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Seputar Perpustakaan

Perpustakan di 
Indonesia berjumlah  
164.610 unit (2019)

40 PT memiliki Prodi 
IPI 

Peluang menjadi 
Pustakawan Besar

Upah/Gaji 
Pustakawan masih 
ada yang dibawah 

UMR



• Kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, 
sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai 
tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian 
untuk menghadapi resiko  (Suryana, 2016)

• Kewirausahaan adalah mode aktualisasi diri. Membayangkan 
sebuah ide untuk dijadikan usaha yang menghasilkan manfaat 
untuk diri sendiri dan orang lain (Kuratko, 2016). 

• Proses mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk 
mendapatkan keuntungan. (William, dkk, 2016).
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Teknologi Informasi

Arsip

Pelatihan dan 
Pengajaran

Konsultasi 
Informasi

Desain  
Perpustakaan



Teknologi Informasi



Langganan Jurnal Online



Desain Perpustakaan



Business Planning Process  (Kyro dan Niemie)  

Creative and Innovative 
idea

Menggambarkan

Mengenali

Menciptakan

Developing idea

Mengembangkan berbagai macam ide 
untuk berbagai macam tipe sasaran 



Business Planning Process  (Kyro dan Niemie)  

Market analysis

Customer 

Kompetitor

Pasar

Financial calculator

Market share

cost structure

Investmant & Finance 
account

Profit/loss account

Balance sheet

Cash flow

Start-up Fesibility Study

Financial Evaluation

Kesiapan diri

Pengoptimalan resiko

advisory evaluation



Contoh outline Business Plan

Introductory 
Page

• Nama dan 
Alamat Usaha

• Nama dan 
Alamat Pemilik 
Usaha

• Jenis Usaha

Executive 
Summary

• Ringkasan 
lengkap 
rencana bisnis 
sekitar 2-3 
halaman 

Industry 
Analysis

• Tren terkini 
dan masa 
depan

• Analisis 
pesaing

• Segmentasi 
pasar



Description of 
Venture

• Produk
• Layanan
• Size of 

Business (CV, 
PT)

• Peralatan dan 
personalia 
kantor

• Latar belakang 
pengusaha

Production plan

• Proses 
pembuatan

•  Rekanan 
pengadaan

Operation plan

• Deskripsi 
operasional 
perusahaan

• Arus pesanan 
(barang dan 
/jasa)

• Pemanfaatan 
Teknologi



Marketing Plan 

• Penetapan 
Harga

• Distribusi
• Promosi
• Perkiraan 

produk
• Kontrol

Assessment of 
Risk

• Mengevaluasi 
kelemahan 
bisnis

• Teknologi 
baru

• Rencana 
cadangan

Financial plan

• Laporan laba 
rugi

• Proyeksi arus 
kas

• Neraca
• Sumber dan 

aplikasi dana



Prosedur Pengenalan Usaha (Kotler)

Analisis 
peluang 
jangka 

panjang

Meneliti dan 
memilih 

pasar 
sasaran

Identifikasi 
variabel 

segmentasi 
pasar

Evaluasi 
daya tarik 

setiap 
segmen

Pilih segmen 
target

Identifikasi 
kemungkinan 

konsep 
positioning untuk 

setiap segmen 
sasaran

Pilih, 
kembangkan, dan 

komunikasikan 
konsep 

positioning yang 
dipilih

Merancang 
strategi 

pemasaran

 Rencanakan 
program 

pemasaran

Mengatur, 
melaksanakan, 

dan 
mengendalikan 

upaya pemasaran



Tujuan yang ditetapkan tidak masuk akal.

Tujuan tidak dapat diukur

Belum membuat komitmen total terhadap usaha

Tidak memiliki pengalaman dalam bisnis yang direncanakan

Tidak memiliki rasa potensi ancaman atau kelemahan usaha

Tidak ada kebutuhan pelanggan yang ditetapkan untuk produk atau layanan yang 
diusulkan.

Faktor 
Penyebab



Learning Process in Entrepreneurship(Saurio)

Learning about 
entrepreneurship

Learning for 
entrepreneurship

Learning through 
entrepreneurship



Wirausaha
Self 

Employee

• Menjadi Bos untuk diri sendiri
• Asumsi: jika bekerja keras 

maka akan menghasilkan 
uang yang banyak, demikian 
juga sebaliknya

Business 
Owner

• Sistem usaha sudah tertata 
baik

• Usaha sudah terbentuk cukup 
lama

• Berani mengangkat karyawan 
yang kompeten di bidangnya



Librarypreneurship
vs

Pustakapreneurship




