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Takut Kesulitan, Jangan Jadi Pengusaha
YOGYA (KR) - Menjadi pengusaha itu tidak 

gampang. Untuk sukses, perlu semangat dan 
mental k,uat dan harus melalui dengan kesulit
an. Menjadi pengusaha sukses itu tak cukup 
dengan ikhtiar namun juga tawakal. Selain 
perlu kesungguhan, kedisiplinan, pengor
banan, pengertian, serta kesabaran dan juga 
hai lain yang sulit diprediksikan. “Karena itu 
kalau takut kesulitan, janganlah menjadi peng
usaha,” papar Direktur PT DMI Indonesia Te
guh Sunaryo saat menjadi narasumber "Muda 
Berkarya, Muda Berwirausaha” kemarin di 
Gedung Alt Fachruddin B Lantai 5 UMY

Menurutnya, untuk menjadi seorang peng
usaha sukses diperlukan semangat dan mental 
yang kuat, serta daya juang yang tinggi. 
Terlebih menjadi pengusaha tanpa memiliki 
modal ilmu di perkuliahan maupun sekolah 
formal. Dicontohkan, banyak pengusaha yang 
mengubah dunia, justru mereka yang tidak 
sekolah. Namun yang perlu diingat, mereka 
memiliki daya juang yang sangat tinggi untuk 
meraihnya. “Ini karena bisnis itu mengelola 
ketidakpastian, sehingga diperlukan mental 
yang kuat,” tambahnya.

Motivator Bidang Pengembangan Orang 
Berbakat, sekaligus Praktisi Pendidikan Anak

Bakat Indonesia inipun mengungkap sejarah 
hidup-yang dilahirkan dari ibu yang tidak per
nah sekolah. Saat kuliah, saya mengambil ju
rusan filsafat yang ijazahnya tidak laku dijual 
untuk mencari pekeijaan. ’Dari inilah pikiran 
saya mengantar menjadi pedagang.” ujarnya.

Disebutkan, menjadi pengusaha diperlukan 
empat hal. Operi minded sehingga tidak 
diperkenankan menutup diri. Kemudian harus 
selalu berpikir positif dan jangan berniat men
cari uang. Lainnya yaitu harus punya visi atau 
mind mapping serta harus punya nilai tambah 
(added value).

Sementara oivner Kembar Grup Endah 
Susetyo Indriyati pun menyebutkan untuk 
menjadi pengusaha harus mempunyai kebera
nian untuk memulainya. Jika calon pengusaha 
takut untuk memulainya, tidak akan pernah 
menjadi pengusaha. Selain itu diperlukan pula 
jiwa kesabaran, kegigihan, ikhlas, serta rendah 
hati. “Salah satu kunci pedagang sukses yaitu 
kerendahan hati harus dibuktikan. Ketika ada 
yang minta tolong dan asal kita bisa, jangan 
terlalu tinggi menilai tinggi pada diri kita. 
Kalau kita membantu, maka orang lain yang 
akan menilai kita tinggi,” pesan pengusaha 
yang akrab disapa Indri tersebut, (Fsv)-o


