Bab 1
1. Jelaskan mengapa seorang enterpreneur dikatakan melakukan kerjaan mulia ? Jawab :
Karenamberi kesempatan bagi orang lain untuk mencari nafkah untuk keluarganya.
2. Apa kiat saudara guna berperan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di negara
kita ? Jawab: membentuk atau membuka peluang pekerjaan dengan usaha yang akan saya
jalani.
3. Jelaskan usaha apa yang akan menjadikan saudara senang dan bersemangat bila
membangun usaha tersebut . Jawab : Fashionuka butik sendiri di rumah atau membuka
ekskul untuk anak anak kecil . Ekskul yang menyenangkan
4. Bila saudara mendirikan usaha baru, apa target utama yang ingin saudara capai ? Jawab :
Mempunyai cabang
5. Sebutkan tiga enterpreneur Indonesia dari tiga sektor berbeda yang saudara idolakan dan
jelaskan alasan saudara memilih ketiga tokoh tersebut sebagai idola saudara . Jawab :
hamzah izzulhaq, yuka harlanda . Pekerja keras , unik , dan mempunyai ide yang sangat
hebat , juga berwawasan sangat luas
6. Sebutkan tiga enterpreneur kelas dunia yang saudara kagumi dan jelaskan alasan saudara
memilih ketiga tokoh tersebut. Jawab : herbal kelleher, Mark Zuckerberg, tidakh putus asa
dan selalu bekerja keras (tidak takut gagal)
7. Apa pandangan saudara terhadap para enterpreneur di tanah air . Jawab : Karena untuk
menjadi negara maju perlu membangun ekonomi berbasis SDM , strategi nya dengan
mengurangi kebergantungan pada eksploitasi SDA, meningkatkan kualitas SDM ,
meningkatkan entrepreneur untuk menciptakan perkejaan .
8. Pelajaran apa yang dapat saudara ambil dari para enterpreneur sukses ? Jawab : tidak
mudah putus asa , selalu percaya dan yakin, selalu kerja keras, mencoba tantangan baru,
mencoba memahami kebutuhan konsumen.
9. Kemajuan suatu bangsa antara lain ditentukan oleh seberapa banyak jumlah enterpreneur
yang dimiliki negara tersebut , mengapa ? Jawab : karena enterpreneur bisa membuka
peluang untuk pengangguran . Dan meningkatkan ekonomi .
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 . Jawab :
Fashion, makanan , pendidikan . Karena sangat dibutuhkan , setiap tahun fashion
berkembang , makanan di cari setiap hari tak habis , pendidikan akan lebih meningkat untuk
kesenjangan sosial.
11. Bila seseorang yang bekerja di pemerintahan menjadi kaya raya maka masyarakat akan
mempertanyakan sumber kekayaannya tersebut . Jika seorang entrepreneur yang menjadi
kaya raya justru orang-orang akan mengagumi atas kesuksesan nya tersebut. Jelaskan
analisis saudara terhadap hal tersebut. Jawab:: Karena bekerja di pemerintah sudah pasti
gajinya perbulan , jika kaya mendadak akan terlihat jelas penghasilannya darimana ,
sedangkan entrepreneur tidak terhingga , jika ia semakin hari semakin baik usahanya ,
penghasilan nya tentu tidak bisa diperkirakan .
12. Dunia telah berubah sedemikian pesatnya sehingga tidak ada lagi batasan negara dari sisi
informasi karena peran telematika. Sejauh mana peran enterpreneur bagi kemajuan di
bidang IPTEK, humaniora, dan lingkungan ? Jelaskan alasan saudara !jawab : sangat berperan
, banyak enterpreneur yang usahanya di bidang IT dengan ilmu yang terus bertambah
mereka bisa memberikan sesuatu pada lingkungan dan juga negara .
13. Mengapa banyak para enterpreneur yang telah sukses di bidangnya masing-masing
kemudian dipilih rakyat untuk menjadi bupati, walikota, gubernur, menteri, wakil presiden,

atau presiden ? Jelaskan penilaian saudara terhadap fenomena tersebut . Jawab ; karena
mungkin seorang entrepreneur sudah terbiasa kerja di bawah tekanan, memanage sesuatu
yang besar dengan modal percaya diri dan sabar maka dari itu dibutuhkan pemimpin seperti
itu.
14. Indonesia termasuk negara yang sangat tinggi tingkat korupsinya menurut saudara apa
yang harus dilakukan oleh seorang enterpreneur dalam ikut berperan memberantas korupsi
tersebut ? Jelaskan ! Jawab : Keadaani ada karena banyak orang yang membutuhkan lebih
atau serakah , seorang entrepreneur bisa saja memberantas dengan cara memberikan
peluang untuk mereka mendapatkan apa yang diingkan .
15. Buay kesimpulan saudara terhadap materi bahasan dalam bab1 ini ! Jawab :
Entrepreneurang mementingkan uang saja , tapi ia bisa saja mementingkan orang lain
dengan membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain , entrepreneur berjiwa sosial yang
tinggi, jarang sekali untuk korupsi karena ia membangun sendiri, dan pendapatannya bisa
saja besar-besaran .

BAB 2
1. Jelaskan apa yang dimaksud enterpreneur?jawab :
Entrepreneur adalah orang yang berjiwa kreatif dan inovatif yang mampu mendirikan ,
membangun, mengembangkan, memajukan dan menjadikan perusahaannya unggul .
2. Jelaskan apa yang dimaksud wiswasta ? Jawab : Wiraswasta ialah orang yang berjiwa
pejuang, gagah, lubut, berani dan layak menjadi teladan dalam bidang usaha dengan
landasan berdiri di atas kaki sendiri .
3. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara wirausaha dan wiraswasta ? Jawab :
Persamaanama orang yang berjiwa kreatif untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan
bagi orang lain,perbedaan :
4. Untuk menjadi seorang enterpreneur, sifat apa yang harus saudara miliki? Jawab: Percaya
diri , pengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke masa depan, jujur dan
tekun
5. Bagaimana sikap seorang entrepreneur dalam menjalankan bisnisnya ?? Jawab : Harus,
komitmen yang tinggi, jujur, mandiri , kreatif dan inovatif dan juga realistis
6. Dalam membangun usaha kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur?
Jawab : Knowing your business (mengetahui semua yang terkait dengan bisnis yang
dilakukan), knowing the basic business management ( mengetahui dasar pengelolaan bisnis),
having the proper attitude ( memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang
dilakukannya), having adequate capital ( memiliki modal yang cukup), financial competence (
memiliki kompetisi dalam keuangan, mengatur pembelian, penjualan dll), managing time
efficient LG (kemampuan mengatur waktu), managing people ( kemampuan merencanakan,
mengatur, mengarahkan, mengendalikan orang), dll
7. Dalam menggerakkan usaha, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang
enterpreneur? Jawab d: Technicalekertaris atau tugas khusus), human relationship Skull
(berkomunikasi dan berelasi dengan orang lain), conceptual skill ( keterampilan personal
atau berpikir abstrak), decision making skill (keterampilan untuk merumuskan masalah ),
time management skill( keterampilan mengatur waktu seproduktif mungkin), individual skills
and attitude, knowledge of business, establishment of coal, take advantage of the
opportunity, adaptasi to the change ( kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan),
minimize the threats to business (meminimalkan ancaman terhadap perusahaan)

8. Kunci sukses dalam menjalankan usaha antara lain ditentukan oleh bagaimana kemampuan
kita mamemanage waktu. Jelaskan strategi saudara dalam memanfaatkan waktu tersebut
Agara setiap hari saudara bisa produktif . Jawab : Jika saya lebih memilih mencari
pekerjaan, contohnya saya kuliah sambil bekerja , hari libur saya mengajar anak anak jalanan
, setiap hari jika ada luang ksoong jika saya tidak bekerja saya lebih memilih berorganisasi.
Atau jika tidak ada kegiatan kegiatan tersebut saya lebih memilih pulang kerumahnya untuk
berjualan
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 ! Jawab:
Selaluu mengupdate apapun sesuai kebutuhan dan kriteria lingkungan atau masyarakat
10. Dalam menjalankan organisasi perusahaan , faktor sumber daya manusia sangat
menentukan keberhasikan usaha kita aoa kiat saudara untuk memicu agara karyawan
berpretasi ? Strategiapa yang akan anda lakukan untuk meminimalkan pelanggarab di
perusahaan saudara ? Jawab: memberikan reward dan sanksi tegas

BAB 3
1.

Dalam sektor industri pengolahan, terjadi penurunan di tahun 2013 karena Negara
Indonesia lebih sering melakukan Impor dari pada memproduksi bahan olahan sendiri
yang berasal dari kekayaan alam Negaranya. Contohnya seperti Mesin, Listrik, Bahan
Bakar, bahan pokok dll. Sedangkan dalam sektor jasa terjadi sebuah peningkatan pada
tahun 2013 dikarenakan terjadinya perkembangan di sektor jasa itu sendiri oleh karena
mulai banyak perusahaan yang mendirikan sebuah usaha dibidang jasa apapun.
Contohnya seperti bidan Kesehatan, Pendidikan, Asuransi, Transportasi dll

2.

Yang dimaksud dengan faktor produksi 5M adalah
1. Man adalah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi baik secara fisik
maupun intelektual dengan berbagai keahlian dan keterampilan masing-masing.
Contoh : Buruh pabrik,
Aplikasinya adalah buruh bekerja misalnya membuat suatu produksi baik itu dengan
fisik maupun intelektual.
2. Money adalah biaya yang dibutuhkan oleh untuk menjalankan aktivitas bisnis atau
menghasilkan produk barang dan jasa.
Contoh : Pinjaman Bank
Aplikasinya adalah membayar gaji para pegawai.
3. Machine adalah alat penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non
operasional.
Contoh : Mesin manufacturing
Aplikasinya untuk memudahkan dan mempercepat produksi dalam suatu
perusahaan.
4. Material adalah mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.
Contoh : Dapat berupa Sumber Daya Alam, dalam konteks industri seperti bahan
mentah .
Aplikasinya adalah diolah dalam proses manufaktur.

5. Managerial adalah Mengacu pada Entrepreneurship yang dikembangkan oleh
pemilik perusahaan.
Contoh : pengambilan keputusan resiko dan cara pengelolaan bisnis.
Aplikasinya adalah mengelola perusahaan langsung atau ia mempekerjakan
manajer-manajer untuk mengoperasikan bisnis atas namanya.
3.

Kemudahan dalam memasuki bidang Industri pada saat persaingan usaha yaitu dengan
mengikuti persaingan pasar yang ada empat macam yaitu : Monopoli, Oligopoli,
Persaingan Monopolistik, Persaingan Sempurna.

4.

Yang saya ketahui tentang lingkungan bisnis yaitu, dimana saat organisasi berada dalam
lingkungan bisnis yang mempengaruhi aktivitas bisnisnya adalah seperti contoh berikut
:
 lingkungan perekonomian yaitu kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat
terhadap kinerja bisnis. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan
kompensansi yang dibayarkan juga tinggi maka kinerja bisnis akan berjalan dengan
baik. Ketika perekonomian lemah, perusahaan cenderung memberhentikan sebagian
karyawannya dan tidak mampu membayarkan upah yang tinggi.
 Lingkungan Teknologi yaitu Kemajuan di bidang teknologi dari waktu ke waktu yang
dapat berubah terkadang sangat cepat dapat mempengaruhi dunia usaha.
Perusahaan yang statis dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung
tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus menerus melakukan adaptasi
teknologi untuk membuat operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien.
 Lingkungan Hukum Politik yaitu Perbedaan ideologi dan perbedaan politik dapat
mempengaruhi suatu bisnis.
 Lingkungan Sosial Budaya yaitu adat-istiadat, norma yang berlaku, kebiasaan, dan
lain-lain. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi bisnis.
 Lingkungan Politik: Perbedaan ideologi dan perbedaan politik dapat mempengaruhi
suatu bisnis.

