
 DIMENSI KEWIRAUSAHAAN 
 

Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pertanyaan menantang  kembali 
muncul: Apakah studi kewirausahaan benar-benar merupakan  bidang studi yang 
perlu  terpisah dan berbeda dengan bidang  studi  ilmu-ilmu sosial lainnya?  
Pertanyaan ini salah satunya didorong  oleh adanya perbedaan landasan antara 
disiplin  ilmu ekonomi dengan ilmu psikologi dalam mengembangkan cara pandang 
tentang kewirausahaan. Artinya, landasan ilmu ekonomi  lebih menekankan  pada 
rasionalitas dan studi agregat sosial  (Schumpeter) yang  tidak  mudah untuk 
digabungkan  dengan landasan ilmu psikologi yang lebih menekankan pada aspek 
individual atau non-agregat seperti motivasi  dan dinamika psiko-sosial. Adanya 
perbedaan perspektif dari masing-masing  disiplin ini menciptakan sikap ambivalensi 
di kalangan mayoritas para peneliti tentang  topik  kewirausahaan dan, dengan 
demikian, mendorong munculnya bidang  studi yang terpisah. Para  akademisi telah 
menempuh alur penelitian berbeda tentang ciri-ciri kewirausahaan, diantaranya ada 
yang befokus pada perbedaan individual dari ciri-ciri kewirausahaan.  Sebagai 
contoh, sebagian para peneliti melakukan pendekatan pada aspek dimensi 
kepribadian, dimana riwayat perkembangan psikologik dari seorang wirausahawan 
merupakan bahan untuk menjelaskan potensi aktivitas kewirausahaan. Pada sisi yang 
lain, para peneliti lain lebih berfokus untuk meneliti pengaruh lingkungan – faktor 
situasi ekonomi misalnya -  ketika seseorang memulai sebuah bisnis atau  berinovasi.  
Atau mempelajari pengaruh pertumbuhan makro  ekonomi regional pada tingkat 
penciptaan organisasi bisnis baru.  

Dalam upaya untuk mendamaikan keragaman temuan, Palich dan Bagby  
menggunakan pendekatan berbasis kognitif untuk menyatakan bahwa para 
wirausahawan tidak lebih berani mengambil risiko ketimbang rekan-rekan non-
entrepreneurial, namun mereka hanya cenderung lebih mampu menunjukkan 
potensi yang lebih besar dalam menyusun skenario bisnis. Gambaran yang lebih 
tepat adalah  bahwa para wirausahawan cenderung  untuk melihat beberapa situasi 
sebagai kesempatan atau peluang, sementara orang lain tidak melihat adanya 
kesempatan atau peluang dalam  situasi yang sama. Mereka sanggup mengambil 
keputusan terhadap kesempatan atau peluang yang  besar dalam situasi pilihan yang 
berisiko.  Konsep klasik dari David McClelland tentang kebutuhan dasar manusia 
justru telah menghasilkan temuan yang relatif lebih mendukung tentang adanya 
perbedaan yang diharapkan. Misalnya, motivasi berprestasi yang tinggi telah 
dikaitkan dengan beberapa aspek kinerja bisnis. Namun adanya pemilahan tingkat 
tinggi, sedang, atau rendah dari kebutuhan berprestasi perlu dtelusuri dalam kaitan 
dengan tingkat kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan akan kekuasaan dan afiliasi, 
sehingga adanya keterkaitan semacam itu  belum benar-benar meyakinkan ada 
hubungannya dengan aktivitas kewirausahaan atau kesuksesan.  Disamping itu,  
kebutuhan akan otonomi sering diasumsikan terkait dengan motivasi kewirausahaan. 
Kebutuhan akan otonomi didefinisikan sebagai keinginan untuk menjadi mandiri dan 
self-directing.  Kebutuhan akan otonomi mungkin dapat lebih menjelaskan tentang 



(a) motif yang mendasari  beberapa mahasiswa program magister  sehingga tertarik 
untuk bekerja di perusahaan atau organisasi bisnis berskala kecil. dan (b) prediktor 
kesuksesan individu dalam kegiatan kewirausahaan. Argumen ini didasarkan pada 
premis bahwa perusahaan berskala  besar mungkin lebih mengekang kebebasan 
pribadi dan menghambat potensi inisiatif kewirausahaan, namun demikian  belum 
ada bukti empirik yang mendukung premis ini.  

