
Ragu untuk Memulai Bisnis? 5 Hal Ini Akan Membuatmu Ingin Berhenti Kerja Kantoran Sekarang Juga! 

 

Keluar dari pekerjaan tetap untuk membangun usaha sendiri dari nol pasti terdengar menyeramkan, tapi 

bisa jadi itu malah merupakan keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Resikonya sudah tentu besar, 

tapi kalau kamu ragu melakukannya karena merasa takut atau insecure, maka kamu justru akan 

kehilangan banyak efek positifnya. 

Tentu nanti akan ada masa-masa di mana kamu meragukan keputusan yang telah kamu buat, dan pasti 

akan ada masa di mana kamu membuat banyak kesalahan. Tapi anggap semua itu sebagai pelajaran, 

dan kalau kamu tetap menjalaninya, memulai usaha sendiri dapat membawa banyak kebaikan untukmu. 

1. Kamu bisa mengatur sendiri jadwalmu 

Kita sering mengeluh kalau kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan apa pun saat kita 

menjadi karyawan. Kalau kamu memulai bisnismu sendiri, kamu yang akan mengatur waktumu 

sendiri. Kamu bisa menentukan sendiri kapan harimu dimulai dan kapan harimu diakhiri. 

Kantormu bisa berada di rumah, di coffee shop favoritmu, atau di toko tempat usahamu berada. 

Kamu bisa dengan gampang janjian untuk ketemu dengan teman-temanmu, atau punya me-

time di spa atau gym favoritmu. Semua keputusan ada di tanganmu! 

2. Kamu bisa bertemu orang-orang menarik 

Di kantor, interaksimu terbatas pada orang-orang di sekitarmu—atasanmu, teman kerjamu, 

atau stafmu. Sekali kamu menjalankan bisnismu sendiri, lingkaran pergaulanmu pasti akan 

meluas! Kamu akan berinteraksi dengan berbagai macam orang dan bisa jadi dari segala bidang. 

Kamu bisa berhubungan dengan pegawai pemerintahan yang mengurus izin dan pajakmu. Kamu 

akan bertemu dengan orang bank dan investor. Kamu akan melakukan transaksi baik dengan 

kostumer maupun suplier. Tentunya, pastikan bahwa kamu terus mengasah kemampuan PR-

mu! 

3. Kreativitasmu bisa mengalir dengan bebas 

Saat kamu menjalankan bisnismu sendiri, kamu adalah bosmu. Kamu bisa jadi seliar, 

seimaginatif, dan seinovatif yang kamu mau (bergantung pada budget yang kamu miliki, 

tentunya). Tidak ada yang akan menolak idemu, hal ini bisa jadi sesuatu yang baik sekaligus, tapi 

tetap saja menantang. Dengan bantuan dari orang-orang yang kamu percaya, kamu pasti bisa 

mengembangkan idemu menjadi konsep yang lebih baik. 

4. Kamu belajar hal baru setiap hari 

Kamu bisa belajar dari buku, seminar, atau kursus tapi tidak akan ada yang bisa mengalahkan 

nilai pengalaman. Membenamkan diri pada bisnismu bisa membuatmu menguji sendiri semua 

konsep dan teori yang ada dan berhubungan dengan usahamu. Coba kamu praktikkan, uji, dan 

lihat mana yang berhasil kamu terapkan. Ubah atau perbaiki cara-cara yang tidak memberikan 

hasil. Tiap hari akan jadi proses belajar untukmu. 

5. Kamu merasa terinspirasi dan berenergi 



Bangun di pagi hari tidak akan lagi terasa berat karena kamu sedang mengejar atau menjalankan 

bisnis yang memang kamu sukai. Tidak ada lagi keengganan dan kepanikan menjelang hari 

Senin, tidak ada lagi rasa cemas menghadapi hari esok. Meski pasti ada tantangan dan 

kekecewaan, passion yang kamu punya akan menjadi bahan bakar bagimu untuk meraih 

kesuksesan. Kami yakin kamu akan selalu excited menjalaninya! 


