BAB 2 – BRAIN STORMING

#2 BRAIN STORMING (MENGAPA HARUS BERWIRAUSAHA?) BERSAMA KAK DJOJO
Apa kabar milenials, saat ini rentang usia kita adalah generasi dengan populasi yang hampir menguasai
dunia secara jumlah, tidak luput dengan negara kita tercinta Indonesia. Tidak terbayang jika pada
akhirnya kita masih lebih yakin mengurusi perusahaan orang lain dan bergantung denganya dengan
semangat tinggi membaja hingga membawa perusahaan milik orang lain dengan keyakinan kita
menjadi perusahaan terbaik bahkan memiliki asset dan investasi triliunan dan lagi-lagi karena
semangat dan kegigihan kita membantu “perusahaan milik orang lain”, apa benar bahwa semangat
membaja dan kerja keras itu hanya akan hadir ketika kita mengurusi dan menjadi karyawan
perusahaan “orang lain”??. Belenggu tentang resiko jika mengurusi perusahaan sendiri, berwirausaha
lebih mungkin gagal dibanding mengurusi milik sendiri, tidak memikirkan resiko rugi jika mengurus
usaha orang lain dan seabrek alasan dan belenggu yang lain yang memenuhi alasan sehingga kita
akhirnya menjadi bagian dari “asset” milik orang lain yang waktu gajian, nilai gajinya, nilai bonusnya,
masa kerjanya, nilai kekayaanya di setir oleh orang lain. Kira-kira kalua tibatiba tempat dimana kita
bekerja dan berkarya dengan segenap jiwa dan kesungguhan kita juga pada akhirnya gagal, kira-kira
kita punya apa ya setelah pesangon habis dan usia tidak membuat kita dilirik oleh perusahaan orang
lain, atau mungkin mendekati usia pension??. merasa tidak percaya diri dengan mengupayakan usaha
kita sendiri kita bisa mendapatkan seluruh keuntungan dengan pesta sukses yang bisa kita lakukan
sendiri, asset dan seluruh investasi serta kekayaan perusahaan penuh milik kita sendiri dengan
segenap potensi dan kerjakeras yang bisa kita lakukan lebih dari bekerja dengan orang lalin karena
memang alasanya adalah “KESUKSESAN” buat diri sendiri dan dengan itu kita bisa memberikan
manfaat bagi banyak orang untuk berkarya dan bekerja dengan perusahaan yang kita miliki.
Guys benar kata orang, hidup memang pilihan dan orang bijaksana selalu membandingkan pada range
yang sama untuk arti suksesnya, jika diberi pilihan sukses berkarir di perusahaan orang lain dengan
SUKSES mengurusi usaha sendiri, kita pasti akan pilih SUKSES mengurusi usaha sendiri, dan jika boleh
memilih besok atau hari ini maka kita akan memilih hari ini, percepatan dan akselerasi yang kita

lakukan akan mengukur lama dan cepatnya waktu untuk meraih ksesuksesan guys, saatnya bekerja
keras dan mengoptimalkan potensi, karena sukses adalah tahapan akhir dari proses panjang
kerjakeras dan kegigihan.
Semoga kita bisa menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Amin
By. Walyono, S.Psi
Link Video : https://youtu.be/V69xsWmWFk0

