentifi kasi peluang tersebut! Misalnya sebagai contoh, 
saat ini internet mulai berkembang dengan pesat dan dapat 
digunakan dalam segala aspek kehidupan manusia. Berikutnya 
adalah ojek. Ojek sudah lama kita kenal sebagai transportasi 

dengan menggunakan sepeda 
motor. Semua orang sudah 
memahami hal tersebut, perta-
nyaannya adalah, “Kenapa hanya 
satu orang saja yang punya ide 
membuat Gojek?” Banyak yang 
sudah tahu tentang internet dan 
ojek. Namun demikian, kenapa 
hanya satu orang yang berpikir 

adanya ojek online? Inilah yang penulis maksudkan bahwa 
peluang itu sifatnya objektif, semua orang bisa memanfaatkan 
peluang tersebut. Namun demikian, peluang menjadi subjektif 
karena hanya beberapa orang atau satu orang saja dapat 
mengidentifi kasi maupun menemukan peluang tersebut.

Apa itu Peluang Bisnis?
Beberapa defi nisi dari peluang bisnis adalah sebagai 

berikut.

Peluang bisnis adalah “sesuatu” yang sudah ada dan 
belum dieksploitasi oleh entrepreneur. Eksploitasi memerlukan 
skill, pengetahuan, dan keberuntungan dari entrepreneur 
(Kirzner, 1973; Drucker, 1985; Shane dan Venkataraman, 
2000).

Peluang bisnis sifatnya 
objek  f, tetapi  dak semua 

orang dapat mengiden  fi kasi 
peluang

-Radianto-
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“Sesuatu” yang muncul dari proses kreativitas dan sosial 
manusia (Shackle, 1979; Gartner, et. al., 1992; Sarasvathy, 
2006).

Selanjutnya, peluang dapat disebut dengan 
“entrepreneurial opportunity” jika situasi di mana produk 
baru, jasa baru, dan sebagainya, dapat dijual di atas harga 
pokok produksinya (Shane dan Venkataraman, 2000). Konsep 
ini menunjukkan bahwa tidak semua peluang dapat menjadi 
peluang yang menguntungkan atau dapat dikembangkan 
untuk menghasilkan sebuah pendapatan. Peluang dapat 
diindikasikan menjadi peluang menguntungkan jika terdapat 
selisih margin antara biaya dikeluarkan dibandingkan dengan 
harga yang mau dibayarkan oleh konsumen. 

Sebuah peluang bisnis yang menguntungkan tidak 
secara otomatis menjadi bisnis jika peluang bisnis tersebut 
tidak dikembangkan menjadi sebuah bisnis. Berikut adalah 
alur bagaimana peluang dapat menjadi bisnis.

Opportunity  Entrepreneurial Opportunity  Oppor-
tunity Development  Business

Gambar 11.1  Contoh Alur Bagaimana Peluang menjadi Bisnis

Berangkat dari alur tersebut, tampak bahwa opportunity 
seolah sangat menguntungkan. Namun demikian, hal tersebut 
tidak akan menjadi sebuah bisnis yang baik jika peluang 
itu tidak dengan sengaja dikembangkan. Peluang yang 
dikembangkan belum tentu juga menjadi bisnis baik atau 
berkelanjutan. Harus ada pengelolaan secara inovatif, kreatif, 
dan etis untuk mewujudkan sebuah bisnis yang berhasil.
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Tipe Peluang Bisnis
 Tipe peluang bisnis ada beberapa konsep. Berikut ini 

adalah konsep dari Ardichvili, et. al. (2003), di mana beliau 
membagi peluang menurut masalah dan solusi yang ditemukan 
oleh seorang entrepreneur.

Gambar 11.2   Tipe Peluang

(Sumber: Ardichvili, et. al., 2003)

Berdasarkan gambar tipe peluang tersebut, terdapat 
dua sudut pandang, yaitu value sought, disebut juga problem 
yang muncul dan value creation capability, dimaknai sebagai 
solusi atas problem yang muncul. Sering kali peluang 
muncul ketika adanya problem yang muncul terlebih dahulu 
sebelumnya. Misalnya sebagai contoh mengapa tongkat selfi e 
muncul? Jawabannya cukup sederhana, yaitu karena muncul 
problem bahwa orang ingin mengabadikan momen spesial, 
tetapi tidak ada orang yang bisa memfotokan mereka. Berikut 
adalah penjelasan dari masing-masing kuadran.

