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1. Jelaskan mengapa seorang Entrepreneur dikatakan melakukan pekerjaan mulia?
Karena seorang entrepreneur harus bisa memberi kesempatan bagi orang lain untuk memperoleh nafkah
dan biaya hidup bagi keluarganya dari perusahaan yang ia bangun, mulai dari beberapa orang hingga
ribuan orang, yang artinya Ia telah memberi nafkah bagi banyak keluarga yang membutuhkan pekerjaan
untuk menghidupi dan menafkahi keluarganya. Membangun usaha dan membuka lowongan kerja bagi
orang lain merupakan pekerjaan mulia yang dibutuhkan masyarakat, bangsa dan negara (Eddy Soeryanto,
2014:3). Selain menciptakan lapangan pekerjaan seorang entrepreneur juga bisa mengurangi tingkat
pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan, bahkan dapat menentukan arah kemajuan suatu bangsa
terutama dalam perkembangan ekonomi. Entrepreneur sangat berjasa karena dapat menciptakan
masyarakat yang cerdas dan dapat bersaing di era globalisasi. Entrepreneur berperan dalam menghasilkan
sumber daya manusia yang bermutu bahkan berkelas dunia terutama dalam bidang pendidikan (Eddy
Soeryanto, 2014:10).
2. Apa kiat Saudara guna berperan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Negara
kita?
Menurut saya kata kunci untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah “KERJA” . Ada dua kata
perihal kerja yang harus kita pilih yaitu dipekerjakan atau mempekerjakan. Apabila kita pilih
dipekerjakan maka kita hanya mengatasi pengangguran dan kemiskinan kita sendiri, apabila kita memilih
mempekerjakan maka kita dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan orang banyak. Oleh karena itu,
saya ingin berperan aktif sebagai Entrepreneur, karena dengan menjadi Entrepreneur dipercaya dapat
mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang sangat tinggi.
3. Jelaskan usaha apa yang akan menjadikan Saudara senang dan bersemangat bila membangun
usaha tersebut.

Usaha yang menjadikan saya senang bila membangun usaha yaitu usaha kuliner karena saya
senang sekali makan.Jika saya akan membuat usaha saya akan membuka restoran kecil-kecilan
serta menyediakan makanan yang enak bagi penikmat restoran saya kelak dalam usaha ini saya
akan mendapat keuntungan yang besar karena semua orang membutuhkan makan serta jika saya
ingin penjualan berkembang saya akan memberikan harga yang terjangkau dan tempat yang
nyaman untuk di kunjungi.
4. Bila Saudara mendirikan usaha baru, apa target utama yang ingin Saudara capai?
Jadi, dalam menentukan target harus mempunyai strategi dengan mencapai target-target lain yang
mendukungnya. Selain mendapatkan kepercayaan konsumen, saya ingin membuka lapangan pekerjaan

bagi orang-orang yang kesulitan dalam mencari pekerjaan, sehingga kedepannya tidak ada lagi orang
yang pengangguran bahkan mengalami kemiskinan.
5. Sebutkan tiga Entrepreneur Indonesia dari tiga sector berbeda yang Saudara idolakan dan
jelaskan alasan Saudara Memlilih ketiga tokoh tersebut sebagai Idola Saudara.
 Susi Pudjiastuti adalah pengusaha yang hanya memiliki ijazah SMP.Ia sempat melanjutkan

pendidikan ke SMA namun di kelas 2 ia berhenti dan memilih terjun ke dunia bisnis,seputus
sekolah Susi menjual semua perhiasanya seharga Rp 750.000 untuk dijadikan modal dan
menjadi pengepul ikan di Pangandaran bisnisnya berkembang hingga ia mendirikan PT ASI
Pudjiastuti Marine Product.
 Erick Thohir (Presiden dan Owner Intermilan, Owner Persib Bandung & D.C United, Direktur Viva
grup dan Beyond Media)Erick Thohir bisa menjadi kebanggaan Indonesia dengan menempatkan
dirinya sebagai Presiden sekaligus Owner salah satu klub sepak bola bertarap Internasional. Sehingga
dengan ini dapat memperkenalkan kepada dunia bahwa Indonesia juga mampu menjadi seorang
pemimpin besar di Negara orang lain.
 Chairul Tanjung (CT Corp) Chairul Tanjung (ejaan Soewandi: Chairul Tandjung, lahir di Jakarta, 16
Juni 1962; umur 54 tahun) adalah pengusaha asal Indonesia. Namanya dikenal luas sebagai
pengusaha sukses yang memimpin CT Corp. Chairul memulainya bisnisnya ketika ia kuliah di
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses
membangun bisnisnya. Kini perusahaan konglomerasi miliknya CT Corp, menjadi sebuah perusahaan
yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Trans Corp, Bank Mega, dan CT Global
Resources.
6. Sebutkan tiga Entrepreneur kelas Dunia yang Saudara kagumi dan jelaskan alasan Saudara
memilih ketiga Tokoh tersebut.
 Lei Jun (Xiaomi)Lei Jun merupakan pendiri, chairman, dan CEO dari perusahaan ponsel pintar
Xiaomi. Dia merupakan bekas Chairman dan CEO dari Perusahaan Publik Hong Kong, Kingsoft. Lei
Jun mendirikan Xiaomi pada 6 April 2010. Lahir: 16 Desember 1969 (47 tahun), Xiantao, Republik
Rakyat Tiongkok.Saya sangat kagum dengan pemikiran Lei Jun karena beliau dengan berani menjual
Handphone Canggih dengan harga yang sangat murah sehingga dapat di beli oleh kalangan kelas
menengah kebawah. Beliau tidak takut bangkrut, dengan tindakan beliau banyak perusahaan
smartphone merasa merugi dan jatuh karena harga smartphone perusahaan lain jauh sekali
perbandingannya dengan smartphone yang ia jual.

 Mark Zuckerberg adalah seorang entrepreneur muda ia merupakan pendiri facebook tentu
facebook adalah media sosial yang sangat bermanfaat bagi semua orang karena dengan
menggunakan facebook kita dapat mencari orang yang ingin kita cari apabila sudah lama
tidak bertemu dan juga kita dapat mengobrol secara online tidak perlu bertatap muka
langsung kita hanya butuh login ke akun facebook dan mencari atau mengobrol dengan
seorang yang kita inginkan.
 Henry Ford Henry Ford adalah orang asli Amerika Serikat yang lahir di Michigan pada 1863. Dia
lahir dalam kondisi berkecukupan, meski tak begitu kaya. Pekerja keras ini menyelesaikan magang di
Dry Dock Company. Pada 1891, dia bertemu dengan Thomas Edison dan berdiskusi mengenai

konsep otomobil. Edison suka dengan ide Ford dan akhirnya mengizinkan Ford untuk menggunakan
gudangnya sebagai workshop. Di sana, Ford membuat purnarupa (prototipe) dua tipe mobil.
Berangkat dari dua protipe tersebut, Ford akhirnya mendirikan Detroit Motor Company, namun
perusahaan tersebut tak berumur panjang. Kemudian Ford juga mendirikan Cadillac Car Company,
tetapi juga gagal. Hingga pada akhirnya, wirausaha ini mendirikan perusahaan mobil ketiga.
7. Apa pandangan Saudara terhadap para Entrepreneur di tanah air?
Indonesia mempunyai masalah yang dari dulu belum terselesaikan, bahkan bergantinya Presiden pun
belum mampu memberikan jalan keluar untuk masalah tersebut. Masalah seperti pengangguran,
kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, mahalnya harga pangan,pendidikan dan permasalahan lainnya.
Entrepreneur merupakan jawaban dari permasalahan tersebut, karena seorang entrepreneur memiliki
peran yang penting,misalnya : pengangguran akan terselesaikan dengan penciptaan lapangan pekerjaan
yang banyak oleh seorang entrepreneur. Maka, kemiskinan sedikit demi sedikit berkurang, kesejahteraan
masyarakat meningkat.
8. Pelajaran apa yang dapat Saudara ambil dari para Entrepreneur sukses?
Sudah menjadi fakta bahwa ada saatnya kita di bawah dan ada saatnya kita di atas. Ada saatnya kita gagal
dan juga ada saatnya kita berhasil. Orang sukses tidak pernah merasa gengsi dengan apa yang
dikerjakanya. Seorang Entrepreneur sukses dapat melihat peluang yang baik untuk kemajuannya. Orang
sukses bisa mengambil keputusan yang baik dan bijak.
9. Kemajan suatu Bangsa antara lain ditentukan oleh seberapa banyak Entrepreneur yang dimiliki
Negara tersebut. Mengapa?

Indonesia membutuhkan banyak entrepreneur karena jumlah penduduk di negara ini.Pentingnya
seorang entrepreneur di negeri ini akan berpengaruh pada ekonomi dan memberikan dampak
positif bagi masyarakat luas terutama lapangan pekerjaan,adanya enrepreneur dapat membuka
usaha yang dapat menguntungkan negara ini.
10. Sebutkan lima jenis pilihan bisnis yang akan Saudara pertimbangkan secara serius bila akan
membuka usaha baru dan jelaskan mengapa memilih kelima jenis bisnis tersebut.
 Teknologi Informasi,Bidang teknologi informasi berperan penting dalam mencerdaskan setiap
individu atau kelompok.
 Perdagangan, merupakan salah satu usaha yang memberikan banyak keuntungan. Membuat saya
termotivasi dalam membuka bisnis di bidang perdagangan.
 Farmasi,membantu sesama manusia salah satu hal mulia. Dengan membuka usaha tersebut,maka kita
telah membantu menyembuhkan penyakit manusia dan berupaya menyehatkannya kembali.
 Olahraga,merupakan bisnis yang menggiurkan, karna di bidang olahraga kedepannya akan
mengalami perkembangan yang signifikan, terlebih pada orang yang mempunyai hobi olahraga, entah
olahraga in door ataupun out door.
 Transportasi,keinginan untuk memberikan transportasi yang nyaman, aman, dan berkualitas.
Sehingga tranportasi menjadi lancar, dan mempermudah orang.

11. Bila seseorang yang bekerja di Pemerintahan menjadi kaya-raya maka masyarakat akan
mempertanyakan sumber kekayaannya tersebut. Jika seorang Entrepreneur yang menjadi kayaraya justru orang akan mengagumi atas kesuksesannya tersebut. Jelaskan Analisis Saudara
terhadap hal tersebut.

Orang yang bekerja di Pemerintahan adalah orang yang sudah mempunyai ketentuan gaji jika
mereka tiba-tiba menjadi kaya tentu masyarakat akan bertanya-tanya darimana uang tersebut
karena negara ini sudah menjadi langganan korupsi dalam jumlah yang sangat besar.Sedangkan
seorang Entrepreneur yang kaya tentu akan menuai banyak pujian dari masyarakat karena itu
menandakan perusahaan yang ia jalani berkembang dan menjadi perusahaan yang sukses.
12. Dunia telah berubah sedemikian pesatanya sehingga tidak ada lagi batasan Negara dari sisi
Informasi karena peran Telemetika. Sejauh mana peran Entrepreneur bagi kemajuan di bidang
IPTEK, Humaniora, dan Lingkungan? Jelaskan Alasan Saudara!
Entrepreneur sangat berperang penting dalam bidang IPTEK, Humaniora, dan juga lingkungan. Peran
dalam IPTEK dengan melakukan perubahan melalui teknologi informasi akan membuat kemajuan IPTEK
terhadap masyarakat. Kemajuan dalam bidang IPTEK, Humaniora, Lingkungan akan mempengaruhi
masyarakat dalam pola fikir dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
13. Mengapa banyak para Entrepreneur yang telah sukses di bidangnya masingmasing kemudian
dipilih rakyat untuk menjadi Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Wakil Presiden, atau
Presiden? Jelaskan penilaian Saudara terhadap fenomena tersebut.
Seorang entrepreneur merupakan seseorang yang berkepribadian baik, cerdas, dan pantang menyerah.
Masyarakat sudah lebih jeli dan teliti dalam memandang kepribadian seseorang, baik dari dalam atau
diluar lingkungan. Kita sudah mengetahui bahwa entrepreneur sudah banyak berperan dalam mengurangi
kemiskinan, pengangguran,dan lain sebagainya. Oleh karena itu masyarakat menilai bahwa, seorang
entrepreneur yang sukses diberi otoritas/kekuasaan lebih pada pemerintahan maka diharapkan dapat
mengatasi masalah-malasah yang terjadi dalam suatu Negara.
14. Indonesia termasuk Negara yang sangat tinggi tingkat Korupsinya. Menurut Saudara apa yang
harus dilakukan oleh seorang Entrepreneur dalam ikut berperan memberantas korupsi tersebut?
Jelaskan!

Entrepreneur perlu mempunyai mental yang jujur dan tidak memikirkan diri sendiri saja,juga
dalam menjalankan usaha jangan melakukan segala hal untuk memperlancar bisnis karena itu
merupakan tindakan korupsi dengan begitu sudah bisa sedikit memberantas korupsi dan terus
berinovasi untuk mengembangkan modal mental yang dimilikinya dan ditularkan kepada para pegawai
nya. Seorang entrepreneur memberikan contoh berperilaku jujur dan bertanggung jawab kepada pegawai.
15. Buat kesimpulan Saudara terhadap materi bahasan dalam Bab-1 ini!
Menjadi seorang entrepreneur merupakan salah satu pekerjaan mulia,karena bisa memberikan kesempatan
bagi orang lain untuk memperoleh nafkah dan biaya hidup untuk keluarganya ataupun untuk usaha yang
dibangunnya. Dari beberapa orang hingga ribuan orang, dan dari beberapa keluarga hingga ribuan.

