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1. Saya memutuskan untuk membangun sebuah bisnis dibidang jasa desain grafis, alasanya karena
sesuai dengan hobi dan minat saya.
2. Informasi seputar klien yang membutuhkan jasa desain grafis, dari mulai perorangan UKM
sampai perusahaan besar sehingga bisa memperbesar peluang. Selanjutnya data untuk
menetapkan harga jasa yang relative bukan harga pasti seperti harga beras. Memperbesar akses
informasi seputar referensi untuk menghasilkan sebuah ide .
3. Resiko seputar hak cipta yang tanpa sengaja atau disengaja membuat karya yang sama atau
mirip sehingga berpotensi di seret ke meja hijau. Resiko selanjutnya yaitu plagiatisme karya yang
meyebabkan menurunya pelanggan. Resiko ini termasuk kedalam kategori resiko perusahaan.
4. Peluang dalam bisnis ini sangat tinggi karena tahun selanjutnya setiap usaha ada pergesaeran
dari strategi penjulan menuju konsep pemasaran yang dibantu dengan branding sebagai contoh
UKM yang bergerak dibidang Fashion tidak hanya menjual pakaian tetapi menjual brand nya
melalui media grafis bisa dalam hal logo, poster, spanduk, packaging dan lain-lain.
5. Dalam konsep pemasaran terkini yaitu AISAS (Attention, Interrest, Search, Action, and Share )
sangat efektif sekali apabila seorang konsumen membuat testimony produknya dimedia social
sehingga mengangkat citra dari brand tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu masyarakat jaman
sekarang sudah bosan dibanjiri iklan dengan media konvensional membuat masyarakat merasa
terpaksa, sehingga lebih percaya pada temanya melalui media social.
6. Asuransi kompensasi untuk perkerja, karena bisnis dibidang jasa desain grafis sangat labil
sehingga berpotensi tidak ada kompensasi untuk pekerja.
7. Perusahaan dibidang konveksi yang mengalami kerugian pada saat partai memesan kaos untuk
kampanye yang tidak membayar 100% karena kandidatnya tidak terpilih. Menejmen resiko
untuk kondisi tersebut yaitu mengerjakan pesenan apabila konsumen membayar uang DP
sebeser harga modal atau produksi, sehingga apabila tidak membayar seluruhnya, perusahaan
tersebut masih tetap bertahan dengan kondisi tidak rugi dan tidak untung.
8. Karna bisnis ini dibidang jasa desain, jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan dana untuk fasilitas
kantor, sehingga mengurangi fasilitas, meningkatkan jaringan konsumen, meningkatkan
pelayanan tentu pilihan yang tepat.
9. Pada saat memuali bisnis, sehingga resiko cepat teratasi.
10. Kesiapan mental dalam menghadapi resiko sehingga lebih tenang dalam menyikapi hal tersebut.
11. Keberanian untuk mengelola usaha berasal dari analisa berbagai hal dari mulai mengumpulkan
data sampai pengendalian resiko.
12. Yang pertama harus dilakukan yaitu harus mempunyai goal dalam usaha, selanjutnya
mengumpulkan informasi dan data akurat seputar dunia usaha yang digeluti. Sehingga
mempermudah dalam menetapkan sasaran bisnis, pengelolaan, dan mengukur resiko usaha.
13. Tim bisnis : Dery, Fitri, Basovi.

