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PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN METALUI USAHA BERSAMA
1SYANAN RIAS PENGANTIN
RINGKASAN

'

Di Kabupaten Bantul banyak anggota Harpi Melati sebuah organisasi
' profesi perias pengantin membuka usaha salon yang melayani jasa rias
pengantin, tetapi usaha tersebut boleh dikata tidak berkembang.
Hambatannya adalah keterbatasan ketrampilan dan permodalan. Diakui
bahwa mengembangkan sebuah usaha bukan pekerjaan mudah, karena
membuka dan mengembangkan usaha diperlukan perjuangan yang tidak
mengenal menyerah. Dalam berwirausaha sering orang berfikir bahwa orang
iain yang mempunl,ai usaha yang sama dianggap sebagai pesaing, bukan
mitra.
Sjurnlah anggota Harpi Melati Kabupaten Bantul sebagai pengusaha
pemula dengan k-eterbatasannya berhak memperoleh perhatian, agar
usahanya berkembang. Kami terpanggil untuk turut mengembangkan usaha
mereka, sebagai sumbangsih perguruan tirrggi (UNn kepada masyarakat.
Cara yang ditempuh adalah dengan menjalin kerjasama dengan Harp! Melati
Bantul memberi pelatihan usaha bersama dalam bidang jasa iayanarr Rias
Pengantin. Pelatihan berlangsung dua hari, hari pertama pelatihan dengan
materi ientang rnotivasi, makna hantaran, dan pokok-pokok usaha bersama,
oieh tim pengabdi (UNY). Hari keciua merupakan pelatihan ,ketrampilan
menyusun, menghias, dan mengemas hantaran, oleh inr Harpi Melati.
Peiatihan yang dilaksanakan dalam waktu dua kali pertemuan itu
berhasil membentuk dua kelompok usaha bersama. Pernbentukan keiompok
didasarkan atas kedekatan lokasi tempat tingga! anggotanya. Setiap anggota
sepakat untuk bemitra agar usaha kelompok dapat berkembang. Kemudian
untuk keberlanjutan usaha bersama tersebut, maka kelompok usaha bersama
yang telah terbentuk kami serahlon pedampingannya kepada Harpi Meiati
Bantul.
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Waktu ditentukan
Bekerja di bawah tekanan
Bekerja dengan target yang ditentukan oleh
orang lain.
Penghasilan terbatas
Syarat pendidikan

Apotek K 24
ljazah SMA
r.r Penjemput ReseP

m Pengantar Obat

rr Cleaning Service

Sarjana
ir Customer Service

n Kasir
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, Jadi Bos
Waktu Kerja ditentukan Sendiri
Target ditentukan sendiri

Penggerak pembangunan
Beramal sekaligus Berusaha
: Hidup efisien
tVlemel ihara ing kungan
I

Keunf*ngan rneni u.li wirausaha
Mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri
Memperoleh manfaat dan keuntungan secara
maksimal
Membantu orang lain dengan usaha konkrit
Mernpunyai kesempatan menjadi Boss

Vwaus aha

Tidak ada jaminan besaran pendapatan perbulan, bisa sangat
besar, tetapi juga dapat teriadi sebaliknya.

, Jam kerja tidak menentu
Jam keda tidak teratur, sangat tergantung pada target yang kita
teniukan. Artinya jika target belum terpenuhi mungkin kita harus
menambah jam kerja untuk mengejar tiarget.
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Faktor pendofong memulai usaha baru

,,,: Hubungan

: Lingkungan
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Faktor Litrgkungan

' Unsur persaingan
Konsumen dan pemasok
:: Investor
Sumber yang bisa dimanfaatkan
, Kebrjakan yang pemerintah

,, Percaya diri
ii; Berorientasi tugas & Hasil

: Pengambilan resiko
; Kepemimpinan

. Keorisinilan
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