
1

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

Peluang  muncul karena :

1. Masalah-masalah

2. Kebutuhan-kebutuhan

3. Keinginan-keinginan

4. Karena diciptakan 
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1. PELUANG MUNCUL DARI MASALAH 

Sebagian orang menganggap bahwa

“masalah” adalah sesuatu yang :

 menyusahkan,

 merugikan,

 Menyengsarakan

 Memusingkan

 dan lain sebagainya
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 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
dasyat baik dalam jenis komoditinya maupun
jumlahnya.

 Karena itu terdapat berjuta-juta peluang untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut
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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.



14

Kunci untuk mendapatkan beberuntungan :

 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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BERTINDAK MENANGKAP PELUANG

 Anda semua telah diberi dua anugerah yang luar biasa
yaitu pikiran anda dan waktu anda. Terserah pada anda
untuk melakukan apa yang anda senangi dengan
keduanya.

 Anda dan masa depan anak-anak anda akan ditentukan
oleh pilihan yang anda buat sekarang, bukan besok.
Karena itu bertindaklah untuk menangkap peluang, mulai
dari diri sendiri, dari sekarang dan dari yang terkecil.

 Semoga anda bahagia dengan anugerah yang
menakjubkan yang kita rasakan dalam kehidupan ini,
amien…...



 Minggu depan Quiz 1 (8 Oktober 2012) 
Pertemuan 6

 Bersifat Close Book

 Silahkan review materi 1-5
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