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The Answer and The Questions

Google Buys a Major Stake in the Online Display Ad Business
Critical Thinking Questions
1. Why wouldn’t Google take the simpler and cheaper route of creating a strategic
alliance with DoubleClick, rather than purchasing the company outright?
2. The FTC doesn’t have the authority to stop the Google acquisition on the basis
of privacy concerns, but should it? Why or why not?
3. What are the risks of buying a company simply to keep it out of a competitor’s
hands? What is likely to happen to the acquired firm when this happens?

The Answer of Critical Thinking Quetions
1. Karena untuk bisa membangun aliansi dengan sebuah perusahaan, dalam hal ini
DoubleClick, dibutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang untuk dapat
mengembangkannya. Sementara disisi lain para kompetitor tengah gencar
bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar periklanan online. Meskipun
keputusan untuk membeli perusahaan itu cukup berat, dilihat dari jumlah cost
yang harus dikeluarkan untuk membelinya, namun itu lebih efektif jika
dibandingkan dengan pengembangan usaha sendiri, untuk mengejar target
pengguna periklanan online.
Dilihat dari sisi kepentingan agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan besar
lainnya seperti Yahoo dan Microsoft, keputusan untuk membeli DoubleClick itu
sangatlah tepat. Karena pada beberapa waktu sebelumnya Yahoo telah membeli
sebagian saham Right Media, yang memiliki karakteristik bisnis yang sama
seperti DoubleClick. Dan jika dilihat dari sisi kemampuannya pun, DoubleClick
ini mempunyai teknologi yang sangat bagus dalam sistemnya, dan yang tak
kalah pentingnya pun DoubleClick memiliki relasi bisnis yang sangat kuat, dan
mempunyai hubungan dengan hampir setiap penerbit online utama dan lebih
dari setengah dari agen iklan online. Dari situlah Google bisa mendapatkan
feedback keuntungan yang sesuai dengan cost awal, apalagi bisnis ini
merupakan sebuah investasi yang sangat menarik dan berjangka panjang.
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2. Karena mempunyai hak kepemilikan maka Google sah-sah saja untuk tidak
menghentikan akuisisinya, namun patut diingat juga bahwa masalah privasi itu
sangatlah sensitive. Menjaga data privasi client bisa menjadi batasan terhadap
system Google.
3. Mubazir dan terkesan menghalalkan segala acara agar kompetitor tidak mampu
lagi berkompetitif dalam bisnis. Sedianya keputusan untuk membeli suatu
perusahaan adalah dari tingkat kebutuhan dan efisiensi bisnis yang sedang
dijalankan. Jika membeli suatu perusahaan hanya berdasarkan agar pesaing kita
tidak lebih unggul dari kita, maka itu merupakan bisnis yang kurang sehat yang
akibatnya dapat menjadi buruk, baik itu kepada perusahaan yang membeli
maupun perusahaan yang dibeli.

Questions for Review
1. What are the three basic forms of business ownership?
2. What is the difference between a general and a limited partnership?
3. What is a closely held corporation, and why do some companies choose this
form of ownership?
4. What is the role of a company’s board of directors?
5. What is culture clash?

