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Kesimpulan Film Redcliff 1 dan 2

Dalam perang tersebut, pasukan banyak belum tentu dapat 

mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit, karena di 

pasukan yang sedikit ini terdapat seorang ahli strategi perang p y g p g g p g

bernama Zhuge Liang. 

Dengan strategi yang dia terapkan dalam peperangan dapat 

menciptakan hasil yang memuaskan yaitu kemenangan 

mutlak melawan Cao Cao. Strategi yang di gunakan oleh 

Zhuge Liang diantaranya adalah strategi Yinyang, strategi g g y g y g, g

orang-orangan sawah untuk mendapatkan anak panah, 

strategi api yang memanfaatkan arah angin di malam hari dan 

tidak gegabahnya seorang Zhuge Liung.

Analisis SWOT dari Film Red 
Cliff

Strength

1. Memiliki pemimpin yang bijaksana dan selalu memikirkan

segala kemungkinan yang ada

2. Memiliki pemimpin sekutu yang juga ahli strategi dan berpikiran

tenang

3. Memiliki jendral-jendral dan orang-orang yang terpercaya dan

berkemampuan hebat serta pantang menyerah dan rela

berkorban

4. Memiliki pasukan dengan semangat yang tinggip g g y g gg

5. Memiliki strategi yang sangat baik

6. Memiliki keyakinan tinggi

7. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di luar perang yang

lebih
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Analisis SWOT dari Film Red 
Cliff

Weakness

1. Memiliki jumlah pasukan lebih sedikit dari

musuh

2. Memiliki armada laut lebih sedikit dari 

Threat

1. Pasukan musuh yang 

jauh lebih banyak

2. Pemimpin musuh yang 

j  hli ilitmusuh

3. Memiliki persediaan anak panah yang 

lebih sedikit dari musuh

Opportunity

1. Musuh yang mudah diadu domba

2. Musuh yang mudah tergoda wanita

juga ahli militer

3. Armada dan anak 

panah musuh yang lebih 

banyak

4. Musuh yang licik dan 

tidak punya hati nurani

5. Wabah epidemi 

3. Cuaca yang mendukung dengan strategi 

yang tepat

4. Arah angin yang mengalami perubahan

5. Pengintai musuh yang mudah dibodohi

penyakit tyfus

6. Pasukan musuh yang 

juga memiliki semangat 

untuk menang

Hubungan dengan 
Kewirausahaan

1. Alangkah lebih baik jika seorang pengusaha memiliki pengalaman dan wawasan

yang sangat luas, agar dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat.

2. Pengusaha harus pandai memanfaatkan keadaan dan situasi pasar, membaca alur

perdagangan.

3. Pengusaha wajib mengetahui dengan jelas kemampuan dirinya.g j g g j p y

4. Pengusaha harus mengetahui kemampuan dari saingannya di pasar.

5. Kerja keras dan pantang menyerah merupakan salah satu syarat berwirausaha.

6. Dalam berwirausaha, jika strategi buruk maka usaha yang banyak atau cabang

banyak tidaklah pasti kunci kesuksesan.

7. Jika strategi buruk maka akan kalah dengan wirausaha lain dan dikuasai oleh pasar.

8. Pengusaha harus memiliki inovasi-inovasi dan penggebrak pasar.

9 Ketika memiliki motivasi awal yang baik dan keyakinan tinggi sukses sudah di9. Ketika memiliki motivasi awal yang baik, dan keyakinan tinggi, sukses sudah di

tangan.

10. Menanamkan kepercayaan kepada relasi adalah hal yang penting dalam

permulaan usaha.

11. Berwirausaha harus memiliki visi dan misi yang sama sehingga kepercayaan tetap

terjalin dan tidak mudah diadu domba.