Dalam teori tentang pembelajaran sosial, Bandura  menyatakan  bahwa orang 
akan lebih memilih situasi di mana mereka dapat mengantisipasi dan melakukan 
pengendalian pribadi yang tinggi, dan akan menghindari situasi di mana 
pengendalian pribadi dan antisipasi mereka rendah. Orang yang memiliki  
keunggulan diri  dapat melihat lebih banyak kesempatan dalam suatu situasi 
tertentu, sedangkan mereka yang merasa keunggulan dirinya rendah akan  lebih 
banyak melihat  biaya dan risiko. Orang yang keunggulan pribadinya lebih tinggi  
akan merasa lebih kompeten untuk mengatasi hambatan yang dirasakan, dan harus 
mengantisipasi hasil yang lebih positif. Orang yang percaya diri bahwa mereka sangat 
kompeten akan mampu melakukan pilihan berisiko dalam mencari kesempatan atau 
peluang yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya,  beberapa orang cenderung 
menghindari kegiatan kewirausahaan, karena  kurangnya rasa kepercayaan diri untuk 
memiliki keterampilan yang diperlukan, atau karena rasa keunggulan dirinya yang 
relatif rendah. Pendapat ini juga akan membantu untuk menjelaskan mengapa para 
wirausahawan cenderung menghindari situasi kritis.  

Dalam sistem hierarki, ada enam motif penting yang harus dimiliki seorang 
manajer. Masing-masing dari motif itu adalah (1) menjaga hubungan positif dengan 
figur otoritas, (2) memberikan latihan dan memberlakukan sanksi dalam rangka  
mempengaruhi bawahan, (3) memainkan peran orang tua, (4) bersaing dengan 
rekan-rekan sekerja untuk mencapai  penghargaan ekstrinsik berupa promosi dan 
kenaikan gaji, (5) menerima wewenang dan tanggung jawab untuk tugas-tugas 
administrasi rutin, dan (6) mengartikulasikan posisi dan statusnya agar terlihat 
dengan jelas oleh bawahan, dan nampak ada perbedaan status dengan para 
bawahan. Adapun dimensi sistem tugas memiliki lima motif penting, yaitu (1) 
memperoleh umpan balik tentang hasil dari upaya seseorang, (2) memiliki kendali  
yang lebih besar terhadap hasil sehingga dapat mengurangi resiko, (3) terlibat dalam 
tugas-tugas yang dapat memuaskan pencapaian kebutuhan intrinsik , (4) menjadi 
pribadi yang inovatif, dan (5) menetapkan rencana dan tujuan.  

Dalam serangkaian penelitian selama  15 tahun, Miner (1986) telah 
mengembangkan  kerangka teoritik  untuk kedua jenis motif, baik yang berorientasi 
pada sistem hierarki maupun pada sistem  tugas untuk melakukan sejumlah 
perbandingan antara manajer dan wirausahawan. Secara umum,  bahwa para 
wirausahawan memiliki  skor motivasi yang lebih rendah kepada sistem hierarki, 
ketimbang skor yang dimiliki para manajer. Para wirausahawan memiliki skor 
motivasi yang lebih tinggi  pada sistem yang berorientasi pada tugas ketimbang para 
manajer, artinya secara konsisten para wirausahawan lebih termotivasi oleh tugas 
ketimbang jabatan. 