NAMA

:Virda Andriyani

NIM

:21116095

KELAS

:KWU/AK-3

BAB 2 TUGAS ENTREPRENEURSHIP
1. Jelaskan apa yang dimaksud Entrepreneur?
Entrepreneur adalah orang yang berjiwa kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, uket & tekun, rajin,
disiplin,dan siap menghadapi resiko, jeli melihat & meraih peluang, piawai mengelola sumber daya,
dalam membangun & menjadikan usaha atau perusahaan unggul.
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Wiraswaasta?
Wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah,luhur, berani dan layak menjadi teladan dalam
bidang usaha dengan ladasan berdiri diatas kaki sendiri. (wira = utama, gagah, berani, luhur, teladan atau
pejuang; swa = sendriri; sta = berdiri) (Eddy Soeryanto, 2014:26).
3. Jelaskan persamaan dan Perbedaan antara Wirausaha dan Wiraswasta?
Persamaan Wirausaha dengan Wiraswasta sama-sama membangun atau membuka sebuah usaha.
Perbedaan Wirausaha adalah seorang pengusaha yang membangun perusahaan, mengembangkan
perusahaan, dan memajukan perusahaan dengan rencana yang telah dibuat lalu direalisasikan dalam
pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses.
Wiraswasta adalah seorang pengusaha yang membangun atau membuka perusahaannya tanpa adanya
perkembangan serta kemajuan di dalam usahanya tersebut,usahanya bersifat statis, tidak ada perubahan
untuk kedepannya.
4. Untuk menjadi seorang Entrepreneur, sifat apa yang harus Saudara miliki?
Untuk menjadi seorang entrepreneur harus memiliki sifat pantang menyerah,jujur dan mandiri itu
merupakan sifat untuk menuju kesuksesan dan bisa dikatakan telah berhasil menjadi pribadi yang luar
biasa setelah menjadi pribadi yang baik bisa muncul pribadi yang pintar dalam mengolah berbagai usaha
dalam bidang apapun.
5. Bagaimana sikap seorang Entrepreneur dalam menjalankan bisnisnya?
a. Disiplin : Memiliki sikap disiplin atas ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, kesepakatan
yang dibuat dan taat azas.
b. Komitmen Tinggi : Memiliki komitmen yang tinggi, jelas, terarah atas kesepakatan yang telah dibuat
dengan seseorang, baik terhadap dirinya maupun orang lain.
c. Jujur : Seorang wirausahawan harus menjunjung tinggi kejujuran dalam kegiatan usahanya.

d. Kreatif : Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki kreativitas.
e. Inovatif : Kemampuan seorang wirausahawan dalam menambah nilai guna / nilai manfaat terhadap
suatu produk dan menjaga mutu produk dengan memperhatikan yang sedang laku di pasaran.
f. Mandiri : Memiliki sikap mandiri dalam usaha, yakni tidak bergantung pada pihak lain dalam
mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan usahanya.
g. Realistis : Penetapan keputusan bisnis harus realistis, objektif dan rasional dengan melihat fakta yang
ada di lapangan dan menyeleksi masukan atau saran dari luar.
6. Dalam membangun usaha, kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang Entrepreneur?
Knowing Your Business,Knowing The Basic Business Management,Having The Proper Attitude,Having
Adequate Capital,Financial Competence,Managing Time Efficiently,Managing People,Satisfying
Customer by Providing High Quality Product,Copying with Regulations and Paperwork,Technical
Competence,Marketing Competence,Human relation competence.
7. Dalam menggerakan usaha, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang
Entrepreneur?
Keterampilan yang harus dimiliki seorang entrepreneur yaitu jaringan bisnis,menulis,Publik
Speaking,mendelegasikan,kreativitas,inspiratif dan inovasi dalam mengelola keuangan,manajemen waktu
dan pengembangan sumber daya manusia,marketing dan mengetahui strategi.
8. Kunci sukses dalam menjalankan usaha antara lain ditentukan oleh bagaimana kemampuan kita
memanage waktu. Jelaskan strategi Saudara dalam memanfaatkan waktu tersebut agar setiap hari
Saudara bisa Produktif!
a. Membuat agenda harian
b. Menentukan prioritas dari setiap kegiatan yang terdapat dalam agenda
c. Menjalankan setiap kegiatan sesuai dengan agenda yang telah tertulis sebelumnya
d. Melakukan evaluasi terhadap agenda harian yang telah dibuat apakah sudah sesuai dengan harapan.
9. Suatu organisasi akan Survive apabila mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan
yang terjadi. Jelaskan strategi yang Saudara terapkan terkait hal ini agar Perusahaan Saudara
tetap Survive!
Menciptakan ide yang hebat maka bisnis yang dijalani akan tumbuh cepat dan pesat dan akan lebih
dikenal masyarakat untuk memperoleh kepercayaan masyarakat,rencanakan pemasaran yang baik maka
usaha berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan.
10. Dalam menjalankan organisasi perusahaan, factor sumber daya manusia sangat menentukan
keberhasilan usaha kita. Apa Kiat Saudara untuk memacu agar karyawan berprestasi? Strategi
apa yang akan dilakukan untuk meminimalkan pelanggaran di perusahaan Saudara?

Untuk memacu agar karyawan dapat berprestasi dengan memberikan peluang agar bisa berkembang dan
selalu melibatkan dalam melakukan berbagai perencanaan kerja,menjaga hubungan baik dengan
karyawan,memberikan kepercayaan pada karyawan agar bisa berprestasi.
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1.Pada gambar 3.1 terlihat bahwa dari tahun 2011 hingga 2013 terjadi penurunan presentase pada
industri pengolahan dan terjadi peningkatan pada presentase industri jasa. Jelaskan mengapa hal
ini terjadi dan beri contoh apa saja yang termasuk pada kedua industri tersebut.
Terjadinya persentase penurunan pada industri pengolahan karena harga bahan baku yang meningkat dan
bahan baku yang diperlukan semakin sedikit. Sementara, pada industri jasa terjadi peningkatan persentase
karena banyaknya konsumen yang membutuhkan jasa. Contoh pada industri pengolahan yaitu industri
yang bergerak pada bidang makanan dan bidang produk. Contoh pada industri jasa adalah pengiriman
barang seperti Pos Indonesia dan TIKI/JNE.
2. Apa yang dimaksud dengan faktor 5M? beri contoh masing-masing disertai aplikasinya
dilapangan.
a. Man yaitu Orang yang bekerja pada suatu perusahaan. Orang yang bekerja pada suatu perusahaan
sudah dibagi sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.
Contoh : - Buruh pabrik
b. Money Modal yang ditujukan untuk membangun suatu usaha yang akan dirintis dan untuk
membiayai operasional bisnis. Keuntungan yang didapat akan diberikan kepada orang yang bekerja.
Contoh : - Bank yang memberikan pinjaman modal kepada perusahaan yang kita rintis
c. Machine Alat yang digunakan untuk menunjang proses produksi pada perusahaan. Alat yang di
gunakan bisa otomatis maupun manual.
Contoh : - Alat pencetak kemasan
d. Material Bahan baku mentah yang akan dijadikan produk kemudian siap dipasarkan kepada konsumen.
Contoh : - Pada makanan bahan baku yang didapat dari para nelayan
e. Managerial yang bertindak untuk memanajemen karyawan yang bekerja pada perusahaannya.
Contoh : - Manajemen Pemasaran

3. Jelaskan bagaimana kemudahan memasuki industri pada berbagai persaingan usaha?
Mengapa?
 Pada persaingan pasar Monopoli yaitu aspek kemudahan memasuki industry yang diatur oleh
pemerintah, karena hanya memiliki satu produsen sehingga harga dikendalikan oleh pemasok
tunggal.
 Pada persaingan pasar Oligopoli yaitu aspek kemudahan memasuki industry yang bersifat
sukar, karena hanya sedikit penjual untuk masuk ke industri tersebut butuh investasi yang
besar.
 Pada persaingan pasar Persaingan Monopolistik yaitu aspek kemudahan memasuki industry
yang bersifat mudah,karena terjadi pada perusahaan berskala besar atau kecil dimana akan
lebih mudah untuk masuk atau keluar dari pasar tersebut.
 Pada persaingan pasar Persaingan Sempurna yaitu aspek kemudahan memasuki industry yang
bersifat mudah,karena jumlah perusahaan dalam suatu industri banyak dan berskala kecil
sehingga tidak terdapat perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar.
4. Apa saja yang saudara ketahui tentang lingkungan bisnis? Berikan contoh dan masing-masing
dan jelaskan!
Lingkungan bisnis,segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga
organisasi atau perusahaan. Adapun lingkungan bisnis ini diantaranya :







Lingkungan ekonomi GDP (Gross Domestic Product), karena GDP menunjukan tingkat
pertumbuhan ekonomi suatu negara, bila GDP naik berarti negara tersebut mengalami
pertumbuhan ekonomi.
Lingkungan teknologi persaingan Intel dengan AMD (Advanced Micro Devices) di
bidang microprosesor.baik Intel maupun AMD terus berlomba melakukan inovasi
teknologi untuk menjadi yang terbaik di bidang mikroprosesor.
Lingkungan hukum penjualan roko,beberapa negara yang membebaskan penjualan roko
secara bebas tanpa diatur oleh hukum yang berlaku.
Lingkungan sosial budaya penggunaan media sosial BBM di indonesia, di Indonesia
BBM lebih diterima masyarakat luas dibandingkan dengan WhatsApp karena orangorang di Indonesia relatif lebih merasa nyaman dengan BBM.

5. Pada gambar 3.4 jelaskan besarnya produk domestic bruto Indonesia dibandingkan dengan
negara industri maju lainnya. Jelaskan juga bagaimana kapasitas ekonomi Indonesia di tahun 2013
dibandingkan dengan pada tahun 2010.
Pada tahun 2010 kapasitas Indonesia di peringkat 16, nilai ini dilihat dari penduduk kelas konsumen
sebesar 45 juta.Sumbangan PDB pada tahun 2010 sebesar 74% dan mengalami peningkatan pada tahun
2013 menjadi 86%. Pada tahun 2010 penduduk berpindah dari desa ke kota untuk bekerja dan tinggal di
kota sebesar 53%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 18% yang
mengakibatkan peningkatan PDB indonesia dari penduduk kelas konumen yang awalnya 45 juta menjadi
135 juta penduduk yang tinggal di kota.

6. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Hingga oktober 2013 berapa persen inflasi yang terjadi di
Indonesia dan sektor apa saja penyebab inflasi terbesar serta sektor apa yang inflasinya terkecil?
Komponen apa juga penyumbang inflasi dari urutan terbesar ke terkecil? Di tahun berapa inflasi
Indonesia terbesar dan tahun berapa yang inflasinya terkecil? Inflasi akan menyebabkan biaya
hidup menjadi meningkat. Sebutkan 5 kota-kota dengan biaya hidup tertinggi akibat inflasi
tersebut !
Inflasi adalah peristiwa terjadinya kenaikan harga yang meluas diseluruh sistem ekonomi di suatu negara.
Inflasi yang terjadi di Indonesia sebesar 8,38%, komponen yang menambah besarnya inflasi adalah
minuman, rokok, dan tembakau dengan persentase 35,71%. Sektor transportasi, komunikasi & jasa
keuangan sebesar 32,14. Sektor perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 21,43%. Sektor
pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 7,14%. Yang paling rendah dalam inflasi di Indonesia pada
sektor kesehatan sebesar 3,57%.
7. Sebutkan indicator-indikator ekonomi makro dan jelaskan tiap bagian tersebut untuk kondisi
RAPBN tahun 2011 dan 2012!
Indikator-indikator ekonomi makro adalah sebagai berikut :
 Pertumbuhan ekonomi
 Inflasi
 Kurs
 Harga minyak mentah
 Produksi minyak
Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 6,4% dan tahun 2012 sebesar 6,5-6,9%, Untuk Inflasi pada
tahun 2011 sebesar 5,3% sedangkan pada tahun 2012 menjadi 3,5-5,5%, Kurs pada tahun 2011 sebesar
Rp9.250 per dolar AS sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp9.000-Rp9.300 per dolar AS, lalu untuk Sbl
3 bulan pada tahun 2011 sebesar 6,5%, untuk Harga minyak mentah pada tahun 2011 sebesar 80,0 dolar
AS per barel sedangkan pada tahun 2012 sebesar 75-95 dolar AS per barel, terakhir produksi minyak pada
tahun 2011 sebesar 970 ribu barel per hari sedangkan pada tahun 2012 sebesar 950-970 ribu barel per
harinya.
8. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Bagaimana dampaknya terhadap
perekonomian apabila kebijakan moneter diperketat?
Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi pemerintah dalam pengendalian uang negara melalui Bank
sentral.Dampak kebijakan moneter ketat :
- Inflasi turun
- Suku bunga bank naik
- Ekspor turun
- Impor naik
- Pertumbuhan ekonomi turun

- Investasi berkurang
- Harga saham dan obligasi turun
- Nilai tukar rupiah terapresiasi
9. Apa saja indikator kemudahan dalam berbisnis? Bagaimana kondisi setiap indikator tersebut di
tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013? Pada survei terhadap 189 negara di Asia Timur dan
Pasifik yang dilakukan tahu 2014, kemudahan berbisnis di Indonesia masuk pada peringkat
berapa? Negara manakah yang paling mudah dalam regulasi bisnisnya? Sebutkan 5 kota di
Indonesia yang paling mudah memberi izin mendirikan usaha dan sebutkan juga 5 kota yang
paling mudah dalam memperoleh IMB!








Perlindungan investor, Perdagangan lintas perbatasan, Pelayanan kredit, Perizinan kontruksi,
Pendaftaran properti, Pelayanan listrik, Pembayaran pajak.
Setiap indikatornya ada yang mengalami penurunan juga ada yang merangkak naik, diantaranya :
 Perlindungan investor turun 3 point posisinya menjadi 52
 Perdagangan lintas perbatasan turun 17 point posisinya menjadi 54
 Pelayanan kredit naik 43 point posisinya menjadi 86
 Perizinan kontruksi turun 13 point posisinya menjadi 88
 Pendaftaran properti turun 3 point posisinya menjadi 101
 Pelayanan listrik naik 26 point posisinya menjadi 121
 Pembayaran pajak turun 6 point posisinya menjadi 137
 Mengatasi gagal bayar naik 4 point posisinya menjadi 144
 Pemenhuan kontrak turun 3 pint posisinya menjadi 147
 Memulai bisnis turun 9 point posisinya menjadi 175
Singapura
5 kota yang mudah dalam memberi ijin mendirikan usaha yakni :
1. Yogyakarta,
2. Palangkaraya,
3. Surakarta,
4. Semarang,
5. Banda Aceh
Adapun 5 kota yang mudah dalam mendapatkan IMB yakni :
1. Balikpapan,
2. Jambi,
3. Palembang,
4. Banda Aceh,
5. Yogyakarta

10. Apa saja kebijakan pemerintah kita yang mengarah ke liberalisasi? Jelaskan!
a.Energi :Pasal dalam UU Migas no. 22 tahun 2001 yang dinilai bertentangan dengan pasal 33 UUD
1945.
b. Pangan : Privitisasi Bulog berdasarkan peraturan pemerintahan no 7 tahun 2003.

c. Keuangan : Peraturan pemerintah no. 29 tahun 1999 yang mengizinkan kepemilikan asing di bank
domestik hingga 99 %.
d. Investasi : Keppres No. 96 tahun 2000 Tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang
terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal.
e. Perdagangan : Keterlibatan dalam perjanjian kerja sama yang mengarah pada penghapusan hambatan
tarif, seperti ASEAN FTA (AFTA), kerja sama AFTA – Jepang, AFTA – India, AFTA – China, dan
AFTA – Australia – Selandia baru.
11. Indonesia menurut pemeringkat Internasional termasuk negara layak investasi. Hingga tahun
2013 berapa nilai investasi asing di Indonesia? Sektor apa saja di Indonesia yang diminati investor
asing? Berapa realisasi jumlah proyek asing di Indonesia pada tahun 2013? Jelaskan besarnya
penguasaan asing di sejumlah sektor di tanah air! Jelaskan pula produk-produk agroindustri yang
dikuasai asing serta nilai saham yang mereka miliki!







