
Mengintip Kesuksesan Pengusaha Muda Indonesia 

Pemikiran bahwa kesuksesan hanya dapat diraih oleh kalangan tua sudah tidak berlaku saat 
ini! Umur bukan lagi penghalang bagi kamu untuk bisa sukses. Buktinya, sudah banyak anak 
muda Indonesia yang muncul di publik dan sukses menjalankan bisnisnya di usia yang sangat 
muda. Ini dia beberapa profilnya untuk kamu jadikan inspirasi! 

1. Nadiem Makarim 
Siapa yang nggak tau Go-Jek? Yup, kamu semua pasti sering banget melihat Go-Jek di mana-
mana. Nadiem Makarim, ialah otak di balik fenomena ojek online ini. Cowok lulusan Harvard 
Business School, Amerika, ini mengaku memiliki ide karena kebiasaannya naik ojek saat ke 
kantor dulu. Usahannya pun nggak mudah, dulu ia kerap singgah di pangkalan ojek untuk 
mengajak para tukang ojek agar mau bergabung. Setelah kesuksesan ia dapat, nggak 
tanggung-tanggung perusahaan teknologinya ini telah menyebar mulai dari Jakarta, Bandung, 
Bali dan kota besar lainnya.  

2. Diajeng Lestari 
Berkembangnya tren fashion muslim di Indonesia ternyata dilihat oleh Diajeng Lestari sebagai 
kesempatan yang bagus. Memiliki niat awal untuk memberikan wadah bagi para pengusaha di 
bidang fashion muslim Indonesia, ia pun dibantu oleh sang suami yang merupakan CEO 
bukalapak.com untuk merintis usahanya. HijUp pun akhirnya lahir, tentunya dengan berbagai 
rintangan yang harus dialami, mulai dari banyak yang menghina hasil foto baju hingga 
sedikitnya brand fashion yang tertarik untuk masuk ke dalam website-nya. Namun kini, HijUp 
semakin berkembang, bahkan lebih dari 500 brand pun telah bergabung di dalamnya.  

3. Carline Darjanto  
Berhasil menawarkan produk yang disukai masyarakat, Carline Darjanto pun memutuskan 
untuk melanjutkan usahanya dalam bidang fashion women. Bersama sahabatnya, Ria 
Sarwono, Cotton Ink mulai mereka rintis. Untuk mengejar passion-nya di bidang fashion, ia pun 
mulai men-design sendiri produk-produknya berbekal pengetahuannya saat menjalani studi di 
Lasalle College of Fashion, Jakarta. Usahanya tak sia-sia. Cotton Ink yang sukses dalam 
penjualan online, saat ini sudah mampu membuka store offline di Jakarta.  

4. Elang Gumilang 
Mengawali usahanya dengan berjualan donat, saat ini Elang Gumilang sudah memiliki banyak 
komplek perumahan di bawah naungan perusahaannya sendiri, yaitu Elang Group. Ia masuk 
dalam deretan pengusaha muda sukses, khususnya di bidang properti. Elang melihat peluang 
bahwa masyarakat kalangan bawah dan menengah membutuhkan rumah yang tentunya 
dengan harga terjangkau. Karena itu, ia pun menggagas perumahan dengan konsep harga 
terjangkau. Keberhasilannya pun telah ia capai sejak duduk di bangku kuliah. Selain sudah 
memiliki banyak usaha properti, ia pun berhasil mempekerjakan lebih dari 100.000 orang 
pengangguran.  
 
Keberhasilan mereka tentunya membuat kamu makin semangat kan untuk meraih mimpi-
mimpimu? Yup, keep dreaming, set your goals, and make it true!


