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Perjalanan Karir seorang Sandiaga Uno 

 

Sandiaga Salahudin Uno seorang entrepreneur sukses yang menempuh pendidikan 

di Wichita State University Kansas Amerika dengan predikat Summa Cum Laude. 

Setelah Lulus dari Wichita State University, Sandiaga Salahudin Uno bekerja di Bank 

Summa yang merupakan Milik William Soeryadjaya dan mendapatkan beasiswa untuk 

melanjutkan pendidikan di George Washington University Amerika dan berhasil lulus 

dengan IPK Sempurna yang tentunya Hal ini merupakan suatu kebanggaan. 

Beasiswa tersebut diberikan kepada Sandiaga  Salahudin Uno karena perusahaan 

menilai kinerjanya  yang baik.  

 

Setelah menyelesaikan Pendidikannya Sandiaga Salahudin Uno kembali membangun 

karirnya, tidak Hanya di Indonesia tetapi di Singapura dan Juga Kanada. Pada Tahun 

1993 Sandiaga Salahudin Uno memilih bekerja dan bergabung dengan perusahaan 

investasi ternama di Singapura bernama Seapower Asia Investment Limited sebagai 

manajer investasi. Kemudian pada tahun 1995 Sandiaga Salahudin Uno memutuskan 

untuk pindah dan bekerja di  perusahaan Kanada yang bernama NTI Resources Ltd 

dan menjabat posisi sebagai Executive Vice President NTI Resources Ltd. 

 

Sandiaga Salahudin Uno memiliki jenjang karir yang sangat cerah, lulus dari 

Universitas Luar Negeri terkemuka dan langsung mendapatkan pekerjaan dengan 

jabatan yang Tinggi serta mendapatkan beasiswa. Hal ini tentunya merupakan 

dambaan banyak orang. Semuanya berjalan dengan baik tetapi pada tahun 1997 

terjadi krisis Moneter yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan 

pemutusan Hubungan kerja ( PHK ) terhadap karyawannya tak terkecuali Sandiaga 

Salahudin Uno.  

 

Akibat dari Krisis Moneter pada tahun 1997 Sandiaga Salahudin Uno sempat 

menganggur. Sandiaga Salahudin pulang ke Indonesia dan memulai usaha baru. 

Siapa sangka jika Seorang Sandiaga Salahudin Uno yang merupakan sosok sangat 

cerdas, pekerja keras dan tanggung jawab pernah ditolak 25 perusahaan pada saat 

melamar pekerjaan. 

 

Hal tersebut yang merubah mindset seorang Sandiaga Salahudin Uno yang awalnya 

memilih menjadi seorang karyawan sekarang beralih menjadi seorang pengusaha. 

Pada tahun 1997 Sandiaga Salahudin Uno bersama Rosan Perkasa Roeslani yang 

merupakan teman SMA nya  mendirikan perusahaan pertamanya yang bernama PT. 

Recapital Advisors yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan.  

Dalam membangun Bisnisnya tentunya terdapat hambatan, salah satu hambatannya 

ialah baru ada yang menggunakan jasa konsultan keuangan Milik Sandiaga Salahudin 

Uno dan temannya setelah menunggu 6 bulan lamanya. 
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Hambatan Yang dialami Sandiaga Salahudin Uno dalam merintis bisnisnya tidak 

menyurutkan semangatnya, sebaliknya justru hambatan yang dialami dijadikan 

pengalaman dan pembelajaran dalam membangun bisnisnya. Pada tahun 1998 

Sandiaga Salahudin Uno dan Edwin Soeryadjaya membangun perusahaan investasi 

yang bernama PT. Saratoga Investama Sedaya yang bergerak di bidang 

telekomunikasi, pertambangan dan produk kehutanan dimana sistem perusahaan 

ialah mengumpulkan modal dari beberapa investor lalu mengakuisisi perusahaan 

yang memiliki masalah keuangan dan memperbaiki kinerja perusahaan tersebut 

menjadi lebih labik lagi. 

 

Sandiaga Salahudin Uno merupakan sosok yang sangat cerdas, tekun dan tanggung 

jawab namun Hal ini Saja tidak cukup dalam merintis bisnis, Sandiaga Salahudin Uno 

pandai dalam melihat peluang bisnis yang ada, Hal ini merupakan kunci dari seorang 

entrepreneur. Beliau Juga banyak belajar dari pengalamannya dulu dalam merintis 

karir dan bisnis sehingga bisnisnya sekarang yaitu PT. Saratoga Investama dapat 

bertahan sampai sekarang dan sudah memiliki 30.000 karyawan. Selain menjadi 

seorang entrepreneur dan investor. 

 

Perjalanan karir Sandiaga Salahudin Uno sangat menarik dan sangat menambah ilmu 

Kita mengenai bisnis, dari kisah Pak Sandiaga Salahudin Uno diatas bisa Kita ambil 

pelajaran bahwa dalam hidup pasti Kita akan mengalami hambatan. Tak terkecuali 

dalam merintis bisnis dan menjadi seorang investor. Tetapi tidak dengan Pak 

Sandiaga Salahudin Uno yang memiliki mindset bahwa untuk menjadi seorang 

entrepreneur dan investor harus berani mengambil keputusan, Hambatan bukan 

alasan untuk berhenti tetapi hambatan menjadi pelajaran untuk lebih baik 

kedepannya. Setelah membaca perjalanan karir Pak Sandiaga Salahudin Uno di atas, 

Sobat udah lebih yakin belum untuk jadi seorang entrepreneur ataupun investor. 
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