The Answer of Question for Review
1. Tiga bentuk dasar dari kepemilikan bisnis adalah Usaha Perseorangan,
Persekutuan, dan Perseroan Terbatas.
i) Usaha Perseorangan
Merupakan suatu bentuk bisnis yang paling sederhana yang paling umum
dalam dunia bisnis. Tidak adanya perbedaan hukum yang memisahkan status
pemilik tunggal sebagai individu dengan statusnya sebagai pemilik bisnis
bisa menjadi alasan untuk orang memilih tipe bisnisnya sebagai Usaha
Persorangan. Ditambah lagi dengan kemampuan bisnis seperti ini untuk bisa
mengambil keputusan secara cepat karena hanya memiliki satu pemilik
tunggal.
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ii) Persekutuan
Merupakan bentuk kepemilikan usaha dengan dua pemilik atau lebih yang
bersama-sama mengelola perusahaan dan bertanggung jawab atas aliran dana
termasuk utang-utangnya. Dengan bentuk usaha seperti ini, dana yang masuk
sebagai modal bisa berasal dari beberapa pihak atau sumber, namun
perselisihan diatara para pemilik modal sering menjadi batu sandungan yang
cukup sulit untuk dihindari, biasanya permasalahan tersebut bisa timbul
akibat perselisihan pribadi atau pengambilan keputusan yang dianggap tidak
memuaskan bagi salah satu pihak.
iii) Perseroan Terbatas
Merupakan usaha yang bediri sebagai suatu entitas legal yang terpisah dari
pemiliknya dan bertanggung jawab atas utang-utangnya sendiri. Pemilik
hanya bertanggung jawab atas investasinya saja.
2. Perbedaan General dan Limited Partnership
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3. Merupakan bentuk bisnis yang paling sederhana karena mudah dibuat dan
dikendalikan oleh satu pemilik tunggal, karena itulah beberapa perusahaan
memilih bentuk usaha seperti ini, yang dapat secara cepat menganbil keputusan
terhadap keadaan didalam perusahaan.
4. Untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada
diperusahaan secara umum baik itu di bidang administrasi, kepegawaian,
kesekretariatan dan lainnya. Dengan kewenangan besar yang dimiliki seorang
direktur perusahaan, maka secara tak langsung orang tersebut sangat
bertanggung jawab terhadap kelangsungan berjalannya perusahaan tersebut.
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5. Benturan budaya adalah hal yang dapat terjadi ketika keputusan untuk merger
atau akuisisi diambil oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Benturan
budaya disini adalah perbedaan mendasar baik dari sisi tujuan maupun
kebiasaan dari perusahaan-perusahaan tersebut yang bisa membuat perusahaan
yang baru, hasil dari merger tersebut, mengalami kegagalan, kolaps dan bahkan
merugi hingga akhirnya bangkrut.

Questions for Analysis
6. Why is it advisable for partners to enter into a formal partnership agreement?
7. To what extend do shareholders control the activities of a corporation?
8. How might a company benefit from having a diverse board of directors that
includes representatives of several industries, countries, and cultures?
9. Why do so many mergers fail?
10. Ethical Considerations. Your father sits on the board of directors of a large,
well-admired public company. Yesterday, while looking for an envelope in his
home office, you stumbled on a confidential memorandum. Unable to resist the
temptation to read the memo, you discovered that your father’s company about
the possibility of a merger, with Dad’s company being the survivor. Dollar signs
flashed in your mind. Should the merger occur, the value of the other company’s
stock is likely to soar. You’re tempted to log onto your E*TRADE account in
the morning and place an order for 1,000 shares of that company’s stock. Better
still, maybe you’ll give a hot tip to your best friend in exchange for the four
Cherrybelle tickets your friend has been flashing in your face all week. Would
either of those actions be unethical? Explain your answer.