Nilai investasi asing Indonesia mencapai Rp 398,6 triliun pada tahun 2013.
Sektor yang diminati investor asing adalah sektor komunikasi,transportasi,mineral,
otomotif,perdagangan serta pariwisata.
Sebesar 7.022 diperoleh dari triwulan I sebesar 2.013, triwulan II sebesar 2.834, triwulan III
sebesar 2.175.
Pada sektor perbankan sebesar 50,6% dikuasai pihak asing, pada sektor pertambangan sebesar
70% migas dikuasai asing, 75% batubara,bauksit,nikel,dan timah dikuasai asing, 85% tembaga
dan emas dikuasai oleh asing, pada sektor telekomunikasi hanya telkomsel yang sedikit dikuasai
oleh asing yakni sebesar 35% dibanding dengan lainnya seperti XL Axiata sebesar 66,5%, 65%
Indosat, 60% Hutchison Tri yang dikuasai oleh pihak asing, pada sektor perkebunan kelapa sawit
yang 40%nya dikuasai oleh pihak asing.
ABC (kecap/saus/sirup) dikuasai oleh investor HJ Heinz (AS) dengan saham sebesar 65%, Sari
wangi (teh) dikuasai oleh investor Unilever (Inggris) dengan saham sebesar 100%, Bango (kecap)
dikuasai oleh Unilever (Inggris) dengan saham sebesar 100%, Taro (makanan ringan) dikuasai
oleh Unilever (Inggris) dengan saham sebesar 100%, Aqua (AMDK) dikuasai oleh Danone
(Perancis) dengan saham sebesar 74%, Helios, nyam-nyam (biskuit) dikuasai oleh Campbel (AS)
dengan saham sebesar 100%, Ades (AMDK) dikuasai oleh Coca cola (AS) dengan saham
sebesar 100%, SGM (susu / makanan bayi) dikuasai oleh Numico (Belgia) dengan saham sebesar
82%, Dji Sam Soe, A Mild (rokok kretek) dikuasai oleh Philip Morris (AS) dengan saham
sebesar 100%.

12. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dari 178 negara
terkait korupsi. Apa yang saudara ketahui tentang indeks persepsi korupsi Indonesia? Jelaskan!
Jabatan public apa yang menempati 3 besar pelaku korupsi di Indonesia? Institusi mana saja yang
masuk 5 besar yang perlu diperbaiki mengingat tinggi kasus korupsinya? Apakah kinerja KPK
memuaskan saudara?
Indeks persepsi korupsi Indonesia adalah indeks yang memberi survei jabatan yang paling banyak
melakukan kejahatan korupsi yang ada di Indonesia. Jabatan di Indonesia yang paling banyak melakukan
tindakan korupsi adalah

- jabatan yang melakukan tindakan korupsi paling besar adalah eselon 1,2, dan 3 dengan 114%.
- Swasta dengan persentase 93% - Anggota DPR dan DPRD dengan persentase 73%.
- Institusi yang melakukan tindakan korupsi paling besar adalah polisi dengan persentase 48%
- Bea dan Cukai dengan persentase 41%
- Kantor imigrasi dengan presentase 34%. Untuk tahun 2014-2015 kinerja KPK menurut saya sudah
cukup memuaskan, apalagi di tahun 2015 ini kpk mengusut koruptor yang tadinya akan naik jabatan
menjadi kapolri yang di usulkan oleh ketua umum PDIP.
13. Sebagai kandidat entrepreneur, apa kiat saudara dalam mengoptimalkan potensi sumber daya
alam kita bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia?
Saya akan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan membuat suatu perusahaan yang
memanfaatkan sumber daya alam yang ada agar sumber daya alam yang ada dan tidak dimanfaatkan oleh
pihak asing maupun orang yang tidak bertanggung jawab.
14. Mengapa UMK di setiap kota di Jawa Barat tidak sama? Kota mana yang UMK-nya terbesar
dan terkecil? Bagaimana UMP rata-rata setiap tahun di Indonesia? Sebutkan 3 negara dengan
upah minimum tertinggi di dunia dan 3 negara dengan upah minimum terendah di dunia!
Bagaimana dengan upah di Indonesia disbanding dengan upah di negara-negara lain?





Karena disetiap kota tingkat kebutuhan hidup dan tingkat sosial budayanya,kepadatan
penduduknya berbeda-beda yang menyebabkan UMK disetiap kota di Jawa Barat berbeda-beda
UMK tertinggi yaitu kota Bekasi sedangkan UMK terkecil yaitu kabupaten Ciamis
Penetapan UMP terus meningkat disetiap tahunnya,tetapi buruh tidak pernah puas dengan
penetapan UMP karena dinilai belum memenuhi harapannya.
3 Negara yang memiliki upah minimun terbesar dimiliki oleh negara
1. Australia,
2. Luksemburg,
3. Monako sedangkan 3 Negara dengan upah minimun terkecil adalah
1. Uganda,
2. Siere Leone,
3. Kuba

15. Industri kreatif mana yang saudara minati? Mengapa? Sektor ekonomi kreatif mana yang nilai
ekspornya terbesar dan terkecil di tahun 2013? Bagaimana tren ekspor ekonomi kreatif terhadap
total ekspor Indonesia dari tahun 2010 hingga 2013? Bagaimana pula kontribusi ekonomi kreatif
terhadap PDB Indonesia dari tahun 2010 hingga 2013? Mana sektor kreatif yang nilai
pertumbuhannya tinggi?
Industry kreatif yang saya minati di bidang teknologi karena industri ini akan semakin maju seiring
berkembangnya zaman. Industri kreatif dapat membantu pendapatan di Indonesia menjadi naik pada
setiap tahunnya. Sektor ekonomi kreatif yang nilai ekspornya terbesar pada tahun 2013 sektor fashion
dengan jumlah 76.788.615,1. Sedangkan ekonomi kreatif yang nilai ekspornya terkecil pada tahun 2013

ada pada sektor riset dan pengembangan dengan jumlah 74.665,6. Total ekspor yang ada di Indonesia
setiap tahunnya meningkat pada data tahun 2010 total ekspor yang ada di Indonesia berjumlah
1.584.673.800,0 pada tahun 2011 total ekspor yang ada di Indonesia berjumlah 1.955.821.000,0, pada
tahun 2012 total ekspor yang ada di Indonesia berjumlah 1.999.821.000,0, dan pada tahun 2013 total
ekspor yang ada di Indonesia berjumlah 2.079.941.326,0. Pada tahun 2010 sampai dengan 2013
kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia terus meningkat. Sektor fashion memiliki nilai pertumbuhan
tinggi.
16. Sebutkan 3 produk ekspor nonmigas Indonesia terbesar dan sebutkan pula 3 produk impor
nonmigas Indonesia terbesar. Untuk tahun 2012 dan 2013, ekspor Indonesia apakah yang terkecil
dan yang terbesar? Apa impor 5 komoditas pangan utama Indonesia yang terbesar di tahun 2013?
Jelaskan!






3 produk ekspor nonmigas terbesar Indonesia adalah Bahan bakar mineral, Lemak dan minyak
hewani/nabati, Karet dan barang sedangkan 3 produk impor nonmigas terbesar indonesia adalah
mesin dan peralatan mekanik,mesin,peralatan listrik, besi dan baja.
Pada tahun 2012 ekpor terbesar adalah industri yaitu sebesar 68.033,2 sedangkan yang terkecil di
sektor pertanian yakni sebesar 3.068,3. Sedangkan di tahun 2013 ekspor terbesar sama dengan
tahun 2012 yakni industri hanya nilainya mencapai sebesar 66.279,0 dan ekspor terkecil di sektor
pertanian dengan nilai 3,149,7
Gula, Kedelai, Jagung, Beras, Bawang merah, karena semua aspek tersebut tidak bisa mencukupi
kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia.

17. Bagaimana kualitas manusia Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya? Di
Provinsi apa saja demokrasi dan kesejahteraan penduduknya diatas rata-rata? Tiga pulau mana
saja yang nilai indeks pembangunan manusia Indonesia tertinggi?





Peringkat IPM Indonesia tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, berada di
peringkat 121 dibandingkan dengan Filipina(114),Thailand(103), Malaysia (64), Brunei (30), dan
Singapura (19).
Jawa tengah, Kalimantan Utara, kalimantan tengah dll.
Sumatra, Jawa dan Bali, Kalimantan

18. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Indeks Kebahagiaan? Meliputi faktor apa saja
survei biro pusat statistic terkait indeks kebahagiaan tersebut? Apakah saudara setuju dengan
kriteria kebahagiaan yang ditetapkan oleh BPS tersebut? Jelaskan!
Indeks Kebahagiaan Indonesia merupakan indeks komposit yang diukur secara tertimbang dan mencakup
indicator kepuasan terhadap 10 domain kehidupan yang essensial. Faktor yang dikeluarkan oleh badan
pusat statistik yang terkait dengan indeks kebahagiaan adalah pekerjaan, pendapatan rumah tangga,
kondisi rumah dan aset, pendidikan, kesehatan, keharmonisan keluarga, hubungan sosial, ketersediaan
waktu luang, kondisi lingkungan, dan keamanan.

19. Sektor mana saja yang mendukung peningkatan daya saing Indonesia di tahun 2013 hingga
meningkati peringkat 38 dari 148 negara? Apa keunggulan komparatif Indonesia yang dapat
meningkatkan keunggulan kompetitif kita?
Sektor yang mendukung peningkatan daya saing Indonesia yang menyebabkan naiknya peringkat menjadi
38 yaitui : Insitusi, Infrastruktur, Pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar tenaga kerja,
pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, Kecanggihan bisnis, dan
inovasi.Keunggulan koperatif di bidang minyak dan gas, batu bara dan hutan.
20. International Comparison Program menempatkan Indonesia sebagai peringkat 10 ekonomi
terbesar dunia di tahun 2014. Apa yang menjadi dasar penetapan peringkat tersebut? Negara
mana yang menempati peringkat 1, 2, dan 3? Sikap apa yang perlu kita bangun terkait dengan
peringkat tersebut?
ICP menetapkan Indonesia sebagai Negara dengan peringkat 10 ekonomi terbesar di dunia dengan
menilai dari kekuatan suatu Negara dalam membeli mata uang di setiap Negara bukan dari PDB dari
suatu Negara tersebut. Peringkat negara yang mempunyai ekonomi terbesar di dunia adalah Hongkong,
Amerika Serikat, dan India. Sikap yang harus kita bangun dengan mendukung pemerintah meningkatkan
peringkat Indonesia sehingga menjadi negara dengan ekonomi yang disegani oleh negara lain
21. Pada sektor manakah belanja pemerintah pusat terbesar? Apa yang Saudara ketahui tentang
cadangan devisa Indonesia pada tahun 2012 dan 2013? Jelaskan! Apa yang sangat membebani
anggara belanja pemerintah pusat? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut menurut saudara?
Jelaskan!




Pada sektor subsidi (BBM, Listrik, dll)
Cadangan devisa Indonesia pada tahun 2012 dan 2013 relatif meningkat.
Yang memberatkan anggaran belanja pemerintah pusat adalah subsidi (BBM, Listrik, dan
lainnya) yang menyedot dana terbesar mencapai Rp336,2 triliun atau 27,3% dari belanja
pemerintah pusat.
Menurut saya lebih baik dihapuskan atau hilangkan adanya subsidi (BBM, listrik, dll) karena
tujuan dari subsidi banyak yang tidak tepat sasaran, malah jatuhnya kepada masyarakat yang
berkecukupan, malah tidak sedikit pegawai pemerintahan seperti anggota DPR juga yang
menerima suntikan subsidi. Jika itu masih dilakukan hanya akan menambah rugi negara bukan
menyejahterakan rakyat.
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1.Bila saudara akan membangun suatu bisnis atau suatu perusahaan, apa yang menjadi dasar
utama keinginan tersebut? Adakah faktor-faktor lain selain yang saudara kemukakan di atas?

Jika saya ingin membangun suatu bisnis,keinginan saya yaitu dari hobi dan inovasi.Faktor lainya saya
melihat bagaimana peluang bisnis yang saya akan bangun kelak apakah akan mendapatkan keuntungan
yang besar atau tidak.
2. Seorang entrepreneur akan selalu melihat peluang dalam membuat keputusan bisnisnya.
Jelaskan mengapa faktor peluang merupakan bagian fundamental bagi seorang entrepreneur!
Karena faktor peluang bisnis merupakan titik fokus pertama dalam entrepreneurship. Peluang bisnis
merupakan kesempatan bagi seseorang untuk membuka usaha sesuai kemampuan, kekuatan maupun
pengalaman yang dimilikinya.
3. Dalam membangun bisnisnya seorang entrepreneur dipengaruhi oleh berbagai faktor peluang
bisnis. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor peluang bisnis tersebut!
Faktor-faktor peluang bisnis antara lain:
- Perubahan Teknologi, merupakan peluang usaha karena dapat mengalokasikan sumber daya dengan cara
yang lebih potensial
- Perubahan Politik, merupakan sumber peluang usaha baru dari perubahan yang terjadi seputar politik
seperti Orba ke Reformasi, kebijakan Pusat ke Otonomi Daerah.
- Perubahan Demografi, struktur demografi juga bisa membuka peluang usaha. Misal demografi Bandung
sebagai kota kreatif dan pelajar, membawa dampak bagi jenis usaha yang dikembangkan di kota
Bandung.
- Isntitusi Pendidikan, sebagai pusat penelitian merupakan sumber usaha dengan memanfaatkan hasilhasil penelitian.
- Akses Informasi, memungkinkan seseorang mendapatkan peluang membuka usaha dibandingkan
dengan orang lain yang tidak mengetahuinya.
- Variasi Pengalaman Hidup, dapat membantu seseorang dalam menemukan peluang usaha karena sebuah
informasi yang baru
- Ikatan Sosial, meningkatkan seseorang dalam menemukan peluang usaha dari interaksinya dengan
orang lain atau lingkungannya.
- Kepribadian, berpengaruh terhadap tindakan seseorang dalam pengambilan keputusan terkait dengan
peluang. Ada 3 aspek kepribadian, yaitu; Ekstraversi, Agreebleeness, Pengambilan Risiko.
- Motivasi, merupakan salah satu hal yang penting dalam entrepreneurship. Ada 2 macam kebutuhan yang
melandasi motivasi seseorang, yaitu; Kebutuhan Berprestasi dan Keinginan Untuk Independen.
- Evaluasi Diri, selain motivasi hal ini juga sangat penting dalam entrepreneurship. Beberapa hal dalam
evaluasi diri meliputi; Locus of Control dan Self Efficacy.
- Karakteristik Kognitif, faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir dan membuat
keputusan. Karakteristik tersebut antara lain; Overconfidence, Representatif, dan Intuisi.

4. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi keputusannya dalam proses pengambilan
keputusan terhadap suatu peluang yang muncul. Jelaskan aspek kepribadian yang ekstraversi,
agreebleeness, dan pengambilan risiko terkait peluang bisnis tersebut.
1) Ektraversi,ektraversi terkait dengan sikap sosial,asertif,aktif,ambisi,inisiatif,dan ekshibionis.
2) Agreebleeness(Kesepahaman)Sikap ini terkait dengan keramahan,konformitas sosial,kerja
sama,keinginan untuk memaafkan,toleransi,dan fleksibilitas dengan orang lain
3) Pengambilan Risiko Sikap ini berkaitan dengan kemauan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan
berisiko.
5. Seorang entrepreneur harus memiliki kemampuan mengevaluasi dirinya terkait keputusankeputusan bisnis yang diambil. Evaluasi diri ini meliputi locus of control dan self efficacy. Jelaskan
apa yang dimaksud dengan kedua sifat tersebut.
-Locus of Control, kepercayaan seseorang bahwa ia mampu mengendalikan lingkungan disekitarnya.
- Self Efficacy, kepercayaan seseorang pada kekuatan diri sendiri dalam menjalankan tugas tertentu.
6. Seorang entrepreneur harus bisa membuat keputusan positif mengenai sesuatu yang belum
dipahami anggota organisasi, dalam kondisi ketidakpastian, dan informasi yang terbatas. Jelaskan
apa yang saudara ketahui terkait karakteristik kognitif, over confidence, representative, dan intuisi
dari seorang entrepreneur.
– Krakteristik Kognitif merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang berpikir dalam membuat
keputusan.
-Overconfidence merupakan kepercayaan pada pernyataan diri yang melebihi kekuatan dari data yang
diberikan.
-Representatif merupakan keinginan untuk menggeneralisasi dari sebuah contoh kecil yang tidak
mewakili sebuah populasi.
7. Apa yang dimaksud dengan usaha kecil? Apa keunggulan dan kelemahan usaha kecil tersebut?
Jelaskan dan beri contohnya! Bagaimana struktur usaha di Indonesia?
Usaha kecil yaitu sebuah usaha yang tidak mendominasi pasar, dikelola secara mandiri, dan memenuhi
standar ukuran tertentu dari sisi laba dan jumlah karyawan.
Keunggulannya; biaya rendah, pelayanan pelanggan, inovasi, dan ceruk pasar. Kelemahannya;
manajemen kurang baik, dana yang terbatas, dan peraturan pemerintah. Struktur usaha di Indonesia tahun
2009: - Usaha Besar: 4.677 (0.01%) - Usaha Menengah: 41.133 (0.08%) - Usaha Kecil: 546.675 (1,04%)
- Usaha Mikro: 52.176.795 (98,88%) TOTAL: 52.769.280 (100%)
8. Dalam mengembangkan usaha para entrepreneur dapat memperoleh kredit dari Bank.
Sebutkan bentuk kredit dari perbankan Nasional menurut penggunaannya! Bagaimana kinerja
keuangan bank BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan CIMB Niaga pada triwulan-1 tahun 2013 yang
saudara ketahui?

Menurut penggunaanya di tahun 2011, penyaluran kredit yang memiliki kredit terbesar yaitu kredit kerja
(49,97%) , diikuti oleh kredit konsumsi (31,32 %), dan kredit investasi (20,71%.) Kinerja keuangan bank
BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan CIMB Niaga:
- Bank BNI total asset sebesar 319,72 dengan giro sebesar 68,54, tabungan sebesar 89,64, simpanan
berjangka sebesar 69,39, laba tahun berjalan sebesar 2,07
- Bank mandiri total asset sebesar 640,60 dengan giro sebesar 94,52, tabungan sebesar 195,67, simpanan
berjangka sebesar 176,83, laba tahun berjalan sebesar 4,30
- Bank BRI total asset sebesar 529,51 dengan giro sebesar 58,40, tabungan sebesar 172,68, simpanan
berjangka sebesar 175,10, laba tahun berjalan sebesar 5,09
- Bank BCA total asset sebesar 447,4 dengan giro sebesar 58,40, tabungan sebesar 206,30, simpanan
berjangka sebesar 69,39, laba tahun berjalan sebesar 2,89 - CIMB Niaga total asset sebesar 271,46 dengan
giro sebesar 42,9, tabungan sebesar 32,67, simpanan berjangka sebesar 83,99, laba tahun berjalan sebesar
1,05
9. Bagaimana perkembangan UMKM dan sumbangan UMKM terhadap produk domestik bruto
Indonesia yang saudara ketahui?
Perkembangan UMKM terhadap PDB setiap tahunya meningkat dan sumbangan UMKM terhadap PDB
tercatat sejak tahun 2005 rata-rata diatas 55% dari PDB total dengan nilai rata-rata diatas Rp 1000 triliun
10. Apa yang saudara ketahui tentang pajak usaha kecil terkait SK Menteri Keuangan no. 197
tahun 2013 dikaitkan dengan SPT dan PPN?
Berdasarkan ketentuan yang berlaku per 1 januari 2014, pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp. 4,8
miliar setahun tidak diwajibkan dipungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai, serta tidak
di wajibkan membuat faktur pajak dan tidak perlu melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak
pertambahan nilai (PPN).
11. Sebutkan dan jelaskan apa yang akan saudara lakukan diawal membuka usaha baru?
–Menetapkan Tujuan dan Sasaran,Yakni penjabaran atas tujuan usaha dan strategi apa yang akan dipakai
-Peramalan Penjualan,Yakni mempekirakan seberapa besar produk yang akan laku terjual
-Rencana Keuangan,Yakni perencanaan modal awal yang di butuhkan dan dana cadangan yang tersedia.
12. Dalam memulai membuka usaha, prinsip apa yang paling utama harus kita dimiliki? Jelaskan!
- Percaya diri, berani mengatakan dan melaksanakan apa yang harus dilakukan.
- Kerjasama dan membantu dalam menjalankan visi.
- Tekad kuat, kerja keras, dan dedikasi. Karena dengan usaha yang kita bangun akan berhasil.
- Kompetensi manajerial,salah satu yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur.

- Fokus pada core bisnis yang dijalankan.
- Melihat peluang, mampu melihat peluang sekecil apapun dengan prediksi kedepan.
- Belajar dan memperbaiki kesalahan, belajar dari kesalahan dan perbaikilah kesalahan tersebut dengan
solusi yang baik.
13. Setiap orang berpeluang memiliki usaha atau perusahaan sendiri! Banyak para entrepreneur
sukses berasal dari kalangan kurang berada bahkan miskin Karena tidak memiliki uang sebagai
modal membuka usaha. Menurut saudara modal apa yang paling utama seharusnya dimiliki oleh
seseorang guna membangun usaha? Jelaskan!
–Kompetensi,Kompetensi terhadap suatu bidang merupakan modal diri yang paling utama dalam
membangun suatu bisnis.
-Kecerdasan ,Kita telah dikaruniai kecerdasan oleh Sang Pencipta,meliputi kecerdasan;
Intelektual,Spiritual,Emosional,Fisik,Berkreasi.
-Akal Pikiran,Banyak orang tidak dapat mewujudkan ide bisnisnya karena tidak memiliki keberanian
untuk memulai bisnis tersebut.
-Keyakinan,bahwa usaha yang dibangun akan berhasil dan sukses didasarkan atas kompetensi yang kita
miliki dalam membangun bisnis tersebut.
-Ketekunan,Usaha yang dibangun secara tekun akan memberikan hasil yang bisa melebihi ekspektasi kita.
-Keuletan,Pribadi yang ulet adalah pribadi yang pantang menyerah dan akan menyelesaikan apa yang
sudah di tugaskan.
-Kerajinan,Orang-orang sukses adalah orang-orang yang rajin.
14. Membangun suatu bisnis haruslah dilakukan dengan cara yang cerdas dan tepat agar tidak
terjadi kerugian biaya, pemborosan waktu dan tenaga, serta tepat sasaran. Menurut saudara apa
kunci sukses memulai suatu bisnis? Jelaskan!
Kunci sukses memulai suatu bisnis antara lain:
- Modal, sesuaikan kondisi keuangan/modal awal dengan sasaran usaha awal yang akan kita buka.
- Skill, membuka usaha sesuai keahlian kita adalah kunci awal kesuksesan usaha.
- Lokasi, pilihlah lokasi yang strategis, mudah dijangkaui dan ramai pengunjung.
- Promosi, Promosi yang bisa menarik pengunjung dan memperkenalkan usaha kita pada masyarakat.
- Brand, brand usaha meliputi logo dan nama usaha yang mudah diingat merupakan salah satu daya tarik
calon konsumen untuk mampir atau bergabung dengan perusahaan kita.
- Membangun Sistem usaha yang baik sejak awal memulai usaha meliputi; manajemen usaha, organisasi,
dan pengelolaan finansial.

- Karyawan, rekrut karyawan yang mumpuni, baiknya merekrut karyawan yang telah memiliki keahlian
sesuai bidang usaha yang kita buka.
15. Untuk mendukung keberhasilan usaha, apa saja penunjang sukses yang harus dimiliki oleh
seorang entrepreneur? Jelaskan! Jelaskan pula kiat sukses Bill Gates di bidang IT!
Ada 7 penunjang sukses yang harus dimiliki seorang entrepreneur, yaitu:
- Pengetahuan (Knowledge), karena pengetahuan dapat membuat kita menjadi lebih tahu apa saja yang
perlu dilakukan dalam membangun usaha.
- Kemampuan (Capable), dalam membangun suatu usaha kemampuan kita akan membuat perusahaan kita
menjadi sukses.
- Pengalaman (Experience), Pengalaman merupakan pelajaran paling berharga dalam hidup kita.
- Visi (Vision), visi yang baik akan membuat kita bersemangat dalam membangun/memulai usaha.
- Harapan (Hope), harapan kita dalam membangun bisnis yang kita jalani dapat membuat kita menjadi
lebih bersemangat dalam memulai usaha.
- keyakinan (Faith), keyakinan bahwa usaha kita akan maju.
- Kebahagiaan (Happiness), kebahagiaan kita dalam usaha yang kita bangun akan berdampak positif
dalam mencapai kesuksesan.
Kiat sukses Bill Gates antara lain:
- Percaya diri sendiri, berani mengatakan dan melaksanakan apa yang harus dilakukan.
- Kerja Sama, bekerja sama dengan mitra yang dipercaya bila kesulitan dalam menjalankan visi.
- Fokus, fokus terhadap core bisnis yang dijalankan.
- Melihat Peluang, mampu melihat peluang sekecil apapun dengan prediksi kedepan.
- Belajar Dari Kesalahan, membagi keuntungan dengan mengevaluasi sumber penyebab kesalahan.
- Memperbaiki Kesalahan dan memperbaiki kesalahan dengan solusi yang tepat.
16. Apa saja alat pembayaran yang umumnya digunakan para nasabah bank dalam proses
transaksi yang saudara ketahui? Bagaimana komposisi penggunaannya untuk belanja online?
Bagaimana pula untuk membayar tagihan?
Debit card,phone banking,kartu kredit,sms banking,internet banking,kartu prabayar,mobile banking
proses pembayaran tagihan dilakukan dengan cara para nasabah harus membayar atau menabung dan
mengisi sejumlah uang sesuai dengan ketentuan setiap bulanya beserta bunganya.

17. Bagaimana indikator perbankan yang saudara ketahui? Apa yang dimaksud dengan lembaga
keuangan mikro? Bagaimana komposisi kepemilikan produk-produk perbankan oleh konsumen
kelas menengah yang saudara ketahui?
Indikator Perbankan yaitu kinerja perbankan yang dihitung selama setahun.Lembaga keuangan mikro
adalah Bank yang beroperasi sampai ke daerah pelosok ,koperasi dan LKM.
18. Apa saja kategori usaha yang saudara ketahui? Jelaskan keuntungan dan kelemahan tiap-tiap
kategori usaha tersebut!
1) Usaha Perseorangan
Keuntungan

:Mudah dibuat dan mudah dibubarkan

Kelemahan

:Utang menjadi tanggung jawab pemilik

2)Persekutuan (Partnership)
Keuntungan

:Mudah di buat

Kelemahan

:Rentan terhadap konflik pribadi

3)Perseroan Terbatas (Corp oration)
Keuntungan

:Keahlian manajemen yang terspesialisasi

Kelemahan

:Sulit dan mahal untuk dibentuk dan dibubarkan

19. Jelaskan bentuk kepemilikian bisnis yang saudara ketahui terkait struktur, peraturan dan
kontrol kepemilikan, pertimbangan pajak, pertanggungjawaban, dan kondisi pembukaan maupun
penghentiaan bisnis tersebut!