Studi lain yang menarik adalah tentang hubungan kepribadian para 
wirausahawan dengan kemungkinannya untuk sukses. Para wirausahawan dalam  
organisasi bisnis berskala kecil  menunjukkan lebih percaya diri, bahkan ketika 
mereka harus melakukan suatu kesalahan. Secara keseluruhan, para wirausahawan  
ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam keyakinannya 
untuk mencapai sukses, terutama setelah lima tahun pertama menjalani 
kelangsungan hidup organisasi bisnisnya.  Bahkan para wirausahawan ini  
menunjukkan tingkat optimisme yang luar biasa atau mencapai tingkat original  dan 
mengalami sejenis eforia  terkait dengan start-up perusahaan.  Para wirausahawan 
ini cenderung berani untuk mengambil risiko dibandingkan para pebisnis non-
entrepreneurs, dan hal Ini tidak berarti bahwa para wirausahawan lebih bersedia 
menerima risiko yang lebih besar daripada non-wirausahawan. Dalam hal ini, para 
wirausahawan cenderung melihat situasi dalam kacamata yang lebih positif terutama 
jika terdapat potensi peluang atau kesempatan dan  keuntungan dibalik suatu risiko. 
Dengan demikian, persepsi terhadap suatu risiko dapat dipengaruhi pula oleh derajat  
kepercayaan diri seseorang (Simon, Houghton, & Aquino, 1999), sehingga mereka 
lebih percaya diri untuk memulai bisnis baru. Namun demikian, kepercayaan diri 
yang berlebihan sering menimbulkan pula bias dalam pengambilan keputusan. 
Bagaimanapun  kepercayaan diri tetap diperlukan sebagai unsur penting dalam 
mengambil pilihan yang berisiko. Sikap percaya diri juga sangat membantu ketika 
harus meyakinkan orang lain, misalnya untuk memperoleh dukungan dari para 
investor, para pelanggan, dan para pekerja bahwa usaha yang dilakukannya akan 
membuahkan hasil yang optimal.   Namun ironinya sikap terlalu percaya juga dapat 
menjadi faktor utama penyebab kegagalan bisnis, manakala kepercayaan diri itu 
mulai bergeser ke arah  keangkuhan.  Kroll, Toombs, dan Wright (2000) telah 
mengidentivikasi beberapa contoh dampak dari keangkuhan dalam sejarah politik 
dan manajemen, seperti kisah tragik dari Napoleon dan Hitler. Untuk itu, menurut 
Kroll, perlu adanya kendali untuk mencegah keangkuhan, yakni meningkatkan peran 
dari para pemegang saham untuk memantau para eksekutif senior agar tidak 
dihinggapi sikap angkuh, disamping mengembangkan budaya organisasi yang lebih 
kondusif. Dari studi Manfred Kets de Vries (1996)  banyak pula dari para 
wirausahawan yang haus pujian dan “tepuk tangan'', yaitu mereka yang cenderung 
memiliki kepribadian yang narsistik dan mengalami kesulitan dalam melakukan 
pengendalian diri. Konsekuensi disfungsional dari kecenderungan ini adalah 
munculnya sikap impulsif dan agresif dalam menghadapi suatu rintangan. Bukti 
tambahan untuk mendukung gagasan bahwa para wirausahawan memiliki keyakinan 
yang relatif lebih besar dapat ditemukan dalam penelitian Robert Baron tentang 
pemikiran kontra-faktual. Berpikir kontra-faktual lebih merupakan respon reflektif-
emosional yang muncul  sebagai reaksi terhadap suatu realitas kejadian. Misalnya 
seorang atlit olimpiade yang tadinya percaya bahwa ia akan meraih medali emas, 
namun kenyataannya ia hanya berhasil meraih medali perunggu. Maka dengan 
demikian berfikir  kontra-faktual merupakan alasan untuk menghindari penyesalan 
dibalik suatu hasil yang mengecewakan. Para wirausahawan umumnya lebih mudah 



untuk mengakui kesalahan masa lalu, baik kesalahan yang dilakukan oleh dirinya 
sendiri maupun oleh orang lain.  

