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Financial

Bunga Perbankan ; Kemudahan berinvestasi

R&D /Technology

Dunia Pendidikan ; Riset/penelitian

Human Resources

Tingkat pendidikan; skill 

Infrastructure 

Panjang jalan tol di Indonesia 

Jumlah pelabuhan di indonesia

Jumlah Bandara di Indonesia 

Jumlah pembangkit energi



Government Policy

Iklim investasi

Pemanfaatan sumber daya alam

Penguatan produksi lokal

kebijakan export import 

Penguatan UMKM sebagai sektor industri tersier

Policy

Individual 

Organizational / corporate 



The CONCEPT of INDUSTRY 

Primary Industri

Extract Raw material, 
directly from earth and 

sea

Secondary Industri

Processing & 
Manufacturing industry

Tersier Industri

Service Industry

Upstream Industri Intermediate 
Industri

Downtream
Industri



Source: CEIC Indonesia Premium Database + Investment + Investment Realization



Perbandingan GDP per Kapita beberapa Negara 

Negara 2013 Sumber Daya Alam

Singapore 55.182 Import

Korea Selatan 25.977 Import

Jepang 38.633 Import

Malaysia 10.538 -

China 6.807 Import

Thailand 5.779 Import

Indonesia 3.475 Export

Sumber : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

GDP = Consumption + Investment + Government spending +(Export-Import)



Produk Domestik Bruto Per Kapita
2003-2013

Tahun PDB PDB per kapita

2015 n/a n/a

2014 n/a n/a

2013 US$868,35 miliar US$3.475,25

2012 US$876,72 miliar US$3.551,42

2011 US$845,93 miliar US$3.469,75

2010 US$709,19 miliar US$2.946,66

2009 US$539,58 miliar US$2.272,04

2008 US$510,24 miliar US$2.178,27

2007 US$432,22 miliar US$1.871,29

2006 US$364,57 miliar US$1.601.03

2005 US$285,87 miliar US$1.273,47

2004 US$256,84 miliar US$1.160,61

2003 US$232,77 miliar US$1.076,22



Tingkat Pengangguran terhadap jumlah Angkatan
kerja Indonesia 

Sumber :www.bps.go.id 



ROAD MAP INDUSTRI INDONESIA 2010-2025

Mewujudkan 3 misi utama Industri Nasional

 Pertumbuhan ekonomi diatas 7%

 Peningkatan daya saing produk industri nasional

 Penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemisikinan

Dengan menggunakan tiga kebijakan strategis berupa :

 Restrukturisasi Industri nasional

 Reorientasi kebijakan export bahan mentah

 Integrasi pasar domestik untuk memperkuat industri nasional

Fokus pada sepuluh cluster industri unggulan



Sepuluh Cluster Industri Unggulan

4 Cluster – Pendorong Pertumbuhan Ekonomi :
1. Industri makanan dan minuman
2. Industri tekstile; produk tekstile dan alas kaki 
3. Industri elektronika dan komponennya
4. Industri alat angkut dan komponen otomotif

3 Cluster – Unggulan Pendalaman Struktur Industri: 
1. Industri alat telekomunikasi dan elektronika
2. Industri logam dasar dan mesin
3. Industri petrokimia

4 Cluster – Unggulan Sumber Penerimaan Devisa :
1. Industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan

kehutanan
2. Industri pengolahan hasil laut & maritim
3. Industri berbasis tradisi dan budaya



A STRATEGY FOR ORGANIZATIONAL COMPETITIVENESS 

KEWIRAUSAHAAN 

Bagaimana
merumuskan

usaha ?

Strategy apa yang 
ditempuh ?



Red Ocean vs. Blue Ocean  Strategy

• Menciptakan ruang pasar 

baru

• Membuat kompetisi 

menjadi tidak relevan

• Menciptakan dan 

menjangkau demand 

baru

• Bersaing dalam ruang 

pasar saat ini

• Menaklukkan kompetisi

• Mengeksploitasi existing 

demand

Blue Ocean Strategy Red Ocean Strategy

W. Chan Kim & Renee Mauborgne

STRATEGI SAMUDERA MERAH STRATEGI SAMUDERA BIRU

Bersaing dalam ruang pasar yang ada. Menciptakan ruang pasar yang belum

Ada pesaingnya.

Memenangkan kompetisi. Menjadikan kompetisi tidak relevan.

Mengeksploitasi permintaan yang ada. Menciptakan dan menangkap peluang

baru.

Memilih antara nilai-biaya (value-cost

trade-off)

Mendobrak pertukaran nilai-biaya.

Memadukan keseluruhan sistem

Kegiatan perusahaan dengan pilihan

Strategis antara diferensiasi atau biaya

rendah.

Memadukan keseluruhan sistem

Kegiatan perusahaan dalam mengejar

Diferensiasi dengan biaya rendah





Pasar Anda

Tingkat Pertama

Tiga Tingkatan Nonkonsumen

Tingkat Ketiga

Tingkat Kedua

Kelompok yang akan segera menjadi non

konsumen. Mereka menggunakan produk untuk

sementara karena kebutuhan. Ketika ada

alternatif yang lebih baik mereka akan pergi.

diabaikan.

Kelompok yang belum terjamah dan tidak dibidik

oleh pemain manapun dalam industri, karena

kebutuhan mereka & peluang bisnis terkait,

selalu dianggap telah menjadi milik pasar-pasar

yang lain.

Kelompok yang menolak produk di pasar karena

merasa tidak efektif atau tidak terjangkau.

Kebutuhan mereka dipenuhi sarana lain atau



Motto Wirausaha

• Modal bisa dicari

• Keahlian bisa dibeli

• Namun, Cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli

• Cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai dan
mengembangkan usaha



Apa Ciri Wirausaha ?

