Sebuah jawaban mengapa sebagian entrepreneur menuai kesuksesan luar
biasa, dan yang lain mengalami kegagalan. Pastikan bahwa Anda
membaca dan memahami buku ini sebelum terjun berulang kali ke dunia
entrepreneurship dan mengalami kegagalan. Jadilah seorang entrepreneur
yang menjalankan bisnis seperti layaknya seorang MBA.
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Jangan bisnis
Gorengan Lagi!
Sepulang dari sebuah acara di Bandung penulis mendengar
cerita dari seorang teman bahwa Unilever akan mengakuisisi
Kopi Kapal Api. OMG perusahaan yang sebagian besar
sahamnya dimiliki asing ini akan membesar lagi. Penulis
salut sekaligus agak miris hatinya. Mengingat hampir 24 jam
kebutuhan sehari-hari kita semuanya sudah ada di lini
produk perusahaan raksasa ini.
PT Unilever Indonesia Tbk. mendaftarkan 15% dari
sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya
pada tahun 1981. Dan yang lainnya kemungkinan dimiliki
oleh asing (kantor pusat Unilever di London, Inggris dan
Rotterdam,
Belanda).
Penulis
sendiri
tidak
akan
menyalahkan Unilever karena banyak teman-teman yang
hidup dan berpenghasilan dari perusahaan, ini juga ribuan
karyawan Unilever Indonesia lainnya. Toh kalau tidak ada
Unilever, Procter & Gamble (P&G) yang berasal dari Amerika
dengan senang hati akan memenuhi pasar Indonesia.
Penulis teringat sebuah BBM Message yang pernah diterima
berjudul "Mana punya indo?" (dengan perbaikan agar tidak
salah informasi)
Bangun tidur anda minum apa? Aqua? 74% sahamnya milik
Danone (Perancis) atau Teh Sariwangi (100% saham milik
Unilever, Inggris dan Belanda). Minum susu SGM (milik Sari
Husada yang sahamnya dikuasai oleh Danone juga). Lalu
mandi memakai Lux dan Pepsodent (Unilever). Santai
sehabis makan rokoknya Sampoerna (97,95% saham milik
Philip Morris, Amerika). Keluar rumah naik motor/mobil
buatan Jepang, Eropa dan Amerika tinggal pilih. Kalau naik
busway juga bikinan Korea (Daewoo dan Hyundai). Sampai
kantor nyalain AC buatan Korea (LG dan Samsung), dan
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China. Menggunakan komputer buatan Amerika (Dell, HP
dan Apple) dan Taiwan (Asus), Operator seluler Indosat, XL,
Three semuanya milik Qatar, Malaysia dan Hong Kong. Yuk
belanja ke Carrefour, punya Perancis (tapi 100% sekarang
sudah dimiliki oleh CT Corp). Malam-malam iseng ke Circle K
dari Amerika. Bangun rumah pake semen Tiga Roda
Indocement sekarang milik HeidelbergCement AG, Jerman
(65,14%). Semen Cibinong sekarang punyanya Holcim,
Swiss (77,33%). Masih banyak lagi kalo mau diterusin. Btw
Blackberry Anda pun buatan China atau Canada. Lalu yang
produk indonesia apa ya ?
Maksud penulis dengan judul diatas apabila mau terjun ke
entrepreneur
janganlah
berbondong-bondong
untuk
berjualan Gorengan, Nasi Uduk, Pecel Lele, Nasi Bebek, Nasi
Goreng, Roti bakar yang kebanyakan menggunakan tempat
ilegal sehingga membuat macet, mengotori lingkungan dll.
Sedangkan di tingkat korporasi perusahaan-perusahaan
asing yang memiliki
modal, kemampuan
finansial,
marketing, operasional dan manajerial yang sangat baik
sudah menguasai produk sehari-hari kita.
It's fine jika Anda memulai usaha gorengan atau yang
lainnya tetapi memiliki differensiasi produk, memiliki strategi
marketing dan memiliki rencana untuk besar dengan ribuan
cabang seperti KFC, McDonald‟s dan waralaba lainnya. Kalau
tidak usaha Anda hanya akan memenuhi jalanan dengan
kaki lima.
Solusinya adalah jangan meremehkan bangku pembelajaran
ketika Anda memulai bisnis. Belajarlah cara-cara marketing
yang
baik,
cara
mengelola
keuangan,
manajemen
operasional dan juga strategi manajemen. Banyak
pengusaha yang meremehkan ini akibatnya usahanya ya
setingkat kaki lima dan tidak berkembang. Dengan kondisi
yang ada saat ini persiapkan diri Anda untuk menjadi
entrepreneur yang sukses secara global dan bermimpilah
untuk mengakuisisi balik perusahaan-perusahaan di luar
negeri. Jadilah seorang entrepreneur yang menjalani bisnis
seperti layaknya seorang MBA.
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Tentang Penulis
Lingga Wardhana, ST, MBA
Keinginan berinovasi dan berkarya sudah ada di benak
penulis semenjak kuliah. Penulis yang menggemari kegiatan
elektronika pada saat kuliah ini pernah memenangi beberapa
kompetisi antara lain Lembaga Cipta Elektronik Nasional
tahun 2004 di ITS Surabaya, Indosat Telco Project
Competition 2005 di Regional Jawa Tengah, Pekan Karya
Mahasiswa tahun 2005, juga pernah terpikirkan untuk
mengembangkan industri elektronika sendiri berdasarkan
produk-produk inovasi yang telah diciptakan.
Niat
tersebut
diurungkan
karena
masih
minimnya
pengetahuan di dunia bisnis dan manajemen padahal
pesanan datang membanjiri. Sempat berkerja di perusahaan
multinasional dan menjadi konsultan jaringan seluler di
beberapa perusahaan. Saat bekerja kegiatan inovasi penulis
pun tidak henti dilakukan. Diantaranya penulis juara 1 di
event Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC) 2007 dan
juara 3 di European Satellite Navigation Competititon 2009
untuk region Gipuzkoa/Spain (www.galileo-masters.eu)
dengan idenya yang berjudul
"Traffic Management
Solution."
Setelah empat tahun bekerja sebagai profesional penulis
akhirnya memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri
dengan nama PT Floatway Systems. Perusahaan tersebut ia
dirikan bersama tiga orang lainnya yang berlatar belakang
sama yaitu Teknik Elektro. Penulis meyakini latar belakang
yang sama bukanlah hal yang baik untuk bisa membuat
perusahaan yang baik haruslah ada orang yang fokus di di
bidang Marketing, Finance, Human Resource, Strategic dan
Operational.
Dengan
latar
belakang
inilah
penulis
melanjutkan kuliah lagi bukan di bidang teknik tetapi di
bidang manajemen. Buku ini adalah buku ketujuhnya dan
rangkuman
dari
pengalaman
berwirausaha
serta
pembelajaran di program MBA di Universitas Gadjah Mada.
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Banyak teman yang tanya : "Enak dong
sekarang ya jadi entrepreneur tidak ada yang
mem-push lagi baik dari atasan atau
perusahaan?" Kalau saya bilang bahwa porsi
pikiran kita hanya berubah fungsi saja. Kalau
dulu pikiran kita banyak untuk memikirkan
tekanan dari atasan atau dari tempat kita
bekerja sekarang berubah menjadi bagaimana
untuk mengembangkan dan menjaga
keberlangsungan perusahaan. Dan itu adalah
pilihan bagaimana Anda menjalankan hidup.
Lingga Wardhana. Facebook. 08.10.2012
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1. Dibutuhkan
Segera! Seorang
Entrepreneur