Terdapat tiga keterampilan  yang perlu dimiliki para wirausahawan  dalam 
menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu followership, kecerdasan sosial,  serta 
pelatihan dan pengembangan. Pertama, followership, adalah Kemampuan 
wirausahawan untuk menginspirasi dan memotivasi bawahannya. Kemampuan untuk 
memikat minat bawahan dan  mengkomunikasikan visi merupakan  domain 
kepemimpinan yang menarik untuk kewirausahaan (Baum, Locke, & Kirkpatrick, 
1998). Untuk itu, penelitian tentang karisma  dan visi kepemimpinan memiliki 
relevansi khusus untuk kewirausahaan. Namun, diluar semua itu seorang pemimpin 
dan wirausahawan perlu memiliki kemampuan  interpersonal untuk membujuk para 
bawahan, agar bawahan bersedia melakukan apa yang menjadi tujuan para 
pemimpin.  Para bawahan  yang bekerja untuk para wirausahawan atau para pendiri 
cenderung memiliki lebih  banyak kesempatan untuk menjalin kontak interpersonal 
dengan atasan mereka, dan bagi banyak para pekerja adanya kesempatan untuk 
berinteraksi dengan manajemen top di sebuah perusahaan merupakan kesempatan  
untuk dikenal dan menerima penghargaan atau pengakuan dari figur otoritas. 
Menurut Gabriel (1997) seorang pekerja yang sering mendapat kesempatan untuk 
berhubungan secara face to face dengan pemimpin tertinggi, akan merasa mendapat 
dukungan psikologik dan persetujuan dari orang nomor satu, apalagi dukungan 
tersebut datang dari seorang pemimpin karismatik dan mesianis. Dukungan 
karismatik seorang pemimpin akan berdampak pada adanya pengakuan identitas 
tentang  siapa mereka, sedangkan dukungan mesias merupakan pengakuan akan 
kontribusi aktual  dan prestasi dari para pekerja. Menurut Gabriel  adanya kebutuhan 
dukungan dari figur otoritas ini merupakan pengalaman yang diperoleh  dalam 
kehidupan kekeluargaan sebelumnya, yakni berupa dukungan tanpa syarat dari 
kehadiran figur ibu dan ayah dalam keluarga, sehingga  tokoh otoritas dalam 
organisasi merupakan substitusi dari figur otoritas di kalangan keluarga. Perspektif 
lain adalah teori pertukaran, dalam hal ini pemimpin dan pengikut menegosiasikan 
keinginannya dalam suatu hubungan pertukaran sosial, misalnya pemimpin 
menawarkan bujukan berupa gaji dan peluang, sedangkan para pekerja menawarkan 
loyalitas dan prestasi mereka. Dengan demikian, setiap pemimpin mengembangkan 
hubungan kerja yang unik dengan para bawahan masing-masing. Sebagian  bawahan 
ingin diperlakukan dalam batas-batas kontrak psikologik yang relatif terbatas,  
sedangkan untuk bawahan yang lain ingin  diperlakukan sebagai orang kepercayaan.  
Para pekerja yang mendapat dukungan dan kepercayaan, dengan tugas pekerjaan 
yang diperkaya, dapat menunjukkan kinerja yang lebih tinggi, dan kemungkinan 
besar akan bekerja lebih lama.  

Disamping itu terdapat pula gaya kepemimpinan wirausahawan yang 
disfungsional, seperti tadi telah sedikit disinggung adalah kepemimpinan  narsisme, 
sebagai gambaran adanya superioritas pribadi, ditandai oleh adanya hak pribadi yang 
meningkat dan rasa empati yang rendah pada orang lain.  Rasa kebesaran dan 
superioritas ini lebih dipengaruhi oleh fantasi pribadi (American Psychiatric 



Association, 1994) sebagai adanya rasa harga diri yang tidak stabil, dengan 
manifestasi perilaku agresi terhadap orang lain. Banyak para pekerja yang merasa  
dikhianati oleh atasannya,  setelah bertahun-tahun memberikan pelayanan yang 
setia, yang diakibatkan oleh keputusan pemimpin dengan rasa harga diri yang tidak 
stabil.  