• Keinginan untuk berprestasi, untuk mendapat 
keuntungan

• Berani menanggung risiko (tahan uji, ndableg)

• Optimis, Enerjik

• Kreatif, Inovatif

• Adaptif , Komunikatif

• Managerial skill 



Apa Wirausahawan ?

Kemampuan untuk menciptakan nilai tambah
dari keterbatasan yang dimiliki melalui
peluang usaha yang kreatif, mengelola

sumber daya dan berani menanggung risiko.



• Kewirausahaan dasarnya Kreativitas Kreativitas
dasarnya “Mimpi” tentang peluang usaha, profit, dsb.

• Mengapa banyak orang bermimpi tapi tidak menjadi
wirausahawan ?

Alasan : 

1. Tidak memulai usaha

2. Takut gagal / rugi

3. Tidak punya modal

4. Umur sudah tua

5. Tidak punya pengalaman

6. Persaingan ketat

7. Mitos etnis, keluarga dsb.

APA SUMBER KEWIRAUSAHAAN ?



Bagaimana Memanfaatkan Peluang
Usaha ?

1. Pelajari kebutuhan pasar
Peluang bisa muncul dari :

a. Hobi atau kesenangan pribadi

b. Kegunaan lain dari suatu barang

c. Pemanfaatan produk/limbah dari produk lain

d. Kebutuhan akan sesuatu (produk/jasa)

2. Analisislah gagasan usaha anda (apa laku dijual, 
berapa biayanya, berapa keuntungannya)

3. Mulailah usaha



Bagaimana Mempertahankan
Kehidupan Usaha ?

1. Kemampuan memenuhi kebutuhan pasar sasaran

2. Kemampuan mengelola usaha berbasis
keunggulan biaya

3. Kemampuan tampil beda, dalam hal kualitas, 
layanan, dsb.
( M Porter, 1980 )



KEWIRAUSAHAAN dibentuk atau
diwarisi ?

•Bagi mereka yang menyerah sebelum
memulai, kewirausahaan adalah warisan

•Bagi yang mencoba dan mencoba , 
Mencoba kewirausahaan bisa dipelajari, 
dilatih dan dibentuk



Petunjuk Usahawan :
1. Carilah jenis usaha yang menyenangkan diri anda , 

bisa hobi atau bukan.

2. Bagaimana pasarnya.

3. Penguasaan teknis pembuatannya, tenaga kerja, 
bahan baku.

4. Bagaimana prospek keuntungannya ?

5. Bagaimana persaingannya ?

6. Bagaimana risiko usahanya ?

7. Bagaimana mengelolanya (manajemennya)

Apakah langkah tersebut menjamin keberhasilan ?



• DUNIA USAHA PENUH MISTERI !

• Bagaimana dengan punglinya, pajak preman, retribusi, pajak resmi ?

• Bagaimana dengan perijinan ?

• Apalagi cerita orang yang sudah menjalankan usaha sejenis katanya :  
keuntungannya kecil, dagangannya kurang laku, banyak pencurian dsb.

Mundur atau terus ?



Usaha Kecil yang kuat

• Jadi : mulailah dengan mendirikan usaha, tumbuhkan, kembangkan !

• Pertumbuhan ditandai dengan ukuran yang lebih besar (produksi, 
omzet, karyawan, modal)

• Perkembangan ditandai dengan kemampuannya dalam merespon
kondisi lingkungan ( persaingan, peraturan, tuntutan karyawan, dsb )



MENUMBUHKAN JIWA 
KEWIRAUSAHAAN

26



 Jika dahulu kewirausahaan merupakan bakat
bawaan sejak lahir dan diasah melalui
pengalaman langsung di lapangan, maka
sekarang ini paradigma tersebut telah bergeser.

 Kewirausahaan telah menjadi suatu disiplin ilmu
yang mempelajari tentang nilai, kemampuan
(ability) dan perilaku seseorang dalam
menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh
peluang dengan berbagai resiko yang mungkin
dihadapinya.
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 Sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu
kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan,
sehingga setiap individu memiliki peluang untuk
tampil sebagai seorang wirausahawan
(entrepreneur).

 Bahkan untuk menjadi wirausahawan sukses, memiliki bakat saja
tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan segala aspek
usaha yang akan ditekuninya. Tugas dari wirausahawan sangat
banyak, antara lain tugas mengambil keputusan, kepemimpinan
teknis, kepemimpinan organisatoris dan komersial, penyediaan modal
dll.
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KEBUTUHAN AKAN WIRAUSAHAWAN

• Jika negara kita ingin berhasil dalam
pembangunannya, maka kita harus menyediakan 4
juta wirausaha besar dan sedang, dan kita masih
harus mencetak 40 juta wirausahawan kecil. Ini
adalah suatu peluang besar yang menantang untuk
berkreasi mengadu ketrampilan membina
wirausahawan dalam rangka turut berpartisipasi
membangun negara dan bangsa Indonesia.

• KADIN menargetkan pada tahun 2025 dapat tercipta
10 juta pengusaha baru. Sehingga diharapkan
mampu menciptakan lapangan kerja baru.

29



 Contoh nyata peran serta wirausahawan dalam
pembangunan adalah di negara Jepang. Keberhasilan
pembangunan yang dicapai oleh negara Jepang ternyata
disponsori oleh wirausahawan yang jumlahnya cukup
besar.
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Prosentase Kewirausahaan terhadap Jumlah
Penduduk

Singapore 5,4 juta jiwa 7 %

Malaysia 30 juta jiwa 5 %

Thailand 67,74 juta jiwa 3 %

Korea Selatan 50,2 juta jiwa 4 %

Jepang 127,1 juta jiwa 10%

Tiongkok 1,35 Milyar jiwa 10 %

Amerika Serikat 318,89 juta jiwa 12 %

Sumber : Litbang Kompas , disarikan dari laman kementrian Koperasi dan UKM

Indonesia 253,61 juta jiwa 1,65 %



MANFAAT DARI WIRAUSAHA

 Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat
mengurangi pengangguran

 Sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi,
distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan dan
sebagainya.

 Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan
sosial sesuai dengan kemampuannya

 Berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin,
jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan

 Memberi contoh kepada orang lain, bagaimana kita harus bekerja
keras

 Hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros
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Prosentase Pengangguran di
beberapa Negara Asia 

Negara % pengangguran
2014

Singapore 1,8 %

Korea Selatan 3,7  %

Jepang 3,4 %

Malaysia 3,2 %

China 4,1 %

Thailand 0,99 %

Indonesia 5,95 %

Sumber : http://id.tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate



CIRI – CIRI JIWA WIRAUSAHA

34



1. Percaya Diri (Self Confident)

35

• Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap

dan keyakinan seseorang dalam menghadapi

tugas atau pekerjaan.

• Dalam praktik, sikap dan kepercayaan ini

merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai,

melakukan dan menyelesaikan suatu tugas atau

pekerjaan yang dihadapi.

• Oleh sebab itu kepercayaan diri memiliki nilai

keyakinan, optimisme, individualitas, dan

ketidaktergantungan.

• Seseorang yang memiliki kepercayaan diri

cenderung memiliki keyakinan akan

kemampuannya untuk mencapai keberhasilan



2. Berorientasi Tugas dan Hasil

36

 Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan

hasil, adalah orang yang selalu mengutamakan

nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba,

ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras,

mempunyai dorongan kuat, energik, dan

berinisiatif.

 Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan

memulai. Untuk memulai diperlukan niat dan

tekad yang kuat, serta karsa yang besar. Sekali

sukses atau berprestasi, maka sukses berikutnya

akan menyusul, sehingga usahanya semakin

maju dan semakin berkembang.



3. Keberanian Mengambil Risiko

37

 Kemauan dan kemampuan untuk mengambil
risiko merupakan salah satu nilai utama dalam
kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau
mengambil risiko akan sukar memulai atau
berinisiatif.

 Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai
usaha-usaha yang lebih menantang untuk
mencapai kesuksesan



 Dengan demikian, keberanian untuk menanggung
risiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah
pengambilan resiko yang penuh dengan
perhitungan dan realistik. Kepuasan yang besar
diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan
tugas-tugasnya secara realistik.

 Artinya, wirausaha menyukai tantangan yang
sukar namun dapat dicapai. Wirausaha
menghindari situasi resiko yang rendah karena
tidak ada tantangan, dan menjauhi situasi resiko
yang tinggi karena ingin berhasil.
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4. Kepemimpinan

39

 Seorang wirausaha yang berhasil selalu
memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan,
keteladanan.

 la selalu ingin tampil berbeda lebih dulu lebih
menonjol.

 Dengan menggunakan kemampuan kreativitas
dan keinovasiannya, ia selalu menampilkan
barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya
dengan lebih cepat, lebih dulu dan segera
berada di pasar.



5. Berorientasi ke Masa Depan

40

 Orang yang berorientasi ke masa depan adalah
orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke
masa depan.

 Karena ia memiliki pandangan yang jauh ke masa
depan, maka selalu berusaha untuk berkarsa dan
berkarya.

 Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan
sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang
sudah ada sekarang.

 Meskipun dengan risiko yang mungkin terjadi, ia
tetap tabah untuk mencari peluang dan tantangan
demi pembaharuan masa depan.

Pandangan yang jauh ke depan, membuat wirausaha tidak
cepat puas dengan karsa dan karya yang sudah ada
sekarang. Oleh sebab itu, ia selalu mempersiapkannya
dengan mencari suatu peluang.



6. Kreatif dan inovatif
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 Kreatifitas adalah berpikir sesuatu yang baru
(thinking new things) dan keinovasian adalah
melakukan sesuatu yang baru (doing new
things).

 Kreatifitas diartikan sebagai kemampuan
mengembangkan ide-ide baru dan untuk
menemukan cara-cara baru dalam
memecahkan persoalan dan mencari
peluang.



Keinovasian diartikan sebagai kemampuan untuk
menerapkan kreatifitas dalam rangka memecahkan
persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi
dan meningkatkan taraf hidup.

Oleh karena itu, kewirausahaan adalah "thinking and
doing new things or old thinks in new ways"
Wirausahawan adalah yang berpikir dan bertindak
sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama
dengan cara-cara baru.

42



7. Memiliki tenaga dalam

43

 Memiliki tenaga dalam artinya bahwa seorang
wirausaha harus memiliki :

 Keuletan,

 Ketabahan,

 Ketekunan,

 Kejujuran

 Kedisiplinan

 Ketulusan

 Keikhlasan

 Kesopanan,

 keramahan dll.



Menumbuhkan Mental Wirausaha

Melalui Pendidikan dan Pelatihan

44

Keberanian untuk membentuk jiwa
wirausaha juga didorong oleh guru atau
dosen di sekolah atau lembaga pelatihan.

Mereka memberikan mata pelajaran
kewirausahaan yang praktis dan menarik
sehingga membangkitkan minat siswa untuk
berwirausaha.



Menumbuhkan Mental Wirausaha

Karena Keadaan Terpaksa

45

Banyak orang yang sukses karena dipaksa

oleh keadaan. Mungkin pada awalnya

tujuannya hanya untuk memenuhi

kebutuhannya. Tetapi karena usahanya yang

keras, tidak gampang menyerah dan

berputus asa, sehingga akhirnya menjadi

wirausaha yang sukses.



SIKAP NEGATIF PROFESI WIRAUSAHA

• Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat
sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi wirausaha, antara
lain

• sifat agresif,

• ekspansif,

• bersaing,

• egois,

• tidak jujur,

• Kikir- sumber penghasilan tidak stabil,

• kurang terhormat,

• pekerjaan rendah dan sebagainya.

Pandangan semacam ini dianut oleh sebagian besar penduduk,
sehingga mereka tidak tertarik.

