
Soft Skills dalam 
Berbisnis



Soft Skills

• keterampilan seseorang dalam berhubungan 
dengan orang lain dan keterampilan dalam 
mengatur dirinya sendiri yang mampu 
mengembangkan unjuk kerja secara maksimal



Keterampilan Non-Teknis
1. Dapat bekerjasama

2. Mampu menghadapi pekerjaan yang mendesak

3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan

4. Mampu bekerja di bawah tekanan

5. Memiliki urgent sense of services

6. Mampu beradaptasi

7. Memiliki inisiatif dengan sikap dan integritas pada pekerjaan

8. Jujur inovatif dan kreatif

9. Mampu bekerja mandiri, sedikit bimbingan

10. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik

11. Bertanggung jawab dan memiliki komitmen thd pekerjaan

12. Memiliki motivasi dan antusiasme dalam bekerja 



Keterampilan Non-Teknis

13.Mau bekerja keras

14.Kepercayaan diri tinggi

15.Mempunyai visi ke depan

16.Memiliki keyakinan yang matang (optimis)

17.Mampu berpikir analitis

18.Cakap berbahasa inggris

19. Mampu mengoperasikan komputer dan 
internet

20.Mampu mengorganisir pekerjaan



1.Kejujuran

• Mitos : dunia bisnis khususnya dunia 
pemasaran (marketing) merupakan dunia 
yang sarat dengan tindakan tipu-menipu

• Point kejujuran : saling percaya satu sama lain

• Terkait dengan kepercayaan konsumen

• Diterapkan pada hubungan kerja atasan dan 
bawahan
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2. Keberanian dengan 4-B...

• kesuksesan Soichiro Honda sang raja 
jalanan yang berhasil menciptakan sepeda 
motor 

• “Dengan mimpi kita bisa menggenggam 
dunia.”

Berani 
Bermimpi

• sebagian besar pengusaha masih takut gagal 
dalam merintis sebuah usaha

• merencanakan bisnisnya dengan matang untuk 
mencapai sebuah kesuksesan

• kesuksesan Tirto Utomo sang pendiri Aqua, 
yang berhasil mempopulerkan air minum 
kemasan sejak tahun 1973 bertentangan kondisi 
alam di Indonesia AIR GRATIS  terbukti 
BERHASIL

Berani 
Melangkah



4-Berani...

• Pesaing sebagai pemacu dan motivasi bagi 
diri Anda

• lebih tertantang untuk memenangkan 
persaingan pasar.

• Merk Indomie dengan merk mie instan yang 
merajalela Nasional

Berani 
Bersaing

• Strategi bisnis yang unik

• seperti bisnis martabak mini, mie setan, 
atau penyedia bisnis jasa kurir ASI dan spa 
bayi  menarik perhatian konsumen

Berani 
Berbeda



3.Kemampuan 
Beradaptasi

• Kondisi bisnis yang semakin kompleks, 
semakin kompetitif, pesat serta semakin tidak 
bisa diprediksi.

• Tantangan untuk kemampuan merespons 
dengan cepat dan sifat yang fleksibel terhadap 
potensi perubahan.

• dukungan infrastruktur perusahaan yang 
terintegrasi, yang mampu memanfaatkan 
sumber daya IT 

http://3.bp.blogspot.com/-XctCflZd07o/U8eSxcwvXJI/AAAAAAAAAQY/xsTGnUtd8sE/s1600/Snap+2014-07-17+at+16.05.05.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-XctCflZd07o/U8eSxcwvXJI/AAAAAAAAAQY/xsTGnUtd8sE/s1600/Snap+2014-07-17+at+16.05.05.jpg


4. Kemampuan Berbicara

• makin tinggi posisi seseorang dalam bisnis 
apapun, keahlian berbicara menjadi semakin 
penting

• banyak berbicara untuk menggalang network, 
mempresentasikan bisnis, menjaring kolega 
dan memasarkan produk

• Terkait erat dg LOBBYING





Tugas Kelompok-1

• Anggota 3 orang

• Memilih 3 idola pelaku bisnis nasional dan 
internasional

• Keunggulan softskill yg dimiliki (sifat dan 
kepribadian shg bisa sukses)



Soft Skill yang dimiliki Jody 
Brotosuseno

- Mandiri

- Kemampuan komunikasi yang baik

- Memiliki Jiwa Spiritual yang baik



Mooryati Soedibyo -
Pendiri produk Mustika
Ratu

Analisa soft skillsnya :

• Berani mengambil risiko

• Kerja keras

• Kemampuan pemasaran

• Leadership



Tirto Utomo – Penemu Aqua

Analisa soft skills nya :

• Berani mengambil risiko

• Kemampuan bekerja di bawah
tekanan (ability to work under 
pressure)

• Mengembangkan dan
memelihara hubungan baik
dengan berbagai pihak, baik yang 
berhubungan langsung dengan
usaha yang dijalankan maupun
tidak dan Leadership. 

• Pembelajaran (learning)



Soichiro Honda – Pendiri 
Pabrik Honda
Analisa soft skillsnya :
• Pembelajaran (learning)
• Kepercayaan diri (Self 

Confident)
• Berani Mengambil Risiko
• Pekerja keras, banyak 

akal dan tidak mudah 
menyerah