Kedua,  kecerdasan sosial,  menurut Sternberg (1988) terdapat kecerdasan 
sosial model triarchic  sebagai fungsi intelektual yang terdiri dari kemampuan 
penalaran analitik, kecerdasan sosial, dan kreativitas. Penalaran analitik merupakan  
kemampuan untuk menggunakan pemikiran deduktif, sedangkan kecerdasan sosial 
mencakup kemampuan untuk secara akurat menginterpretasikan tindakan orang lain 
dan berinteraksi secara efektif dengan mereka, adapun kreativitas merupakan 
kemampuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin solusi untuk masalah tertentu. 
Model Sternberg ini menjadi menarik karena  adanya kombinasi optimal dari 
berbagai kemampuan spesifik untuk memprediksi efektivitas kerja. Artinya, beberapa 
pekerjaan mungkin lebih memerlukan kemampuan penalaran  analitik, misalnya 
analis keuangan, sementara pekerjaan lain mungkin lebih membutuhkan kecerdasan 
sosial, misalnya aktivitas pemasaran, sedangkan disisi yang lain lebih menuntut 
kemampuan kreativitas, misalnya aktivitas penelitian dan pengembangan (libang). 
Menurut Robert Baron, setelah mengidentifikasi kompetensi sosial, maka ia 
berpendapat bahwa kecerdasan sosial berhubungan dengan keberhasilan 
kewirausahaan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan untuk menyelami  
suasana hati atau emosi orang lain, melakukan persuasi, dan kemampuan untuk 
menyesuaikan diri secara individual maupun dengan berbagai situasi sosial (adaptasi 
sosial). Keterampilan dalam menjalin hubungan interpersonal ini berkontribusi 
terhadap akumulasi “modal sosial” pribadi. Modal sosial didefinisikan sebagai 
sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang, termasuk didalamnya 
adalah jaringan sosial dan reputasi positif. Dengan kata lain, seorang wirausahawan  
yang memiliki modal sosial yang relatif besar seyogyanya harus menjadi seorang 
wirausahawan yang relatif lebih berhasil sebagai pengusaha (intrapreuneur).  

Ketiga, pelatihan dan pengembangan,   hal ini memiliki tradisi panjang dan 
relatif diterima dengan baik di  negara-negara maju. Banyak organisasi berinvestasi 
besar untuk mendukung program pelatihan dan pengembangan. Mungkin gagasan 
yang kurang dapat diterima secara luas adalah gagasan tentang pelatihan dan 
pengembangan kewirausahaan. Meskipun David McClelland telah mengembangkan 
teori tentang motivasi berprestasi yang dapat dihubungkan dengan “mentalitas” 
wirausahawan. Disamping itu telah luas beredar pendapat bahwa wirausahawan itu 
“tidak diciptakan” melainkan “dilahirkan”. Meskipun demikian, beberapa individu – 
demi pengembangan karir mereka -  tetap  mencari kesempatan untuk mengikuti 
pelatihan kewirausahaan. Memang masih sulit untuk menentukan apa perbedaan 
prinsipal antara  program pelatihan  kepemimpinan, program pelatihan manajerial, 
misalnya dengan mempelajari teknik-teknik praktik dalam rencana bisnis,  dengan 
pelatihan kewirausahaan. Umumnya topik pelatihan yang berkaitan dengan 
hubungan interpersonal  sebagian besar dibangun dari bukti ilmiah di bidang ilmu 



sosial yang kemudian diaplikasikan kedalam teknik-teknik pelatihan, seperti  daya 
persuasi, pelatihan keterampilan sosial, dan model-model kepemimpinan, misalnya 
model teori situasional, model perspektif karismatik, dan model manajerial grid.  
Seperti yang disarankan oleh Baron, pelatihan keterampilan sosial  sebaiknya harus  
memberikan umpan balik terhadap keterampilan sosial saat ini, selain itu efektivitas 
pelatihan kewirausahaan dapat ditingkatkan dengan menggabungkan berbagai 
teknik dari berbagai domain. Misalnya, dengan menggabungkan teknik wawancara 
mendalam, latihan pengambilan keputusan, role-playing, dan tes situasional, bahkan 
konseling dan pengembangan keterampilan lainnya.  Menurut para pakar,  sebuah 
model pelatihan kepemimpinan kewirausahaan   perlu disesuaikan dengan tingkat 
perkembangan suatu perusahaan, sebagaimana diketahui suatu perusahaan tumbuh 
mulai dari  start-up bergerak melalui tahapan berurutan yang spesifik. Tahap ini 
biasanya dimulai dari mengidentifikasi kesempatan, mengumpulkan sumber daya, 
pemberian pelayanan jasa atau produk, menanggapi kekuatan internal dan eksternal 
dan seterusnya. Oleh Stevenson, Roberts, dan  Grousback hal itu kemudian disusun 
kedalam model  lima tahap sebagai berikut, yakni: mengevaluasi kesempatan, 
pengembangan konsep perusahaan, menilai sumber daya yang diperlukan, 
memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, dan mengelola bisnis, dengan 
melakukan beberapa modifikasi.  Beberapa  faktor psikologik mungkin lebih penting 
untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan tahapan perkembangan ini. 
Sementara  faktor ekonomi harus dodorong pada siklus tahapan lainnya.  Penelitian 
faktor-faktor psikologik sebelumnya telah mengabaikan peran faktor kontekstual 
atau faktor ekonomi yang lebih luas, dan karena itu perlu dikembangkan penelitian 
yang lebih komprehensif yang menggabungkan kedua proses dan konteks dalam 
upaya untuk menjelaskan perilaku kewirausahaan.  