Landasan filosofi inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia tidak
termotivasi terjun ke dunia bisnis. Kita jauh tertinggal dari negara
tetangga, yang seakan-akan memiliki spesialisasi dalam profesi bisnis.
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CARA MEMASUKI DUNIA USAHA 
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MEMBENTUK & MENDIRIKAN USAHA 
BARU (Starting)

Yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan
modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Ada tiga
bentuk usaha baru yang dapat dirintis :

48

1. Perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki

dan dikelola sendiri oleh seseorang,

2. Persekutuan (partnership), yaitu suatu kerja sama dua orang

atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha

3. Perusahaan berbadan hukum (corporation), yaitu

perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan

modal saham-saham.



DUA PENDEKATAN DASAR PENDIRIAN USAHA

• Ada dua pendekatan utama yang digunakan para
wirausaha untuk mencari peluang dengan
mendirikan usaha baru, yaitu :
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1. Pendekatan berdasarkan pengalaman,

ketrampilan, kemampuan, dan latar belakangnya

sendiri dalam menentukan jenis usaha yang akan

dirintis

2. Pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, yaitu

pendekatan yang menekankan pada pengamatan

lingkungan tentang kebutuhan pasar ditransfer

menjadi peluang-peluang bisnis



KOMPETENSI WIRAUSAHA

• Seorang wirausaha membutuhkan kompetensi sebagai berikut :

50

 Kemampuan Teknik, yaitu kemampuan tentang

bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara

menyajikannya.

 Kemampuan Pemasaran, yaitu kemampuan tentang

bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga

yang tepat

 Kemampuan Finansial, yaitu kemampuan tentang

bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara

menggunakannya

 Kemampuan Hubungan, yaitu kemampuan tentang

bagaimana cara mencari, memelihara dan

mengembangkan relasi dan kemampuan komunikasi serta

negosiasi



MEMBELI PERUSAHAAN ORANG LAIN 
(Buying)

Yaitu dengan membeli perusahaan yang telah
didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain
dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada.

Hal ini dilakukan karena memiliki beberapa
keuntungan, diantaranya :
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Resiko lebih sedikit

Lebih mudah, karena perusahaan sudah berjalan

sehingga ada jalinan dengan pelanggan dan

pemasok

Memiliki peluang untuk membeli dengan harga

yang ekonomis



Kerja Sama Manajemen (Franchising)
Yaitu kerja sama antara entrepreneur (franchisee) dengan perusahaan
besar (franchisor/parent company) dalam mengadakan persetujuan
perjanjian untuk menyelenggarakan usaha. Bentuk usaha fanchisee adalah
duplikasi dari perusahaan franchisor.
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Kerja sama ini biasanya dengan dukungan awal seperti

Pemilihan tempat,

Rencana bangunan,

Pembelian peralatan,

Pola arus kerja,

Pemilihan karyawan,

Advertensi,

Pembukuan,

Pencatatan dan akuntansi,

Konsultasi,

Standarisasi,

Promosi,

Pengendalian kualitas,

Riset,

Nasihat hukum, dan

Sumber-sumber permodalan.



GAMBAR SISTEM FRANCHISING
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FRANCHISOR ADALAH 

PRODUSEN/PENCIPTA

Franchisor adalah penjual

Seperti minuman

dingin botolan

Misalnya :

COCA COLA

PEPSI

FRANCHISEE ADALAH 

PENJUAL

Franchisee adalah pendiri

retail, seperti 

minimarket/toko

Misalnya :

INDOMART

SUPERINDO

ALFAMART



KELEBIHAN DAN KEKURANGAN 
FRANCHISING

KELEBIHAN 

• Pelatihan formal

• Batuan manajemen 
keuangan

• Metode pemasaran yang 
telah terbukti

• Bantuan manajemen 
operasional

• Jangka waktu permulaan 
bisnis lebih cepat

• Tingkat kegagalan 
keseluruhan lebih rendah

KEKURANGAN

• Pajak Franchise 

• Royalti

• Batas pertumbuhan 

• Kurangnya kebebasan 
dalam operasi 

• Franchisor mungkin 
penyalur tunggal dari 
beberapa perlengkapan 
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MEMASUKI BISNIS KELUARGA

• Bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggota
keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan
dan/atau jabatan/ fungsi.

• Setiap bisnis keluarga mengembangkan cara tertentu di dalam
mengerjakan segala sesuatu dan prioritas tertentu sehingga
memberikan keunikan pada tiap perusahaan. Pola perilaku dan
kepercayaan yang khusus ini membentuk budaya organisasi
perusahaan.
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KEUNGGULAN PERUSAHAAN KELUARGA

Memelihara nilai kemanusiaan di tempat kerja,
bisnis keluarga dapat dengan mudah menunjukkan
tingkat perhatian yang lebih tinggi bagi tiap orang dari
pada perusahaan-perusahaan pada umumnya

Memfokuskan pada pelaksanaan jangka panjang,
manager keluarga dapat mengambil pandangan
jangka panjang yang lebih mudah dari pada manager
perusahaan yang dinilai hasilnya tiap tahun

Memperluas kualitas, karena mereka memiliki
taruhan di dalam memelihara reputasi keluarga,
anggota keluarga mungkin mempertahankan tradisi
memberikan kualitas dan nilai bagi konsumen.
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FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN 
DAN KEGAGALAN WIRAUSAHA

• Keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat
tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha.
Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan
wirausaha gagal dalam menjalankan usaha
barunya, adalah :

a. Tidak kompeten dalam manajerial.

Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan
pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab
utama yang membuat perusahaan kurang berhasil.

b. Kurang berpengalaman

Baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan
usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan
mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan
mengintegrasikan operasi perusahaan.
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c. Kurang dapat mengendalikan keuangan.

Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik faktor yang paling
utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas. Mengatur
pengeluaran dan penerimaan secara cermat.

d. Gagal dalam perencanaan.

Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan, sekali
gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan dalam
pelaksanaan.

e. Lokasi yang kurang memadai.

Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan
keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat
mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang
efisien.
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f. Kurangnya pengawasan peralatan.

Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas.
Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat
tidak efisien dan tidak efektif.

g. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha.

Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan
mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan
gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal
adalah besar.

h. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi
kewirausahaan.

Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh
apabila berani mengadakan perubahan dan mampu
membuat peralihan setiap waktu.
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• Beberapa potensi yang membuat
seseorang mundur dari kewirausahaan

yaitu :
a.Pendapatan yang tidak menentu. 

60

Baik pada tahap awal maupun tahap pertumbuhan,

dalam bisnis tidak ada jaminan untuk terus

memperoleh pendapatan yang berkesinambungan.

Dalam bisnis, sewaktu-waktu kita dapat rugi atau

untung. Kondisi ketidaktentuan ini menjadi potensi

seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha.



b. Kerugian akibat hilangnya modal 
investasi. 
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Tingkat kegagalan bagi usaha baru sangatlah tinggi.

Dari data diketahui bahwa tingkat mortalitas/ kegagalan

usaha kecil di Indonesia mencapai 78 persen.

Kegagalan investasi mengakibatkan seseorang mundur

dari kegiatan berwirausaha.

Padahal bagi seorang wirausaha, kegagalan sebaiknya

dipandang sebagai pelajaran berharga.



c. Perlu kerja keras dan waktu yang lama. 
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Wirausaha biasanya bekerja sendiri mulai

dari pembelian, pengolahan, penjualan, dan

pembukuan.

Waktu yang lama dan keharusan bekerja

keras dalam berwirausaha mengakibatkan

orang yang ingin menjadi wirausaha

menjadi mundur.



d.Kualitas kehidupan yang tetap rendah
meskipun usahanya mantap. 
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Kualitas kehidupan yang tidak segera

meningkat dalam usaha, akan

mengakibatkan seseorang mundur dari

kegiatan berwirausaha.

Misalnya, pedagang yang kualitas

kehidupannya tidak meningkat, maka akan

mundur dari usaha dagangnya dan masuk

ke usaha lain.



KIAT-KIAT MANAJEMEN 
KEWIRAUSAHAAN

Manajemen kewirausahaan menyangkut
semua kekuatan perusahaan yang menjamin
bahwa usahanya betul-betul eksis (ada dan
berlangsung), bila usahanya ingin berhasil para
wirausaha menggunakan proses kreatifitas dan
inovasi sebagai alat pemberdayaan sumber-
sumber ekonomi untuk menciptakan nilai
tambah barang dan jasa disamping fungsi-
fungsi manajemen.
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ORGANISASI WIRAUSAHA 

 Kompleksitas organisasi usaha tergantung pada
lingkup atau cakupan usaha yang akan dimasuki.
Semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks
organisasinya.

 Sebaliknya semakin kecil lingkup usaha, maka
semakin sederhana organisasinya.

 Pada lingkup atau skala usaha kecil, organisasi usaha
pada umumnya dikelola sendiri.

 Pengusaha kecil pada umumnya berperan sebagai
small business owner manager atau small business
operator.
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 Meskipun pengusaha usaha kecil identik dengan
"owner business manager", jika skala dan lingkup
usahanya semakin besar, maka pengelolaannya
tidak bisa dikerjakan sendiri akan tetapi harus
melibatkan orang lain.

 Bagian-bagian kegiatan bisnis tertentu seperti
bagian penjualan, bagian pembelian, bagian
pengadministrasian, dan bagian keuangan
masing-masing memerlukan tenaga tersendiri dan
perlu bantuan orang lain.
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FUNGSI KEWIRAUSAHAAN 
DAN FUNGSI MANAJEMEN 

Dilihat dari fungsi kewirausahaan dan fungsi
manajemen, dalam perusahaan kecil fungsi
manajemen relatif tidak begitu besar, sedangkan
fungsi kewirausahaan sangat besar perannya
karena dasarnya adalah kreativitas dan
keinovasian.

Sebaliknya, dalam perusahaan besar fungsi
kewirausahaan relatif tidak begitu besar,
sedangkan fungsi manajemen sangat besar,
karena dasarnya adalah fungsi-fungsi manajemen.
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STUDI KELAYAKAN USAHA
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PENGERTIAN STUDI KELAYAKAN USAHA
 Studi kelayakan usaha
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 ialah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu
bisnis dilaksanakan dengan berhasil dan
menguntungkan secara kontinyu.

 Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep
dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses
pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan
manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam
studi ini, pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan
teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar
implementasi kegiatan usaha.



Manfaat Studi Kelayakan Bisnis antara lain :

 Untuk merintis usaha baru, misalnya untuk membuka
toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa,
membuka usaha dagang, dan lain sebagainya.

 Untuk mengembangkan usaha yang sudah ada,
misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, untuk
memperluas skala usaha, untuk mengganti
peralatan/mesin, untuk menambah mesin baru, untuk
memperluas cakupan usaha, dan sebagainya.

 Untuk memilih jenis usaha atau investasi/proyek yang
paling menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang,
pilihan usaha barang atau jasa, pabrikasi proyek A atau
proyek B, dan lain sebagainya
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Pihak-pihak yang memerlukan berkepentingan
dengan studi kelayakan usaha, di antaranya :

 Pihak Wirausaha (Pemilik Perusahaan)

Studi kelayakan sangat penting dilakukan supaya kegiatan
bisnisnya tidak mengalami kegagalan dan dapat memberi
keuntungan sepanjang waktu.

 Pihak Investor dan Penyandang Dana

Studi kelayakan digunakan sebagai bahan pertimbangan layak
tidaknya investasi dilakukan. Apakah investasi yang dilakukannya
memberikan jaminan pengembalian investasi (return on
invesment) yang memadai atau tidak.