5.

Besarnya PDB dibandingkan dengan negara Industri lainnya yaitu pada tahun 2010 PDB
Negara Indonesia 419 dan paling bawah sebelum Korea Selatan, akan tetapi telah
dipredeksikan hingga pada tahun 2030 PDB akan mengalami kenaikan yaitu 1,479
namun masih tetap berada di bawah Korea Selatan.
Sementara itu kapasitas Ekonomi Indonesia pada tahun 2010 yaitu berada pada
peringkat 16 dalam perekonomian duni, pada tahun 2013 peringkat ke 7 tahun 2010
penduduk 45 juta kelas konsumen pada tahun 2013 135 juta, tahun 2010 penduduk
53% yang tinggal diperkotaan pada tahun 2013 71 %, tahun 2010 sumbangan 74%
terhadap PDB tahun 2013 86%, artinya bahwa ditahun 2013 semakin meningkat.

6.

Yang dimaksud dengan inflasi adalah peristiwa dimana terjadinya kenaikan harga yang
meluas diseluruh sistem ekonomi suatu negara.
Inflasi pada tahun 2013 mencapai 8,38%
sektor makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebagai penyumbang inflasi
terbesar yakni 35,71%, sedangkan penyumbang inflasi terkecil sektor kesehatan 3,57%.
Komponen penyumbang inflasi dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah makanan
jadi, minuman, rokok dan tembakau yakni 35,71%. Transportasi, komunikasi, dan jasa
keuangan 32,14%. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 21,43%. Pendidikan,
rekreasi, dan olahraga 7,14%. Kesehatan 3,57%.
Inflasi Indonesia terbesar pada tahu 2008 sedangkan yang terkecil pada tahun 2009.
5 kota yang biaya hidupnya tertinggi akibat inflasi yaitu Purwokerto, Banjarmasin,
Gorontalo, Semarang, Bekasi.

7.

Indikator Ekonomi Makro dan kondisi RAPBN tahun 2011 dan 2012
 Pertumbuhan Ekonomi ( persen) tahun 2011 6,4 sedangkan 2012 naik yaitu 6,5-6,9
 Inflasi (persen) tahun 2011 5,3 sedangkan 2012 3,5-5,5
 Kurs (Rp/dollar AS) tahun 2011 9.250 sedangkan 2012 9.000-9.300
 Sbl 3 bulan (persen) 2011 6,5 sedangkan 2012 -*
 Harga Minyak Mental (dollar AS/barell) 2011 80,0 sedangkan 2012 75-95
 Produksi Minyak (ribu barell/hari) 2011 970 sedangkan 2012 950-970

8.

Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan ekonomi
pemerintah dalam pengendalian uang negara melalui Bank Sentral, seperti menaikan
atau menurunkan suku bunga.
Dampak Kebijakan Moneter Ketat yaitu :
 Inflasi turun
 Suku bunga Bank naik
 Kredit turun
 Ekspor turun
 Impor naik
 Pertumbuhan ekonomi turun
 Investasi berkurang
 Harga saham & Obligasi turun
 Konsumsi masyarakat turun

9.

Indikator kemudahan dalam berbisnis
 Perlindungan investor
 Perdagangan lintas perbatasan
 Pelayanan kredit
 Perizinan konstruksi
 Pendaftaran property







Pelayanan listrik
Pembayaran pajak
Mengatasi gagal bayar
Pemenuhan kontrak
Memulai bisnis
Kondisi indikator pada tahun 2014 meningkat jika dibandingkan tahun 2013.
Pada survei terhadap 189 negara di Asia timur dan pasifik yang dilakukan tahun 2014
dengan kemudahan berbisnis Indonesia masuk pada peringkat 120.
Negara yang paling mudah dalam regulasi bisnis adalah Singapura.
5 kota di Indonesia yang paling mudah dalam memberi izin usaha yaitu Yogyakarta,
Palangkaraya, Surakarta, Semarang, Banda Aceh.
5 kota yang paling mudah dalam memperoleh IMB yaitu Balik Papan, Jambi,
Palembang, Banda Aceh, Yogyakarta.

10. Kebijakan pemerintah Indonesia yang mengarah ke Liberalisasi
a. Energy : Sejumlah pasal dalam UU Migas No.22 tahun 2001 yang dinilai bertentangan
dengan pasal 33 UUD 1945
b. Pangan : Privatisasi Bulog berdasarkan peraturan pemerintah No.7 tahun 2003.
Kebijakan impor pangan yang “zero” tarif (beras, kedelai, jagung). Izin masuk bibit
Transgenic
c. Keuangan : Peraturan pemerintahan No.1999 yang mengizinkan kepemilikan asing di
bank domestic hingga 99 persen. Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
No. Kep-00399/BEI/11-2012 perihal perubahan peraturan No. II-A tentang
perdagagan Efek bersifat Ekuitas yang mengatur perubahan jam perdagangan sektor.
d. Investasi : Keppres No. 96 tahun 2000 tentang bidang usaha yang tertutup dalam
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanam modal.
Bidang usaha yang tertutup untuk investasi dikurangi, dari 16 sektor menjadi 11
sektor. Bidang usaha yang tertutup bagi kepemilikan asing juga berkurang dari
Sembilan sektor menjadi delapan sektor
e. Pendagangan : Keterlibatan dalam sejumlah perjanjian kerja sama yang mengarah
penghapusan hambatan tariff, seperti ASEAN FTA (AFTA), kerja sama AFTA-Jepang,
AFTA-India, AFTA-China, AFT-Korea, dan AFTA Australia- Selandia Baru
11. Nilai investasi Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp398,6 Triliun.
Sektor yang cukup diminati investor asing di Indonesia adalah Sektor Komunikasi,
Transportasi, Mineral, Perdagangan dan Retail, Consumer Goods, serta Pariwisata.
Jumlah proyek asing di Indonesia pada tahun 2013 adalah 6,98% Tw III, 7,17% Tw II,
7,05% Tw I.
Produk-produk Agroindustri yang dikuasai asing yaitu ABC (Kecap/Sirup/Saus) dengan
nilai saham 65%, Sari Wangi (Teh) dengan nilai saham 100%, Bango (Kecap) dengan nilai
saham 100%, Taro (Makanan Ringan) dengan nilai saham 100%, Aqua (AMDK) dengan
nilai saham 74%, Helios,nyam-nyam (Biskuit) dengan nilai saham 100%, Ades (AMDK)

dengan nilai saham 100%, SGM (Susu Makan Bayi) nilai saham 82%, Dji Sam Soe, A Mild
(Rokok Kretek) dengan nilai saham 100%.
12. Yang saya ketahui tentang indeks persepsi korupsi yang ada di Indonesia sangat rendah
yakni 3,2% di tahun 2013 ( skala: 0 sangat korup; 10 paling bersih) dan masuk dalam
peringkat ke 144 dari 178 negara yang disurvei oleh transparansi Internasional.
Jabatan publik yang menempati 3 besar pelaku korupsi di Indonesia yaitu Eselon I,II, dan
III, Swasta,anggota DPR dan DPRD,
Institusi yang masuk dalam 5 besar yang perlu diperbaiki mengingat tingginya kasus
korupsinya yaitu anggota DPR dan DPRD, Kepala lembaga/Kementrian, Walikota/Bupati
dan Wakil, Hakim, Komisioner.
Menurut saya kurang memuaskan karna dapat saya katakan bahwa masih banyak
petinggi-petinggi yang masih belum diperiksa dengan alasan melihat jabatan utamanya
atau berdalih dengan alasan toleransi.
13. Kiat saya dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam bagi kemajuan dan
kesejahteraan rakyat yaitu dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat dan
memaksimalkan para ahli-ahli dibidangnya misalnya Migas, Pertambangan dan lain
sebagainya, sehingga dalam hal ini akan terbentuk keterbukaan dalam lowongan
pekerjaan dan dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam masyarakat serta
memberi motivasi bagi masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya kita bisa mengolahnya
sendiri.
14. UMK di Jawa Barat tidak sama karena dilihat dari pendapatan serta pengeluaran
masyarakat dari setiap kabupaten.
Kota yang UMK nya besar yaitu Bekasi (Rp2.100.000) sedangkan yang terkecil adalah
Kabupaten Majalengka (Rp850.000.
UMP rata-rata setiap tahun di Indonesia terus meningkat.
3 negara dengan upah minimum tertinggi di dunia yaitu Australia 16,88 dola AS (Rp
185.680), Luksembung 14,24 dolar AS (Rp 156.640), Monako 12,83 dolar AS (141.130).
3 negara dengan upan minimum rendah di dunia yaitu Uganda 0,01 dolar AS (Rp 110),
Sierra Leone 0,03 dolar AS (Rp 330), Kuba 0,05 dolar AS (Rp 550).
15. Upah di Indonesia masih tergolong kecil dibandingkan negara-negara lain walaupun
masih ada di bawah
16. Kreatif yang saya minati yaitu Sektor Pasar Kreatif Seni Dan Budaya, kenapa saya
meminatinya karena saya melihat bahwa ada suatu ketertarikan yang menarik minat
orang lain, misalnya seperti barang langka, Lukisan, Alat music.
Sektor dan nilai kreatif yang nilai ekspornya terbesar yaitu Fesyen (76.788.615,1),
sedangkan yang terkecil adalah Pasar Barang Seni ( 11.405,4 ).

Konstribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB Indonesia dari tahun 2010 hingga 2013 yaitu
7 Persen.
Sektor kreatif yang nilai pertumbuhannya tertinggi yaitu Permainan Kreatif 14,9%.
17. Ekspor Nonmigas terbesar di Indonesia yaitu Bahan Bakar Mineral (5,572,0), Lemak dan
Minyak Hewan atau Nabati (3,900,7) , Karet dan Barang dari Karet (3.649,8). Impor
Nonmigas terbesar Indonesia adalah Mesin dan Peralatan Mekanik (5.258,7), Mesin dan
Peralatan Listrik (4.122,8), Besi dan Baja (1.840,1).
Tahun 2012 dan 2013 ekspor Indonesia yang terbesar adalah Sektor Industri ditahun
2012 (68.003,2) sedangkan tahun 2013 (66.279,0), ekspor Indonesia yang terkecil
adalah Pertambangan dan lainnya ditahun 2012 (18.853,6) sedangkan tahun 2013 (
18.138,0 ).
Impor komoditas pangan utama di Indonesia adalah Gula (2.500,0)
18. Kualitas masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada dinegara
ASEAN lainnya yaitu berada pada peringkat ke 3 dari beberapa Negara Asia Tenggara.
Provinsi yang demokrasi dan memiliki kesejahteraan penduduknya di atas rata-rata
yaitu Provinsi Jawa tengah dan Sulawesi.
Tiga pulau yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tertinggi
yaitu berada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.
19. Yang saya ketahui tentang indeks kebahagiaan yaitu data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya.
Faktor survei biro pusat statistic terkait indeks kebahagiaan yaitu Pekerjaan,
Pendapatan Rumah Tangga, Kondisi Rumah dan Aset, Pendidikan, Kesehatan,
Keharmonisan Keluarga, Hubungan Sosial, Ketersediaan Waktu Luang, Kondisi
Lingkungan, dan Kondisi Keamanan.
Saya setuju, mengapa, karna menurut saya kriteria yang sesuai agar orang dapat
merasakan suatu kesenangan atau kebanggaan di dalam dirinya.
20. Sektor yang mendukung peningkatan daya saing Indonesia di tahun 2013 yaitu institusi,
infrastruktur, pendidikan tinggi dan pelatihan, efesiensi pasar tenaga kerja,
pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis,
dan inovasi.
Keunggulan komparatif Indonesia yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif kita
yaitu minyak dan gas, batu bara dan hutan, serta langkah pemerintah untuk
memperkuat hilirisasi produk harus terus didorong supaya nilai tambah produk semakin
meningkat sehingga dapat meningkat keuunggulan kompetitif Indonesia di regional
ASEAN.

