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STRATEGI BISNIS 
DI DUNIA DALAM GENGGAMAN

Dr. Hardiwinoto, SE., M.Si.



Mengapa Bersaing di Pasar 
Global?

• Memperluas pasar 
(menambah konsumen)

• Menekan biaya dan 
meningkatkan daya saing 
perusahaan

• Memperkuat kompetensi



Pilihan Strategis Masuk 
Bersaing di Pasar Global

1. Ekspor

2. Lisensi dan franchising

3. Strategic Aliance

4. Multicountry atau multinational company



Antara Multicountry dengan Strategi Global

Multycountry Strategi global

Arena strategis Negara-negara dan wilayah-
wilayah perdagangan terpilih

Hampir di semua negara yang 
memiliki potensi permitaan 

tinggi

Strategi bisnis Strategi khusus yang sesuai 
denganperubahan 

lingkungan bisnis setempat

Strategi universal yang dapat 
digunakan di semua negara

Strategi lini 

produk

Sangat memperhatikan budaya 
loka

Standarisasi produk

Strategi 

produksi Tempat-tempat produksi 
tersebar di banyak tempat

Tempat produksi berada di wilayah 
yang potensial memaksimalkan 

keunggulan komeptitif 
perusahaan

Sumber bahan 

baku/mater

ial.

Lebih disukai pemasok dari 
negara asal

Pemasok darimana saja asal menarik
dan menguntungkan

Pemasaran dan 

distribusi
Menyesuaikan dengan budaya 

setempat

Meminimalkan adaptasi dengan
budaya lokal, kalo perlu sistem

yang standar



Persaingan Global

Persaingan global menjadi semakin 
ketat ketika muncul e-business atau 
berbisnis melalui internet. 
e-business mendorong terciptanya 
rantai nilai yang makin efisien. 
Mempercepat dan mempermudah 
antara hubungan produsen-penjual-
pembeli.



Toko Online

• Internet membuat perusahaan makin 
mudah untuk bersaing di mana saja 
(bersaing global).

• e-commerce dapat mengurangi 
hambatan masuk bagi pendatang baru, 
membuat persaingan makin ketat.

• Pelayanan secara on-line memperkuat 
posisi tawar karena tidak ada hambatan 
geografis untuk melakukan transaksi 
(orang Indonesia dapat bertransaksi 
dengan toko di Jepang).



Bergerak Lebih Efisien

• Internet bisa mendapatkan 
pemasok yang lebih baik dan 
efisien.

• Internet dapat melakukan 
penyatuan ide dan teknologi baru 
lintas batas negara.

• Tetangga kita bukanlah rumah 
sebelah tetapi antar bangsa.



Menguasai Pasar Dunia 
Melalui Internet

• Kapabilitas untuk selalu 
menyesuaikan diri secara global 
(mendunia), yaitu melalui”up date” 
teknologi terkini.

• Strategi pemasaran yang inovatif dan 
efisien, memperluas konsumen, dan 
dapat mengembangkan rantai nilai 
teknologi serta diferensiasi produk.



Tahap Perubahan Industri



Revolusi Industri Pertama

➢Revolusi Industri yang pernah di Inggris 
pada abad ke-18 (tahun 1750-1850 ) 
merupakan perubahan dalam memproduksi 
barang-barang dari penggunaan tenaga 
manusia kepada mesin-mesin. 

➢Revolusi terjadi di bidang pertanian, 
manufaktur, pertambangan, transportasi 
dan teknologi peralatan pabrik untuk 
menggantikan tenaga manusia.





Revolusi Industri Kedua

➢Revolusi Industri penunjang 
bekerjanya mesin-mesin industri.

➢Revolusi Industri di bidang listrik, 
gas, air dan dan alat komunikasi 
(telegram, telepon, radio televisi, dll). 

➢Revolusi terjadi pada abad 20 yaitu 
rentang tahun 1850 – 1940. 





Revolusi Industri Ketiga

➢Disebut revolusi teknologi dan 
efisiensi. Ditandai muncul teknologi 
ponsel genggam, mesin kontrol, dan 
komputer.

➢Kemunculannya mulai di akhir 
abad 20, terjadi perubahan besar 
yang di bidang digital, robotik dalam 
arti fisik.



Teknologi Robotik



Revolusi Industri Keempat

•Industri 4.0 adalah otomasi dan pertukaran 
data mencakup sistem siber untuk segala 
komputasi kognitif.

•Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas“ 
berstruktur moduler, sistem dan proses 
pengawasan fisik, menciptakan salinan dunia 
fisik secara virtual, dan membuat keputusan. 

•Lewat Internet untuk segala, dapat 
berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu 
sama lainsecara bersamaan.



Merk Dagang Kelas Dunia



Dunia Dalam Genggaman



Dunia Dalam Genggaman



Dunia Dalam Genggaman



Orang Terkaya Dan Profesi Bisnisnya
1. Masyarakat Tradisional, Orang terkaya adalah seorang 

raja, Bisnisnya berusaha menjadi seorang raja.

2. Era Revolusi Industri I, Orang terkaya adalah pemilik 
pabrik besar, Bisnisnya berusaha menjadi seorang 
idustriawan.

3. Era Revolusi Industri II, Orang terkaya adalah pemilik 
kantor informasi dan komunikasi, Bisnisnya berusaha 
memiliki kantor berita dan penyedia informasi.

4. Era Revolusi Industri III, Orang terkaya adalah pemilik 
sofware dan sistem informatika, Bisnisnya adalah 
menemukan sofware dan sistem komputerisasi.

5. Era Revolusi Industri IV, Orang terkaya adalah pemilik 
Aplikasi Bisnis berbasis digital, Bisnisnya berusaha menjadi 
seorang pemilik e-comerce.



Contoh Web saya hardiwinoto.com



Keuntungan Memiliki WEB

1. Dapat digunakan untuk pencitraan atau 
promosi diri atau institusi.

2. Dapat digunakan untuk memperoleh 
pendapatan dari iklan. 

3. Dapat diundang sebagai pembicara 
karena keahlian kita dapat diketahui oleh 
para pengakses.

4. Sebagai amal jariah karena muatan yang 
kita upload dapat digunakan dalam 
kebaikan oleh para pengakses.









Thank For You