“Dreams”. Pada kuadran ini munculnya masalah dan 
solusi yang ditawarkan tidak bisa diidentifi kasi (problem dan 
solusi tidak diketahui). Hal ini memunculkan kreativitas seperti 



155

layaknya seorang “artis” yang berkreasi dalam menciptakan 
kreativitas dan inovasinya. Konteks ini dapat diartikan suatu 
supply dan demand yang tidak jelas/belum jelas. Pasar belum 
terbentuk dan produk belum ada, jadi seorang entrepreneur 
harus menciptakan sesuatu untuk membentuk pasar dari 
sesuatu yang belum pernah ada. 

“Problem solving”. Kuadran ini mendeskripsikan 
bagaimana masalah sudah diketahui, tetapi masih belum ada 
solusinya. Tujuan dari pengembangan peluang dalam kuadran 
ini adalah bagaimana mendesain produk atau jasa yang 
spesifi k untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar. 
Di dalam konteks ini, pasarnya sudah ada, tetapi supply untuk 
memenuhi pasar tersebut belum ada. 

“Technology transfer”. Pada kuadran ini masalah belum 
dapat diidentifi kasi (belum diketahui), tetapi sudah ada solusi. 
Konsep dari technology transfer adalah sudah adanya teknologi 
baru atau jasa maupun produk yang dikembangkan, tetapi 
masih ada kesempatan untuk lebih dikembangkan lagi, baik 
dari kemampuan maupun pasarnya. Pengembangan peluang 
ini menekankan pada bagaimana pengembangan teknologi, 
barang maupun jasa, agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. 

“Business formation”. Pada konsep ini masalah dan 
solusi sudah sama-sama diketahui. Pasar sudah dapat 
diidentifi kasi dan solusi untuk memenuhi kebutuhan pasar 
juga sudah teridentifi kasi. Pengembangan peluang fokus pada 
mencocokkan sumber daya (supply) dan kebutuhan (demand) 
untuk membentuk sebuah bisnis yang dapat menciptakan 
nilai.
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Bagaimana Peluang Muncul?
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa 

memunculkan peluang? Peluang dapat muncul dari empat hal, 
yaitu menemukan peluang, mengidentifi kasi peluang, mencari 
peluang, dan menciptakan peluang. Menurut Ardichvili (2003), 
peluang dapat muncul dari beberapa hal, yaitu:

1. Entrepreneurial alertness.

2. Asymmetry information dan prior knowledge.

3. Accidental discovery versus systematic search.

4. Social networks.

5. Personal traits.

Entrepreneurial alertness. Alertness merupakan 
kemampuan seseorang secara cepat menangkap dan 
mengenali informasi relevan dari berbagai sumber. Kebiasaan 
seseorang untuk mencari tahu akan berdampak pada 
kemampuannya menemukan informasi tidak biasa, informasi 
unik, dan kemungkinan tidak dapat dipahami oleh orang lain. 
Beberapa kebiasaan yang mendukung “alertness” adalah 
mencari informasi baru dengan membaca berita-berita dari 
buku, majalah, informasi bisnis/tekonologi, dan lain-lain. 
Kebiasaan “menjelajahi” internet setiap hari dan selalu aktif 
mencari hal-hal baru dari berbagai sumber. Kemampuan 
mengenali peluang dari seorang entrepreneur didahului oleh 
yang namanya “entrepreneurial awareness” (EA). Seseorang 
yang memiliki EA akan memiliki tendensi untuk peka pada 
informasi mengenai objek, kejadian, pola, dan lingkungan. 
Mereka memiliki tendensi empati, seperti mengenai masalah 
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sekaligus pemecahannya, kebutuhan pasar, dan suatu hal 
baru yang belum pernah ada di pasar. 