Mungkin terdapat perbedaan kualitas mental antara orang yang memulai 
merintis suatu perusahaan berskala kecil  dengan para pencari pekerjaan di 
perusahaan-perusahaan berskala besar. Dalam kaitan ini studi  tentang perilaku 
kewirausahaan  belum menawarkan faktor profil yang jelas dan meyakinkan sehingga 
dapat dilakukan pembedaan antara seorang wirausahawan dengan pencari kerja 
lainnya. Karakteristik kepribadian ini mungkin  penting dalam menentukan 
bagaimana orang lebih memilih untuk menjadi perintis wirausahawan yang sukses. 
Menurut  McClelland  bahwa kebutuhan untuk berprestasi ( n’ach) harus lebih tinggi 
pada orang yang memulai bisnis.  Dalam hal ini ditemukan pula adanya perbedaan 
antara wirausahawan dan manajer, dan begitu pula adanya korelasi antara 
kepribadian dengan tingkat keberhasilan bisnis, meskipun  korelasi ini relatif kurang 
signifikan.  Dengan demikian, seseorang harus melihat interaksi kepribadian dengan 
kondisi lingkungan. Tidak  ada satu ciri atau sifat kepribadian yang pernah memiliki 
hubungan  kuat dengan kesuksesan kewirausahaan, dimana variabel  kesuksesan 
ditentukan oleh beragam faktor. Pada awal ulasan ini, telah diajukan pertanyaan : 
Apakah studi tentang kewirausahaan  telah berhasil meperoleh temuan teori  yang 
dengan  jelas dapat dibedakan  dengan wilayah studi kepemimpinan? Setelah 
dilakukan studi kepustakaan oleh para pakar, agaknya dapat ditarik suatu kesimpulan 



bahwa banyak konstruksi teoritik yang digunakan dalam bidang kewirausahaan juga 
ditemukan dalam konstruksi  teoritik kepemimpinan. 
Yang menarik adalah temuan dari hasil penelitian Peter Worrel terhadap 200 orang 
wirausahawan berpengalaman, maka terdapat lima karekteristik wirausahawan yang 
menonjol , yakni:   

 Keaslian; 

 Kepemimpinan; 

 Keadilan; 

 Rasa terima kasih/respek; dan 

 Semangat. 
Dari  temuan Peter Worrel ternyata  bahwa kreativitas, kemauan belajar dan 
pengendalian diri menduduki peringkat  terendah dalam daftar karakteristik 
wirausahawan. Sehingga asumsi umum  bahwa wirausahawan harus kreatif agar 
sukses tidak didukung oleh temuan ini. Sebaliknya, dari studi ini menunjukkan bahwa 
kemampuan  untuk menyatukan dan memimpin sebuah tim kerja lebih penting 
daripada kemampuan lainnya. Jika ditelaah secara kritikal, seolah temuan ini tidak 
masuk akal. Namun menurut temuan ini, kita harus mendapatkan tim yang baik 
terlebih dahulu untuk membantu   ke arah suatu aktualisasi kinerja. Pertama-tama 
kita harus meyakinkan orang lain terlebih dahulu, untuk mewujudkan  impian  bahwa 
produk atau jasa yang kita gagas   layak untuk dipasarkan. 

Dengan demikian kembali kita butuh meluangkan waktu sebentar dan berpikir 
tentang hal tersebut. Memang  saat kita menyimak pendapat kalangan eksekutif,  
beberapa kali kita akan  mendengar bahwa mereka  menyebut tentang  neraca atau 
jargon laporan keuangan lainnya. Dunia entrepreneur sering diributkan oleh 
pembicaraan  tentang ide-ide dan menjual kiat tentang bagaimana agar  menjadi  
wirausahawan yang sukses.  Yang jarang diungkap adalah  bahwa mereka  bekerja 
dengan tim dan mitra kerja. Mari kita simak pendapat wirausahawan  terkenal 
lainnya, dan kita berani bertaruh bahwa mereka memiliki cerita kepemimpinan yang 
sama, meskipun gaya kepemimpinan mereka mungkin berbeda.  

