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Konsep Manajemen 

 

  Suatu manajemen mengandung tiga pengertian,yaitu:  

 Manajemen sebagai suatu proses  

 Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen 

 Manajemen sebagal suatu seni dan sebagai suatu ilmu  

 

 

Definisi Manajerial 

 

Manajerial merupakan kegiatan yang bersifat mengubah sesuatu menjadi  lebih teratur. 

    

Kapasitas manajerial merupakan kemampuan  yang dimiliki untuk mengubah sesuatu 

menjadi lebih teratur 

 

Definisi Kepribadian 

 

Kepribadian merupakan tata tingkah laku yang dimiliki seseorang sejak lahir 

 

Hubungan antara manajerial dan kepribadian 

 

Apa hubungan antara manajerial dengan kepribadian? 

 

Mengenal  Diri Sendiri  

 

WHO AM I (WAI)………..? 
 

Konsep Diri 

 

Adalah gambaran yang  terorganisir dari persepsi diri, keyakinan, perasaan, 

sikap dan nilai-nilai individu. 

 

 Setelah mengenal konsep diri, kita menghubungkan dengan profesi. 

 Calon lulusan Politeknik Gorontalo yang memiliki skill, baik hard skill  maupun 

soft skill. 

 Memiliki jiwa ENTREPRENEUR (Wirausaha) 

 

 
1) Bahan diskusi mahasiswa, Kewirausahaan,  Politeknik Gorontalo 2010 

2) Dosen Teknologi Hasil Pertanian - Politeknik Gorontalo 

 



PENGERTIAN WIRAUSAHA 

 

Wirausaha adalah keberanian atau keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta 

memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri.  

 

Syarat menjadi wirausaha : 

 

 Memiliki modal 

 Mampu menangkap peluang 

 Mampu melakukan perhitungan secara matang 

 Berani mengambil resiko 

 Perlu manajemen waktu 

 Mau dan mampu bekerja sama  

 Ada keinginan untuk belajar 

 Tidak pernah merasa puas 

 

Ciri-ciri dan & tanda-tanda seorang wirausaha yang berkepribadian kuat adalah : 

 

• Memiliki moral yang tinggi 

• Manusia yang bermoral tinggi akan bertakwa kepada Tuhan YME. 

• Manusia yang bermoral tinggi mementingkan keutamaan masyarakat 

• Manusia yang bermoral tinggi memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia 

• Manusia yang bermoral tinggi memiliki loyalitas terhadap hukum 

• Manusia yang bermoral tinggi mempunyai sifat adil  

 

Sifat Mental Wirausaha : 

 

•      Manusia yang bermental wirausaha mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan 

dan kebutuhan hidupnya . 

• Memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan yang ada pada dirinya. 

• Memiliki sifat jujur dan tanggung jawab yang besar. 

• Memiliki ketahanan fisik dan mental serta kesabaran dan ketabahan. 

 

Kepekaan Jiwa Wirausaha terhadap Lingkungan 

Dengan mengenal arti lingkungan hidup,ciri-ciri serta manfaatnya, diharapkan timbul 

kepekaan mental terhadap lingkungan itu. Dengan memiliki kepekaan terhadap arti 

lingkungan, manusia wirausaha akan lebih berhasil dalam menyusun strategi serta bentuk 

usaha.  



Manusia wirausaha setidak-tidaknya harus memiliki 4 hal agar dirinya peka terhadap 

arti lingkungan bagi kehidupannya : 

1. Pengertian terhadap lingkungan hidup  

2. Rasa syukur atas segala yang diperoleh dan dimiliki  

3. Keinginan yang besar untuk menggali dan mendayagunakan sumber-sumber 

ekonomi lingkungan setempat  

4. Kepandaian untuk menghargai dan memanfaatkan waktu secara efektif  

 

Memiliki Keterampilan Berwirausaha. 

 

1. Ketrampilan berfikir kreatif (petik,olah,jual mis:dikaitkan dgn program 

agropolitan). 

2. Ketrampilan dalam pembuatan  keputusan yg terbaik utuk perusahaan utk 

memperoleh keuntungan yg lebih banyak. 

3. Ketrampilan dalam kepemimpinan  

4. Ketrampilan manajerial.(the right man on the right place) 

5. Ketrampilan dalam bergaul  antar manusia(human relations). 

 