 Pihak Masyarakat dan Pemerintah

Studi kelayakan juga diperlukan terutama sebagai bahan kajian
apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi
masyarakat sekitarnya atau malah merugikan. Bagaimana dampak
lingkungannya apakah positif atau negatif.
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TUJUAN STUDI KELAYAKAN BISNIS

• Tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk
menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu
besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan.

• Tentu saja studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi
biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan resiko
kegagalan dari investasi bisnis.
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INTENSITAS STUDI KELAYAKAN 

1. Besarnya modal yang di investasikan
• Umumnya semakin besar jumlah modal ditanamkan semakin

mendalam studi kelayakan dilakukan.

2. Tingkat ketidakpastian proyek
• Semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran

kas dll, semakin berhati - hati dalam melakukan studi kelayakan.
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas
(kedalaman) dalam studi kelayakan antara lain :



3. Kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi
investasi bisnis
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 Semakin banyak faktor-fakor yang

mempengaruhi implementasi proyek investasi

maka semakin berhati-hati melaksanakan studi

kelayakan.

 Jadi semakin besar modal yang di investasikan,

semakin tinggi ketidakpastian dan semakin

komples faktor-fakor yang mempengaruhi maka

semakin mendalam studi kelayakan dilakukan



PROSES STUDI KELAYAKAN BISNIS

1. Tahap Penemuan Ide atau Perumusan Gagasan

2. Tahap Memformulasikan Tujuan

3. Tahapan Analisis

4. Tahap Keputusan
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Analisis Aspek Pemasaran
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Kebutuhan keinginan konsumen

Segmentasi Pasar Target

Masa hidup produk

Nilai tambah

Pertumbuhan pasar Pangsa PasarLaba kotor

ANALISIS PRODUKSI / OPERASI

Bahan baku
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Volume
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Tenaga kerja

Bahan penolong Lay out



Analisis Aspek Manajemen

Analisis 
Aspek 

Keuangan

Kebutuhan 
Dana

Sumber 
Dana

Proyeksi 
Neraca

Proyeksi 
Rugi 
Laba

Proyeksi 
Aliran Kas

Kas 
Masuk

Kas 
Keluar

Kas 
Bersih
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Kepemilikan

Organisasi

Tim manajemen

Karyawan



PENYUSUNAN 
STUDI KELAYAKAN BISNIS

Setelah menganalisis berbagai aspek bisnis dengan secermat mungkin dan secara ekonomis
dinyatakan layak maka langkah selanjutnya menyusun laporan studi kelayakan. Sistematika
laporan studi kelayakan pada umumnya berisikan sebagai berikut :

RINGKASAN PROYEK

BAB I. PENDAHULUAN
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1.1. Dasar Gagasan Membuka Bisnis Baru / Pengembangan Bisnis.

1.2. Nama dan Alamat Perusahaan

1.3. Bidang Usaha

1.4. Bentuk Perusahaan

1.5. Gambaran Perkembangan Perusahaan (untuk perusahaan yang sudah ada).

BAB II. PROFIL PERUSAHAAN DEWASA INI

(Untuk perusahaan yang sudah ada)

2.1. Gambaran Umum Perusahaan

2.2. Perizinan

2.3. Aspek Teknis Produksi / Operasi

2.4. Aspek Pemasaran

2.5. Aspek Manajemen

2.6. Aspek Keuangan



BAB III. PROYEK YANG DIUSULKAN

(Untuk proyek bisnis baru)

81

3.1. Proyek yang Diusulkan

a. Sifat investasi (baru/perluasan)

b. Jenis Produk (produk utama dan sampingan)

3.2. Aspek Teknis

a. Sifat Proyek

b. Jenis dan jumlah Produksi

c. Lokasi

d. Bangunan

e. Mesin dan Peralatan

f. Lay out Proses

g. Proses Produksi

h. Kapasitas Produksi

i. Bahan Baku dan Bahan Penolong

j. Tenaga Kerja.



3.3. Aspek Pemasaran

a. Peluang Pasar

b. Daerah Pemasaran (Market Segmenting)

c. Pasar Sasaran (Market Targeting)

d. Volume dan Harga Penjualan

e. Masa Hidup Produk

f. Struktur Pasar

g. Persaingan dan Strategi Bersaing

h. Ukuran Pasar dan Pertumbuhannya

i. Pangsa Pasar

j. Gross Profit Margin

3.4. Aspek Manajemen

a. Kepemilikan

b. Struktur Organisasi

c. Tim Manajemen

d. Tenaga Kerja/Karyawan
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3.5. Aspek Keuangan

a. Kebutuhan Dana

b. Sumber Dana

c. Prediksi Pendapatan

d. Prediksi Biaya

e. Prediksi Rugi Laba

f. Kriteria Investasi

BAB IV KESIMPULAN

LAMPIRAN
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KIAT MELIHAT DAN MEMBERDAYAKAN 
PELUANG BISNIS
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PELUANG

 Disekitar kita terdapat banyak sekali peluang.

 Bagi seseorang yang mempunyai kepekaan, kreatifitas,
inovasi, serta keberanian dalam mengambil resiko, setiap
aspek kehidupan menimbulkan peluang.
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MUNCULNYA PELUANG
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1. PELUANG MUNCUL DARI MASALAH 

Sebagian orang menganggap bahwa “masalah” adalah
sesuatu yang :
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 menyusahkan,

 merugikan,

 Menyengsarakan

 Memusingkan

 dan lain sebagainya



Sementara sebagian kecil orang yang berfikir lebih jernih
dapat melihat bahwa di setiap masalah pasti ada
penyelesaian.

Bahkan jika kita mau hidup lebih baik, maka akan selalu
berhadapan dengan lebih banyak lagi masalah.

