
L/O/G/O

Macam2 PELUANG USAHA
Kewirausahaan
Kurniawan Dwi Hermanto, S.Kom.



Tak Kenal Maka Tak Sukses

• Membuka usaha sama seperti memulai hubungan
dengan lawan jenis “Pacaran” :D

• Kenali Usaha anda dengan baik sebelum memutuskan
untuk membuka usaha tsb.

• “cintai” usaha anda, karena setiap usaha butuh
konsekuensi waktu dan tenaga anda.

• Kebanyakan Pengusaha sukses memulai usaha dari
Hoby yang digemari.



Tahapan sebelum memulai Usaha
• Sebelum berwirausaha :

– Kenali dengan Betul Usaha anda.
– Jangan Malu untuk Explorasi.
– Belajar pada Ahlinya.
– Tingkat Resiko dan Pengembangan. 

Kenali

Explorasi

Belajar

Resiko



Mencari Informasi Usaha..

• Buku / Artikel dimedia Massa
• Seminar, Training dan Penyuluhan
• Internet
• Biografi dan Kisah Sukses
• Observasi dan Wawancara Pelaku Bisnis
• Riset Sederhana

Informasi dan Explorasi *Pedoman Wajib anda



Buku / Artikel

• Sekarang di toko-toko buku banyak dijual buku-buku yang mengulas
mengenai cara-cara usaha tertentu, contoh : cara berternak Lauhan
atau cara merawat tanaman tertentu. 

• Ada juga buku mengenai cara menjalankan usaha, bagaimana
merancang sebuah usaha atau buku yang memberikan gambaran
umum mengenai macam-macam usaha.

• Bisa juga dengan membaca artikel-artikel terkini mengenai bidang
usaha yang anda minati, bisa dibuat dalam bentuk kliping untuk
mengetahui perkembangan usaha yang anda minati.



Seminar, Training atau Penyuluhan
• Untuk menambah wawasan terhadap bidang usaha yang akan anda

bangun, tidak ada salahnya mengikuti Seminar, Training dan
Penyuluhan mengenai bidang usaha yang anda minati. 

• Seminar, Training dan Penyuluhan == Investasi Pengetahuan.
• Tips ketika mengikuti seminar :

– Siapkan semua pertanyaan yang nantinya akan anda tanyakan, 
selain pertanyaan yang akan muncul pada saat seminar.

– Jangan ragu2 untuk bertanya pada sesi tanya-jawab , atau pada
saat sesi istirahat.

– Kalau biaya anda minim :D , anda bisa tanyakan ke dinas2 yang 
terkait, tanyakan jika ada acara seminar gratis untuk UKM 
maupun usaha tertentu “Solusi Murah :D ”



Internet
• Internet memudahkan kita dalam mengakses semua

informasi dengan harga murah.
• Ribuan informasi dan artikel tersedia di internet, solusi

bagi anda yang sering dirumah dan banyak melakukan
aktifitas didalam ruangan.



Biografi orang Sukses
• Selain membaca buku, tidak ada salahnya anda membaca buku

biografi atau kisah sukses seorang pengusaha. 
• Biasanya dalam buku tersebut, pengusaha atau orang tersebut akan

membeberkan kiat-kiat sukses mereka dalam menjalankan usaha
sampai bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada.

• Kita banyak belajar dari buku-buku tersebut, mulai dari cara
menjalankan usaha serta motivasi dan pengembangan diri.



Melakukan Riset Sederhana
Form Riset Sederhana :
1. Adakah usaha sejenis di lokasi usaha anda?
2. Bila tidak ada usaha sejenis dilokasi anda, apa penyebabnya?
3. Bila ada, ada berapa jumlah usaha sejenis dalam jarak 500m ?
4. Berapa rata2 pengunjung masing-masing tempat usaha ?
5. Adakah saat2 tertentu dimana pelanggan usaha tersebut ramai

dan adakah saat2 tertentu dimana pelanggan sepi? 
6. Bila usaha anda usaha dagang, barang apa saja yg laku ?
7. Berapa pendapatan sehari masing2 usaha tersebut ?
8. Berapa pengeluaran sehari dan sebulannya untuk masing2 tempat usaha ?
9. Berapa tariff gaji karyawan untung masing2 tempat usaha ?
10. Siapa pemasok mereka? (dari mana mereka mengambil barang)
11. Bagaimana system pembayaran mereke ke pemasok?
12. Bagaimana kualitas barang dan layanan masing-masing tempat usaha ?(cobalah menjadi

pelnaggan dan berilah penilaian terhadap kualitas dan pelayanannya)
13. Apakah rata2 tempat usaha mereka adalah milik sendiri atau menyewa?
14. Berapa kebutuhan listrik , telepon dan air untuk bdang usaha tersebut perbulan?

Cantumkan nama usaha, pemilik dan alamat (bisa beberapa usaha) yang digunakan sebagai
bahan riset



Peluang Usaha

Macam – macam Peluang Usaha :

Peluang Usaha Bahan Pokok
Peluang Usaha Sandang
Peluang Usaha Kuliner
Peluang Usaha Komputer Teknologi Informasi

Perangkat Keras
Perangkat Lunak

Semua Usaha baik dan mampu berkembang, namun bukan
hanya karena produk yang ditawarkan, tetapi posisi dan
manajemen usaha yang baik yang membuatnya mampu
berkembang.

Presenter
Presentation Notes
Content Layouts



Belajar dari orang sukses - 3

Andrew Darwis
(CEO / Owner Kaskus.us)



Quote - 3

Orang sukses bukan dilihat dari seberapa Banyak uang
Yang dimiliki, tapi seberapa banyak waktu dan Manfaat

Yang diberikan ke pada keluarga dan orang lain.



L/O/G/O

Terima Kasih !
Kewirausahaan…
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