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Didi
Education Background:

a. Bussiness English –UNM
b. Program Pengembangan Executif – PPM
c. General Public Speaking – Tantowi School
d. Financial Strategic – Red money Singapore
e. Int.exchange program – indiana, US
f. Islamic Financial – May Bank Malaysia

Profesional  Experience
2003 – Philliphines Indonesia America (PIA) asst

2005 - Danamon bank as Financial Advisor
2008 – Mandiri Tbk in Treasury&int Banking
2010 – MC in Frontier Consulting  & terracare 



Hi, I’m Entrepreneur…

Do you really know who I am?

Do you know what I like? ?

1 .  Apa & Siapa Entrepreneur?
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Defenisi

Meriam webster berasal dari bahasa prancis yg 
populer di inggris pada tahun 1852 yang berarti 
orang yang melahirkan usaha baru, awal dari 
sebuah proses bisnis, mulai menemukan investor 
sampai dengan menggunakan manager yang tepat 
dalam suatu usaha baru tersebut.

Wikipedia adalah orang yang melakukan aktifitas 
wirausaha dicirikan dengan pandaiatau berbakat 
mengenali produk baru,menentukan cara produksi 
baru,menyusun operasi untuk pengadaan produk 
baru,memasarkannya serta mengatur modal 
operasinya



Akademisi vs Praktisi
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“kemampuan dan kemauan nyata seorang individu yang 
berasal dari diri mereka sendiri, dalam tim di dalam maupun 
luar organisasi yang ada, untuk menemukan dan menciptakan 
peluang ekonomi baru.” 
wennekers dan thurik (1999)

Ciputra(pengembang ANCOL,BSD,PIK,mancanegara) “orang 
yang cakap mengubah kotoran & rongsokan jadi emas”

a. Terjadinya perubahan kreatif; kotoran-> bernilai
b. Hasil akhir memiliki nilai komersial
c. Mendapatkan sesuatu yang benilai dari modal nol
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Rhenald Kasali
(pakar mgm-
rumah
perubahan)jgn hny 

mengikuti tren 
sesaat,perlu 
perhitungan 
matang,fokus pada 
bisnis,manfaatkan 
kearifan lokal

Donald Trump
(think Big and 
Kick ass) Cinta dan 

kerja keras adalah 
campuran harmonis untuk 
pecahkan masalah ketika 
wirausaha dihantam 
badai,
Cinta-kerja keras-mahir-
menikmati kehidupan-
kekuatan memecahkan 
persoalan

Bob sadino (PT 
Kem foods)Ent 

ujungnya bertindak. 
Tahu-bisa-terampil-
profesional seperti 
petani jepang rata2 
bergelar Phd bukan hny 
sekedar menjadi 
profesor di 
univ.pertanian

To be Entrepreneur

Mind set Learn Just do it
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Star Up
“pahami kekuatanmu dgn model bisnis 
atau ide2 yang profitable di sekitar kita 
atau di negara lain

Star Up

Idea

uniq-solving prob-proven-aplicable

Identifikasi masalah lalu

Pemecahab masalah

Market

cust-kenal-reputasi

Capital

knowledge-relation-money

Bisnis Choice

Sandang/pangan/papan

Kebutuhan/obati takut

Team

kredibilitas-skill complete

Hubungan bukan Jaringan
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Kamu mau JOB SECURITY ?

Know ur Self

Value

Passion

Purpose ur life



Ciptakan Personal Brand

Apa yang benar-benar 
berarti bagi saya ?



Tulis 3 pilihan utama dari kata yang ada di bawah ini

• Orisinil

• Tantangan

• Keadaan

• Persaingan

• Keadilan

• Imbalan Keuangan

• Kesenangan

• Menyenangkan

• Kejujuran

• Membuat perbedaan

• Kekuasaan

• Pengakuan

• Status

• Keanekaragaman

• Mandiri

• Perasaan Iba

• Aktivitas wirausaha

• Keluarga dan teman

• Kebebasan

• Sehat & Bugar

• Integritas

• Pengembangan Pribadi

• Laba

• Kestabilan/ keamanan

• Kerja Tim

Bagaimana merek diri anda ? 



Bagaimana saya ingin
dikenal orang ?

• Makmur

• Efesien

• Bergaya

• Mudah Iba

• Terorganisasi

• Terpelajar

• Dinamis

• Anggun

• Serius

• Berseni

• Ramah

• Bijaksana

• Kreatif

• Pendiam

• Dapat didekati

• Modis

• Cerewet

• Percaya Diri

• Santai

• Menyenangkan

• Adil

• Sukses

• Cakap

• Profesional

• Bersikap Baik



1. Menjaga Penampilan diri

2. Memiliki Intelegensi Tinggi

3. Berpenampilan atraktif dan simpatik

4. Memiliki jiwa pemimpin

5. Komunikatif

6. Sabar dan cekatan

7. Memiliki naluri antisipasi yang baik

8. Memiliki spontanitasyang baik

9. Memiliki rasa humor yang tinggi

10. Berpengetahuan umum yang luas 

Awal Nilai dari Kesan Pertama 



Pesan Sukses Dariku...
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Stand Up for Something Good
&

Have portable equity(reputasi – network – skill)
Thank you