Masalah adalah kehidupan maka semakin banyak masalah
yang diselesaikan “hidup menjadi lebih hidup”
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Masalah dan Peluang

• masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan justru
memberikan atau melahirkan banyak peluang usaha.

• Sebab semua masalah memerlukan solusi, alternatif
pemecahan dan jalan keluar yang dapat memberikan nilai
ekonomis bagi yang mampu menawarkannya sesuai
kebutuhan yang ada.
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2. PELUANG MUNCUL DARI 
KEBUTUHAN-KEBUTUHAN

• Dalam kehidupan setiap manusia wajib memenuhi
kebutuhan-kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar
maupun pengembangannya.

• Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain :
• Sandang

• Pangan

• Papan (Perumahan)

• Pendidikan

• Kesehatan

• dsb
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• Semua kebutuhan diatas memunculkan
permintaan dan penawaran, maka melahirkan
peluang-peluang untuk memenuhi permintaan.

• Dalam perkembangnya, kebutuhan manusia akan
barang dan jasa meningkat dengan sangat
dahsyat baik dalam jenis komoditinya maupun
jumlahnya.

• Karena itu terdapat berjuta-juta peluang untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut
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Nasehat usahawan sukses 

1. Memulai usaha memang berisiko, tetapi tidak
memulai jauh lebih berisiko, karena tidak ada
harapan perubahan/ kemajuan

2. Pikirkan risiko usaha bukan hanya terjadi pada anda, 
tapi hampir semua pengusaha sukses sudah pernah
mengalami risiko usaha.

3. Kata AA Gym : tidak ada masalah yang bermasalah, 
yang menjadi masalah adalah cara kita yang salah
dalam memecahkan masalah. Bulatkan tekad anda
utk memulai usaha niscaya akan menemukan solusi
terbaik. Tuhan memberi masalah sekaligus solusinya.



3. PELUANG MUNCUL DARI 
KEINGINAN - KEINGINAN

 Manusia mempunyai keinginan tidak
terbatas, baik pada jenis maupun
jumlahnya.

 Karena itu peluang yang muncul dari
keinginan-keinginan manusia juga tak
terbatas banyaknya.

 Jadi pada dasarnya peluang untuk
membuka usaha sangat terbuka lebar.
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4. PELUANG MUNCUL KARENA 
DICIPTAKAN

 Peluang muncul, bukan saja karena timbulnya masalah,
kebutuhan dan keinginan baru, tetapi juga bisa muncul
karena diciptakan.

 Seorang wirausahawan dicirikan dengan banyaknya
pemikiran-pemikiran baru dan mencoba untuk
mengimplementasikan hasil pemikirannya, sehingga bisa
menciptakan nilai tambah dari setiap produk dan jasa yang
dihasilkan.

 Jadi dalam proses penciptaan kreasi dan inovasi baru
tersebut dapat menciptakan peluang-peluang usaha baru.
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PEMBERDAYAAN PELUANG

 Masalahnya dalam pemberdayaaan peluang, :

1. Orang bodoh menyia-nyiakan peluang,

2. Orang pintar menunggu peluang,

3. Orang bijak mencari peluang

4. Orang yang pintar dan bijak akan
menciptakan peluang.
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KEBERUNTUNGAN

(Peter F. Drucker)

“Keberuntungan adalah pertemuan antara persiapan dengan 
kesempatan (peluang)”
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 Napoleon pernah berkata : “ Jangan beri
kami jendral-jendral yang brillian, tapi beri
kami jendral-jendral yang memiliki
keberuntungan”.

 Ini artinya, untuk mendapatkan kemenangan
yang dibutuhkan adalah para jendral yang
mampu mempertemukan antara kesiapan
dengan peluang sehingga menjadi
keberuntungan.
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Kunci untuk mendapatkan keberuntungan :

 Melakukan sesuatu yang seharusnya (the right
things),

 Pada saat yang tepat (at the right time) dan

 Dengan cara yang benar (in the right way).

 Sukai apa yang anda kerjakan dan kerjakan apa
yang anda sukai.
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PERSIAPAN-PERSIAPAN UNTUK 
MENANGKAP  PELUANG

1. Menumbuhkan jiwa wirausaha

2. Menentukan ide bisnis yang anda minati

3. Melakukan studi kelayakan

4. Keberanian mengambil resiko

5. Bersedia me-manage usaha

6. Memiliki kecerdasan finansial
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KECERDASAN FINANSIAL
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Kaya identik dengan kepemilikan dan
penguasaan terhadap asset.

Kecerdasan finansial tidak sama dengan
kecerdasan intelektual, terdapat banyak bukti
bahwa seseorang yang memiliki IQ lebih tinggi
tidak selalu memiliki kekayaan yang lebih
banyak.
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DEFINISI KAYA



Tahukah anda bahwa :

• 59% orang Amerika pada usia 65 tahun miskin.

• 97% orang Indonesia pada usia 65 tahun miskin.

Kenapa demikian? Karena di masa produktif mereka
tidak menabung untuk hari tua.

• 1% orang di dunia menguasai 50% dari semua uang
beredar. 5% orang di dunia menguasai 90% semua
uang beredar.

Sumber : Tung Financial Revolution.
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RE DEFINISI  KEKAYAAN

•Kaya tidak sama dengan jumlah harta benda
yang di miliki

•Kaya tidak sama dengan kemewahan

•Kaya tidak berarti mendapat banyak warisan
harta benda tetapi …

•kaya adalah seberapa lama asset anda (baik
tangible maupun intangible) dapat memenuhi
semua kebutuhan dan keinginan sesuai dengan
gaya hidup anda.
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Contoh:

AA memiliki kekayaan 1 milyard, dan

B memiliki kekayaan 100 juta,

Bila AA mengkonsumsi 20 juta perbulan dan B hanya
mengkonsumsi 1 juta perbulan,

Maka AA lebih miskin dari B karena kekayaan AA akan habis
50 bulan dan kekayaan B baru habis 100 bulan kemudian.
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BAGAIMANA STRATEGI MENJADI 
KAYA

HUKUM PARKINSON:

Hukum ini dikembangkan oleh penulis inggris CN Parkinson yang berbunyi
bahwa berapapun jumlah uang yang diperoleh seseorang mereka cenderung
lebih banyak menghabiskan dari pada menabungnya. Dengan kata lain
semakin besar penghasilan akan diikuti dengan semakin besar pengeluaran.