21. Yang menjadi dasar dalam menyusun peringkat ekonomi yaitu kekuatan daya beli mata
uang disetiap negara, bukan atas dasar perbandingan produk Domestik Bruto yang
konversi ke Dolar AS karena dianggap tidak menunjukkan kekuatan ekonomi
sebenarnya.
Negara yang menempati peringkat tersebut adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan
India.
Sikap yang perlu kita bangun terkait dengan peningkatan tersebut adalah kita jangan
pernah lengah, akan tetapi dengan melihat hasil yang dicapai haruslah kita terus
meningkatkan Perekonomian serta daya saing yang sehat.
22. Sektor belanja pemerintah pusat terbesar adalah BBM, Listrik dan lain-lain.
Yang saya ketahui tentang cadangan devisa Indonesia pada tahun 2012 dan 2013 yaitu
suatu aset yang dimiliki oleh suatu negara sehingga, dan juga dapat memberi rasa
aman kepada investor asing untuk menanamkan modalnya.
Yang membebani anggaran pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, barang, modal,
pembayaran utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya.
Cara mengatasi hal tersebut adalah dalam anggaran kita harus menghitung benar”
pengeluaran, bahkan dipress jika tidak terlalu berguna, biaya” yang dikeluarkan.

BAB 4
1. Bila saudara akan membangun suatu bisnis atau suatu perusahaan, apa yang
menjadi dasar utama keinginan tersebur? Adakah factor-faktor lain selain yang
saudara kemukakan di atas? Jawab: Suatu keinginan atau ide lama , hobi yang ingin
saya jalankan dan bisa membuka peluang bagi orang lain . Faktor orang tua yang juga
seorang pembisnis , atau wirausaha .
2. Seorang entrepreneur akan selalu melihat peluang dalam membuat keputusan
bisnisnya. Jelaskan mengapa factor peluang merupakan bagian fundamental bagi
serang entrepreneur! Jawab : Karena seorang enterpreneur butuh peluang, karena
pada dasarnya peluang adalah paling utama untuk menjalankan bisnis
3. Dalam membangun bisnisnya seorang emtrepreneur dipengaruhi oleh berbagai
factor peluang bisnis. Sebutkan dan jelaskan factor-faktor peluang bisnis tersebut!
Jawab : Perubahan teknologi, merupakan peluang usaha karena memungkinkan
orang untuk mengalokasikan sumber daya dengan cara yang berbeda dan lebih
potensial. Perubahann politik dan kebijakan, perubahan politik dari orba ke
Reformasi dan perubahan kebijakan dari Pusat ke Otonomi Daerah merupakan
sumber peluang usaha.
•Perubahan demografi, struktur demografi juga membuka peluang usaha.
Demografi Yogyakarta sebagai kota pelajar dan budaya, juga dikenal sebagai daerah
pensiunan. Hal ini membawa dampak bagi jenis usaha yang dikembangkan di Kota
Yogyakarta.
•Institusi pendidikan, institusi pendidikan sebagai pusat penelitian adalah sumber
peluang usaha dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian.

•Akses informasi, informasi memungkinkan seseorang memperoleh peluang
membuka usaha dibandingkan dengan orang lain yang tidak mengetahuinya.
•Variasi pengalaman hidup, menyediakan akses pada informasi yang baru dan dapat
membantu sesorang dalam menemukan peluang karena sebuah informasi yang baru
kadang memiliki elemen yang hilang dan memerlukan kecermatan bahwa peluang
baru telah hadir. Variasi pengalaman menyebabkan seseorang akan menerima
informasi yang baru.
•Ikatan sosial, meningkatkan kemungkinan sesorang dalam menemukan
peluangusaha melalui interaksi dengan seseorang atau jejaring sosial mereka.
•Kepribadian, kepribadian berpengaruh pada tindakan seseorang dalam mengambil
keputusan terkait pemanfaatan peluang
4. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi keputusannya terhadap suatu peluang
yang muncul. Jelaskan aspek kepribadian yang ektraversi, agrebleeness, dan
pengambil risiko terkait peluang bisnis tersebut! Jawab : Ekstraversi: terkait dengan
sikap sosial, sikap ini akan membantu peluang mengeksploitasi peluang .
Agreebleeness (kesepahaman), sikap ini terkait keramahan, konformitas sosial,
keinginan untuk memercayai, kerja sama, keinginan untuk memaafkan, toleransi,
dan fleksibilitas dengan orang lain.
Pengambilan resiko, sikap ini berkaitan dengan kemauan seseorang untuk terlibat
dalam kegiatan b5
5. Seorang entrepreneur harus memiliki kemampuan mengevaluasi dirinya terkait
keputusan-keputusan bisnis yang diambil. Evaluasi diri ini meliputi locus of control
dan slf efficacy. Jelaskan apa yang dimaskud dengan kedua sifat tersebut . Jawab :
Locus of control merupakan salah satu variabel kepribadian yang didefinisikan
sebagai keyakinan individu terhadap mampu tidaknya mengontrol nasib sendiri .
Menurut Bandura self-efficacy adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus
diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self-efficacyberhubungan dengan
keyakinan diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan.
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 karakterristik kognitif, over
confidence, representative, dan intuisi dari seorang entrepreneur . Jawab :
•
Karakteristik Kognitif
Merupakan factor yang mempengaruhi bagaiman seseorang berpikir dan membuat
keputusan.
•
Over Confidence
Merupakan Kepercayaan pada pernyataan diri yang melebihi kekakuratan dari daya
yang diberikan
•
Representative
Merupakan keinginan untuk menggeneralisasi dari sebuah contoh kecil yang tidak
mewakili populasi.
•
Intuisi
Intuisikan oleh sebagian besar entrepreneur dalam menganalisa iformasi dan
membuat keputusan.

7. Apa yang dimaskud dengan usaha kecil ? Apa keunggulan dan kelemahan usaha kecil
tersebut? Jelaskan dan beri contohnya! Bagaimana struktur usaha di Indonesia?
Jawab : Usaha kecil ialah usaha yang di kelola sendiri/mandiri. Kelebihannya biaya
rendah, kelemahannya yaitu dana dan peraturan pemerintah.
8. Dalam mengembangkan usaha para entrepreneur dapat memperoleh kredit dari
Bank. Sebutkan bentuk kredit dari perbankan nasional menurut penggunaanya!
Bagaimana kinerja keuangan Bank BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan CIMB Niaga pada
triwulan-1 tahun 2013 yang saudara ketahui?
9. Bagaimana perkembangan UMKM dan sumbangan UMKM terhadap produk
domestic bruto Indonesia yang saudara ketahui? Jawab : Perkembangan UMKM
terhadap produk domestik bruto semakin meningkat.
10. Apa yang saudara ketahui tentang pajak usaha kecil terkait SK Menteri Keuangan no.
197 tahun 2013 dikaitkan dengan SPT dan PPN? Jawab :
11. Sebutkan dan jelaskan apa yang akan saudara lakukan di awal membuka usaha
baru? jawab: Menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan penjualan, menentukan
dana.
12. Dalam memulai membuka usaha, prinsip apa yang paling utama harus kita dimiliki?
Jawab : Tekad kuat dan kerja keras, kompetensi manajerial, permintaan pasar : disini
harus jeli dengan permintaan pasar, kontrol ketat : jangan lengah dengan memberi
celah penyimpangan
13. Setiap orang berpeluang memiliki usaha atau perusahaan sendiri! Banyak para
entrepreneur sukse berasal sari 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! Jawab : Kompetensi : suatu peran utama untuk memulai bisnis .
Kecerdasan sangat dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, akal pikiran, keberanian,
keyakinan, ketekunan dan keuletan
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! Jawab :
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 ! Jawab :
Modal sesuai dengan bisnis yang akan dijalani, mempunyai skill yang sesuai dengan
bisnis yang dijalani, lokasi yang tepat, promosi yang terbaik, mempunyai brand
seperti logo dan nama yg menarik, membangun sistem agar usaha berjalan dengan
baik.
15. Untuk mendukung keberhasilan usaha, apa saja penunjang sukses yang harus dimiliki
oleh seseorang entrepreneur? Jelaskan! Jelaskan pula kiat sukses Bill Gates di bidang
IT! Jawab : Untuk mendukung keberhasilan usaha, apa saja penunjang sukses yang
harus dimiliki oleh seseorang entrepreneur? Jelaskan! Jelaskan pula kiat sukses Bill
Gates di bidang IT! Jawab : Mempunyai kemampuan yang lebih, pengetahuan umum
atau khusus, pengalaman, dan keyakinan untuk memulai dan berjalan nya usaha .

16.

Apa saja alat pembayaran yang umumnya digunakan para nasabah Bank dalam
proses transaksi yang saudara ketahui? Bagaimana komposisi penggunaanya untuk
belanja online? Bagaimana pula untuk membayar tagihan? Jawab : internet banking,
kartu kredit, debit card, SMS banking dll . Proses pembayaran tagihannya dilakukan
dengan cara para nasabah harus membayar atau menabung atau mengisi ualang
sejumlah uang sesuai dengan ketentuan setiap bulannya beserta dengan bunganya
masing-masing
17. Bagaimana indicator perbankan yang Saudara ketahui? Apa yang dimaksud dengan
lembaga keuangan mikro? Bagaimana komposisi kepemilikan produk-produk
perbankan oleh konsumen kelas menengah yang Saudara ketahui? Jawab : Indikator
Perbankan adalah kinerja perbankan yang dihitung selama setahun.
LembagaLembaga 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
tipatiap kategori usaha tersebut! Jawab :
i. Usaha perseroan
Keuntungannya mudah dibuat dan mudah dibubarkan, seluruh laba
dapat di tahan pemilik, kelemahannya semua hutang jadi tanggung
jawab pemilik
ii. Persekutuan
Keuntungannya mudah dibuat, sumber investasi, kelemahannya
rentan terhadap konflik pribadi
19. Jelaskan bentuk kepemilikan bisnis yang saudara ketahui terkait struktur, peraturan
dan control kepemilikan, pertimbangan pajak, pertanggunga jawaban, dan kondisi
pembukaan maupun penghentian bisnis tersebut! Jawab :
Meringankan
Pembukaan dan
Pengehentian

Struktur

Peraturan
dan
Kontrol
kepemilikan

Pertanggung
Jawaban

Pemilikan
Tunggal

Pemilik mengontrol
penuh

Pemilik
Mudah
Bertanggunga dibubarkan
jawab penuh dibuat
terhadap
utang

Perkumpulan
Umum

Dua atau tiga pemiik

Hubungan
Terbatas

Dua
lebih

Aset
pribadi
dari
partner
operasi
memiliki risiko
dari kreditor
bisnis
Partner
tertentu hanya
brtanggng
jawab

atau

dan

Mudah
untuk
dibuat
namun susah untuk
dibubarkan

Sama dengan hubungan
pada umunya

terhadap
investasi
20. Jelaskan perbedaan karakteristik ekonomi baru dibandingkan dengan ekonomi
lama! Jawab :
Karakteristik