The Answer of Question for Analysis
6. Karena untuk menentukan batasan yang jelas dalam proses bisnis yang sedang
dijalankan. Kesepakatan dan kesepahaman dalam berbisnis itu biasanya manis
pada mulanya apalagi jika bisnis yang kita bangun adalah berpartner dengan
orang lain. Alasan konsinyasi atau sikap menaruh kepercayaan dalam bisnis
diantara rekan biasanya menjadi alasan utama dalam membangun sebuah bisnis,
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biasanya terjadi diantara teman sepergaulan atau bahkan dengan saudara dan
merasa tidak perlu peraturan yang terlalu formal yang melibatkan hitam diatas
putih dengan materai yang dibubuhi tandatangan untuk kesepakatan bisnis.
Padahal pada praktiknya kesepakatan bisnis yang dibuat diawal sebagai
kesepakatan bersama bisa menjadi acuan kuat jika suatu saat dikemudian hari
terjadi sedikit perpecahan atau konflik yang kemunculannya tidak dapat
dihindarkan.
7. Untuk tetap menjaga kestabilan dalam suatu perusahaan yang sedang berjalan.
Banyak orang bilang kebokbrokan suatu perusahaan yang paling sulit itu adalah
yang berasal dari dalam yang mungkin terjadi jika permilik perusahaan terlalu
lepas tangan bahkan cederung jarang mengontrol perusahaannya secara
langsung. Pemilik perusahaan terlalu nikmat dengan hanya mengetahui status
dan kondisi perusahaannya dari belakang meja saja dengan hanya menerima
laporan-laporan dari pegawainya.
8. Jelas sangat menguntungkan karena dengan adanya dewan direksi dari beberapa
industri, Negara dan budaya berarti pendapat atau pandangan usaha yang masuk
untuk kemajuan perusahaan bisa dari sudut pandang yang luas yang mencakup
semua kinerja dan scope bisnis yang sedang berjalan.
9. Pada dasarnya keputusan suatu perusahaan untuk merger adalah untuk
meningkatkan pangsa pasar dan kualitas perusahaan yang lebih baik secara
umum. Namun merger bukan lah langkah yang mudah diambil yang hanya
melihat dari aspek benefit yang mungkin terjadi setelah merger. Peluang untuk
terjadi kegagalan pun harus menjadi aspek yang perlu diperhitungkan sebelum
suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan merger dengan perusahaan lain.
Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kegagalan saat suatu perusahaan
memutuskan untuk melakukan merger diantaranya :
i) Ketidak cocokan dari segi budaya perusahaan
ii) Orientasi bisnis dari masing-masing perusahaan saling bertolak-belakang
iii) Perusahaan-perusahaan yang di merger memiliki struktur manajemen yang
saling berbeda pada dasarnya.
iv) Kesalahan analisis peluang sukses dari masing-masing petinggi perusahaan
setelah perusahaannya bergabung.
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v) Alasan untuk melakukan merger terkesan dipaksakan seperti karena takut
kalah dalam persaingan dari pesaingnya.
10. Saya pikir keputusan untuk membuka dan membaca isi surat yang diperuntukan
ayah sebagai direktur perusahaan tidaklah tepat. Karena apapun alasannya
batasan kedewasaan diri harus tetap dihormati, ayah memang status dalam
keluarga tapi di sisi lain ayah adalah seorang petinggi perusahaan yang
kepentingan urusannya sangat privasi. Dengan kata lain batasan dan
pemposisian diri didalam keluarga harus diingat dan dijaga.

Questions for Application
1. Suppose you and some friends want to start a business to take tourist on
wilderness backpacking expeditions. None of you has much extra money, so
your plan is to start small. However, if you are successful, you would like to
expand into other types of outdoor tours and perhaps even open up branches in
other locations. What form of ownership should your new enterprise take, and
why?
2. How This Affect You. Do you own or have you ever considered owning stock?
If so, what steps have you taken to ensure that company management has
shareholder interest in mind/
3. Integrated. You’ve developed considerable expertise in setting up new
manufacturing plants, and now you’d like to strike out on your own as a
consultant who advises other companies. However, you recognized that
manufacturing activity tends to expand and contract at various times during the
business cycle. Do you think a single-consultant sole proprietorship or a small
corporation with a half dozen or more consultants would be better able to ride
out tough times at the bottom of a business cycle?