Asymmetry information dan prior knowledge. 
Sering kali individu akan memerhatikan informasi terkait 
dengan apa yang sudah mereka ketahui. Menurut Shane 
(1999) entrepreneur akan menemukan peluang karena 
pengetahuan sebelumnya memicu pengenalan akan nilai yang 
baru. Entrepreneur akan menemukan peluang jika peluang-
peluang tersebut hanya berhubungan dengan pengetahuan 
sebelumnya. Oleh karena itu, setiap entrepreneur memiliki 
“knowledge corridor” yang mampu mengenali peluang tertentu 
dalam “koridor pengetahuan” mereka, sedangkan orang lain 
tidak (karena memiliki koridor berbeda). Tiga dimensi dari 
pengetahuan sebelumnya yang penting untuk mengenali 
peluang adalah pengetahuan sebelumnya tentang pasar, 
bagaimana melayani pasar, dan pengetahuan tentang masalah 
pelanggan. Menurut Sigrist (1999) ada dua pengetahuan 
sebelumnya yang relevan dalam proses menemukan peluang. 
Pertama, pengetahuan dalam area yang menjadi perhatian 
khusus dari entrepreneur, yaitu merupakan suatu area 
menarik bagi entrepreneur. Kemudian, oleh karena tertarik 
dengan hal tersebut, maka entrepreneur akan menghabiskan 
banyak usaha dan waktu untuk belajar secara autodidak demi 
meningkatkan area yang menjadi perhatian mereka. Kedua, 
dalam tipe ini pengetahuan semakin lama semakin meningkat 
karena entrepreneur berkecimpung lama dalam area 
tersebut. Pada awalnya area ini bukan merupakan sesuatu 
yang menyenangkan (atau menjadi hobi) bagi entrepreneur, 
tetapi mungkin lebih kepada karena pemilihan yang rasional. 
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Akan tetapi, setelah berlangsung lama, maka entrepreneur 
memiliki keahlian pada area tersebut. Kedua tipe tersebut 
akan memunculkan peluang baru, pasar baru, dan solusi baru 
untuk permasalahan pelanggan. 

Accidental discovery versus systematic search. 
Koller (1998) menyatakan bahwa kebanyakan entrepreneur 
menemukan peluang daripada mencari peluang. Entrepreneur 
sering kali menemukan peluang secara tidak sengaja 
(insidental). Ketidaksengajaan ini sering kali dipicu oleh 
entrepreneurial alertness, yang biasa disebut dengan “passive 
search”. Artinya, entrepreneur tidak menemukan peluang 
dengan cara sengaja mencari peluang secara terus-menerus. 
Entrepreneur dengan EA tinggi akan lebih mudah dan cepat 
untuk menemukan peluang dibandingkan yang memiliki EA 
rendah. EA tampaknya menjadi faktor yang sangat menentukan 
dalam penemuan peluang, baik dalam proses menemukan 
peluang secara tidak sengaja maupun sengaja. 

Social networks. Hills, et. al. (1997) menyatakan 
bahwa jejaring (networks) penting untuk mengenali peluang. 
Entrepreneur dengan jejaring luas lebih mampu mengidentifi kasi 
peluang daripada entrepreneur yang tidak memiliki jejaring 
(“solo entrepreneurs”). Kualitas seorang entrepreneur 
dalam mengembangkan dan memelihara jejaringnya dapat 
memengaruhi kreativitas maupun kepekaannya dalam melihat 
peluang. Seorang entrepreneur akan mengenali peluang 
melalui tiga aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan 
kognitifnya, yaitu pengumpulan informasi, berpikir melalui 
berbicara/berdiskusi, dan menilai sumber daya. Ketiganya 
dilakukan melalui interaksi dengan jejaringnya. Jejaring paling 
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kuat adalah jejaring utama (inner circle) di mana merupakan 
rekan atau orang-orang dengan hubungan panjang dan stabil 
bersama entrepreneur (bukan dalam konteks rekan bisnis), 
orang-orang dengan sengaja direkrut untuk mengembangkan 
sumber daya dalam mencari peluang, serta anggota tim yang 
terlibat dalam merintis bisnis.

Personal traits. Personal traits merupakan sebuah 
kelebihan dari dalam diri seorang entrepreneur yang sangat 
penting sebagai bentuk kemampuannya untuk menemukan 
peluang. Koneksi antara optimisme dan pengenalan akan 
peluang menjadi hal yang penting. Optimisme seorang 
entrepreneur berhubungan dengan self effi  cacy beliefs. Self 
effi  cacy beliefs adalah keyakinan dari seseorang terhadap 
kemampuannya dalam menentukan dan melaksanakan 
berbagai tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu 
pencapaian (Bandura, 1997). Personal trait berikutnya adalah 
kreativitas. Kreativitas sendiri tidak akan memunculkan 
suatu hal baru, namun perilaku kreatif akan memunculkan 
sesuatu yang baru. Perilaku kreatif sangat penting dalam 
mengidentifi kasi sebuah peluang. Entrepreneur yang memiliki 
jejaring luas dan berkualitas tidak begitu memerlukan 
kreativitas untuk menemukan sebuah peluang (Hills et. al., 
1997).

