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PELATIHAN  
Pengembangan Kompetensi Berwirausaha dan 

Persiapan Purna Bakti 
 
 
 

LATAR BELAKANG 
 

Dunia kita menghadapi era globalisasi & pasar bebas, dimana aliran informasi, modal, barang 

produk dan jasa tanpa batas. Di satu sisi situasi yang demikian menimbulkan persaingan yang 

semakin ketat. Di sisi lain bagi yang kreatif, mampu melihat peluang usaha, situasi ini akan 

memberikan kesempatan yang lebih luas dalam berkancah bisnis global. 

 

Untuk dapat menangkap peluang yang semakin besar dalam pasar bebas dan menghadapi 

perubahan lingkungan usahanya, dituntut pelaku usaha yang mampu membaca dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik pada diri sendiri maupun 

pada lingkungan, mampu membaca peluang-peluang pasar yang muncul tersebut menjadi 

suatu rencana usaha (“business plan”) yang komprehensif serta mampu 

mengimplementasikan rencana usaha yang telah disiapkannya bersama keluarga dan teman. 

 

Untuk dapat melakukan hal-hal tersebut, para calon pelaku usaha perlu mempelajari dan 

mengembangkan diri agar memiliki kompetensi-kompetensi Entrepreneurship dengan 

grade yang sangat memuaskan. 

 

Dalam rangka memberikan bekal yang memadai kepada para Peserta persiapan pensiun 

supaya dapat membangun kompetensi Entrepreneurship, untuk itu kami siapkan lokakarya 

untuk :”Membangun Kompetensi Entrepreneursship” atau Persiapan Purnabakti “2nd 

Career” secara komprehensif lengkap dengan simulasi bisnis yang benar-benar terbukti 

meningkatkan kemampuan berwirausaha. 

 
 
TUJUAN 
 

Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan membangun kompetensi 

Entrepreneurship and 2nd Career bagi para peserta lokakarya, terutama bagi mereka yang: 

1. Merasa sudah puas dengan pekerjaan saat ini sebagai pekerja perusahaan, dan ingin 

mencoba beralih atau belajar menjadi wirausaha atau pengusaha. 

2. Ingin melayani banyak orang dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain dengan 

menjadi wirausaha atau pengusaha. 

3. Masih memiliki waktu luang, memiliki keahlian professional atau memiliki sumber 

daya termasuk modal yang cukup dan ingin juga berwirausaha. 
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MANFAAT 
 
Setelah mengikuti lokakarya ini peserta memperoleh: 
1. Pemahaman yang lebih baik tentang konsep berwirausaha (“self employed”), menjadi 

pengusaha (“business”), dan/atau menjadi investor. 
2. Kemampuan untuk mempersiapkan diri secara finansial untuk dapat merintis usaha 

sendiri melalui manajemen keuangan keluarga yang benar dan yang dapat menuju 
kepada “kebebasan finansial” di mana bekerja tidak untuk cari uang semata. 

3. Kemampuan melihat berbagai peluang usaha yang menguntungkan yang ada disekitar 
kita baik dengan modal yang sangat kecil (hampir tampa modal) sampai dengan modal 
cukup besar. 

4. Pemahaman dasar-dasar berbisnis, baik dalam rangka untuk pelayanan maupun mencari 
keuntungan termasuk di dalamnya cara-cara “mengambil” resiko bisnis. 

5. Ketrampilan yang cukup untuk memulai usaha sendiri secara mandiri dengan berangkat 
dari mengidentifkasikan peluang usaha yang menguntungkan dan bebas resiko.  

6. Pemahaman yang lebih baik tentang kompetensi entrepreneurship diri masing-masing 
dan strategi pengembangan kompetensi diri masing-masing untuk menjadi 
entrepreneur professional atau pengusaha. 

7. Memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membangun bisnis dan meningkatkan 
kompetensi entrepreneur yang dimiliki pada saat ini dengan mengacu pada landasan 
bisnis dan spiritual yang kokoh. 
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