The Answer of Questions for Application
1. Saya akan memulai bisnis itu secara Persekutuan atau Partnership dengan
teman-teman saya. Karena bekerja sama dengan orang yang kita kenal akan
mempermudah proses bisnis diawal. Namun batasan, ketentuan dan aturan
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bisnisnya harus sudah ditentukan diawal untuk mempermudah proses bisnis lain
dikemudian harinya.
2. Saya tidak memiliki dan belum pernah memiliki saham sebelumnya. Namun jika
diandaikan saya memiliki saham saya akan berinvestasi saham pada perusahaan
yang sudah kredible yang sistim manajemennya selalu mempertimbangkan
pemikiran-pemikiran yang muncul dari pemegang saham agar perusahaan
tersebut terus maju dan berkembang.
3. Saya pikir perusahaan kecil yang memiliki banyak konsultan atau pemilik akan
mampu melewati masa-masa sulit yang dialami oleh perusahaan tersebut
dibandingkan dengan sebuah perusahaan yang hanya dimiliki oleh seorang saja,
karena dengan banyaknya orang yang terlibat dalam satu kondisi masalah yang
sama berarti banyak pula masukan dan pandangan solusi terhadap masalah yang
sedang dihadapi perusahaan, yang muncul berdasarkan sudut pandang,
pengalaman masalah dan intuisi dari masing-masing orang yang melatar
belakangi solusi yang diberikan.

Sharpening Your Communication Skill
You have just been informed that your employer is going to merge with a firm in Thailand.
Because you know very little about Thailand culture and business practices, you think it might
be a good idea to do some preliminary research-just in case you have to make a quick trip
overseas. Using the Internet or library sources, find information on Thailand culture and
customs and prepare a short report discussing such cultural differences as social values,
decision-making customs, concepts of time, use of body language, social behavior and manners,
and legal and ethical behavior.

Some Information of Thailand
Thailand merupakan Negara tropis yang berada di kawasan Asia Tenggara yang
berbatasan langsung dengan Myanmar, Laos, Kamboja dan Malaysia. Thailand
memiliki iklim tropis dan memiliki garis waktu yang sama seperti Indonesia (GMT +7).
ENTREPRENEURSHIP 2012

8

Meskipun Thailand merupakan Negara yang bebas memeluk agama namun sekitar 95%
penduduknya memeluk agama Buddha aliran Threvada dan sisanya terbagi mejadi
pemeluk agama Islam, Kristen, Hindu dan lainnya. Bath adalah matauang Negara
Thailand dan Bahasa Thai merupakan bahasa nasionalnya, namun ditempat-tempat
utama seperti Bangkok, penduduknya sudah paham dengan bahasa Inggris. Satu
keunikan dari bahasa di Thailand adalah adanya kemiripan dengan bahasa Indonesia
yang berasal dari Sansakerta seperti ‘putra’, ‘putri’, ‘suami’, ‘istri’, ‘singa’, ‘anggur’
dan sebagainya.
Ucapan penyambutan yang umum di Thailand adalah isyarat bernama wai. Hal-hal yang
tabu dilakukan diantaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki,
karena kepala dan kaki merupakan bagian tubuh yang paling atas dan bawah. Alat
transportasi umum di Bangkok antara lain BTS Skytrain, kereta bawah tanah, bis, taksi,
dan tuk-tuk. Peringatan : Jika ada pengemudi taksi atau tuk-tuk yang mengajak ke
suatu tempat tertentu, jangan mau. Tolak lah dengan tegas, dan jika perlu ganti
kendaraan saja.
Dalam informasi lain disebutkan bahwa karakteristik sebagian orang Thailand dimata
salah satu orang Indonesia adalah 1) kurang sopan dalam bergaul 2) tidak menghargai
orang lain dalam berbicara 3) berbicara dengan volume yang keras 4) acuk pada situasi
sekitar, tidak melihat situasi jika berbicara 5) senang kumpul bareng, tidak mau
menyebar dan berinteraksi dengan masyarakat asing 6) kurang menghargai atau
memberi respect pada orang asing di grupnya 7) cenderung menggangu ketenangan
orang lain.