Ekonomi Lama

Ekonomi Baru

Keuntungan Kompetitif

Bergantung pada asset fisik

Berdasar asset intelektual

Strategi Keuangan

Profit dimaksimalkan dengan Profit dimaksimalkan dengan
mengontrol harga
menambah nilai barang dan
jasa

Teknologi

Teknologi Mekanis

Teknologi Informasi

Kekuatan Kerja

Kemampuan spesifik kerja

Kemampuan
yabngdiubah
dan pelajaran jangka panjang

Geografi

Firma-firma berlokasi dekat Firma-firma berlokasi dekat
sumber untuk mengurangi kolaboraor
dengan
biaya
competitor untuk menaikkan
inovasi

Modal

Pembiayaan utang

Modal Usaha

Komunikasi dengan
pelanggan

Media masa

Potanganpotangan,

media

personal

BAB 5
BAB 6
1. Kegiatan pemasaran harus menghasilkan win-win solution. Jelaskan apa yang
dimaksud dengan pernyataan ini. Beri contoh pada bisnis yang riil! Jawab : Contoh
lain adalah dalam sebuahtransaksi jual beli, si penjual kalau bisa akan menjual
produk dengan harga setinggi-tingginya. Sedang si pembeli akan berusaha membeli
produk dengan harga serendah-rendahnya (bahkan kalau bisa gratis, gak perlu bayar.
2. Jika anda produsen suatu produk, strategi pemasaran apa yang akan anda lakukan
untuk memrnanhkan persaingan yang semakin ketat? Beri contoh produk dan
strategi riil ! Jawab : Strategis dmna mengutamakan total kuliatas yg efektif , efisien ,
dan tepat, ran juga strategi pelayanan dan kepuasan pelanggan

3. Pemasaran berorientasi pada kepuasan pelanggan. Menurut anda apakah semua
pelanggan perlu dipertahankan ? Jika ya, mengapa ? Jika tidak, pelanggan seperti apa
yang tidak perlu di pertahankan? Jawab : Tidak juga , karena ada pelanggan yg tidak
serius dengan transaksi, pelanggan seperti ini hanya menghambat jalur transaksi kita
dengan pelanggan lain
4. Buatlah contoh kalimat iklan yang menarik atau jargon yang earcatching bagi bisnis
sebuah restoran ! Jawab :
5. Jika anda memiliki bisnis pakaian, coba jelaskan segmentasi pasar yang mana yang
akan anda pilih dan mengapa ? Jawab : Anak remaja hingga dewasa, karena dallam
hal fashion mereka lebih tertarik dan pasarnya pun tidak habis habis
6. Seandainya andaprodusen sebuah merek minuman, coba berikan contoh bagaimana
anda memodifikasi produk anda agar tetap menjadi produk terdepan ! Jawab :
dilihat dari kebutuhan konsumen, butuh minuman soda, teh atau kopi, biasanya ini
sangat berefek
7. Buatlah analisis SWOT dari usaha impian anda di masa depan !
8. Diapa pesaing terberat dari usaha anda itu ? Mengapa ? Jawab : sesama produk
fashion yang lebih menawarkan fashion yang banyak, dengan berbagai aksesoris .
Karena biasanya mereka memiliki tempat yang unik dan konsumen senang datang ke
tempat yang nyaman dan banyak pilihan.
9. Bagaimana strategi mendapatkan pelanggan bagi bisnis anda tersebut ? Jawab :
dengan berbagai iklan, menawarkan kelebihan dari produk
10. Sebutjan contoh produk yang booming saat ini dan menurut anda apa yang
menyebabkan produk tersebut berhasil merebut perhatian konsumen ? Jawab :
Produk fashion, dan caffe
Fashion : karena hampir semua kalangan menyukai fashion yang tiap tahunnya aatau
bahkan tiap bulannya berbeda
Cafe : karena banyak varian berbeda, dan rata rata anak muda membutuhkan
tempat nongkrong yg harga makanan tidak pesat dan tempat nyaman.

BAB 7
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?
Jawab : Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak

dibidangkeuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga
deposito ialah Lembaga keuangan yang menghimpun dan secara langsung dari
masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits) misalnya giro, tabungan atau
deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus, sedangkan
lembaga non-deposito adalah Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat
kontraktual (contractual institutions) yaitu menarik dana dari masyarakat dengan
menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian
misalnya polis asuransi, program pensiun.
2. Apa yang dimaksud dengan elektronik banking? Beri contoh kartu apa saja yang bisa
digunakan pada media tersebut. Jawab :

Kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran dan transaksi lainnya melalui
internet dengan website milik bank dengan adanya keamanan.
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan modal, modal tetap, modal kerja dan modal
oeprasional? Beri contoh aplikasi dari modal-modal tersebut ! Jawab : modal adalah
sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu
pekerjaan. Modal tetap adalah fixed capital yaitumodal perusahaan yang tertanam

dalam harta tetap, hak paten, dan muhibah (goodwill), tanah dan mesin-mesin, serta
saham dan surat berharga lainnya. Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar
terhadap hutang jangka pendek. Modal operasional adalah modal yang harus
dimiliki untuk bisa melakuan kegiatan produksi.
4. Untuk membangun suatu bisnis kita dapat memperoleh modal usaha dari mana saja
? Jelaskan keuntungan dan kerugian bila menggunakan sumber pendanaan tersebut
! Jawab : jika dana pribadi keuntungannya bebas mengalokasikan dana dan
kerugiannya jika pribadi bila rugi harus menanggung sendiri.
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi, sistem informasi akuntansi, akuntansi
manajerial, sistem akuntansi keuangan dan auditing ? Jawab : akuntansi ialah proses
pencatatan, penjabaran , proses mengklarifikasi, mengolah suatu data atau transaksi
untuk pengambilan keputusan . Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen
organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan
mengkomunikasikan informasifinansial dan pengambilan keputusan yang relevan
bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi manajerial ialah sistem
akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk
manajer atau manajemen dalam suatu organisasi. Auditing ialah suatu proses untuk
memperoleh dan menilai bukti bukti secara objektif .

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan keuangan, neraca, aktiva lancar , aktiva
tetap, aktiva tak berwujud, pasiva dan modal sendiri? Jawab : laporan keuangan
ialah catatan laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntans yang
dapat digunakan untuk gambaran kinerja perusahaan . Neraca ialah salah satu bagian
dari laporan keuangan suatu entitas bisnis/ perusahaan yang di dalamnya terdapat informasi
mengenai aktiva, kewajiban, serta ekuitas pemegang saham pada akhir periode akuntansi
perusahaan tersebut. Aktiva lancar ialahhh jenis aset yang bisa digunakan untuk jangka
waktu dekat. Aktiva tetap ialah aset yang bisa digunakan untuk jangka waktu panjang .
Aktiva tak berwujud aset yang teridentifikasi tanpa ada wujud fisiknya seperti hak-hak .
Modal sendiri ialah investasi yang di lakukan oleh pemilik perusahaan itu sendiri .

7. Jelaskan apa yang dimaksud profitabilitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas! Rasio
apa saja yang terdapat pada tiap tiap item tersebut?bagaimana proses kalkulasi
masing-masing? Jawab : profitabilitas adalah suatu ukuran dalam persentase yang
digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang
dapat diterima. rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah
perusahaan dalam periode tertentu. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. rasio yang menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya.
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban .
Rasio yang menunjukkan besarnya aktiva sebuah perusahaan didanai dengan utang .

8. Seorang enterpreneur akan selalu mendasarkan proses bisnisnya pada titik impas
yang minimal harus bisa dicapai. Mengapa ? Beri contoh perhitungan titik impas
pada suatu bisnis ! Bagaimana agar diperoleh keuntungan pada bisnis tersebut ?
Jawab : titik impas BEP Unit = Biaya Tetap (harga/unit – biaya variable/unit) untuk
memperoleh keuntungan harus mengenali pasar, kreatif dan inovatif, promosi
efektif dan adanya manajemen bisnis.
9. Sebutkan dan jelaskan pula macam-macam laporan arus kas ! Jawab : Aktivitasaktivitas arus kas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu

1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang
bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
2.

Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh dan melepas aktiva jangka panjang serta
investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

3. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta
komposisi, ekuitas atau modal dan pinjaman perusahaan.

10. Sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan ?
Jawab : mengambil suatu keputusan mengenai investasi, pembelanjaan dan dividen.
11. Coba jelaskan rumus bagaimana cara memperoleh keuntungan ? Jawab : koreksi
pengeluaran yang terlalu besar, koordinasikan semua keperluan, dan fokus ke
pertumbuhan bisnis .
12. Jelaskan secara singkat bagaimana cara mengelola keuangan yang baik ! Jawab : buat
anggaran bulanan, Segera bayar tagihan, buat laporan keuangan,
13. Mengapa anda membutuhkan modal dalam menjalankan sebuah bisnis ? Jelaskan
kebutuhan modal usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis yang telah
direncanakan (tabulasi kan) bagaimana cara anda memenuhi kebutuhan modal
tersebut. Jawab : karena dibutuhkan suatu produk atau pelayanan, modal bukan
hanya berbentuk uang.
14. Buatlah perkiraan neraca dan laba rugi simulasi untuk 1 tahun terhadap rencana
bisnis yang anda lakukan .
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? Jawab :

BAB 10
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?
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?
3. Apakah yang dimaksudkan dengan strategi pemikatan para pelanggan jelaskan.
4. Apa yang diharapkan dari para pelanggan dalam proses penerapan strategi pemikatan
suatu perusahaan.

5. Apakah yang dimaksudkan dengan strategi membimbing para pelanggan, Jelaskan.
6. Apa saja yang diharapkan diterapkan oleh para pengecer dalamproses membimbing
para pelanggan sehingga pelanggan tersebut punya dorongan dalam memiliki sesuatu
produk.
7. Datanglah ke pusat-pusat belanja, pelajari bagaimana para pedagang mempromosikan
produknya? Menurut Anda siapa pelanggan utama dari pedagang di pusat belanja
yangidpilih? Relevankan strategi promosi yang dipilih dengan para pelanggan tersebut?
8. Jelaskan strategi komunikasi yang bagaimana dapat secara efektif dalam memasarkan
produk-produk usaha rumahan.
9. Jelaskan strategi komunikasi yang bagaimanakah sebuah usaha rumahan bisa masuk ke
pasar global.
10. Anda buat sebuah gambar model ilustratif berbasis IT dalam mengomunikasi produk
rumahan tersebut.
JAWABAN

1. Manfaat Promosi Produk
 Menyampaikan informasi , agar konsumen mengetahui apa yang ingin
ditawarkan perusahaan tentang keberadaan produk atau program baru ,
keistimewaan produk , cara memperoleh , dan hal lainnya.
 Memosisikan produk , Agar citra produk semakin mantap tertanam dalam
benak konsumen. Contoh : promosi intensif produk di koran atau TV
membuat masyarakat familiar dengan lambang produk itu.
 Nilai tambah , promosi produk dengan imbalan diskon harga atau pemberian
hadiah beli satu gratis satu misalnya merupakan bauran promosi yang akan
memberi nilai tambah bagi produk tersebut.
 Meningkatkan penjualan . promosi merupakan salah satu cara meningkatkan
penjualan produk ke pasar. Semakin gencar promosi , semakin besar pula
konsumen yang mengetahui dan dapat membeli produk tersebut.
Strategi Promosi Produk



Strategi memikat para pelanggan , strategi promosi ini dilakukan untuk
langsung memikat pelanggan yang akan meminta produk dari pengecer.
Strategi membimbing para pelanggan , strategi promosi ini dilakukan melalui
penjual grosir atau pengecer dalam pemasaran produk untuk membimbing
para pelanggan sehingga pelanggan lebih memilih produk yang ditawarkan.