Di masa sebelumnya, kita sering  berpikir bahwa seorang wirausahawan harus 
berkonsentrasi pada meningkatkan keunggulan  dirinya lebih dari rata-rata para 
pekerja. Tidak dapat dipungkiri, bahwa seorang wirausahawan tentu  harus memiliki 
semangat dan dorongan sebagai kualitas intrinsiknya. Namun, potensi penuh dari 
seorang wirausahawan  dapat terwujud jika ia memiliki kepemimpinan dan 
keterampilan kerja sama tim yang terasah.  

Sisi lain yang perlu digali adalah penemuan diri, sebagai upaya memperoleh 
gambaran yang lebih utuh tentang potensi kepribadian wirausahawan. Para psikolog 
telah menciptakan alat-alat yang membantu dalam proses ini. Tes psikometrik, 
misalnya, membantu seseorang menemukan kepribadian mereka  dalam proses 
menggali kekuatan dan kelemahan mereka. Tes Mbit merupakan tes kepribadian 
yang dianggap  paling maju dalam konteks industri. Mbit membagi 16 tipe 
kepribadian yang berbeda, sehingga memberikan gambaran yang  sangat akurat 
dalam membaca kepribadian individu. Dengan demikian, jika telah dikembangkan 



berbagai perangkat yang digunakan untuk membantu mengeksplorasi gambaran 
kepribadian wirausahawan, mengapa pelatihan kewirausahaan yang dikembangkan 
jarang  menggunakan bantuan peralatan  tersebut? 
Harus diakui, laporan tentang psikologi kewirausahaan  adalah sama pentingnya 
dengan laporan neraca. Psikologi terapan telah membantu memberikan alat-alat 
untuk  menilai karakter kewirausahaan, sehingga  kita dapat memulai usaha 
perbaikan diri. Begitu juga tes psikometri telah menyediakan alat yang ampuh yang 
dapat digunakan  dengan cepat untuk menganalisis kompetensi kejiwaan seseorang, 
sebelum memulai untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Namun, 
mengetahui siapakah diri kita  tentu belum cukup. Kita perlu terus  mencari cara 
untuk mengetahui kelemahan kita. Maka pembinaan pribadi, bimbingan, atau 
melakukan pemeriksaan kejiwaan  adalah cara-cara untuk mendapatkan gambaran 
diri yang optimal. Namun yang terpenting adalah terus berusaha untuk 
meningkatkan kepemimpinan dan keterampilan untuk membangun suatu tim kerja 
yang kuat. Jarang dari kalangan wirausahawan  atau bahkan pelatih kewirausahaan 
yang berpikir bahwa membangun tim kerja adalah penting untuk membangun 
organisasi yang kuat. Maka ketika hendak  berencana untuk memulai suatu bisnis, 
kita boleh memeriksa potensi kemampuan diri kita. Bisa juga dengan menghadiri 
seminar kepemimpinan, belajar bagaimana menangani konflik dan meningkatkan 
keterampilan tim kerja kita. Tentu saja, jangan mengabaikan sumber daya yang 
paling penting dalam bisnis,  yang jauh hari sudah dimiliki, yaitu diri kita sendiri. 

 Menyimak paparan singkat diatas, dapat kita simpulkan bahwa mentalitas 
kewirausahaan secara teoritikal dan empirikal seyogyanya secara implisit sudah 
melekat pada diri seorang pemimpin yang sekaligus adalah seorang manajer  
profesional dan altruistik,   dan ia sekaligus juga adalah seorang pekerja, seorang 
rekan kerja, dan bahkan adalah seorang anggota keluarga, baik ia selaku ibu, bapak 
dan putra. Viva dunia kewirausahawan nusantara tercinta. 

 
      Jakarta, 10 April 2013 
       Faisal Afiff  

  
 

 