Menurut tulisan metrotvnews.com Indonesia membutuhkan
sedikitnya 4,07 juta wirausaha untuk mendukung optimalnya
pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Dikatakan satu Negara
bisa tumbuh dengan baik perekonomiannya apabila dua
persen penduduknya adalah entrepreneur. Setidaknya
dibutuhkan 4,07 juta entrepreneur apabila jumlah penduduk
Indonesia sekitar 231 juta atau 238 juta versi sementara
BPS dengan penduduk usia kerja adalah 169,33 juta dan
jumlah wirausaha yang tercatat adalah sebanyak 564.240
unit (0,24 persen dari seluruh penduduk).
Di negara-negara lain entrepreneurship sudah jauh lebih
berkembang. Sebagai contoh di Amerika Serikat jumlah
wirausaha sudah mencapai 11,5 sampai 12 persen dari
seluruh jumlah penduduk, di Singapura 7 persen, China dan
Jepang 10 persen, India 7 persen, dan Malaysia 3 persen.
Tercatat juga angka pengangguran sarjana di Indonesia
terus merangkak naik di mana pada 2006 sebanyak 375.000
orang, pada 2007 menjadi 400.000 orang, meningkat pada
2008 menjadi 626.000 meski sempat turun pada Agustus
2008, tetapi kembali merangkak naik pada 2009 menjadi
626.621
orang.
Sementara
pengangguran
lulusan
diplomasi/akademi
sebanyak
486.399.
Angka
total
pengangguran pada 2009 mencapai 8,96 juta.
Selain perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah
angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Angka
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pengangguran yang masih melambung tinggi tersebut, juga
menunjukkan masih rendahnya jiwa entrepreneurship atau
wirausaha pada masyarakat kita. Akibatnya, potensi sumber
daya alam (SDA) yang melimpah ruah di negeri ini kurang
mampu kita olah demi kesejahteraan bangsa dan negara.
Ironisnya lagi, kita hanya sebagai penonton saja, dimana
kekayaan negeri diolah dan memberikan keuntungan bagi
orang asing. Oleh sebab itu dalam buku ini dipaparkan
bagaimana seorang entrepreneur dapat membangun usaha
yang tidak hanya menguntungkan tetapi menguntungkan
secara berkelanjutan (sustainability profit).
Jika kita menilik kondisi di masyarakat Indonesia pada saat
ini, sebenarnya negara ini memang sedang merindukan
munculnya entrepreneur-entrepreneur andal yang bisa
mengubah nasib bangsa secara luas. Hanya terdapat sedikit
sekali entrepreneur dari populasi Indonesia yang demikian
besar ini. Sementara di sisi lain terdapat kenyataan pahit
bahwa lulusan sekolah menengah, diploma, dan sarjana
adalah penyumbang 50 persen lebih angka pengangguran di
Indonesia.
Berangkat dari kenyataan di atas, calon entrepreneur
hendaknya melihat besarnya kebutuhan dan peluang untuk
membuka usaha di Indonesia. Di samping potensi
penghasilan tak terbatas yang bisa diraih, berikut ini adalah
beberapa alasan yang bisa kita tanamkan di benak kita
sebagai landasan untuk memulai berwirausaha:
1. Kemandirian
dan
menentukan nasib