Discovering Career Opportunities
Are you best suited to working as a sole proprietor, as a partner in a business, or in a
different role within a corporation? For this exercise, select three businesses with which
you are familiar: one run by a single person, such as a dentist’s practice or a local
landscaping firm; and one that operates as a corporation, such as Target or Wal-Mart.
1. Write down what you think you would like about being the sole proprietor, one
of the partners, and the corporate manager or an employee in the businesses you
have selected. For example, would you like having full responsibility for the
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sole proprietorship? Would you like being able to consult with other partners in
the partnership before making decisions? Would you like having limited
responsibility when you work for other people in the corporation?
2. Now write down what you might dislike about each form of business. For
example, would you dislike the risk of bearing all legal responsibility in a sole
proprietorship? Would you dislike having to talk with your partners before
spending the partnership’s money? Would you dislike having to write reports for
top managers and shareholders of the corporation?
3. Weight the pluses and minuses you have identified in this exercise. In
comparison, which form of business most appeals to you?

My Opportunities
1. Sebenarnya saya sangat nyaman dan sangat memperhatikan apa yang diri saya
perankan bagi orang lain. Namun, dalam hal bisnis saya merasa nyaman jika
peran saya memiki kekuasaan penuh terhadap suatu perusahaan sebagai pemilik
tunggal dan atau sebagai pegawai di sebuah perusahaan yang memiliki jabatan
semisal manager. Mengapa demikian karena jika dalam bisnis saya merasa
bahwa apa yang saya dapat adalah apa yang saya kerjakan dan usahakan bagi
kemajuan bisnis yang saya pimpin, dan jika peran saya sebagai pegawai di
sebuah perusahaan maka saya berfikir bahwa apa yang saya dapatkan seperti
tanggung jawab dan jabatan adalah buah dari hasil kerja dan pemikiran saya
terhadap perusahaan tersebut.
Sedangkan jika memilih bisnis dengan kemitraan dengan orang lain maka saya
harus terus sejalan seirama dengan rekan bisnis saya tersebut, dan itu sangatlah
tidak bebas baik dari segi pengambilan keputusan, respon terhadap
permasalahan perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga membuat potensi diri
saat berbisnis menjadi terhalang. Berbeda dengan saya sebagai pemilik tunggal
sebuah perusahaan atau sebagai pegawai diperusahaan orang lain, saya bisa
bereksplorasi dan berinovasi dalam setiap hal yang menjadi bagian dan
tanggung jawab saya. Meski tak menampik bahwa rekan bisnis maupun rekan
kerja pun sangatlan berpengaruh terhadap saya secara umum.
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2. Sejalan dengan pendapat saya pada soal nomor satu, saya kurang menyukai
apabila saya selalu ketergantungan terhadap orang lain, dalam hal ini rekan
bisnis. Saya harus selalu mendiskusikan segala tindakan yang akan saya lakukan
terhadap perusahaan dengan mereka. Namun melihat dari resiko kepemilikan
tunggal yang segala halnya ditanggung oleh seorang diri baik itu keuntungan
maupun kerugian, itu sangat berkolerasi dengan apa yang saya kerjakan dan saya
usahakan terhadap perusahaan saya, dan saya merasa lebih terhormat jika resiko
kegagalan adalah hasil dari apa yang saya perbuat, dibanding dengan hasil
kegagalan orang lain yang melibatkan saya.
Jika dilihat dari kacamata seorang pegawai memang sangat membosankan untuk
menulis laporan dari setiap kegiatan yang kita lakukan terhadap perusahaan.
Namun jika dilihat dari positifnya, dengan menuliskan laporan berarti kita
mengevaluasi kinerja kita terhadap perusahaan. Jika hasil kinerja kita berbuah
baik untuk perusahaan maka kita akan merasa nyaman dan bangga untuk
melaporkan kinerja kita terhadap bos-bos kita meskipun laporan yang kita buat
cukup banyak. Dengan begitu, maka apresiasi dari besaran gaji dan tunjangan
yang diberikan perusahaan akan sesuai dengan hasil kinerja kita. Sehingga kita
akan merasa malu jika hasil kinerja kita tidak begitu memuaskan bagi
perusahaan.
3. Saya rasa dengan penjelasan saya pada nomor satu dan dua, saya merasa lebih
nyaman jika saya berperan sebagai pemilik tunggal dari sebuah perusahaan atau
menjadi seorang pegawai. Namun saya sendiri berfikir bahwa saya ingin
menjadi pegawai selepas lulus kuliah dan saya ingin berbisnis di bidang property
untuk melanjutkan bisnis yang sudah ayah saya rintis dan sebagai investasi saya
kelak untuk masa senja saya dan kemakmuran keluarga saya tentunya.