Aspek yang tidak pernah dilewatkan oleh seorang 
entrepreneur adalah peluang. Peluang bukan muncul 

dari lingkungan, tetapi muncul dari mindset seseorang. 
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BERINOVASIBERINOVASI

BAB 12

“There’s a Way to do it Be  er – Find it.” 
(Thomas Edison)

Inovasi menurut Anthony (2016) adalah sesuatu yang 
berbeda dan memberikan dampak. Artinya, dari sekian banyak 
defi nisi inovasi, defi nisi tersebut adalah yang paling sederhana, 
namun paling padat maknanya. Sesuatu disebut dengan inovasi 
jika memiliki perbedaan dengan produk atau jasa lainnya 
dan perbedaan tersebut memiliki dampak bagi masyarakat/
orang maupun organisasi tertentu. Dampak tersebut misalnya 
bisa berupa meningkatnya kinerja sebuah organisasi atau 
kesejahteraan karyawan di sebuah perusahaan. Selanjutnya 
Ries (2015) menyatakan bahwa inovasi sangat diperlukan 
di setiap organisasi untuk menciptakan kesuksesan secara 
radikal. Melalui inovasi, maka sebuah organisasi akan dapat 
bersaing bahkan menjadi market leader di industrinya. Ries 
juga menyatakan bahwa sudah saatnya para bisnis perintis 
(start-up business) fokus pada inovasi karena melalui inovasi, 
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maka barang atau jasa mereka dapat secara cepat diterima 
pasar. 

Inovasi menjadi aspek penting yang harus dikuasai oleh 
seorang entrepreneur karena tanpa kemampuan berinovasi, 
maka banyak kesempatan akan hilang. Kesempatan yang 
hilang bagi seorang entrepreneur 
merupakan kerugian besar. Ino-
vasi juga menjadi sebuah strategi 
penting bagi para perintis bisnis 
karena dengan berbagai inovasi, 
baik dari aspek produk/jasa 
maupun pemasaran akan 
menjadi pembeda dengan pemain lama atau pesaing yang lain 
(Nugroho, 2015; Guillebeau, 2012; Widjaja dan Wiranata, 
2014). Beberapa kajian mengenai inovasi menyatakan bahwa 
kemampuan berinovasi menjadi sebuah keahlian yang harus 
dimiliki oleh setiap entrepreneur. Oleh karena itu, pendidikan 
entrepreneurship harus mengajarkan inovasi dengan tepat.

 Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai dua acara 
untuk dapat melakukan inovasi, yaitu design thinking dan 
strategi kanvas dari Blue Ocean Strategy.

Design Thinking
Peluang muncul dari problem/masalah di sekitar 

kita. Kepekaan seorang entrepreneur dalam menerima dan 
mengolah informasi sangat berdampak pada penciptaan 
peluang bisnis. Peluang tersebut apabila dikembangkan akan 
menjadi entrepreneurial opportunity dan selanjutnya berubah 

Inovasi pen  ng untuk 
menciptakan kesuksesan 

secara radikal…



163

menjadi inovasi. Design thinking merupakan konsep untuk 
mengatasi masalah-masalah bisnis setiap hari melalui inovasi. 

Melalui design thinking, organisasi tidak hanya mampu 
mengatasi masalah-masalah bisnis setiap hari yang muncul, 
namun dapat juga memperoleh keunggulan kompetitif. Inovasi 
merupakan hal yang harus terus-menerus diusahakan supaya 
organisasi tetap tumbuh dan profi t. Design thinking adalah 
sebuah metode yang berfokus pada proses menciptakan ide-

ide baru dan inovatif dengan 
tujuan untuk memecahkan ma-
salah. Design thinking dapat 
diterapkan di seluruh bentuk bis-
nis dan industri. Design think-
ing sangat unik karena meru-
pakan kolaborasi berbagai ide 
dari disiplin ilmu yang berbeda-

beda untuk menciptakan solusi inovatif. Keunikan berikutnya 
adalah metode design thinking berguna untuk menjelaskan 
bagaimana suatu organisasi menciptakan nilai tambah serta 
membantu menganalisis masalah untuk kemudian dicari 
solusinya. Artinya, fokus design thinking adalah BUKAN pada 
masalahnya, tetapi berfokus pada bagaimana solusi dari 
masalah tersebut.

Inovasi adalah hal yang harus 
terus-menerus diusahakan 

supaya organisasi tetap 
tumbuh dan profi t
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Langkah Design Thinking
Apabila dilihat dalam prosesnya, design thinking 

memiliki lima langkah, yaitu empathies, defi ne, ideate, 
prototype, dan test. 