STRUKTU
R

Pemilikan
Tunggal
Perkumpula
n Umum
Hubungan
Terbatas

PERATURAN
DAN
KONTROL
KEPEMILIKA
N
Pemilik
mengontrol
penuh
Dua atau tiga
pemilik

Dua atau lebih

PERTIMBANGA
N PAJAK

PERTANGGUJAWABA
N

Keuntungan dan
kerugian langsung
ke pemilik
Keuntungan dan
kerugian langsung
ke pemilik dibagi
rata
Sama dengan
hubungan pada
umumnya

Pemilik bertanggung
jawab penuh terhadap
utang

MERINGANKA
N
PEMBUKAAN
DAN
PENGHENTIAN
Mudah
dibubarkan dan
dibuat

Aset pribadi dari partner
operasi memiliki risiko
dari kreditor bisnis

Mudah dibuat
namun susah
dibubarkan

Partner terntentu hanya
bertanggung jawab
terhadap investasi

Sama dengan
hubungan pada
umumnya

20. Jelaskan perbedaan karakteristik ekonomi baru dibandingkan dengan ekonomi lama!
KARAKTERISTIK
Keuntungan Kompetitif

EKONOMI LAMA
Bergantung pada aset fisik
Profit dimaksimalkan dengan
mengontrol harga
Teknologi mekanis adalah
pengaruh utama dalam
pertumbuhan ekonomi

Strategi Keuangan
Teknologi
Kekuatan Kerja

Kemampuan spesifik kerja
Firma-firma berlokasi dekat
sumber-sumber untuk
mengurangi biaya
Pembiayaan utang

Geografi
Modal

Komunikasi dengan pelanggan

Media massa,dengan
percakapan searah pengontrol
perusahaan
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EKONOMI BARU
Berdasar aset intelektual
Profit dimaksimalkan dengan
menambah nilai barang dan jasa
Teknologi informasi adalah
pengaruh utama dalam
pertumbuhan ekonomi
Kemampuan yang diubah dan
pelajaran jangka panjang
Firma-firma berlokasi dekat
kolaborator dan kompetitor
untuk menaikan inovasi
Modal Usaha
Potongan-potongan,media
personal,dengan respons
pelanggan terhadap perusahaan
dan perusahaan lainya melalui
percakapan multiple

BAB 5 TUGAS ENTREPRENEURSHIP
1.Tetapkan suatu usaha atau perusahaan yang akan saudara jalankan (nama usaha atau
perusahan, jenis usaha, lokasi, dan lain-lain). Dalam menjalankan bisnis tersebut, apa sasaran
bisniis saudara ? Apa tujuan penetapan sasaran bisnis ini ?
Nama perusahaan : Fresh Food, jenis usaha : sayuran segar tanpa bahan pengawet dan pestisida, lokasi :
dataran tinggi/Ciwidey. Saran bisnis yaitu pengenalan produk untuk mendapatkan pelanggan di sekitar
lingkungan dan bisa mencakup pelanggan diluar kota,lalu meningkatkan pendapatan perusahaan. Tujuan
penetapan sasaran bisnis adalah mendapatkan keuntungan untuk dialokasikan ke modal perusahaan dan
maintenance.
2. Dalam membangun usaha tersebut saudara tentu harus memiliki target-target yang ingin
dicapai. Uraikan target sasaran bisnis yang harus saudara lakukan agar bisnis saudara tersebut
dan jelaskan masing-masing target tersebut !
o

o

Sasaran Jangka Pendek,Ketika usaha baru berjalan perusahaan akan melakukan perhitungan biaya
yang telah digunakan dan akan mengkalkulasikan dengan keuntungan yang didapat selama
perusahaan baru berdiri.
Sasaran Jangka Menengah,Melakukan evaluasi terhadap pelayanan keuangan,kesediaan
barang,perawatan barang dan permintaan pasar.

o

Sasaran Jangka Panjang ,Pengembangan lanjut dibidang yang dikuasai,menambah segala proses
yang akan mendukung kemajuan perusahaan dan membangun cabang.

3. Dalam menjalankan usaha tersebut, jelaskan proses manajemen yang akan saudara terapkan
diperusahaan saudara !
A.Perencanaan,Merencanakan keuangan dengan baik,merencanakan proses jangka pendek menengah dan
panjang untuk memikirkan resiko yang mungkin akan terjadi
B.Pengorganisasian,Melakukan pengurutan orang-orang yang ada didalam perusahaan untuk menentukan
jabatan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka.
C.Pengarahan,Memberikan arahan setelah pembagian jabatan di berikan,memberitahukan semua tentang
hal apa saja yang menghambat proses produksi,meningkatkan insting kepemimpinan untuk semua
karyawan.
D.Pengawasan,Setiap kali mengawasi kinerja karyawan untuk mengontrol proses produksi.Memberikan
ketegasan kepada mereka bahwa perusahaan didirikan bukan untuk main-main.
4. Terkait dengan perusahaan didirikan tersebut, jelaskan visi, misi, dan tujuan perusahan
saudara!
Visi :menjadikan perusahaan selalu memberikan barang-barang yang terbaru dan memberikenyamanan
terhadap pelanggan.
Misi :memenuhi kebutuhan industry dengan mutu, harga dan pasokan yang berdaya saing tinggi melalui
pengelolaan yang profesional demi kepuasanpelanggan.
Tujuan :untukmemuaskankebutuhandarikonsumendengannilai-nilaitertentu
5. Manajer apa saja yang akan saudara tempatkan di perusahaan saudara ? Jelaskan !
A.Manajer Operasi,Merupakan orang yang mengatur semua jenis pengoperasian perusahaan termasuk
pengawasan produksi,pengembangan produk,kualitas produk.
B.Manajer Pemasaran,Merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan produk di
pemasaran,penelitian pasar,mengatur biaya pengeluaran dan pemasukan dalam melakukan pemasaran.
C.Manajer Keuangan,Manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan akuntansi dari
sumber-sumber keuangan.
D.Manajer Sumber Daya Manusia,Merupakan manajer yang bertanggung jawab dalam
merekrut,menerima,melatih,mengevaluasi kinerja,dan menentukan besarnya kompensasi pegawai.
6. Dalam menjalankan roda organisasi tentu saudara akan menempatkan SDM yang memiliki
keterampilan sesuai yang saudara harapkan. Jelaskan jenis-jenis keterampilan yang saudara
ketahui ! Keterampilan mana yang akan saudara gunakan di perusahaan saudara ? Mengapa ?
–Keterampilan pengambil keputusan ,Merupakan keterampilan dalam memecahkan masalah

-Keterampilan Teknis,Merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas khusus
-Keterampilan Pengolahan Waktu,Merupakan keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan waktu
secara produkif
-Keterampilan Teknologi Informasi,Merupakan keterampilan untuk dapat mengetahui tentang berbagai
hal yang bersifat modern agar tidak ketinggalan jaman
7. UNIKOM memiliki budaya organisasi, yaitu PIQIE atau profesionalism, Integrity, Quantity,
Informaton, Technology, Excellent. Apa budaya organisasi perusahaan saudara ? Jelaskan arti
setiap kata pada budaya organisasi saudara tersebut !
A.Pelayanan Senyum,Pelayanan dengan memberikan senyum untuk para pelanggan untuk memberikan
kesan baik.
B.Kreatifitas Tanpa Batas,Menciptakan berbagai model sepeda yang cocok di kalangan anak-anak,remaja
dan dewasa dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan.
C.Murah di Kantong,Memberikan harga terbaik,termurah dan terjangkau untuk pelanggan dengan tanpa
menurunkan kualitas dari produk yang dijual
D.Kualitas Terbaik,Kualitas produk yang terbaik dan sudah teruji oleh pakar ahli dibidangnya.
8. Sebagai seorang calon pemimpin bangsa tentu saudara harus membangun pribadi yang tidak
hanya menjadi pribadi yang baik saja tetapi harus menjadi pribadi yang hebat. Jelaskan kiat-kiat
bagaimana saudara membangun jati diri menjadi pribadi yang hebat tersebut !
Membangun jati diri dengan modal kedewasaan berpikir yang berarti menerima perubahan sebagai suatu
kebutuhan dalam usaha untuk meningkatkan penguasaan ilmu sebagai informasi, pengetahuan dan
keinginan yang dilandasi dengan niat agar memiliki kemampuanuntukmengubahcaraberfikir.
9. Untuk menjadi entrepreneur maka kita harus berjiwa kreatif dan inovatif. Jelaskan apa yang
menjadi ciri-ciri orang kreatif ! Kendala apa yang sering menghambat daya kreasi seseorang ?
Bagaimana proses pemecahan kreatif ?
Ciri-ciri orang kreatifadalah
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

imajinatif (mampumembayangkanataumemimpikanhal-halbaru),
inisiatif (punyaprakarsa),
minat yang luas (rasa ingintahunyatinggi),
berpikir mandiri
petualang
rajin,
energik
percayadiri
siap menghadapi resiko (tidak takut gagal)
yakin dan punya pendirian(siap mempertahankan). Kendala yang menghambatdayakreasi
:hambatan persepsi, hambatan emosi, hambatan kultural, hambatan lingkungan.

10. Kemukanan berbagai model bisnis yang dapat kita bangun serta jelaskan keuntungan dan
kerugian bila membuka bisnis tersebut !
Model Usaha

Keuntungan
Kemampuan untuk
merealisasikan lokasi dan
mengalami ekonomi kurva

Ekspor

Kontrak turn-key

Kemampuan untuk
menghasilkan timbal balik dari
keahlian-keahlian proses
teknologi di negara-negara
dimana FDI dibatasi

Lisensi

Rendahnya biaya dan risiko
pengembangan

Waralaba

Rendahnya biaya dan risiko
pengembangan

Usaha Patungan

Cabang perusahaan yang
dikuasai secara penuh
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-Akses pengetahuan dari mitra
lokal
-Berbagi biaya dan risiko
pengembangan
-Diterima secara politis
-Perlindungan atas teknologi
-Kemampuan untuk terlibat
dalam koordinasi strategis
global
-Kemampuan untuk
merealisasikan lokasi dan
mengalami ekonomi kurva
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Kerugian
-Biaya transportasi tinggi
-Halangan-halangan untuk
masuk
-Masalah-masalah dengan
agen pemasaran lokal
-Menciptakan para pesaing
yang efisien
-Kurangnya kehadiran pasar
jangka panjang
-Kurangnya kontrol atas
teknologi
-Ketidakmampuan untuk
terlibat dalam koordinasi
strategis global
-ketidakmampuan untuk
merealisasikan lokasi dan
mengalami ekonomi kurva
-Kurangnya kontrol atas
kualitas
-Ketidakmampuan untuk
terlibat dalam koordinasi
-Kurangnya atas teknologi
-Ketidakmampuan untuk
terlibat dalam koordinasi
strategis global
-Ketidakmampuan untuk
merealisasikan lokasi dan
mengalami ekonomi kurva

Biaya dan Risiko tinggi

1.Kegiatan pemasaran harus menghasilkan win-win solution. Jelaskan apa yang dimaksud dengan
pernyataan ini. Beri contoh pada bisnis yang riil!
Pelanggan ingin membeli produk apabila produk tersebut sesuai dengan keinginan, permintaan dan
kebutuhan serta memberi kepuasan karena kualitas dan nilai produk yang sesuai. Contohnya seseorang
ingin membeli sayuran yang berkualitas bagus, sehat, bersih, maka harganya pun disesuaikan. Sebaliknya
jika kualitas sayur itu buruk maka hargapun murah dan kemungkinan pelanggan enggan untuk membeli.
2.Jika ada produsen suatu produk, strategi pemasaran apa yang akan anda lakukan untuk
memenangkan persaingan yang semakin ketat? Beri contoh produk dan strstegi yang riil!
Untuk memperoleh hasil pemasaran yang maksimum, proses pemasaran harus direncanakan melalui
strategi pemasaran yang baik.

asar

3.Pemasaran berorientasi pada kepuasan pelanggan. Menurut anda apakah semua pelanggan perlu
dipertahankan? Jika ya, mengapa? Jika tidak, pelangggan seperti apa yang tidak perlu
dipertahankan?
Menurut saya pelanggan harus dipertahankan karena penghasilan kita salah satu dari pelanggan kita
harus bisa mempertahankan bagaimana kita bisa mempunyai penghasilan dan dengan produk pakaian
saya mungkin tidak akan laku terjual.
4.Buatlah contoh kalimat iklan yang menarik atau jargon yang ear catching bagi bisnis sebuah
restoran!
Makanlah sebelum makan itu dilarang

5.Jika anda memiliki bisnis pakaian, coba jelaskan segmentasi pasar yang mana yang akan anda
pilih dan mengapa?
Pakaian yang saya pasarkan tempatnya akan strategis, pakaian yang akan saya pasarkan seperti bulan
puasa yang akan menjual pakaian muslim anak maupun pakaian lebaran lainnya.
6.Seandainya anda produsen sebuah merek minuman, coba berikan contoh bagaimana anda
memodifikasi produk Anda agar tetap menjadi produk terdepan!
Jika saya seorang produsen,saya akan melakukan peluncuran minuman dengan rasa yang berbeda,
misalnya minuman soda dengan rasa buah naga atau minuman soda dengan rasa es cendol, agar
konsumen bisa merasakan something different, atau sesuatu yang beda.
7.Buatlah analisis SWOT dari usaha impian anda dimasa depan!
Analisis SWOT





STRENGTHS ( kekuatan ) ; yaitu produk yang kita punyai harus mempunyai kekuatan/
kepakaian produk/ pelayanan yang baik.
WEAKNESSES ( kelemahan ) ; kelemahan usaha yang saya bangun dari nol dan modal
yang punyai juga tidak terlalu besar dan pakaian yang saya punya tidak terlalu lengkap.
OPPORTUNITIES ( peluang ) ; segmen pasar yang baru , pasar internasional dan pesaing
yang tidak terlalu banyak dan harus bisa menguasai pasar.
THREATS ( ancaman ) ; kualitas lebih bagus dan area penjualan yang sama, persaingan
harga yang lebih murah mungkin.