kebebasan

pribadi

dalam

2. Membantu percepatan pembangunan dan kemajuan
negara secara menyeluruh.
3. Mengurangi beban
lapangan kerja.

negara

dalam

menyediakan
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4. Meminimalisir brain drain sebagai akibat tidak
terserapnya sumber daya manusia unggul di dalam
negeri sehingga mereka lari ke luar negeri.
5. Menjembatani ranah ilmiah dan ranah praktik dengan
melakukan inovasi.
Kita boleh bangga karena akhir-akhir ini marak sekali
gerakan untuk menjadi entrepreneur dan gerakan untuk
mendirikan Startup Company, perusahaan yang baru
didirikan dengan struktur organisasi yang sederhana dan
berada dalam fase pengembangan bisnis model dan
pengembangan pasar bagi produknya. Tapi sayangnya
beberapa Startup Company Indonesia bukanlah perusahaan
yang menghasilkan produk dengan value added seperti yang
marak bermunculan di Amerika Serikat.
Contohnya banyak entrepreneur yang menggeluti bisnis di
level kaki lima, bukan bisnis professional. Memang bisnis
kaki lima banyak menyelamatkan ekonomi keluarga pada
tahun 1998 dikarenakan banyaknya PHK yang dilakukan
oleh perusahaan-perusahaan besar. Tetapi berapa banyak
juga kaki lima yang akhirnya tergusur oleh satpol PP atau
bangkrut karena ketatnya persaingan dan tidak dapat
berkembang. Banyak lulusan S1 dan S2 dengan pengalaman
kerja puluhan tahun akhirnya terjun ke jualan bakso dan
pecel lele. Yang menurut penulis tidak perlu bersekolah
tinggi-tinggi untuk menjadi penjual bakso dan pecel lele.
Perbedaan antara penjual bakso zaman dahulu adalah
lulusan SD dan penjual bakso sekarang adalah lulusan S2.
Penulis tidak mengecam bagi mereka yang berjualan kaki
lima tetapi siapa lagi yang akan mengambil peranan akan
bisnis teknologi, bisnis yang memajukan hasil-hasil riset
bangsa Indonesia dan juga bidang-bidang professional
lainnya ?
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Kenyataan yang terjadi adalah orang terkaya di Amerika
Serikat adalah pengusaha IT dan orang terkaya di Indonesia
adalah pengusaha rokok. Sama halnya di sektor
pertambangan, semua kekayaan tambang di Indonesia di
keruk begitu saja tanpa pengolahan yang bisa memberikan
value added. Hasilnya margin yang dihasilkan tipis tetapi
kekayaan alam kita habis.