Oleh karena itu bagi anda yang memiliki kecerdasan finansial harus terhindar
dari hukum Parkinson ini.
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BANGKITKAN KESADARAN  bahwa ”ANDA BISA 
KAYA”

Titik awal dari semua kekayaan adalah memiliki
kesadaran bahwa “ Anda bisa menjadi kaya “. Kaya dan
Miskin adalah hasil dari cara pandang.

Langkah yang dilakukan untuk menjadi kaya adalah
keputusan untuk mengubah pikiran kemudian memiliki
keyakinan bahwa anda akan sukses menggapai tujuan
menjadi “Kaya”
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MENGONTROL PIKIRAN UNTUK MENJADI KAYA

Orang ingin menjadi kaya harus mengisi pikiranya
tentang Citra kekayaan, kemampuan Pangaruh, kiat kiat
Sukses, meningkakan produktifitas dan selalu mecari
solusi dari masalah.

Dengan pikiran tersebut anda akan memiliki keberanian, 
semangat, dan motivasi untuk berprestasi menjadi kaya. 

Dan sebaliknya
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MENGHINDARI BERPIKIR MISKIN

Apa yang dipikirkan untuk menjadi miskin? Mereka
memenuhi pikirannya dengan

• Kemiskinan

• Kekurangan

• Kelangkaan

• Ketidakmampuan

• Kebodohan

• Keterbatasan dan lain-lain

Sehingga pikiran menjadi negatif seperti iri, dengki,
cemas, ragu, curiga dsb.
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SUKSES FINANSIAL

• Orang menjadi kaya sebab memutuskan menjadi “kaya”

• Orang menjadi kaya karena yakin mampu menjadi kaya

• Orang menjadi kaya karena bertindak untuk
merealisasikan keyakinannya menjadi kenyataan

• Sebaliknya Orang menjadi miskin sebab belum
memutuskan untuk menjadi kaya.

• Mengapa yang kaya makin kaya ? Karena uang
mencintari orang kaya dan meninggalkan yang miskin
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BERINVESTASILAH & RAIH KEKAYAAN 

Dalam buku manusia terkaya di Babilon GEORGE CLASSON
mengatakan:

• Aturan utama untuk menjadi kaya adalah:

• Himpun dana 10 % dari penghasilan anda kemudian
investasikan

• Berinvestasilah dengan hati-hati dan teliti

• Jangan mencoba ingin cepat kaya

• Berkonsentrasilah menjadi kaya secara pelan-pelan tetapi
pasti
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LIMA HUKUM TENTANG UANG
George S. Clason

• Dengan senang hati dan dalam jumlah yang semakin
besar, uang akan mendatangi siapapun yang mau
menyisihkan tidak kurang dari sepersepuluh
penghasilannya untuk menciptakan harta benda bagi
masa depannya maupun keluarganya.

• Dengan rajin dan riang gembira, uang bekerja bagi
pemiliknya yang bijaksana, yang menemukan bagi uang
itu pekerjaan yang menguntungkan sehingga ia beranak
pinak seperti kawanan ternak di padang
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• Uang aman dalam lindungan pemiliknya yang bijak,
yang menginvestasikannya berdasarkan nasihat
orang-orang yang terbukti ahli dalam pengelolaannya.

• Uang akan lari dari orang yang menginvestasikannya
dalam usaha atau tujuan yang tidak diketahui dengan
baik, atau tidak dianjurkan oleh orang-orang yang ahli
dalam pengelolaannya.
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• Uang akan lari dari orang-orang yang memaksakannya
untuk memberi penghasilan yang mustahil, atau yang
mengikuti bujukan mulut manis para penipu maupun
pemimpi di siang bolong, atau yang tidak
berpengalaman dan muluk-muluk dalam berinvestasi.



UANG BEKERJA UNTUK ANDA

Bila Anda bekerja untuk uang, maka anda tidak mudah
untuk menjadi kaya, bila uang yang bekerja untuk anda
maka anda akan lebih mudah menjadi kaya.

Anda bukan budak uang tetapi uanglah yang seharusnya
menjadi budak anda.

Jadi buatlah uang yang mengejar anda bukan anda yang
mengejar-ngejar uang.
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MENGELOLA UANG

•Cermati dan catat sumber-sumber keuangan
anda

•Ciptakan sumber-sumber keuangan yang baru

•Cermati dan catat pengeluaran keuangan anda

•Kurangi pengeluaran yang tak perlu.
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SIAPAKAH ORANG KAYA ITU ?

Di Amerika 99 % orang kaya berasal dari 4 kategori:

•74 % -nya adalah Wirausaha

•10 % -nya adalah Execitive senior

•10 % -nya adalah Dokter, Pengacara,Artis & profesional lain

• 5 % -nya adalah Salesman dan konsultan penjualan dll

• 1 % -nya adalah Warisan, Olah Ragawan
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2013 2023

UHNWIs : 626 1.527

Centa Millionare : 185 451

Billionare : 23 56

Total : 834 2034
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Bagaimana orang kaya di Indonesia (Knight Frank)

UHNWIs : Ultra High Net Worth Individualis: memiliki kekayaan US $ 30
juta (390 Milyar rupiah)

Centa Millionare : Memiliki kekayaan US $ 100 juta (1,3 triliun)

Billionare : Memiliki kekayaan US $ 1 milyar (13 triliun)
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