8.Siapa pesaing terberatdari usaha anda itu? Mengapa?
Pesaing terberat dalam bisnis yang saya rencanakan adalah Persaingan Bentuk, karena bisnis yang saya
rencanakan dibidang pakaian dengan berbagai jenis pakaian baik itu jacket, kaos, celana dan produk yang
lain pastinya bersaing dalam industri pakaian yang membuat produk atau kelas produk yang sama.
9.Bagaimana strategi mendapatkan pelanggan bagi bisnis Anda tersebu/t?
Jika ada konsumen membeli pakaian disebelah saya dan tidak jadi membeli, maka saya akan langsung
mendekati dan menawarkan produk yang saya punya, sehingga dia bisa membeli produk yang saya
tawarkan. Disitu saya akan menjadikan dia pelanggan tetap.
10.Sebutkan contoh produk booming saat ini dan menurut anda apa yang menyebabkan produk
tersebut berhasil merebut perhatian konsumen?
Produk mie yang sedang booming yaitu (Samyang) mie yang berukuran besar dan rasanya yang mungkin
lebih enak dan disukai banyak orang.
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1.Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang lembaga keuangan. Apa yang dimaksud dengan
lembaga deposito dan non-deposito? Apa saja bagian bagian dari kedua lembaga tersebut?
Lembaga Keuangan berfungsi sebagai tempat terjadinya transksi keuangan dari sektor yang mengalami
surplus ke sektor yang defisit.Lembaga Deposito meliputi :
a deposit
yang akan digunakan untuk memberikan pinjaman&memperoleh laba

laba
yang dihasilkan.

anggotanya.
Lembaga Nondeposito adalah berbagai organisasi lain yang mengambil uang, menyediakan bunga dan
jasa lainnya, dan memberikan pinjaman.
Lembaga Nondeposito meliputi :

anggotanya.

n, lembaga nondeposito yang mengkhususkan diri memberikan pinjaman.

kepada para investor.

2. Apa yang dimaksud dengan electronic banking? Beri contoh kartu apa saja yang bisa digunakan
pada media tersebut?
Mesin yang digunakan dalam dunia perbankan untuk menunjang pelayanan kepada para nasabahnya.
Contoh:Anjungan tunai mandiri, mesin elektronik yang dapat membantu nasabah mengambil uang,
transfer data rekening. Transfer dana elektronik, sistem yang mengkomunikasikan transfer dana melalui
gelombang elektris melalui kabel.

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan modal, modal tetap, modal kerja, dan modal operasional?
Beri contoh aplikasi dari modalmodal tersebut!
Modal adalah segala segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan kekayaan yang lebih
besar lagi.
a. Modal tetap adalah modal yang diperlukan untuk mengadakan aset tetap atau permanen diawal usaha.
Contoh yaitu ruang usaha, bangunan, tanah, alat-alat usaha.
b. Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk pembelian atau pembuatan suatu produk atau jasa.
Contoh yaitu jika usaha kita menjual roti, maka modal kerja dibutuhkan untuk membeli tepung, mentega,
telur,dan yang lainnya.
c. Modal operasional adalah modal rutin yang dikeluarkan setiap bulan untuk mendanai usaha kita.
Contoh yaitu upah atau gaji pegawai, biaya listrik, air, telepon.
4.Untuk membangun suatu bisnis kita dapat memperoleh modal usaha dari mana saja? Jelaskan
keuntungan dan kerugian bila menggunakan sumber pendanaan tersebut
Tabungan Pribadi :keuntungan dan kerugiannya yaitu tabungan pribadi paking kecil risikonya/tidak
memberikan beban bila digunakan sebagai modal awal usaha
Teman dan anggota keluarga :keuntugan dan kerugiannya adalah teman dan anggota keluarga lebih
memberi peluang bagi pendanaan usaha dan tidak menyertakan persyaratan yang berat.
Pegadaian :keuntungan dan kerugiannya adalah nilai pinjamannya bisa mencapai 95% dari nilai barang
yang digadaikan dengan suku bunga yang relatif rendah.
Investor swasta :keuntungan dan kerugiannya biasanya akan melihat track record, karakter pribadi atau
kelayakan usaha yang bersangkutan mengancurkan dananya.
5. Jelaskan apa yang dimaksud, dengan akuntansi, sistem informasi akuntansi, akuntansi
manajerial, sistem akuntansi keuangan, dan auditing!
Akuntansi: sistem komperhensif untuk mengumpulkan,menganalisis,dan menyampaikan informasi
keuangan.
Sistem Informasi Akuntansi: alat untuk mengindetifikasi, mengukur,mencatat, dan menyimpan informasi
keuangan sehingga dapat digunakan dalam laporan akuntansi dan manajemen.
Akuntansi Manajerial: para manajer diberbagai tingkatan dalam perusahaan yang memerlukan informasi
untuk membuat keputusan untuk departemen mereka.
Sistem Akuntansi Keuangan : Sistem ini mempersiapkan dan menerbitkan daftar laba-rugi dan neraca
pada jangka waktu tertentu.
Auditing: penelitian sistematis atas sistem akuntansi diperusahaan untuk menetapkan apakah laporan
keuangannya cukup mencerminkan operasinya.

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan keuangan, neraca, aktiva lancar, aktiva tetap,
aktiva tak berwujud, pasiva, dan modal sendiri? Beri contoh aplikasinya!
Laporan Keuangan = setiap jenis laporan yang meringkas status keuangan perusahaan untuk membantu
pembuatan keputusan manjerial.
Neraca = laporan keuangan yang merinci aktiva,pasiva dan modal sendiri dari sebuah perusahaan.
Aktiva lancar = aset yang termasuk uang kas yang dapat atau akan diubah menjadi uang dalam waktu
beberapa tahun mendatang.
Aktiva tetap = aset dengan penggunaan atau nilai jangka panjang.
Aktiva tak berwujud = aset ninfisik seperti hak paten atau merek dagang, hak cipta dan fee laba.
Pasiva = klaim kreditor terhadap aset perusahaan.
Modal sendiri = nilai inestasi pemilik dalam perusahaan
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan profitabilitas, likuiditas, aktivitas , dan solvabilitas! Rasio
apa saja yang terdapat pada tiap tiap item tersebut? Bagaimana proses kalkulasi masing masing?
a. Profitabilitas,rasio keuangan untuk mengukur pendapatan potensial perusahaan.proses kalkulasi Laba
operasi dibagi dengan penjualan
b. Likuiditas,rasio yang menunjukkan apakah perusahaan kecil mampu untuk menutup kewajiban jangka
pendeknya atau tidak ketika jatuh tempo.proses kalkulasi Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar
c. Aktivitas,rasio yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada.
d. Solvabilitas,utang terhadap modal usaha. total utang dibagi dengan total modal.
8. Seorang entrepreneur akan selalu mendasarkan proses bisnisnya pada nilai titik impas yang
minimal, harus bisa dicapai. Mengapa? Beri contoh perhitungan titik yang impas pada suatu
bisnis! Bagaimana agar diperoleh keuntungan pada bisnis tersebut?
Menunjukan kondisi dimana tidak terjadi keuntungan maupun kerugian atas usaha usaha. Para kreditor
dan investor biasanya akan menanyakan titik impas usaha guna menilai potensi pendapatan diperusahaan
tersebut. Perhitungan titik impas
1) Tentukan biaya penjualan, harga pokok penjualan, dan total biaya a. Untuk toko sentral komputer :
penjualan = 15.000.000; harga pokok penjualan= 4.000.000; dan total biaya= 1.000.000
2) Tentukan biaya tetap dan biaya variabelnya Biaya tetap= 500.000; biaya variabel= 5.000.000
3) Hitung rasio biaya variabel terhdap penjualan bersih Persentasenya= 5.000.000: 15.000.000 = 3,3,%
Hal ini berarti 33,3% dari setiap penjualan untuk menutup biaya variabel, dan 66,7% sebagai
marginkontribusi untuk menutup biaya tetap dan memproleh laba.
9. Sebutkan dan jelaskan pula macam-macam laporan arus kas!

Arus kas dari operasional, berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan berupa transaksi uang tunai
yang terjadi dalam pembelian&penjualan barang dan jasa



Arus kas dari investasi, melaporkan kas netto yang digunakan atau disediakan oleh investasi.
Arus kas dari pendanaan, yang melaporkan kas netto dari seluruh aktivitas pendanaan, mencakup
arus kas masuk dan peminjaman atau pengeluaran saham.

10. Sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan?
o perencanaan keuangan,yang menjabarkan strategi perusahaan untuk mencapai posisi keuangan dimasa
depan.
o memonitor arus kas, untuk memastikan bahwa dana yang cukup untuk pemebelian dan untuk
menggunakan kelebihan dana secara produktif.
o kontrol keuangan, proses memeriksa kinerja aktual keuangan dibandingkan dengan perencanaan untuk
menjamin terjadinya hasil keuangan yang diinginkan.
11. Coba jelaskan rumus bagaimana cara memperoleh keuntungan?
penjualan = total biaya tetap + laba bersih yang diharapkan
12. Jelaskan secara singkat bagaimana cara mengelola keuangan yang baik!
Tentukan siklus konversi kas : waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kas menjadi kas kembali.
Optimalkan kebijakan cash management : menggunakan anggaran kas untuk menghindari cash shortage
dan investment opportunity loss
Optimalkan kebijakan inventory management : semakin sedikit persediaan yang dimilki tentu akan
semakin sedikit pula modal kerja yang dibutuhkan
13. Mengapa Anda membutuhkan modal dalam menjalankan sebuah bisnis? Jelaskan kebutuhan
modal usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis yang telah direncanakan (tabulasikan).
Bagaimana cara Anda memenihi kebutuhan modal tersebut.
o Pengalaman, merupakan modal terpenting ketika hendak memulai usaha
o Knowledge, mempunyai pengetahuan yang cukup samahalnya dengan benda mati yang tidak memilki
kekuatan jiwa
o Skill, pengetahuan yang kamu miliki akan sangat bermanfaat jika didukung dengan skill atau keahlian
yang kamu miliki.
o Keberanian, berani nekat mengambil resiko, namun keberanian untuk melawan rasa takut akan
kegagalan dan berani.
o Konsep bisnis, merupakan arah untuk menjalankan roda bisnis jika kamu belum memlki konsep bisnis
o Networking, tidak memiliki modal uang yang cukup, tetapi memiliki network atau jaringan relasi

o Spritual support, ukungan dan semangatdari lingkungan sekitar, seperti keluarga, rekan dan lainnya
menjadi modal untuk berbisnis
o Equity, kebutuhan modal akun uang atau aset ada diurutan sembilan.
o Keberuntungan, modal yang terakhir keberuntungan.
14. Buatlah perkiraan Neraca & Laba rugi simulasi untuk 1 (satu) tahun terhadap rencana bisnis
yang akan anda lakukan.
Virda Bakery
Neraca
Tanggal per 31 Desember 2016
(Rp. Ribuan)
Aktiva Aktiva Lancar Kas

Rp. 15.000.000

Surat berharga yang dapat dipasarkan

Rp. 2.000.000

Dana yang dapat diterima inventaris

Rp. 10.000.000

Barang pra- bayar yang berbeda

Rp. 1.000.000

Keseluruhan aset tertentu

Rp. 28.000.000

Aktiva Tetap Peralatan dan perlengkapan

Rp. 6.000.000

Jumlah depresiasi

Rp. 1.000.000

Keseluruhan aktiva tetap
Keseluruhan aktiva

Rp. 5.000.000
Rp. 33.000.000

Virda Bakery
Laporan Laba-Rugi
(Rp. Ribuan)
Pendapatan Penjualan

Rp. 3.000.000

Diskon

Rp. -100.000

Pengembalian

Rp. -150.000

Penjualan dan pembiayaan

Rp. 29.750.000

Harga Pokok Penjualan Persedian awal Rp. 15.000.000
Pembelian komoditas

Rp. 1.500.000

Harga barang yang bisa dijual

Rp. 16.500.000

Rp. – 14.000.000

Persedian akhir
Harga pokok penjualan
Laba Bruto

Rp. 13.250.000
Rp.1.000.000

Biaya Operasional Biaya penjualan
Biaya umum

Rp. 2.000.000
Rp. 1.500.000

Biaya operasional keseluruhan
Laba bersih

Rp. 3.500.000
Rp. 2.500.000

Pendapatan lain-lain

Rp. 500.000

Laba bersih sebelum pajak

Rp. 250.000
Rp. – 40.000

Pajak

Laba bersih setelah pajak

Rp. 210.000

15. Buatlah contoh analisis rasio keuangan terhadap usaha tersebut, rasio keuangan yang manakah
yang penting untuk diperhatikan agar usaha dapat berjalan dengan baik dan dapat bertahan
terhadap persaingan?
Laba operasi, keuntungan perusahaan dan kegiatan operasi Pengembalian laba bersih investasi,
kemampuan mencatat laba bersih Penghasilan per pembagian, kemampuan menghasilkan laba dari total
investasi Current ratio, apakah perusahaan dapat membayar kewajibankewajiban jangka pendek Quick
ratio, kemampuan perusahaan secepat membayar utangutang jangka pendek. Perputaran persedian,
sebaik apa perusahaan mengolola investaris Perputaran aset, sebaik apa kredit dan kebijakan koleksi
kinerja Utang terhdap modal, berapa besar utang perusahaan dibanding modal Utang, dibanding aktiva
yang dimiliki.
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1.Produk yang dibuat harus dipromosikan.Apa manfaat promosi produk dan bagaimana strategi
promosi yang akan dilakukan baik terhadap produk baru maupun produk lama yang ada?
 Manfaat promosi : Menyampaikan informasi agar konsumen mengetahui apa yang ingin
ditawarkan perusahaan,tentang keberadaan produk atau program baru.
-Memposisikan produk Agar produk dapat selalu diingat oleh konsumen.
-Nilai tambah Promosi produkdengan imbalan diskon hargaatau pemberianhadiah beli satu gratis
satu.
-Meningkatkan penjualan Semakin gencar promosi makasemakin besar pulakonsumen yang
mengetahu dan dapat membeli produk tersebut.
 Strategi : Memikat para pelanggan Perusahaan mempromosikan perusahaannyasecara langsung
kepada konsumen yang kemudian penarikan produk dilakukan melalui jalur distribusi dengan
memintanya dari pengecer,kemudian meminta dari grosir dan terakhir meminta dari pabrik.
-Strategi pembimbing para pelanggan Strategi promosi dilakukan melalui penjual grosir
pemasaran produk untuk membimbing para pelanggan sehingga lebih memilih produk yang
ditawarkan.
2. Promosi sangat berkaitan dengan biaya,media promosi yang bagaimanakah yang akan anda
gunakan untuk mengenalkan produk usaha yang anda rencana akan buat ,untuk diperkenalkan
kepada konsumen?
Mempertimbangkan budget yang perusahaan miliki,untuk memperkenalkan produk usaha,sebaiknya
menghubungi biro iklan dan mereka akan mengurus periklanan,promosi dan lainnya.
3. Apakah yang dimaksudkan dengan strategi pemikatan para pelanggan jelaskan.
Strategi dilakukan untuk memikat pelanggan yang akan meminta produk dari pengecer.Perusahaan
mempromosikan produknya secara langsung pada konsumen,kemudian penarikan produk dilakukan
melalui jalur distribusi dengan meminta dari pengecer yang kemudian meminta di grosir kemudian ke
pabrik.
4. Apa yang diharapkan dari para pelanggan dalam proses penerapan strategi pemikatan suatu
perusahaan.
Pelanggan diharapkan dapat mengenal dan mengingat tentang produk yang telah dipromosikan,bertujuan
untuk menarik pelanggan baru dan memikat pelanggan agar menjadi pelanggan tetap.
5. Apakah yang dimaksudkan dengan strategi membimbing para pelanggan,jelaskan.
Strategi promosi ini dilakukan melalui penjual grosir atau pengecer dalam pemasaran produk untuk
membimbing pelanggan sehingga lebih memilih produk yang ditawarkan.
6. Apa saja yang diharapkan diterapkan oleh para pengecer dalam proses membimbing para
pelanggan sehingga pelanggan tersebut punya dorongan dalam memiliki sesuatu produk.