2. Promosi sangat berkaitan dengan biaya , media promosi lainnya yang tidak harus
selalu mengeluarkan biaya yaitu dengan cara memperbanyak teman. Misalkan ada
teman yang memiliki toko , kita bisa saja menitip barang pada mereka atau saya
mencoba merubah target pasar dari toko dan grosir ke warung pinggiran kota ,
dengan harapan tidak mudah terbaca oleh pemasaran langsung sang market leader.

Kemudian saya merekomendasikan toko dan grosir tersebut kepada warung-warung
kecil penyedia produk saya yang biasa belanja kesitu. Distribusipun berjalan dan saya
tidak lagi harus blusukan (masuk-masuk) ke acara warga atau mendatangi warungwarung kecil lagi di wilayah tersebut. Cukup mengirimkan produk ke toko dan grosir.
Tugas berikutnya adalah memasukkan produk tersebut ke supermarket atau mall.
Meyakinkan pihak supermarket bahwa produk ini akan laku memang tidak mudah.
Tapi akhirnya dengan data penjualan, mereka menjadi percaya bahwa produk
tersebut laku.
3. Strategi pemikatan para pelanggan adalah , strategi promosi yang dilakukan untuk
langsung memikat pelanggan yang akan meminta produk dari pengecer.
Perusahaan mempromosikan produknya secara langsung pada konsuen yang
kemudian penarikan produk dilakukan melalui jalur distribusi dengan memintanya
dari pengecer , yang kemudian meinta dari grosir , dan terakhir meminta dari pabrik.
4. Yang diharapkan dari para pelanggan dalam proses penerapan strategi pemikatan
suatu perusahaan adalah ,
 Kepuasan konsumen, diartikan sebagai suatu keadaan dimana harapan
konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima
oleh konsumen tersebut tentang kemampuan produk tersebut.
 Kualitas merek , kualitas ini akan membentuk persepsi kualitas dari suatu
produk yang dapat menetukan nilai dari produk tersebut dan berpengaruh
secara langsung kepada keputusan pembelian konsumen dan loyalitas
mereka terhadap merek.
5. Strategi membimbing para pelanggan , strategi promosi ini dilakukan melalui penjual
grosir atau pengecer dalam pemasaran produk untuk membimbing para pelanggan
sehingga pelanggan lebih memilih produk yang ditawarkan. Dalam strategi bimbing ,
pabrik membimbing produk melalui jalur distribusi , awalnya mempromosikan dan
mendistribusikannya pada grosir , yang kemudian akan mengarahkannya ke para
pengecer , dan terakhir ke para pelanggan.
6. Proses pembelian konsumen ,






Mengenali kebutuhan , konsumen akan mengenali kebutuhan nya sebelum
melakukan pembelian. Pada tahap ini promosi akan membantu pemasar
meraih minat konsumen terhadap produknya.
Mencari Informasi , setelah mengenali kebutuhannya , konsumen akan
mencari informasi terhadap produk yang dia inginkan. Pada tahap ini ,
melalui promosi pemasar dapat menawarkan ke konsumen tersebut perihal
kelebihan atau keunggulan produknya dibanding produk lain.
Evaluasi alternatif , konsumen yang telah memperoleh informasi atas
prodouk yang sama dari beberapa perusahaan akan mengevaulasi alternatif





pilihannya. Pada tahap ini , penjualan langsung oleh pemasar dengan
memperagakan kualitas dan kinerja produk akan menarik minat pembeli.
Keputusan membeli , beberapa produk terpilih akan diputuskan konsumen
untuk dibeli. Pada tahap ini , promosi penjualan dengan diskon atau tawaran
hadiah menarik lainnya akan berpengaruh terhadap keputusan membeli
konsumen.
Evaluasi pasca pembelian , konsumen akan melihat bagaimana after sales
service produk tersebut pasca pembelian. Perusahaan harus menunjukkan
teanggung jawab publiknya melalui service atas suatu produk yang telah
dibeli masyarakat. Dengan demikian akan terjadi publikasi tidak langsung dari
mulut ke mulut terhadap pelayanan pasca penjualan yang baik.

7. Faktor lokasi menjadi salah satu hal yang penting tingkat keramaian sebuah pusat
belanja atau mal, sesungguhnya promosi gencar dan berbiaya banyak, merupakan
kegiatan yang kurang efektif untuk menarik banyak pengunjung. “Sebab, promosi itu
kan sebenarnya sekadar pelengkap dari positioning pusat perbelanjaan modern.
Pengembang harus dengan jeli menetapkan: pusat perdagangannya itu menyediakan
barang seperti apa? Bagi mereka, sangat penting untuk mencari positioning yang
sangat khas ataupun sangat spesifik. Andai pusat perdagangan tersebut akan
menjadi tempat penjualan handphone dan komputer, ia harus mencari celah yang
lebih spesifik. letak pusat perdagangan modern pun mesti mudah dijangkau
transportasi umum. “Jangkauan transportasi umum sangat penting. Sebab, sebagian
besar pembeli atau pengunjung pusat perdagangan modern adalah para pedagang
yang tentunya lebih banyak menggunakan transportasi umum—lain dengan pusat
perbelanjaan modern atau mal yang pengunjungnya banyak dari strata ekonomi A-B
dan menggunakan kendaraan pribadi.
8. Strategi komunikasi yang secara efektif dalam memasarkan produk usaha rumahan ,






mempromosikannya dari mulut ke mulut. Cara yang mudah, murah dan
sangat efektif ini bisa dimulai dengan menginformasikan keberadaan bisnis
Anda kepada keluarga besar Anda, para tetangga sekitar, maupun temanteman dekat. Perkenalkan produk atau jasa Anda, disaat ada acara kumpul
keluarga, atau pada waktu kegiatan arisan rutin
menggunakan media iklan untuk menarik minat konsumen. Meskipun bisnis
Anda terbilang kecil, dan hanya dilakukan di rumah. Tapi promosi dengan
menggunakan media iklan, cukup penting untuk menarik minat konsumen.
Untuk meminimalkan biaya, Anda bisa memilih promosi dengan memasang
spanduk, banner, atau neon box di depan rumah Anda. Tuliskan nama usaha
dan produk-produk yang Anda tawarkan di media tersebut.
memanfaatkan internet untuk membantu pemasaran produk. Kebanyakan
pelaku usaha rumahan mengaku dirinya gaptek (gagap teknologi) dan tidak
mau belajar internet marketing. Padahal untuk memenangkan persaingan
pasar, Anda pun harus selalu inovatif mengikuti perkembangan pasar.

Cobalah untuk memperluas jangkauan pasar, dengan memasarkan produk
rumahan secara online. Misalnya saja dengan membuat website, blog, atau
memanfaatkan jejaring sosial seperti facebook dan twitter.
 membuka kerjasama keagen atau reseller produk. Ajak beberapa konsumen
yang cukup potensial, untuk menjadi agen atau reseller produk Anda. Berikan
potongan harga tertentu atau prosentase pembagian untung yang cukup
menarik, pada konsumen yang ingin membantu pemasaran produk Anda.
9. Strategi komunikasi , sebuah usaha rumahan bisa masuk ke pasar global.
 Buat Rencana Sebelum Memulai Usaha


Jadikan rencana usaha anda sebagai arahan, jangan sampai menjadi
penghalang. Karena usaha memerlukan rencana yang matang, namun jangan
sampai anda terlalu banyak berencana tapi tidak segera menjalankanya.
Rencanakan dengan matang tentang apa (yang akan dijadikan usaha) ,
bagaimana (usaha anda dijalankan), siapa (yang menjadi target usaha), di
mana (anda menjalankan usaha), dan kapan (usaha anda dijalankan).



Kelola Modal Dengan Sebaik-baiknya
Karena ini usaha rumahan, maka modal usaha biasanya berasal dari modal
pribadi. Kalaupun ada investor yang menanam modal, biasanya itu dalam
ukuran kecil ataupun terbatas. Anda harus cermat dalam mengelolanya,
karena itu akan berpengaruh dalam usaha anda kedepanya. Cek secara
berkala/tiap hari, buat pembukuan tentang pengeluaran dan pemasukan.



Minimalisir Pengeluaran
Hindari biaya pengeluaran yang tidak perlu, karena berhemat adalah cara
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selalu cari suplier yang
menawarkan harga paling ringan. Jika tidak mampu membeli secara tunai,
beranikan untuk berkredit.



Cek Laba Tunai
Ini untuk memastikan bahwa laba yang anda tulis dalam pembukuan adalah
nyata. Karena belum tentu apa yang anda tulis di dalam pembukuan sama
dengan yang anda peroleh. Karena biasanya laba yang anda tulis masih ada
yang dalam bentuk piutang.



Beri Kepuasan Pelanggan
Pelanggan adalah aset terbesar usaha anda, maka layani pelanggan dengan
sebaik-baiknya. Jangan buat pelanggan kecewa.



Pelayanan Ekstra Kepada Pelanggan Produktif
Walaupun semua pelanggan adalah raja, namun ada baiknya beri pelayanan
ekstra kepada pelanggan yang memberikan laba banyak. Tanpa
menyampingkan pelanggan yang lain tentunya.



Beriklan Dengan Tepat
Promosikan usaha anda secara tepat sasaran, jangan asal berpromosi karena
promosi juga membutuhkan biaya. Ini berpengaruh di dalam pengeluaran
usaha, dan nantinya akan berdampak ke laba. Promosi sangat penting, tapi
alangkah baiknya tepat sasaran.



Teman Jadikan Ajang beriklan
Koneksi atau teman bisa dijadikan orang yang bisa mengembangkan usaha
anda. Tentunya dalam hal ini lewat cara mulut ke mulut, karena teman anda
pasti mempunyi teman yang lain, teman yang lain juga mempunyai teman
yang lainya lagi, begitu seterusnya.



Lakukan Semua Dengan Hati
Semua yang dilakukan dengan hati pastinya akan mendapatkan hasil yang
lebih baik.
Itulah beberapa strategi dalam merintis usaha rumahan, dan yang perlu anda
tekankan adalah bahwa anda bos dalam usaha tersebut. Jadi, maju atau
tidaknya usaha adalah berkat diri anda sendiri. Selamat mencoba, dan
semoga usaha anda berkembang sesuai yang diinginkan.

10.