Gambar 12.1   Lima Tahapan Design Thinking

Lima tahapan ini diajukan oleh Hasso-Plattner Institute 
of Design dari Stanford. Berikut adalah penjelasan singkat dari 
masing-masing tahapan.

Empathies. Tahapan pertama dari design thinking 
adalah pemahaman mendalam (empati) dari masalah yang 
sedang diselesaikan. Beberapa aktivitas bisa kita lakukan 
seperti melakukan observasi secara langsung atau berkonsultasi 
dengan pakar yang memahami masalah tersebut. Pada intinya 
anda mencari tahu, menyelidiki masalah apa yang sebenarnya 
muncul. Melalui proses empati memungkinkan anda untuk 
mengesampingkan asumsi-asumsi yang sudah anda bawa 
atau ketahui sebelumnya. Dengan demikian, hanya benar-
benar fakta yang muncul saja yang anda peroleh. 

Defi ne. Di dalam tahapan defi ne, anda menyatukan 
informasi yang sudah dibuat atau dikumpulkan selama proses 
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empati. Anda harus menganalisis dan melakukan sintesis hasil 
observasi yang telah dilakukan untuk mendefi nisikan masalah 
utama yang anda (dan tim anda) identifi kasi sampai saat 
ini. Anda harus mencari defi nisi masalah yang muncul dan 
menjadikan sebuah kalimat (problem statement). Tahapan 
defi ne akan membantu anda maupun tim mengumpulkan 
ide-ide cemerlang untuk mengembangkan fi tur, fungsi, 
dan elemen-elemen lain yang sangat bermanfaat dalam 
menyelesaikan masalah.  

Ideate. Di dalam tahapan ideasi, anda siap 
untuk memulai mengembangkan ide-ide. Pada tahapan 
sebelumnya, empati anda mulai memahami kebutuhan, 
tahapan defi ne melakukan analisis dan sintesis dari hasil 
observasi yang berakhir pada problem statement. Tahapan-
tahapan ini merupakan landasan kuat untuk selanjutnya 
pada tahapan ideasi anda mulai berpikir “out of the box”. 
Tujuannya melakukan identifi kasi solusi-solusi baru untuk 
menyelesaikan problem statement yang telah dibuat dan 
dapat mulai mencari alternatif-alternatif lain dalam melihat 
masalah. Bagaimana anda melakukan ideasi? Ada beberapa 
cara, misalnya brainstorm, worst possible idea, brainwrite, 
dan scamper. Brainstorm dan worst possible idea biasanya 
digunakan dalam menstimulasi anda untuk memikirkan 
dengan bebas dan mungkin “pemikiran liar” guna memperluas 
ruang lingkup permasalahan yang muncul. Di dalam tahapan 
ini sangat penting bagi anda untuk memperoleh ide atau 
alternatif pemecahan masalah sebanyak-banyaknya. Anda 
dapat melakukan ideasi dengan cara lain untuk membantu 
menginvestigasi dan menguji ide-ide yang muncul dalam 
rangka mencari cara paling baik guna memecahkan masalah.
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Prototype. Setelah anda dan tim menemukan ide 
yang paling baik dari beberapa alternatif pilihan, selanjutnya 
membuat prototype. Tujuan dari pembuatan prototype ini 
adalah agar lebih mudah menginvestigasi masalah yang 
muncul dari tahapan-tahapan sebelumnya. Prototipe dapat 
diujicobakan dalam tim, departemen atau grup lain di luar tim 
anda. Tahapan ini merupakan tahapan eksperimen, bertujuan 
untuk mengidentifi kasi solusi terbaik dalam setiap masalah 
yang teridentifi kasi pada tahapan-tahapan sebelumnya. Melalui 
prototype, anda dapat mengimplementasi solusi, apakah 
akan diterima atau ditolak, apakah akan dikembangkan atau 
diulang, yang semuanya berdasarkan pengalaman pelanggan. 
Di akhir tahapan ini, anda dan tim akan memperoleh beberapa 
hal berikut, ide lebih baik muncul dari kendala-kendala dalam 
produk, masalah baru yang muncul, memperoleh informasi 
berharga dari pelanggan (perilaku pelanggan), pengalaman 
bagaimana berinteraksi dengan produk akhir, dan lain-lain. 