Yang diharapkan dijalur distribusi,awalnya mempromosikan atau mendistribusikan pada grosir kemudian
akan mengarah ke pengecer dan akhirnya ke pelanggan.
7. Datanglah ke pusat-pusat belanja,pelajari bagaimana para pedagang mempromosikan
produknya? Menurut anda siapa pelanggan utama dari pedagang di pusat belanja yang dipilih?
Relevankan strategi promosi yang dipilih dengan para pelanggan tersebut?
Pada pusat perbelanjaan banyak toko baju, mainan atau toko makanan,biasanya penjual membuat diskon
untuk menarik pelanggan atau menggunakan promo khusus.Biasanya pelanggan utama pada pusat belanja
yaitu ibu-ibu, remaja dan anak-anak. Strategi promosi yang digunakan sangat relevan dengan para
pelanggan.
8. Jelaskan strategi komunikasi yang bagaimana dapat secara efektif dalam memasarkan produkproduk usaha rumahan.
- Siaran berita (nelus relase) ,pernyataan singkat atau video program yang dirilis ke persamaan untuk
mengumumkan produk baru,perubahan manjemen,kinerja penjualan,dan lainya.
-Konferensi Pers,pertemuan wakil-wakil media saat peusahaan mengumumkan informasi baru.
9. Jelaskan strategi komunikasi yang bagaimanakah sebuah usaha rumahan bisa masuk ke pasar
global.
Untuk sekarang ini tentunya setiap individu sangat bergantung pada internet,seperti media sosial.
10. Anda buat sebuah gambar model ilustratif berbasis IT dalam mengomunikasi produk rumahan
tersebut.
Contohnya seperti Handphone untuk masa sekarang banyak sekali di produksi dari berbagai aplikasi
dengan kelebihan yang sangat bagus
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1.Perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan,apa manfaat perencanaan SDM bagi
usaha-usaha yang baru berdiri,sedang berjalan,atau yang sedang mengalami krisis?

a) Manfaat perencanaan SDM bagi usaha yang baru berdiri : perusahaan dapat melakukan perencanaan
yang baik untuk usahanya, karena usaha dan kualitas SDM-nya. Apabila pengaturan SDM dapat
dimaksimalkan maka akan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan.
b) Manfaat perencanaan SDM bagi usaha yang sedang berjalan : perusahaan dapat melakukan evaluasi
secara berkala karena sudah berpengalaman dalam mengatur SDM-nya.
c) Manfaat perencanaan SDM bagi yang sedang mengalami krisis : perusahaan dapat melakukan
pertimbangan untuk menjauhi keadaan krisi dengan cara PHK, tetapi PHK dapat melukai hati karyawan
dan dapat merusak kredibilitas perusahaan tersebut.
2. Pengembangan karier sangat penting baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Siapa
sebenarnya yang paling bertanggungjawab terhadap pengembangan karier karyawan,dan
mengapa hal ini menjadi isu strategis di perusahaan?
Yang bertanggung jawab yaitu HRD menjadi isu strategi perusahaan karena perusahaan menghabiskan
untuk bekerja dan perusahaan akan melemah jika karyawan mengalami penurunan.
3. Apakah Mnajemen Talenta diperlukan perusahaan? Apa manfaat yang dapat diperoleh dari
Manjemen Talenta? Bagaimana sebuah bisnis dapat melakukanya?
Sangat diperlukan untuk mengembangkan bakat individu
-Identifikasi bakat masing-masing
-Perusahaan dapat memberikan job assignment yang sesuai dengan minat dan bakat
-Perusahaan dapat mengelola human capitalnya dengan mengelola bakat masing masing individu
4. Mengapa perusahaan perlu menerapkan total quality mangement (TQM)? Bagaimana sebaiknya
implementasi total quality management (TQM) di perusahaan?
Karena sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakan
benar dengan melalui perbaikan dan memotivasi karyawan
5. Di Indonesia begitu banyak orang yang berpendidikan tinggi,akan tetapi sebagian besar
perusahaan Indonesia dimiliki pihak asing. Coba analisis apa sebabnya dan apa kaitanya dengan
kualitas SDM di Indonesia ?
Karena SDM di Indonesia kurang berkualitas dan masih banyak yang tidak jujur dalam bekerja sehingga
banyak perusahaan dipegang oleh pihak asing.
6. Menurut Anda bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia?
a) Menyiapkan diri terhadap bidang pengetahuan untuk perusahaan.
b) Mengembangkan wawasan tentang perusahaan.
c) Menguasai berbagai bahasa.

7. Siapakah figur orang Indonesia yang Anda idolakan dan menurut Anda apakah yang
bersangkutan aset bagi bangsa ini? Mengapa ?
Chairul Tanjung karena beliau sangat sukses dan telah memberikan inspirasi kepada semua orang. Beliau
banyak mendirikan sebuah perusahaan yang selalu berkembang dengan baik
8. Siapakah orang Indonesia yang diakui di mata Internasional karena kualitas dan
intelektualitasnya? Bagi anda apakah figur ini memberikan motivasi untuk terus meningkatkat
SDM kita?
Chairul Tanjung, beliau sangat kompeten di bidang bisnis dan sering melakukan pengembangan motivasi
di bidang SDM di Indonesia.
9. Andaikan Anda seorang manajer personalia,orang seperti apa yang akan Anda rekrut ke dalam
perusahaan?
Saya akan memilih orang yang memiliki bakat dan mempunyai kreatifitas yang tinggi agar bisa
memajukan perusahaan dan orang yang bisa bekerjasama serta jujur.
10. Karena tidak ada orang yang sempurna,kekurangan seperti apa yang bisa ditoleransi dari sifat
seseorang sehingga perusahaan masih bisa berkembang?
-Hasil tidak sesuai dengan harapan
-Tabiat jelek dari luar perusahaan dapat terbawa ke dalam perusahaan
-Waktu orientasi kurang panjang
11. Bagaimana cara mempertahankan orang-orang yang berkinerja unggul di dalam perusahaan?
Evaluasi atau prestasi kerja karyawan dengan membandingkan hasil nyata dan keluaran yang diharapkan
12. Apa yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan? Metode
apa yang Anda gunakan seandainya Anda seorang pemimpin perusahaan?
Mengevaluasi kinerja karyawan apakah meningkat atau tidak selama ia berkerja di perusahaan
13. Apa perbedaan career planning dan career management? Jelaskan !
Career planning adalah perencanaan tentang seorang karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan
sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan persyaratan dan
kemampuannya.
Career management adalah suatu kodisi yang menunjukan adanya peningkatan status seseorang dalam
organisasi pada jalur karier yang sudah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan.
14. Jika Anda menemukan sekumpulan orang-orang bertalenta,kebijakan seperti apa yang akan
Anda terapkan untuk merekrut orang-orang bertalenta tersebut?

Kebijakan yang akan saya berikan ialah mengembangkan talenta agar dapat lebih memajukan perusahaan
serta mengapresiasi kinerja jika lebih baik dari sebelumnya.
15. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang dimensi kualitas pelayanan dan Total Quality
Service!
Dimensi kualitas pelayanan merupakan total/tingkat abran atau jasa dan service. Jadi TQS ialah upaya
untuk memberikan pelayanan yang terbaik
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1.Organisasi dibentuk karena ada kesamaan kepentingan, dan mempermudah mencapai tujuan.
Apa maksud pernyataan tersebut?
Suatu organisasi mempunyai tujuan yang sama, kepentingan yang sama serta bekerja sama untuk
mencapai tujuan yang diinginkan bersama.
2. Struktur organisasi terutama ditentukan oleh: Tujuan, Misi, dan Strategi Organisasi. Mengapa
demikian? Jelaskan!
Karena,agar tersusun dengan baik tujuan, misi, dan strategi organisasi dari awal pembentukan. Apabila
tujuan, misi, dan strategi organisasi ini tersusun dengan baik maka struktur organisasi akan jelas dan akan
menjadi lebih baik lagi.
3. Mengapa tim-tim kerja di perusahaan perlu dibentuk? Bagaimana cara mengembangkan timtim yang telah dibentuk agar menjadi efektif?
Karena tim didalam perusahaan sangat diperlukan untuk menjalankan perusahaan dengan baik. Bila tidak
ada tim maka perusahaan tidak akan berjalan.Cara mengembangkan tim yang telah dibentuk agar menjadi
efektif yaitu: a) Mempuyai tujuan yang jelas b) Kejakan secara efisien c) Tentukan peran
4. Mengapa perusahaan perlu melakukan Merger? Mengapa Merger perusahaan dapat bersifat
defensif atau ofensif?
Karena Merger merupakan upaya institusi bisnis untuk menggabungkan dua atau lebih perusahaan
kedalam satu perusahaan baru. Merger perusahaan bersifat defensif atau ofensif sesuai dengan tujuan
organisasi, untuk kebutuhan bertahan hidup, melindungi diri dari perusahaan yang lebih kuat.
5. Organisasi apa yang Anda ikuti saat ini? Apa alasan Anda bergabung dengan organisasi
tersebut?

Saya mengikuti HIPMA(Himpunan Pengusaha Indonesia)karena saya ingin menambah wawasan
6. Coba gambarkan struktur organisasi Anda.
Belum mempunyai struktur organisasi karena baru dibuat belum lama ini
7. Berikan contoh kegiatan yang biasa dilakukan organisasi Anda. Bagaimana kerja sama tim di
dalamnya? Jelaskan pembagian kerja-nya.
Contoh kegiatan :
Ketua
Wakil
Bendahara
Sekretaris
a) Seminar b) Acara gathering c) Public Speaking d) LDKO e) Makrab f) Baksos g) Study Tour
Untuk melakukan kegiatan ini telah di bagi dan sudah ada ketentuan divisi mana yang melakukan
kegiatan.Dalam setiap tim melakukan pekerjaan sesuai dengan divisinya dalam acara tersebut.
8. Di dalam melaksanakan suatu kegiatan, tentu Anda melakukan beberapa pertemuan dengan tim
Anda. Coba jelaskan langkah-langkah pengambilan suatu keputusan di dalam tim Anda!
Langkah-langkah pengambilan keputusan : a) Bersikap tenang dan tidak emosian. b) Selalu berfikiran
positif agar dapat menentukan keputusan yang benar. c) Menganalisa semua konsekuensi yang akan
diterima. d) Perumusan masalah. e) Evaluasi semua kegiatan.
9. Seandainya Anda menjadi ketua organisasi kemahasiswaan, jelaskan wewenang apa saja yang
akan Anda delegasikan dan mengapa?
a) Saya ingin mempererat hubungan antara Mahasiswa dan Dosen/Staff kesekretariat agar dapat terjalin
hubungan simbiosis mutualisme. b) Menerapkan 3S Senyum, Salam, Sapa. Untuk dapat berkomunikasi
dengan baik
10. Jelaskan manfaat kerja sama tim yang Anda lakukan bagi organisasi Anda dan bagi Anda
pribadi!
Manfaat kerja sama tim bagi organisasi : a) Tanggung jawab atas pekerjaan akan berkurang. b) Stres atau
beban akibat pekerjaan akan berkurang. c) Dapat menyalurkan bakat dan kemampuan.
Manfaat bagi diri sendiri : a) Dapat mengembangkan bakat pada diri sendiri. b) Dapat bersosialisasi
dengan baik. c) Mempermudah jalinan informasi.

11. Apa kelemahan tim Anda tersebut? Coba Analisis!

Kelemahan tim : a) Kurangnya kesadaran diri. b) Rasa ego yang tinggi. c) Kehadiran diri pada rapat.
12. Jelaskan contoh kasus merger perusahaan yang saudara ketahui!
Contoh kasus Merger perusahaan yang saya ketahui yaitu sonyerikson dimana ada dua perusahaan yaitu
sony dan erikson yang saling bekerja sama untuk membuat perangkat mobile namun untuk saat ini
mereka memutuskan untuk tidak bekerja sama dan saling menggunakan nama perusahaan masing-masing.
13. Analisis keuntungan dan kerugian merger tersebut!