BAB 11
1. Perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan, apa manfaat perencanaan SDM
bagi usaha-usaha yang baru berdiri, sedang berjalan atau sedang mengalami krisis?Jawab:
Perencanaan SDM sejak baru berdiri pun harus dilakukan atau direncanakan dengan

matang, karena mereka yang akan mengelola asset, produk serta melayani konsumen.
Sehingga nyawa atau kehidupan tergantung kepada mereka.
2. Pengembangan karier sangat penting baik bagi perusahaan mau pun bagi karyawan. Siapa
sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap pengembangan karier karyawan dan
mengapa hal ini menjadi isu strategis di perusahaan?
Jawab:
Pengembangan karier merupakan tanggung jawab HRD. Seangkan yang menjadi isu strategis
dari career planning (focus pada individu), adalah:
1) Mengidentifikasi minat dan kemampuan diri.
2) Rencana dan tujuan karier individu.
3) Menyampaikan pengembangan kepada para atasan.
4) Menguji berbagai jalur pilihan karier yang ada dalam organisasi ataupun di luar
organisasi.
5) Berpartisipasi dalam pelatihan dan kesempatan pengembangan.
3. Apakah Manajemen Talenta diperlukan perusahaan? Apa manfaat yang dapat diperoleh
dari manajemen Talenta? Bagaimana sebuah bisnis dapat melakukannya?
Jawab:
Talenta atau bakat adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan kinerja yang baik,
yang muncul terus0menerus dan dibawa sejak lahir. Oleh karena, talenta harus diasah untuk
mempertajam kemampuannya.
Manfaat bagi perusahaan tentunya bagian-bagian dari organisasi perusahaan dapat berjalan
dengan baik dan maksimal karena berada di tangan-tangan orang tepat untuk
mengelolanya.
Sebuah bisnis dapat melakukannya dengan langkah langkah sebagai berikut:
1) Identifikasi kecenderungan (prefensi) bakat dan minat masing-masing individu.
2) Setelah mengetahui bakat dan minat setiap individu, perusahaan dapat memberikan job
assignment yang sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut.
3) Perform bakat seseorang dipetakan dalam octagonal, di mana sumbu X menggambarkan
talent fit dan sumbu Y menggambarkan performance. Selanjutnya, octagonal tersebut
dikelompokkan dalam empat kuadran, saitu: Star, Good Performer, Problem Employee dan
Difficult People.
4. Mengapa perusahaan perlu menerapkan total quality management (TQM)? Bagaimana
sebaiknya implementasi total quality management (TQM) di perusahaaan? Jawab : Karena
TQM dapat mengingkatkan kepuasan pelanggan dengan memotivasi karyawan untuk
memberikan pelayanan yang baik.

Cara mengimplementasikan TQM di perusahaan antara lain dengan menekankan
pelaksanaan pekerjaan secara kolektif dan lintas fungsional, membuka peluang untuk
pelatihan karyawan, kepuasan pelanggan dan mutu disbanding penekanan yang bersifat
tradisional dan individualism, krarki dan keuntungan.
5. Di Indonesia begitu banyak orang yang berpendidikan tinggi, akan tetapi sebagian besar
perusahaan Indonesia dimiliki pihak asing. Coba analisis apa sebabnya dan apa kaitannya
dengan kualitas SDM di Indonesia?Jawab: Karena orang Indonesia itu memiliki pola piker
“cepat lulus, cepat kerja”. Jadi orang Indonesia hanya “berfikir untuk bekerja”. Sedangkan
orang asing “berfikir untuk menciptakan usaha”.
6. Menurut Anda bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia?
Jawab : Untuk meningkatkat kualisat SDM Indonesia tentunya dengan diberikan pengertian
dan seminar-seminar yang bersifat missal. Masyarakat diberikan pengertian sesederhana
mungkin agar mereka mengerti bahwa “cepat lulus, cepat kerja” adalah pemikiran yang
kurang ideal, tapi berusahalah mendirikann suatu usaha atau bisnis, meskipun sedang atau
masih menempuh pendidikan.
7. Sipakah figure orang Indonesia yang Anda idolakan dan menurut Anda apakah yang
bersangkutan asset bagi bangsa ini? Mengapa?Jawab : Chairu Tanjung adalah seorang sosok
Entrepreneur yang sangat hebat menurut saya, hampir berbagai media ia pua punya antara
lain media cetak dan elektronik. Beliau memiliki hati nurani sehingga telah mendirikan CT.
Foundation di Medan Sumatera Utara untuk mengurus korban Tsunami Aceh 2014.
8. Siapakah orang Indonesia yang di akuidi mata internasional karena kualitas dan
intelektualnya? Bagi anda apakah figure ini member motivasi untuk terus meningkatkan
SDM kita? Jawab : Sosok Indosia yang dikenal dimata Internasional adalah Ir. Habibie, beliau
cerdas karena satu-satunya orang Indonesia yang dapat merancang pesawat terbang. Beliau
memotivasi saya karena orang Indonesia bisa, tunjukan dan lakukan.
9. Andaikan Anda seorang manajer personalia, orang seperti apa yang akan Anda rekrut ke
dalam perusahaan? Jawab :
Yang dipertimbangkan dalam rekruitmen adalah:
1) Kapabilitas (Capability), yaitu kemampuan nalar, cara berpikir sistemasi dan kecerdasan
seseorang. Hal ini dapat dilihat dari tes kemampuan dan ijazahnya.
2) Kapasitas (Capacity), yaitu kemampuan mengatasi masalah, menghadapi beban kerja
tinggi (stress), menyelesaikan konflik dan membuat prioritas kerja. Dapat diketahui saat
sedang wawancara tentang pengalaman di tempat kerja sebelumnya di sekolah atau di
rumah.
3) Karakter (character), yaitu watak, sikap, sopan santun atau cara mengendalikan emosi.
Dipengaruhi oleh nilai-nilai lingkungan keluarga dan pergaulan.
4) Kredibilitas (Credibility), yaitu sikap dapat dipercaya, kokoh menjaga rahasia perusahaan,
dapat mengemban tugas berat sekalipun dengan baik.

5) Kreatif (Creativity), yaitu kreatif dalam menyelesaikan tugas, memiliki inisiatif dalam
pengembangan ide dan penyelesaian masalah/tugas.
6) Kompatibel (Compatibility), yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain.
7) Komitmen (Commitment), yaitu kesungguhan dalam menyelesaikan tugas dan keinginan
untuk memajukan perusahaan.
10. Karena tidak ada orang yang sempurna, kekurangan seperti apa yang bisa ditoleransi
dari sifat seseorang sehingga perusahaan masih bisa berkembang? Jawab:
Kekurangan yang dapat ditoleransi:
1) Hasil tidak sesuai dengan harapan.
2) Biaya lebih besar dibandingkan dengan rekrutmen secara internal.
3) Tabiat jelek dari luar perusahaan dapat terbawa ke dalam perusahaan.
4) Waktu orientasinya agak panjang.
11. Baimanakah cara mempertahankan orang-orang yang berkinerja unggul di dalam
perusahaan?Jawab: Dengan evaluasi kerja adalah evaluasi atas prestasi kerja karyawan
dengan membandingkan antara hasil nyata dan keluaran (output) yang diharapkan.
Sehingga dengan adanya evaluasi kita dapat mengetatahui kekurangan dan kelebihan dari
haryawan kita, jika yang mempunyai kekurangan maka kita berikan pelatihan kembalui atau
berikan evalulasi agar keninerjanya kembali baik.
12. Apa yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan?
Metode apa yang Anda gunakan seandainya Anda seorang pemimpin perusahaan?Jawab:
Dengan evaluasi kerja adalah evaluasi atas prestasi kerja karyawan dengan membandingkan
antara hasil nyata dan keluaran (output) yang diharapkan. Sehingga dengan adanya evaluasi
kita dapat mengetatahui kekurangan dan kelebihan dari haryawan kita, jika yang
mempunyai kekurangan maka kita berikan pelatihan kembalui atau berikan evalulasi agar
keninerjanya kembali baik.
Jika saya menjdai seorang pemimpin saya akan menalankan metode evalusi kerja tersebut
karena berguna untuk memaksimalkan kinerja para karyawan agar pelayanan terhadap
konsumen terus meningkat, sehingga konsumen akan merasa puas dan akan menjadi
pelanggan.
13. Apa perbedaan career planning dan career management? Jelaskan! Jawab : Planning
merupakan pengarahan perjalan karier seorang karyawan oleh individu. Sedangkan Carrer
Managemen adalah upaya yang dilakukan oleh seorang HRD untuk memberikan proses
pelatihan , evaluasi kerja, dipromosikan, menempati posisi-posisi tertentu di perusahaan
sesuai dengan kompetensi, kapabilitas dan prestasi yang telah ditunjukkan karyawan
tersebut.
14. Jika Anda menemukan sekumpulan orang-orang bertalenta, kebijakan seperti apa yang
akan Anda terapkan untuk merekrut orang-orang bertalenta tersebut?

Jawab:mempekerjakan orang-orang bertalentan tentunya itu harus. Karena talenta adalah
kemampuan seseorang untuk menghasilkan kinerja yang baik, yang muncul terus menerus
dan dibawa sejak lahir. Oleh sebab itu talenta harus dikembangkan atau diasah demi
mempertajam kemampuannya.
15. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang dimensi kualitas pelayanan dan Total Quality
Service!
Jawab:
TQS dapat di definisikan: Total, (keseluruhan), Quality (kualitas, derajat atau tingkat
keunggulan abran atau jasa dan Service (pelayanan). Jadi Total Qualitas adalah hasis dari
Kualitas manajemen (TQM). Dimana konsep dari TQM tercapai dan konsumen tersa puas
denga pelayan yang diberikan. TQS adalah upaya untuk memberikan pelayanan yang baik.

BAB 13
1. Organisasi dibentuk karena ada kesamaan kepentingan, dan mempermudah mencapai
tujuan. Apa maksud pernyataan tersebut?
Jawaban :
Maksudnya adalah tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan
titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan , tujuan juga menggambarkan tentang apa yang
harus dicapai.
2. Struktur Organisasi terutama ditentukan oleh : Tujuan , Misi , dan Strategi Organisasi.
Mengapa demikian? Jelaskan!
Jawaban :
Struktur Organisasi tersebut tidak berdiri – sendiri akan tetapi saling kait atau saling
berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pentingnya organisasi
ditunjukkan dengan seseorang tidak akan bisa mencapai tujuan yang telah menjadi visi dan
misinya jika hanya sendirian.
3. Mengapa tim-tim kerja di perusahaan perlu dibentuk? Bagaimana cara mengembangkan
tim-tim yang telah dibentuk agar menjadi efektif?
Jawaban :
Agar berhasil kebutuhan tim harus dirancang dengan sangat hati-hati seperti semua bagian
lain dari struktur organisasi. Menetapkan ukuran dari tim adalah salah satu keputusan yang
paling penting. Untuk ukuran dari tiap tim , empat sampai enam orang biasanya merupakan
ukuran yang efektif.
4. Mengapa perusahaan perlu melakukan Merger? Mengapa Merger perusahaan dapat
bersifat defensif atau ofensif?
Jawaban :
Merger adalah upaya suatu institusi bisnis untuk menggabungkan dua atau lebih perusahaan
ke dalam satu perusahaan baru.
Merger dapat bersifat ofensif atau defensive sesuai tujuan organisasi. Motivasi merger dari
beberapa perusahaan antara lain untuk kebutuhan bertahan hidup , melindungi diri dari

perusahaan yang lebih kuat , diversifikasi atau memperoleh keuntungan dalam posisi pasar,
keunggulan teknologi , kekuatan keuangan , ataupun dalam talenta manajemen.
5. Organisasi apa yang Anda ikuti saat ini ? Apa alasan Anda bergabung dengan organisasi
tersebut?
Jawaban : Tidak ada
6. Coba gambarkan struktur organisasi Anda.
Jawaban : Tidak ada
7. Berikan contoh kegiatan yang biasa dilakukan organisasi Anda. Bagaimana kerja sama tim di
dalamnya? Jelaskan pembagian kerjanya.
Jawaban : Tidak ada
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!
Jawaban :
menentukan fakta-fakta dalam situasi tersebut, membedakan fakta-fakta dari opini belaka,
adalah hal yang sangat penting. Perbedaan persepsi dalam bagaimana seseorang mengalami
dan memahami situasi dapat menyebabkan banyak perbedaan etis. Sebuah penilaian etis
yang dibuat berdasarkan penentuan yang cermat atas fakta-fakta yang ada merupakan
sebuah penilaian etis yang lebih masuk akal daripada penilaian yang dibuat tanpa fakta.
Seseorang yang bertindak sesuai dengan pertimbangan yang cermat akan fakta telah
bertindak dalam cara yang lebih bertanggung jawab secara etis daripada orang yang
bertindak tanpa pertimbangan yang mendalam.
9. Seandainya Anda menjadi ketua organisasi kemahasiswaan, jelaskan wewenang apa saja
yang akan Anda delegasikan dan mengapa?
Jawaban :
 Manajemen baru dikatakan ada , jika ada pembagian wewenang dan
pembagian kerja.
 Menciptakan ikatan , hubungan formal , dan kerja sama antara atasan
dengan bawahan.
 Menciptakan terjadinya proses manajemen.
 Membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam suatu orginasasi.
 Tanpa pendelegasian tidak aka nada pimpinan dan bawahan.