1.1 Definisi Entrepreneur
Menurut O.C Ferrel, Geoffrey A. Hirt dan Linda Ferrell dalam
bukunya Business A Changing World. “Entrepreneur
didefinisikan sebagai seseorang yang mengorbankan
kesejahteraannya, waktunya dan jerih payahnya untuk
membangun produk yang memiliki nilai inovasi atau cara
untuk mengerjakan sesuatu yang memberikan keuntungan”.
Anggaplah seperti seorang karyawan yang bekerja pada
perusahaan semakin banyak pengalamannya maka semakin
tinggi dia dibayar karena pengalamannya. Sama seperti
seorang entrepreneur pengalaman dalam menjalankan
usaha adalah hal yang tidak bisa didapatkan dari bangku
kuliah formal ataupun buku-buku. Sehingga harapannya
setelah membaca tulisan ini pembaca langsung tergerak
untuk langsung melakukan tindakan dan mengevaluasi dari
tindakan yang dilakukan.
Mengutip dari tulisan saya sebelumnya di buku berjudul
“Technopreneur” terbitan Elexmedia Komputindo, “Jiwa
entrepreneur seharusnya dibangun semenjak kuliah atau
lebih awal dimana tingkat kelulusan berpendidikan semakin
besar tetapi di lain sisi lowongan pekerjaan yang memadai
semakin kecil.”
“Pernyataan ekonomi sewaktu bangku SMP dimana ciri dari
perusahaan pribadi memiliki tanggung jawab sampai
kekayaan pribadi membuat momok negatif bagi jiwa-jiwa
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entrepreneur muda. Tetapi bagi seorang pengusaha sebuah
keuntungan tak terbatas bisa diperoleh. Dan membuka
lapangan kerja adalah yang sebenarnya yang dibutuhkan
oleh bangsa ini untuk maju.”
Bahwa seorang entrepreneur membutuhkan kemampuan
yang lebih komplek tidak hanya secara teknikal atas bidang
usaha yang dijalankan saja yang dibutuhkan tetapi juga
kemampuan manajerial. Bahkan kemampuan teknikal dan
manajerial belum cukup tetapi seorang entrepreneur juga
harus memiliki visi dan misi yang jelas sehingga dapat
menggerakkan semangat perusahaan ke visi dan misi
tersebut.
Berwirausaha pada dasarnya sekaligus menanamkan
semangat kepemimpinan yang berorientasi tindakan.
Kewajiban seseorang yang memutuskan untuk menjadi
entrepreneur adalah pertama-tama menjadikan dirinya
pemimpin. Dengan berbisnis kita diharapkan untuk bisa
menerapkan
dasar-dasar
kepemimpinan
yaitu
mengeksekusi, mempengaruhi, menjalin hubungan, dan
berpikir strategis. Dengan berwirausaha kita sekaligus
membina diri kita untuk menjadi seseorang yang bisa
terbiasa untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan,
mencapai prestasi, fokus terhadap tujuan, mengatur,
berdisiplin, dan bertanggung jawab.