Keuntungan : a) Adanya merger akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Peningkatan
pendapatan perusahaan di karenakan perusahaan melakukan pemasaran yang baik, strategi yang lebih
dan terfokus serta penguasaan pasar. b) Keuntungan terhadap jaringan perusahaan yang semakin besar
bila dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Kerugian : a) Harus ada persetujuan dari para pemegang saham
masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuantersebut diperlukan waktu yang
lama.
14. Apabila Anda seorang direktur, bagaimana langkah Anda agar suksesi di perusahaan Anda
berjalan dengan baik?
Saya akan membuat struktur organisasi yang baik dan memilih orang yang bertanggung jawab.Saya akan
menyaring pegawai yang bekerja di perusahaan saya dengan kriteria yang cekatan dan kreatif serta
inovatif.
15. Jelaskan karakteristik tim yang efektif dan beri contoh aplikasinya.
a) Jelas tujuannya Anggota tim memahami dengan jelas tugas yang ada, apa yang diharapkan dari mereka
dan peran mereka masing-masing di tim. b) Komunikasi terbuka dan jujur Kultur tim mendorong diskusi
dan debat. Anggota berbicara secara terbuka dan dengan jujur, tanpa ancaman, kemarahan, atau ganti
rugi/balas jasa. c) Pemikiran kreatif Kerja sama tim efektif mendorong pemikiran asli,
mempertimbangkan opsi di luar yang umum. d) Fokus Anggota tim dapat langsung ke inti permasaahan
dan tetap fokus pada hal-hal penting. e) Keputusan oleh consensus Semua keputusan yang dihasilkan
berdasarkan consensus.
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1. Penetrasi internet di berbagai belahan dunia telah menumbuhkan ruang platform baru seperti ecommerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, dan berbagai kemajuan lain

yang telah menerobos batas-batas fisik antar Negara. Jelaskan pengguna internet di planet bumi
hingga tahun 2013!
Pengguna internet di planet bumi secara global berdasarkan populasi kawasan di tahun 2013 sebesar 39%,
dengan sebaran yang menunjukkan di Negara-negara eropa sebesar 75%, Amerika 61%, Rusia 52%,
Negara Negara Arab 38%, Asia Pasific 32% dan Afrika 16%.
2. Bagaimana penguna internet di Indonesia hingga tahun 2013 bagaimana korelasinya terhadap
pengguna media social ? prediksi pengguna internet di tahun tahun mendatang?
Perkembangan IT di Indonesia hingga tahun 2013 berdasarkan data BPS dapat ditunjukkan dengan
jumlah penduduk Indonesia yang sudah mengakses Internet sebanyak 30,66%, jumlah penduduk yang
memiliki computer sebanyak 14,85% dan jumlah penduduk yang memiliki handphone sebanyak 83,52%
dari total penduduk Indonesia. 82 Juta pengguna Internet di Indonesia.
3. Jelaskan pola pengguna internet di Indonesia! Bagaimana pertumbuhan tahunan pengguna
internet ?
Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Asosiasi penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia
(APJII) mencatat angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 sudah
mencapai 82 juta orang. Penetrasi internet di Indonesia saat ini adalah sekitar 28 persen dari total populasi
penduduk Indonesia. Sekitar 90 persen di antaranya memiliki akun media social. Indonesia termasuk
dalam 5 besar Negara pengguna media social dengan 65 juta facebook dan 29 juta twitter. Angka ini
diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 100 juta pada tahun 2015 Indonesia internet
Users Tahun Persen Tahun Persen 1998 0,5 2007 20 1999 1 2008 25 2000 1,9 2009 30 2001 4,2 2010
42 2002 4,5 2011 55 2003 8 2012 63 2004 11,2 2013 82 2005 16 2014 107 2006 20 2015 139
4.Dalam membangun suatu usaha atau perusahaan sangat penting adanya situs guna mendukung
ketersediaan dan kecepatan informasi sampai ke publik. Jelaskan apa manfaat situs bagi suatu
bisnis atau organisasi ! apa saja yang perlu saudara perlu perhatikan sat membangun situs ?
Manfaat bagi bisnis : -IT dapat membuat kita lebih dekat dengan konsumen -IT dapat membantu kita
untuk menurunkan biaya -IT dapat membantu kita agar lebih Fleksibel.Hal-hal yang perlu diperhatikan
saat membangun situs : 1.Hindari dash dalam nama domain;hal tersebut membingungkan alamat situs.
2.Kunjungi situs pesaing dan kumpulkan ide-ide berguna untuk situs anda. 3.Membaca pada layar
melelahkan mata, jadi pertahankan agar teks dapat terbaca. 4.Daftarkan dengan direktori Internet untuk
meyakinkan situs anda terpublikasi 5.Perbarui informasi dalam situs anda secara rutin. 6.Tentukan produk
anda yang mana yang cocok untuk penjualan online. 7.Ciptakan sebuah nama domain yang mudah dieja
dan diingat. 8.Rancang situs semenarik mungkin agar pengunjung kembali lagi.
5.Bisnis komersial elektronik sedang booming saat ini . jelaskan analisis saudara mengapa
demikian ? bagaimana prospek pasar e-comerce di Indonesia?
Hasil riset Forester baru-baru ini tentang laporan ritel online, e-commerce mengalami pertumbuhan dari
tahun ke tahun 28 persen pada tahun 2012. Dikombinasikan dengan fakta bahwa konsumen digital
menghabiskan US$1.46 miliar. Konsumen menginginkan pengalaman belanja multichannel yang
memungkinkan mereka untuk berbelanja dan menyelesaikan yang memungkinkan dalam media yang

mereka inginkan. Untuk memaksimalkan dampak preferensi belanja, pebisnis online secara ritel melihat
tren online dan kemudian mengimplementasikan selaras dengan system e-commerce sebagai tuntunan
pasar.Prosfek pasar e-commerce Indonesia (USD miliar) Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016
Populasi 244 247 251 255 258 Pembelanja online 13 20 27 37 49
6.Bagaimana kiat-kiat meningkatkan konsumen di dunia maya ? dalam komunikasi dengan relasi
bisnis melalui e-mail, hal apa saja yang perlu kita lakukan?
Untuk meningkatkan konsumen virtual dapat dilakukan hal sebagai berikut : 1. Memberikan konsumen
kenyamanan dalam situs kita. 2. Menjelaskan cara pembayaran dengan kartu kredit dengan aman. 3.
Membuat perjanjian dengan konsumen atau pernyataan hak untuk meningkatkan orang-orang yang
berfikir bahwa merupakan hal yang aman untuk berbelanja secara online dari anda. 4. Menerangkan
secara jelas mengenai aturan anda dalam pengembalian dana. 5. Memublikasikan prosedur complain. 6.
Memasukan alamat, telepon, dan nomor faksimili, dan sebuah kontak nama, sehingga bila diperlukan
konsumen memiliki referensi lain untuk dihubungi. 7. Meyakinkan bahwa cerita-cerita menakutkan
mengenai dan peningkatan pesanan yang dipenuhi tidak akan terjadi di tempat kita.
7.Di dunia online dimana konsumen tidak dapat melihat atau menyentuh produk saudara, nilai
merek saudaralah yang menciptakan kepercayaan diri dan mendorong konsumen untuk
melakukan bisnis dengan anda. Bagaimana saudara membangun komunikasi dengan konsumen
melalui merek tersebut ?
Untuk mempromosikan merek, melalui situs web harus mempunyai alamat yang efektif, cepat diakses
dan petunjuknya mudah dan harus memberi semua pengunjung nilai yang baik. Bekerja keras untuk
mengidentifikasi pasar untuk merek dan menggunakan kehadiran online.
8.Sebutkan kekuatan dan kelemahan penjualan internet ?
Kekuatan : 1.Menyampaikan sejumlah besar informasi. 2.Menyediakan sebuah jalan pada pasar yang
baru. 3. Mampu meraih timbal balik yang langsung dari konsumen. 4.Sejumlah “penyerang”, atau
pengunjung, yang tertarik dapat diukur. 5.Tersedia 24 jam-internet tidak pernah tidur.
Kelemahan : 1.Penipuan menampilkan permasalahan-permasalahan bagi penjual dan pembeli. 2.
Pembelian secara online berfokus pada beberapa konsumen. 3.Hacking dan virus merupakan sebuah
ancaman yang akan selalu ada. 4.Sangatlah tidak mungkin untuk mencari konsumen; mereka yang akan
dating pada anda. 5.Tidak setiap orang online.
9.Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi telah memudahkan masyarakat dunia
membangun jejaring social di antara mereka. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang jenis dan
pengguna jejaring social baik di Indonesia maupun mancanegara hingga tahun 2013!
Indonesia termasuk dalam 5 besar Negara pengguna media social tahun 2013 dengan 65 juta facebook
dan 29 juta twitter. Angka ini diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 100 juta pada
tahun 2015.
10.Jelaskan apa saja yang termasuk dalam kategori cyber crime!

Category cyber crime : - Menyusup ke system jaringan computer orang lain tanpa izin atau tanpa
otorisasi (Unauthorized Access to Computer Sistem and Service). Bertujuan mencuri informasi penting
atau melakukan sabotase data penting. - Melakukan sabotase, merusak data, program atau system
computer dengan serangan virus misalnya (Cyber Sabotage and Extortion). - Pelanggaran terhadap Ha
katas Kekayaan Intelektual (HAKI) (Offence against Intelectual Property). - Pemalsuan data (Data
Forgecy). - Menyebarkan data illegal, bohong, tidak etis, atau membocorkan rahasia Negara,
pornografi (Illegal contents). - Melakukan aktivitas mata-mata pada pesaing (Pesaing Espionage). Mengambil informasi bersifat pribadi atau rahasia seperti nomor PIN ATM (Infringements of Privacy)
11.Untuk menanggulangi cyber crime, pemerintah memberlakukan Undang-Undang no 11 tahun
2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jelaskan tujuan dan prinsip UU ITE tersebut!
Tujuan Undang-Undang ITE (Pasal 4) 1. Mencerdasakan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia. 2. Megembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public. 4.
Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan
di bidang penggunaan dan pemanfaatan seoptimal mungkin dan bertanggung jawab . 5. Memberikan rasa
aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan pelenggara Teknologi Informasi.
12.Dalam undang-undang ITE tersebut , bagaimana ketentuan terkait Domain, HAKI, dan Privasi
?
- Nama Domain didasarkan atau prinsip pendaftar pertama (pasal 23 ayat 1) -Penggunaan Domain tanpa
hak dapat digugat (pasal 23 ayat 2) - Pengelola domain: pemerintah dan Masayarakat (pasal 23 ayat 3) Pengelola domain asing harus diregistrasi (pasal 23 ayat 4) -IE merupakan kreasi intelektual yang
dilindungi HAKI (Pasal 24) -Pengguna informasi yang bersifat pribadi harus dilakukan berdasarkan
persetujuan (pasal 25)
13.Apa saja perbuatan yang dilarang dalam undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik
tersebut ? jelaskan!
Perbuatan yang dilarang : -Pasal 27 (Illegal Content) Dilarang membuat konten:Perjudian,Melanggar
kesusilaan,Pencemaran nama baik,Pemerasan dan/atau pengancaman

- Pasal 28 (Illegal Content) Dilarang memuat konten: o Berita sesat atau bohong berakibat kerugian pada
konsumen o Kebencian dan permusuhan terhadap SARA
- Pasal 29 (Illegal Content) Dilarang membuat konten ancaman kekerasan dan menakuti secara pribadi
(cyberstalking)
- Pasal 30 (Illegal Access)
-Pasal 31 (Illegal Interception)
-Pasal 32 Gangguan terhadap (data interference)

-Pasal 33 gangguan terhadap system elektronik (system interference)
-Pasal 34 Penyalahgunaan alat dan perangkat (Misused of device)
-Pasal 35 pemalsuan informasi/dokumen elektronik (computer related fraud)
- Pasal 36 (menimbulkan kerugian)
14.Bagaimana tren teknologi informasi di tahun tahun mendatang ? jelaskan.
Tren teknologi informasi menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia bahkan sangat
mempengaruhi gaya hidup kita. Ada 10 strategic technologies for 2013 diantaranya : 1.Mobile Devices
Battles 2.Mobile Apps and HTML5 3.Personal Cloud 4.The Internet of Things 5.Hybrid IT and Cloud
Computing 6.Strategic Big Data 7.Actionable Analytic 8.Mainstream In-memory computing (IMC) 9.
Integrated Ecosystems 10. Enterprise App Stores.Disamping kesepuluh teknologi diatas, perkembangan
teknologi informasi juga terjadi pada : 1.Penyebaran teknologi intenet wireless 2.Perpustakaan digital
(super digital libraries) 3.Mobile robots 4.Location-based computing 5.Desktop 3-D Printing 6.
Webcasting Services 7.GeoEstimator 8.Content Aggregator 9.PokenZoo 10.Chat with faceless Minions
11.Password tubuh manusia 12.Wearable Gadget 13.Video and Demand 14.smartphone
15.Uraikan dan jelaskan apa yang saudara ketahui perihal kaleidoskop teknologi tahun 2013?
a.Gaya hidup Bulan Januari : lebih dari 200 juta orang menjadi anggota linkedin, jejaing social yang
focus pada karir. Bulan Maret : google menyebutkan lebih dari 1 miliar orang menggunakan youtube
setiap bulan. Bulan Juni : Facebook menambahkan video sharing telepon pintar ke instagram. Bulan
Oktober : Twitter mengalahkan facebook sebagai jejaring social terpopuler di kalangan remaja AS. Bulan
desember : Wanita AS pertama yang terkena tilang karena memakai kacamata google, mengaku tidak
bersalah
b.Bisnis Bulan Februari : lagu digital yang diunduh di gerai itunes apple mencapai 25 miliar dolar Bulan
mei : yahoo membeli platform blogging tumblr seharga 1.1 miliar dolar AS.Bulan juli : hakim AS
memutuskan Apple telah melanggar hukum “anti-turut” pada penempatan harga s-book. Bulan Agustus
: CEO Microsoft Steve Bailmer menyatakan akan pension kurang dari 12 bulan lagi. Bulan September
: Kodak mengumumkan bahwa Kodak telah keluar dari perlindungan kebangkrutan. Bulan Nopember
: penjualan telepon pintar global mencapai 1 miliar pda tahun 2013 menurut pengamat pasar IDC. Dan
twitter membuat debut di wall street. c.Produk baru Bulan februari : Samsung galaxy note 8.0 dan video
peluncuran fitur baru kacamata google. Bulan Juni : tablet acer iconis W3 menggunakan windows 8
Bulan jul : telepon pintar nokia lumia 1020 Bulan September : jam tangan pintar Samsung galaxy gear,
apple iphone sc/ss, video game “grand theft auto v” Bulan oktober : Apple ipad air, ipad mini retina
display dan Microsoft windows 8.1 os. Bulan November : jambone gelang up24 baru
d.Keamanan dan privasi Bulan Juni : media cetak inggris dan AS mengungkap pengawasan telepon dan
internet besar-besaran oleh badan keamanan nasional AS (NSA, pada awal dari seangkatan pembocoran
dokumen yang dilakukan mantan teknisi intelijen AS Edward Snowden. Bulan Juli : cybercrime
menyebabkan kerugian ekonomi global 100-500 miliar dollar pertahun.Bulan Oktober : lebih ari 500
penulis menandatangani petini untuk membatasi pengawasan oleh pemerintah.Bulan Nopember : google
telah menerima 25.879 permintaan data di seluruh dunia ari januari hingga juni, sekitar 11000 dari AS.
Bulan Desember: 2 juta password online yang dicuri ditemukan disebuah server dibelanda.

