JAWABAN BAB 1
1. Disebut Pekerjaan mulia karena Entrepreneur menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, mulai
dari beberapa orang hingga ribuann orang yang telah ia nafkahi kluarganya, memberikan
kehidupan layak, kesejahteraan, mengurangi pengangguran dan ikut serta menciptakan
entrepreneur baru dan membina calon pemimpin bangsa.
2. Salah satu cara untuk untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan adalah dengan cara
menciptakan banyak lapangan pekerjaan, untuk itu saya harus berpartisipasi untuk ikut
menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara menjadi seorang entrepreneur.
3.

Saya pribadi ingin sekali mempunyai bisnis dibidang kuliner, karena salah satu hobby saya
adalah memasak, untuk itu saya ingin sekali mnjadikan hobby saya sebagai usaha saya, dan
sudah pasti saya akan senang menjalaknya

4. Target utama adalah usaha berkembang dan bisa memiliki banyak cabang restoran, dengan
demikian keuntungan yang didapat semakin besar dan semkin bnyak lpngan pekerjaan yang
terbuka
5. 3 Pengusaha Indonesia


Bob Sadino mumulai usaha dari nol dengan menjual telur ayam neggeri dari pintu ke
pintu , lalu membuka toko Kemchick di garasi rumahnya yng mnjual beragam macam
produk. Kini kemchick telah berubah menjadi supermarket besar dengan segmentasi A+
dengan produk dan pelayanan berstandar international



Arifin Panigoro memulai bisnisnya melalui kontraktor listrik door to door dan memasang
pipa kecil kecilan pada tahun 1980, kemudian Arifin Ponigoro mmasuk ke proyek pipanasi
yang berdiameter besar dan lanjut ke proyek pengoboran minyak, kini beliau menjadi
sallah satu raja minyak Indonesia



Sukiyanto Nugroho, dengan modal dengkul dan kerja keras berhasil melahirkan 250
wirausahaan baru yang memegang waralaba Es Teler 77 diseluruh Indonesia, kini ia mulai
membuka cabang di luar negeri

6. 3 Pengusaha Dunia


lLarry Page dan Sergey Brin penemu mesin pencari web yang palong dikenal yaitu
GOOGLE, mereka memulai memadukan ide mereka dikamar asrama merka sekarang
menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh didunia



Jhon Pemberton penemu coca-cola menemukan minuman ringan ini di halaman
belakng rumahnya, kini cocacola merpakan miniman terkenal didunia



Mark Zuckerberg menemukan facebook yang berawal dari iseng untuk membuat social
media sebatas teman kampus, namun kini dia telah menjadi milyarder termuda dan
terkaya bukan dari warisan orang tua melainkan karena usaha sendiri berkan faeboknya

7. Entrepreneur di Indonesia masih sangat kurang ilihat dari perbandingan jumlah penduduk dan
jumlah pengusaha, padahal Negara berkembang seperti Indonesia mebutuhkan bnyak
pengusaha di sektor UMKM.
8. Pelajaran yang di ambil dari para entrepreneur diatas adalah usaha sukses tidak harus dari
modal yang besar, mereka semua mulai dari nol, karena kreatip dan usaha yang gigih mereka
bisa sukses
9. Karena berkat bisnisnya mereka telah membangun human capital Indonesia, mencerdaskan
kehidupan bangsa, menigkatkan kesejateraan rakyat, mebangun saran dan prasarana
pereknomian sehingga menghidu[akn perekonomian suatu daerah, dan mendukung
pembangunan berkelanjutan
10. 5 bisnis yang akan dicoba adalah :


Kuliner, karena kuliner diindonesia telah menjadi wisata, inovasi pada makanan tidak
akan habis selama manusia masih butuh makan, palagi bandung sangat terkenal akan
wisata kulinernya.



Pertanian Organik, Indonesia merupakan daerah tanah yang subur seharus Indonesia
bisa menghasilkan produk pertanian tampa harus menggunakan pupuk kimia.



Peternakan sapi, Indonesia masih menjadi pengimpor daging, sangat lucu karena di
inonesia potensi untuk peternakan sangat besar, yang jadi masalah masih sangat sedikit
peternakan yang dikebangkan dengan sekala besar



Technopreneur, karena saya telah bekerja di bidang perusahaan technopreneur jadi
sudah ada pengalamn di bidang itu



Mitra UMKM sebagai marketing online karena produk UMKM di Indonesia masih sangan
kurang dalam bisang promosi dan pemasaran

11. Karena yang bekerja di pemerintahan telah ada patokan gaji yang jelas, pasti mudh untuk
menghitung kemampuan ekonominya, apabila daya belinya melebihi gajinya tentu suatu yang
bisa di pertanyakan. Kalau seorang Pengusaha bisa menjadi kaya raya suatu hal yang wajar bagi
persepsi masyarakat, karena didunia bisnis penghasialn itu dinamis.

12. Dengan perkembangan teknologi informasi tentunya sangat membantu bagi para pengusaha di
bidang UMKM karena dapat memasarkan produk mereka secara online, disatu sisi mereka
haarus dituntut semakin kreatif dalam hal produk karena saingan akan semakin banyak, terlebih
saat ini masyarakat bisa dengan gampang mmbeli produk luar negeri melalui pasilitas belanja
online. Semakin pesat perkembngan teknologi informasi semakin besar tantangan untuk para
pengusaha
13. Sudah pasti karena para pengusaha pasti dkenal banyak orang karena dari sekian banyak
karyawanya, relasi bisnisnya, hubungan dengan kalangan industry nasional dan internasional,
hubungan dengan pemerintah yang membuat nya semakin bnyak dikenal. Selain itu masyarakat
dapat melihat secara nyata prestasi seorang pengusah dari besar kecilnya usahanya. Dengan
keuntungan itu membuat bnyak pengusah menjadi pemim[in daerah
14. Semua orang tentunya pasti pengen menjadi seorang yang sukses dibidang ekonomi alias kaya
raya, Namun di Indonesia mental untuk menjadi untuk menjadi pengusaha itu masih kecil,
banyak pemuda kita memilih jalan aman tampa harus menuntut kreatifitas tinggi dan resiko rugi
dengan cara menjadi pegawai pemerintahan, satu satunya cara untuk menjadi kaya tanpa usaha
lain di luar pemerintahan adalah dengan cara korupsi. Untuk itu para pengusaha harus
membantu untk menigkatkan minat masyarakat untuk menjadi pengusaha.
15. Dengan pembahasan di BAB ini keinginan untuk menjadi seorang pengusaha sukses semakin
tinggi, setelah disajikan manffat pengusaha bagi orang lain dan Negara selain itu juga disajikan
juga cerita sukses pengusaha indonesia

