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TUJUAN UMUM

• Membangun pemahaman tentang kewirausahaan
dalam arti luas, dengan penekanan kepada
masalah kewirausahaan di bidang teknologi
informasi.

• Membangun pemahaman tentang peran
kewirausahaan dalam tata kehidupan ekonomi.

• Membangun pemahaman tentang kaitan antara
kewirausahaan dengan inovasi.

• Membangun pemahaman tentang berwirausaha
secara sistematik, dan kemampuan kemampuan
di dalam menyusun ‘business plan’ sebagai
sarana untuk memulai dan/atau
menyelenggarakan usaha yang bertumpu pada
pemanfaatan teknologi informasi.

• Peter F. Drucker, ‘Innovation and 
Entrepreneurship, practice and Principles’,
Heinemann, 1985

• David Radin, ‘Building a Successful Software 
Business’, O’Reilly & Associates, 1994

• Thomas W. Zimmerer and Norman M. Scarborough, 
‘Entrepreneurship and New Venture Formation’, 
Pearson Education POD, 1995 
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 PENDAHULUAN

 SIKAP MENTAL WIRAUSAHA

 PENGEMBANGAN DIRI

 KEPEMIMPINAN

 MANAJEMEN SDM
 ETIKA BISNIS

 TEKNIK NEGOSIASI BISNIS

 MEMBUAT PERENCANAAN BISNIS

 PROSES PENGADAAN BARANG PEMERINTAH

AGENDA

Pendahuluan

Perubahan terjadi di dunia bisnis dalam hal menjawab

tantangan baru sehubungan dengan perubahan makro

yang harus dihadapi. Pengamat bisnis dan manajemen di

perbagai negara maju menyimpulkan bahwa manajemen

yang dikembangkan sehubungan dengan datangnya era

industrialisasi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20,

sudah tidak dapat menjawab lagi tuntutan jaman dengan

perubahan yang kini terjadi.

OVERVIEW
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PENGERTIAN WIRAUSAHA

Wira Berani

Usaha Daya Upaya

Jadi :
Kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan
dengan keberanian seseorang dalam menjalankan
kegiatan bisnisnya

Secara Harfiah

PENGERTIAN WIRAUSAHA

Orang yang mempunyai kemampuan melihat

dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan

sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil

keuntungan dan tindakan yang cepat dalam

memastikan kesuksesan.

MANFAAT KEWIRAUSAHAAN

1. Menambah daya tampung tenaga kerja

2. Sebagai generator pembangunan lingkungan,

pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan

kesejahteraan

3. Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan

memeiliki pribadi unggul yang patu diteladai

4. Mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin

tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan

5. Mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana
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KEUNTUNGAN

1. Terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam

perusahaan

2. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan

keuntungan secara maksimal

3. Terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi

wirausaha secara penuh

4. Terbuka peluang membantu masyarakat dalam usaha

5. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang 

dikehendaki

KEUNTUNGAN

1. Terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam
perusahaan

2. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan
keuntungan secara maksimal

3. Terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi
wirausaha secara penuh

4. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam
usaha

5. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang 
dikehendaki

“KELEMAHAN”

1. Tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam

menghadapi permasalahan bisnis

2. Bekerja keras dan waktunya sangat panjang

3. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan

memiliki resiko yang sangat besar.
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RUANG LINGKUP

1. Lapangan Agraris

2. Lapangan Peternakan

3. Lapangan Perkebunan

4. Lapangan Pemberi jasa

5. Lapangan Pertambangan dan energi

6. Lapangan Industri dan Kerajinan

SALES MAGIC

0 1 2 3 4 1

Trust
Need Give Solution

Close the sales

SALES MAGIC
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SALES MAGIC

Trust
 Penampilan
 Gelar
 Catatan Prestasi
 Membawa Merk Besar
 Edikasi(Saling ngomong baik)

Q & A