Follow the Fortunes of the Fortune 500
Quick! Name the largest corporation in the United States, as measured by annual
revenues. Give up? Just check Fortune magazine’s yearly ranking of the 500 largest
U.S. companies. The Fortune 500 not only ranks corporations by size but also offers
brief company descriptions along with industry statistics and additional measures or

ENTREPRENEURSHIP 2012

11

corporate performance. You can search the list by ranking, by industry, by company
name, or by CEO. And to help you identify the largest international corporations,
there’s a special Global 500 list as well. www.fortune.com

By Fortune 500 on 2012
Perusahaan terbesar di Amerika pada 2012 adalah Exxon Mobil yang memiliki :
Pendapatan

: $452,926 millions

Keuntungan

: $41,060 millions

Aset

: $331,052 millions

Dengan kekayaan seperti itu, Exxon mobil menyandang status sebagai perusahaan
terbesar di Amerika pada 2012 yang sebelumnya berada pada peringkat ke 2 sebagai
perusahaan terbesar di Amerika pada 2011.

ONLINE EXPLORATION
Find out what is required to incorporate a business in your state. You might begin by
searching the CCH Business Owner’s Toolkit site at www.toolkit.cch.com. If you were
going to start a small business, would you choose to incorporate or choose a different
form of legal organization? List the pros and cons that incorporation presents for the
type of business you would consider.

My Respons
Sebenarnya Indonesia bukanlah Negara yang paling mudah untuk mendirikan
perusahaan baru atau untuk berperan aktif dibidang bisnis. Keadaan tersebut tercermin
dalam laporan peringkat indeks Doing Business 2013 yang diterbitkan Bank Dunia yang
menempatkan Indonesia di posisi ke 128 sebagai Negara yang mudah untuk mendirikan
bisnis.
Salah satu masalah yang paling besar dalam pendirian perusahaan baru di Indonesia
yaitu mendapatkan semua izin yang diperlukan. Perizinan memakan waktu yang lama
dan berbiaya mahal. Agar berhasil mengembangkan bisnis di Indonesia, penting sekali
untuk membangun jaringan yang baik dengan kalangan bisnis dan pemerintah.
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Disamping masalah yang ada pada peluang bisnis di Indonesia, dan jika saya
membangun sebuah bisnis di Indonesia saya akan membangunnya dengan bentuk bisnis
Pemilik Tunggal yang dalam situs toolkit.cch.com mempunyai keuntungan 1) secara
penuh mempunyai control terhadap bisnis yang dijalankan 2) Sederhana, mudah dimulai
dan dioperasikan 3) Biaya untuk memulai bisnis murah 4) Tidak ada pajak ganda, pajak
bisnis dan pemilik dianggap sebagai satu kesatuan. Meskipun disisi lain, usaha bentuk
ini memiliki kekurangan seperti 1) Pemilik Bisnis secara pribadi bertanggung jawab
penuh terhadap kewajiban bisnis, baik dari sisi keuangan, kepegawaian, operasional dan
managerial 2) Kepemilikan bisnisnya terbatas, jika ada pemilik lain yang di akui maka
bentuk bisnisnya menjadi bentuk kemitraan yang secara default akan mengubah
statusnya dari kepemilikan tunggal.
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