Test. Pada tahapan ini anda dengan “ketat” melakukan 
tes produk menggunakan solusi terbaik hasil identifi kasi 
dari tahapan prototype. Tahapan ini adalah akhir dari lima 
model tahapan. Di dalam proses berulang, hasil yang 
dihasilkan selama tahap pengujian sering digunakan untuk 
mendefi nisikan kembali satu (“redefi nisi”) atau lebih masalah 
serta menginformasikan pemahaman pengguna, kondisi 
penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku, rasakan, 
dan berempati. Bahkan selama fase ini, perubahan maupun 
penyempurnaan dilakukan demi mendapatkan pemahaman 
mendalam tentang produk dan penggunanya sebanyak 
mungkin.



167

Secara singkat, tahapan dalam design thinking adalah 
sebagai berikut:

• Empathising : memahami kebutuhan.

• Defi ning : mendefi nisikan masalah melalui 
“human centric ways”.

• Ideating : menemukan dan menciptakan banyak 
ide.

• Prototyping : mengadopsi pendekatan langsung 
kepada pengguna melalui prototype.

• Testing : mengembangkan prototype untuk 
menyelesaikan masalah.

Strategi Kanvas
 Apabila berbicara tentang inovasi, tampaknya kita 

juga harus bicara mengenai Blue Ocean Strategy (BOS). 
BOS bukanlah strategi untuk memenangkan persaingan, 
namun lebih pada strategi untuk keluar dari persaingan. BOS 
ditemukan dan dikembangkan oleh W. Chan Kim dan Renee 
Mauborgne. Konsep dasar dari BOS adalah bagaimana strategi 
dan siasat untuk menciptakan pasar baru yang belum dipenuhi 
persaingan ketat. Caranya adalah dengan menciptakan dan 
menjangkau permintaan baru yang belum pernah dipikirkan 
oleh para pesaing. Inovasi dari strategi BOS terletak pada 
tawaran fi tur produk atau jasa yang inovatif dan berbeda 
dengan pesaing. Sebenarnya dapat dikatakan dengan strategi 
BOS, maka anda sedang mencari diferensiasi produk atau jasa 
yang sama sekali belum pernah dipikirkan oleh orang lain. 
Oleh karena itu, anda dapat dengan leluasa menguasai pasar 
sebelum pesaing menyadari hal tersebut. BOS membuat anda 
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“menciptakan pasar” yang baru, sehingga kompetisi tidak 
relevan lagi. 

 Tiga faktor penting dalam BOS adalah inovasi dengan 
utilitas, biaya, dan harga. Ketiganya membentuk yang disebut 
dengan inovasi nilai. Nilai yang muncul dari biaya berasal dari 
penghematan biaya, dengan cara menghilangkan dan 
mengurangi faktor-faktor yang menjadi titik persaingan dalam 
industri. Konsepnya adalah bagaimana menekan biaya, tetapi 
dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan. Nilai pelanggan 
berasal dari utilitas dan harga 
yang ditawarkan oleh bisnis. 
Oleh karena itu, inovasi nilai 
hanya tercapai ketika 
keseluruhan sistem kegiatan 
utilitas, harga, dan biaya 
perusahaan terpadu dengan 
tepat. Hal inilah yang membuat konsep BOS menjadi strategi 
berkesinambungan.

Implementasi BOS dilakukan melalui kanvas strategi. 
Dalam kanvas strategi ada empat langkah kerangka kerja 
yang merupakan alat untuk memperoleh nilai, biasa disebut 
dengan kurva nilai baru. Berikut adalah gambar dari empat 
langkah kerja.

BOS menciptakan pasar yang 
baru, sehingga kompe  si 

 dak relevan lagi
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Gambar 12.2   Empat Langkah Kerja dalam Kanvas Strategi

Ada empat pertanyaan kunci untuk membuat suatu 
kurva nilai baru, yaitu faktor apa saja harus dihapus dari faktor-
faktor yang telah ada; faktor apa saja harus dikurangi hingga 
di bawah standar industri di mana bisnis ada; faktor apa saja 
harus ditingkatkan hingga di atas standar industri; dan faktor 
apa saja belum pernah ditawarkan industri, sehingga harus 
diciptakan menjadi suatu hal baru. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut akan memberikan sebuah wawasan baru untuk 
menciptakan sebuah kurva nilai yang baru. Langkah selanjutnya 
melakukan skema Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan-Ciptakan. 
Skema ini adalah alat analisis pelengkap bagi kerangka kerja 
empat langkah. Skema ini mendorong perusahaan untuk 
mengimplementasikan keempat pertanyaan agar tercipta 
suatu kurva nilai yang baru.

Inovasi membedakan entrepreneur dengan pengusaha. 
Inovasi membuat sesuatu yang berbeda dan berdampak. 
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