1.2 Advantage memiliki sebuah Start Up
Independen - Entrepreneur bersifat independen bukan
berati tidak dapat bekerja sama dengan orang lain tetapi
secara bebas dapat menentukan waktu, tempat dan memilih
partner
untuk
bekerja.
Dan
biasanya
mengalami
kekecewaan dengan birokrasi korporasi yang panjang dan
tidak acuh terhadap ide besarnya.
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Biaya Rendah - Sebuah Start Up (perusahaan yang
didirikan oleh entrepreneur) membutuhkan biaya yang lebih
kecil untuk bergerak dan berubah dibandingkan dengan
perusahaan besar dengan ribuan karyawan.
Fleksibel - Sebuah Start Up biasanya lebih fleksibel dan
dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan
kebutuhan pasar. Hanya satu layer manajemen yang
terdapat disana yaitu "Si Owner." Bandingkan dengan
sebuah korporasi besar untuk mengeluarkan produk baru
harus melewati beberapa layer direktur dan manajer.
Fokus - Seorang Etrepreneur biasanya menyasar pada niche
market yang melayani sekelompok customer kecil. Korporasi
besar mentargetkan pada pasar-pasar yang besar dan
segmentasi
pasar
yang
luas
sedangkan
seorang
entrepreneur dengan Start Up-nya memenuhi kebutuhan
pasar yang tidak dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar.
Reputasi - Seorang Entrpreneur dengan Start Up-nya yang
fokus pada niche market membangun reputasi dan kualitas
dengan layanan yang baik.

1.2 Disadvantage memiliki sebuah Start
Up
Tingkat stress yang tinggi - Entrepreneur sebagai owner
perusahaan Start Up tidak hanya memikirkan bagaimana
untuk membiayai dirinya tetapi juga bagaimana agar
memenangkan kompetisi, menangani karyawan, mencari
market, menjual, melakukan inovasi dan melakukan
penghematan pada biaya operasional. Oleh sebab itu tidak
sedikit entrepreneur yang bertindak sebagai manajer, sales,
pencatat keuangan, HRD dan pengurus kerumahtanggaan
dalam perusahaan. Multitasking semacam ini kadang
melelahkan bagi sang Owner. Banyak orang kreatif yang
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gagal bukan karena konsep bisnis yang kurang baik, tetapi
lebih kepada kurangnya kemampuan untuk menangani
bisnis secara lebih baik.
Tingkat kegagalan yang tinggi – Banyak bisnis baru yang
berjatuhan di lima tahun pertama. Banyak bisnis konsep
yang gagal dikarenakan banyak yang menjalankan bisnis
tanpa melakukan riset pasar apakah pasar benar-benar
membutuhkan produk atau jasa tersebut. Secara umum
berikut adalah tiga penyebab kegagalan utama bagi
Entrepreneur :
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Tidak cukup pembiayaan pada awal-awal tahun
perusahaan Start Up
Beberapa entrepreneur mengira dengan modal
secukupnya dapat mendirikan Start Up dan
mendapatkan cash flow dari hasil penjualan di bulanbulan berikutnya. Kenyataannya tidak demikian.
Sedikit sekali Start Up yang dapat menghasilkan cash
flow dari awal berdirinya dan kalaupun ada belum
tentu dapat menutupi biaya operasional yang
dikeluarkan. Di sisi lain pihak perbankan belum mau
mengambil resiko untuk pembiayaan bagi Start Up.
Tanpa pembiayaan yang memadai Start Up akan
susah bertahan di awal 2 sampai 3 tahun pertama.



Kurangnya kemampuan dan pengalaman manajerial
Banyak entrepreneur yang memiliki kemampuan
bagus untuk membuat produk dan memasarkannya
tetapi lemah di sisi manajerial. Manajer bertindak
sebagai penggerak untuk mencapai visi dan misi
perusahaan, melakukan keputusan manajemen yang
baik, bernegosiasi dan melakukan fungsi kontrol. Hal
ini akan banyak dialami oleh lulusan perguruan tinggi
yang terjun langsung ke dunia entrepreneur tanpa
memiliki pengalaman sebagai manajer dalam sebuah
perusahaan.



Tidak dapat menangani perkembangan perusahaan
dengan baik

Advantage yang dimiliki oleh seorang Entrpreneur
dapat menjadi disadvantage. Sebuah Start Up tidak
dapat menjadi Start Up selamanya. Ini adalah hal
yang tidak diinginkan oleh Sang Entrepreneur.
Pertanyaannya siapkah si Owner menghadapinya.
Semakin besar sebuah perusahaan maka semakin
besar pula kebutuhan keahlian khusus pada sisi
manajemen, salah satunya seperti kredit analis atau
digital marketing yang tidak mungkin ditangani oleh
seorang entrepreneur. Beberapa korporasi besar yang
berawal dari Start Up juga mengalami hal-hal yang
berat saat tumbuh berkembang. Kebanyakan juga
mempekerjakan manajer-manajer professional dan
berpengalaman untuk bisa survive.
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