10. Jelaskan manfaat kerja sama tim yang Anda lakukan bagi organisasi Anda dan bagi Anda
pribadi?
Jawab :
Sebuah tim tidak akan mencapai sebuah target jika masing-masing anggotanya berebut
untuk menjadi yang terbaik, dalam tim tentunya ego masing-masing anggota harus
dikesampingkan agar terciptanya sebuah persatuan untuk mencapai target yang diinginkan.
Dalam sebuah tim diperlukan satu orang pemimpin yang mampu membimbing rekan-

rekannya dengan baik. Tentunya dibutuhkan pemimpin yang tegas, mampu membimbing
rekan-rekannya dan punya rasa setia kawan yang tinggi. Tim terbentuk karena adanya
sebuah visi misi dan tujuan yang sama untuk mencapai sebuah target. Disini juga anggota
sebuah tim tentunya memiliki berbagai latar belakang keahlian yang menjalin kerja sama
untuk mencapai target yang telah ditentukan. Selain memiliki kesatuan tujuan, dengan
adanya tim pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Tim terbentuk karena didasari oleh
faktor “pemikiran dua orang/lebih akan lebih baik dibanding pemikiran satu orang”.
11. Apa kelemahan tim Anda tersebut ? Coba Analisis!
Jawaban :
 Tim kerja memungkinkan terjadinya groupthink. Groupthink merupakan fenomena
untuk mengikuti consensus dari mayoritas anggota tim mengalahkan pendapat
minoritas yang mungkin saja lebih benar.
 Memungkinkan terjadinya free rider. Mereka yang tidak memberikan kontribusi
secara nyata, namun karena bergabung dengan tim maka dia mendapat imbalan
atau balas jasa yang sama baiknya
 Memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Hal ini memungkinkan jika
tidak dicapai consensus antara anggota tim. Dengan begitu, tanpa adanya kerjasama
yang baik, tim kerja bisa saja tidak menghasilkan apa-apa dan memungkinkan
terjadinya sinergi yang negative.
 Adanya agenda-agenda tersembunyi. Dalam tim bisa saja ada anggaota tim
mempunyai tujuan-tujuan khusus yang belum tentu sejalan dengan anggota tim
secara keseluruhan. Adanya agenda tersembunyi dari anggota tim ini tentu saja akan
mengganggu kinerja secara keseluruhan.
12. Jelaskan contoh kasus merger perusahaan yang saudara ketahui!
Jawaban :
Kasus merger yang terjadi di Indonesia adalah rencana merger esia , produk CDMA PT.
Bakrie dan flexi produk PT. Telkomsel , mengalami kendala yaitu flexi yang statusnya belum
menjadi perseroan terbatas , saat ini Telkom sedang melakukan langkah-langkah merger
spin off atau pelepasan Telkom flexi untuk di jadikan sebuah perseroan terbatas.
13. Analisis keuntungan dan kerugian merger tersebut!
Jawaban :
 Keuntungan , Pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah
disbanding pengambilalihan yang lain.
 Kerugian , Dibandingkan akusisi merger memiliki beberapa kekurangan, persetujuan
dari para pemegang saham masing-masing perusahaan , sedangkan untuk
mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama.
14. Apabila Anda seorang direktur, bagaimana langkah Anda agar sukses di perusahaan Anda
berjalan dengan baik?
Jawaban :
1. Punya rencana bisnis

Anda tak akan bisa melakukan apapun tanpa sebuah rencana. Menyusunnya merupakan
salah satu bagian penting jika Anda ingin sukses berbisnis. Berencana akan membuat Anda
siap menghadapi situasi bisnis terbaik bahkan yang terburuk sekalipun.
2. Tentukan target bisnis
Pernahkan Anda menggerutu karena mendapat pekerjaan dari bos hingga larut malam? Jika
Anda pernah mengeluh, maka tak ada alasan untuk melakukan hal serupa agar bisa berhasil
dalam bisnis.
Menentukan target akan membantu Anda menemukan arah dan mengerahkan semua
kemampuan dan kekuatan untuk mencapainya.
3. Berhubungan baik dengan orang lain
Sebuah bisnis dapat bertahan jika Anda memiliki citra dan hubungan yang baik dengan
karyawan, konsumen dan rekan usaha.
Agar sukses dalam berbisnis, Anda harus terlihat kuat dan memiliki kemampuan
interpersonal yang kuat. Artinya Anda harus menyingkirkan ego Anda agar bisa sukses
berbisnis. Kesan yang baik tak akan habis dimakan waktu.
4. Pisahkan kehidupan kerja dan pribadi
Untuk mencapai keberhasilan berbisnis, Anda butuh orang-orang yang memang ahli di
bidangnya. Jangan ajak orang yang tidak kompeten, hanya karena dia adalah teman atau
kerabat Anda.
Hal tersebut akan mengganggu komunikasi bisnis di kantor. Jadi pisahkan kehidupan
profesional dan pribadi Anda.
5. Bersikaplah sebagai entrepreneur daripada sebagai pegawai
Keberhasilan dalam bisnis tak semudah itu diperoleh dengan hanya dengan membanting
tulang sepanjang hari bahkan malam. Bekerja keras hanya merupakan salah satu aspek yang
harus dilakukan.
Salah satu kemampuan yang harus diasah adalah cara merekrut orang dan membuatnya
mampu bekerja. Ingat, cara terbaik untuk sukses bukan dengan mengetahui apa yang bisa
dikerjakan sendiri, tapi bagaimana orang lain mengerjakannya untuk Anda.
6. Jangan takut untuk maju
Dalam berbisnis, akan banyak situasi sulit yang harus dihadapi. Jika dalam satu kondisi Anda
harus memecat karyawan, jangan ragu-ragu melakukannya.
Namun, aksi pemecatan tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang kuat. Menjadi
sukses berarti menyingkirkan hal-hal yang mengganggu jalan Anda.

7. Jadi panutan
Jangan salahkan karyawan yang telat saat Anda pun tak datang tepat waktu ke kantor.
Bersikaplah dengan baik agar bisa menjadi contoh orang lain. Dengan menjadi panutan bagi
orang lain, maka jalan Anda menuju sukses akan lebih mulus.
8. Harus punya `Plan B`
Tak semua di dunia bisnis dapat berjalan sesuai rencana. Dengan begitu Anda harus selalu
punya alternatif lain untuk tujuan yang sama.
Saat Anda mengalami kondisi sulit dalam bisnis, rencana-rencana cadangan tersebut akan
membantu Anda keluar dari ancaman gulung tikar.
9. Bertindak bijak dalam mengelola uang perusahaan
Tak ada satu pun orang boros yang bisa jadi kaya. Jika Anda ingin sukses dalam berbisnis dan
menjadi kaya, berinvestasilah dengan bijak. Kembangkan rencana pembiayaan yang dapat
membuat pengeluaran bisnis Anda lebih terarah.
10. Bekerja keras
Hal ini tentu bukan langkah aneh yang harus dilakukan dalam mencapai kesuksesan
berbisnis. Persiapkan apapun yang Anda butuhkan lalu bekerja keras untuk mewujudkan
semua tujuan bisnis Anda.
15. Jelaskan karakteristik tim yang efektif dan beri contoh aplikasinya.
Jawaban :
Tim adalah suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang berinteraksi dan
mengoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki tiga komponen.
Pertama, dibutuhkan dua orang atau lebih. Kedua, orang – orang dalam sebuah tim memiliki
interaksi regular. Ketiga, orang – orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama.
Secara umum, ketika ukuran tim meningkat, akan lebih sulit bagi setiap anggota untuk dapat
saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Ukuran kelompok mengusulkan hal
hal berikut ini :
1. Tim kecil ( 2 sampai 4 anggota ) menunjukan lebih banyak persetujuan, mengajukan lebih
banyak pertanyaan, dan bertukar lebih banyak opini. Merek cenderung bersikap informaldan
tidak banyak menuntut pemimpin.
2. Tim besar cenderung memiliki lebih banyak perselisihan pendapat dan perbedaan opini.
Karena kurangnya kepuasan dihubungkan dengan tugas yang dispesialisasikan serta
komunikasi yang buruk, para anggota tim memiliki sedikit kesempatan untuk berpatisipasi
dan merasakan keakraban kelompok.
b. Peran Anggota

Dalam tim – tim yang sukses syarat kinerja tugas dan kepuasan social dipenuhi oleh
munculnya dua jenis peran yaitu spesialis tugas dan sosioemosional.
Orang – orang yang memainkan peran spesialis tugas menghabiskan waktu dan energi untuk
membantu tim meraih tujuannya. Mereka sering memperlihatkan perilaku – perilaku berikut
:
Memprakarsai ide
Memberikan opini
Mencari informasi
Meringkas
Memberi semangat
Orang – orang yang menggunakan peran sosioemosional mendukung kebutuhan emosional
para anggota tim dan membantu menguatkan kesatuan social. Mereka memperlihatkan
perilaku – perilaku berikut :
Mendorong
Berpadu
Mengurangi Ketegangan
Mengikuti
Berkompromi
1.3 PROSES TIM
a. Tingkat Perkembangan Tim
Pembentukan. Tingkat pembentukan adalah periode orientasi dan perkenalan. Selama tigkat
pembentukan ini, pemimpin tim harus memberikan waktu bgi para anggota untuk mengenal
satu sama lain dan mendorong mereka terlibat dalam diskusi informal dan social.
Prahara. Selam tingkat prahara kepribadian individual muncul. Tingkat ini ditandai oleh
konflik dan perselisihan pendapat.
Penetuan norma. Selama tingkat penentuan norma, konflik konflik diselesaikan, dan
keharmonisan serta kesatuan tim muncul. konsensus terwujud pada siapa yang memiliki
kekuasaan, siapa pemimpinnya, dan peran – perab para anggota.
Pelaksanaan. Selama tingkat pelaksanaan, penekanan utama ada pada pemecahan masalah
dan penyelesaian tugas yang diberikan. Selama tingkat ini pemimpin harus berkonsentrasi
terhadap pelaksanaan kinerja tugas yang tinggi. Spesialis sosioemosional dan spesialis tugas
harus memberikan kontribusi.
Pembubaran. Tingkat pembubaran muncul dalam komite, angkatan tugas, dan tim yang
memiliki tugas yang terbatas untuk dikerjakan dan dibubarkan setelahnya. Pada saat ini,
pemimpin mungkin berharap untuk memberitahukan pembubaran tim dengan suatu ritual
atau upacara, barangkali memberikan piagam dan penghargaan untuk menandakan
penutupan dan kelengkapan.
b. Kekompakan Tim
Kekompakan tim didefinisikan sebagai sejauh mana para anggota tertarik pada tim dan
termotivasi untuk tinggal didalamnya. Faktor – faktor yang menentukan kekompakan tim :

1. Interaksi tim. Hubungan yang lebih baik antara anggota tim dan semakin banyak waktu
yang dihabiskan bersama, semakin kompak tim tersebut.
2. Konsep tujuan yang sama. Anggota tim sepakat dengan tujuan dan menjadikan lebih
kompak
3. ketertarikan pribadi terhadap tim. Para anggota memiliki sikap dan nilai yang serupa
dan senang berkumpul.

BAB 16
1. Penetrasi internet diberbagai belahan dunia telah menumbuhkan ruang
platform baru seperti e-commerce, electronic data interchange, virtual office,
telemedicine dan berbagai kemajuan lain yang telah menerobos batas-batas
fisik antarnegara. Jelaskan pengguna internet di planet bumi hingga tahun
2013 !
Jawab :
Pengguna internet di planet bumi secara global berdasarkan populasi kawasan di
tahun 2013 sebesar 39%, dengan sebaran yang menunjukan di negara-negara Eropa
sebesar 75%, Amerika 61%, Rusia 52% dan negara-negara Arab 38%, Asia Pasifik 32%
dan Afrika 16%
2. Bagaimana pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2013? Bagaimana
korelasinya terhadap pengguna media sosial? Prediksi pengguna internet di
tahun-tahun mendatang?
Jawab:
•

Pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 82
juta orang. Penetrasi internet di Indonesia saat ini adalahh sekiatar 28% dari
total populasi penduduk di Indonesia

•

Korelasinya terhadap pengguna media sosial adalah sekitar 90% diantaranya
memiliki akun media sosial. Indonesia termasuk dalam 5 besar negara
pengguna media sosial dengan 65 juta facebook dan 29 juta twitter.

•

Prediksi pengguna internet di tahun-tahun mendatang akan terus meningkat
mencapai 100 juta pada tahun 2015

3. Jelaskan pola pengguna internet di Indonesia? Bagaimana pertumbuhan
tahunan pengguna internet?
Jawab :
•

Pola pengguna internet di Indonesia terutama terbesar digunakan untuk
mengirim atau menerima email, mencari informasi berita, mencari informasi
barang dan jasa, mencari informasi lembaga pemerintahan, sosial media,
menyediakan pelayanan bagi pelanggan dan berbagai aktivitas lainya

•

Pertumbuhan tahunan pengguna internet dari tahun ke tahun mengalami
pertumbuhan yang terus meningkat. Perkembangan IT di Indonesia hingga
tahun 2013 berdasarkan data BPS dapat ditunjukan dengan jumlah penduduk
Indonesia yang sudah mengakses Internet sebanyak 30,66%

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 perhatikan saat membangun situs?


Manfaat situs bagi suatu bisnis atau organisasi :



Publikasi interaktif



Dukungan konsumen melalui email



Meningkatkan hubungan dengan konsumen yang telah ada dan menarik klien baru



Menghasilkan ketertarikan dan membangun kepedulian pada produk, jasa dan
organisasi



Mengadakan penelituan pasar



Menjual produk dan jasa online



Menyediakan informasi dan ketersediaan produk yang baru

5. Bisnis komersial elektronik sedang booming saat ini. Jelaskan analisis Saudara
mengapa demikian? Bagaimana prospek pasar e-commerce di Indonesia?
•

Analisis bisnis komersial elektronik sedang booming saat ini
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.

•

Prospek pasar e-commerce di Indonesia (USD miliar)
Keterangan

2012

2013

2014

2015

2016

Populasi

244

247

251

255

258

Pembelanjaan

13

20

27

37

49

Online

6. Bagaimana kiat-kiat meningkatkan konsumen di dunia maya? Dalam komunikasi
dengan relasi bisnis melalui email, hal apa saja yang perlu kita lakukan?
Kiat-kiat meningkatkan konsumen di dunia maya
Untuk meningkatkan konsumen virtual dapat dilakukan hal-hal sebagai
berikut :
•

Memberikan konsumen kenyamanan dalam situs kita.

•

Menjelaskan cara pembayaran dengan kartu kredit secara aman.

•

Membuat perjanjian dengan konsumen atau pernyataan hak-hak untuk
meningkatkan orang-orang yang berfikir bahwa merupakan hal yang
aman untuk berbelanja secara online dari anda.

•

Menerangkan secara jelas mengenai aturan anda dalam pengembalian
dana.

•

Memublikasikan prosedur complain.

•

Memasukan alamat, telepon, dan nomor faksimili, dan sebuah kontak
nama, sehingga bila diperlukan konsumen memiliki referensi lain untuk
dihubungi.

•

Meyakinkan bahwa cerita-cerita menakutkan mengenai dan peningkatan
pesanan yang dipenuhi tidak akan terjadi di tempat kita.

•

Hal yang perlu kita lakukan dalam komunikasi dengan relasi bisnis melalui
email adalah
•

Lakukan perbaruan email, informasi, penawaran spesial atau detail
produk kita

•

Kelola detail email konsumen terbaru

•

Data daftar email terbaru dan temukan permintaan yang benar untuk
mendapatkan kontaknya

•

Buat penghindaran yang sederhana sehingga konsumen dapat bertanya
untuk dihapus daftar email jika mereka menginginkanya

•

Hindaro pesan kotor atau pesan sampah “spam” email yang buruk,
merupakan etika buruk dalam internet dan akan merusak reputasi

7. Di dunia online dimana konsumen tidak dapat melihat atau menyentuh produk
Saudara, nilai merk Saudaralah yang menciptakan kepercayaan diri dan mendorong

konsumen untuk melakukan bisnis dengan Anda. Bagaimana Saudara membangun
komunikasi dengan konsumen melalui merk tersebut?
Membangun komunikasi dengan konsumen melalui merk :
Untuk mempromosikan merek, situs web harus mempunyai alamat yang efektif,
cepat diakses dan petunjuknya mudah dan harus memberi semua pengunjung nilai
yang baik. Ketentuan untuk membangun komunikasi dengan konsumen melakui
merk adalan sebagai berikut :
•

Fokus pada nilai tambhan bagi setiap pengunjung

•

Alamat web sederhana dan mudah diingat

•

Hormati merk anda dan menciptakann kesan yang positif baginya

•

Menciptakan dialog dua arah dengan konsumen

•

Mempunyai informasi yang baik dan petunjuk yang mudah

•

Mudah untuk diakses untuk menghindari kefrustasian pengunjung saat
mengunjungi web

8. Sebutkan kekuatan dan kelemahan penjualan di Internet!
Kekuatan penjualan di Internet
Menyampaikan sejumlah besar informasi
Menyediakan sebuh jlan pada pasar yang baru
Mampu meraih timbal balik yang langsung dari konsumen
Sejumlah ‘penyerang’ atau pengunjung yang tertarik dapat diukur
Tersedia 24 jam – internet tidak pernah tidur

•

Kelemahan penjualan di Internet
•

Penipuan menampilkan permasalahan-permasalahan bagi penjual dan
pembeli

•

Pembelian secara online berfokus pada beberapa konsumen

•

Hacking dan virus merupakan sebuah ancaman yang akan selalu ada

•

Sangatlah tidak mungkin untuk mencari konsumen; mereka yang datang
kepada anda

•

Tidak setiap orang online

9. Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi telah memudahkan masyarakat dunia
membangun jejaring sosial di antara mereka. Jelaskan apa yang Saudara ketahui
tentang jenis dan pengguna jejaring sosial baik di Indonesia maupun mancanegara
hingga tahun 2013!
Yang saya ketahui tentang jenis dan pengguna jejaring sosial baik di Indonesia
maupun mancanegara hingga tahun 2013 :
Diperkirakan sebanyak 1,61 miliar manusia, lebih dari seperlima penduduk bumi,
masuk ke situs jejaring sosial minimal sekali dalam sebulan selama tahun 2013.
Indonesia termasuk dalam 5 besar Negara pengguna media social tahun 2013
dengan 65 juta jenis facebook dan 29 juta jenis 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!
Yang termasuk dalam kategori cyber crime adalah
•

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 UU No. 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jelaskan tujuan dan prinsip UU ITE
tersebut!
Tujuan UU ITE
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik dilaksanakan
dengan tujuan untuk :
• Mencerdasakan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia.
• Megembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public.
• Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan seoptimal mungkin dan bertanggung jawab .

• Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna
dan pelenggara Teknologi Informasi

•

Prinsip UU ITE
•

Kepastian Hukum :
•

Perluasan alat bukti Informasi Elektronik dan atau hasil cetaknya
(Pasal 5)

•

Pengaturan kekuatan dan akibat hukum tanda tangan elektronik
(Pasal 11)

•
•

Kepastian terjadinya transaksi (Pasal 8 dan Pasal 20)

Perlindungan Hukum :
•

Kewajiban penyelenggaraan memastikan sistem elektronik yang
digunakan andal, aman dan bertanggungjawab (Pasal 5)

•

•

Lembaga sertifikasi keandalan penyelenggaraan (Pasal 10)

•

Kewajiban melakukan pengamanan tanda tagan elektronik (Pasal 12)

•

Informasi Elektronik sebagai HAKI (Pasal 25)

•

Perlidungan data pribadi (Pasal 26)

Transparansi :
•

Kewajiban setiap penyelenggara untuk memberikan informasi yang
lengkap dan benar kepada konsumen (Pasal 9)

•

Kewajiban penyelenggara sertifikasi elektronik untuk memberikan
informasi kepada penggunanya (Pasal 4; metode, syarat-syarat,
keberlakuann dan keamanan Transaksi Elektronik)

•

Prinsip Kesamaan Pihak :

•

Prinsip “Pacta Sunt Servanda” untuk kontrak elektronik (Pasal 18 ayat
1)

•

Kesamaan hak setiap orang untuk menggunakan jasa penyelenggara
sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik (Pasal 13)

12. Dalam UU ITE tersebut, bagaimana ketentuan terkait domain, HAKI dan privasi?
Ketentuan terkait domain, HAKI dan privasi UU ITE :
• 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 UU ITE tersebut? Jelaskan!
Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE :
•

Pasal 27 (Illegal Content)
Dilarang membuat konten:
• Perjudian
• Melanggar kesusilaan
• Pencemaran nama baik
• Pemerasan dan/atau pengancaman

•

Pasal 28 (Illegal Content)
Dilarang memuat konten :
• Berita sesat atau bohong berakibat kerugian pada konsumen
• Kebencian 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 di tahun-tahun mendatan :
Tren teknologi informasi menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan
manusia bahkan sangat mempengaruhi gaya hidup kita

Ada 10 strategic technologies for 2013 diantaranya :
• Mobile Devices Battles
• Mobile Apps and HTML5
• Personal Cloud
• The Internet of Things
• Hybrid IT and Cloud Computing
• Strategic Big Data
• Actionable Analytic
• Mainstream In-memory computing (IMC)

• Integrated Ecosystems
•

Enterprise App Store

Disamping kesepuluh teknologu diatas, perkembangan teknologi informasi terjadi pada :
• Penyebaran teknolohi internet wireless
• Perpustakaan digital (super digital libraries)
• Mobile robots
• Location-based computing
• Desktop 3-D Printing
• Webcasting Services
• GeoEstimator
• Content Agregator
• PokenZoo
•

Chat with faceless Minions

•

Password tubuh manusia

•

Wearable Gadget

•

Video and Demand

•

Smartphone

15. Uraikan dan jelaskan apa yang Saudara ketahui perihal kaleidoskop teknologi tahun
2013!
Kaleidoskop teknologi tahun 2013
Gaya hidup
Bulan Januari

: lebih dari 200 juta orang menjadi anggota linkedin, jejaring
social yang focus pada karir.

Bulan Maret

: google menyebutkan lebih dari 1 miliar orang menggunakan
youtube setiap bulan.

Bulan Juni
instagram.

: Facebook menambahkan video sharing telepon pintar ke

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

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 “antiturut” 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.

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 Juli

: 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 8.1os.
Bulan November

: jambone gelang up24 baru

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
server dibelanda.

: 2 juta password online yang dicuri ditemukan disebuah

