CYBERPRENEUR

APA ITU CYBERPRENUR
• Kata “entrepreneur” yang di Indonesiakan
menjadi “Kewirausahaan” berasal dari kata
perancis “entreprende” yang berarti berusaha.
Dalam konteks bisnis berarti memulai sebuah
bisnis.
• Sedangkan Cyberpreneur memiliki arti yang
sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda.
Cyberpreneur adalah “aktivitas yang secara
konsisten dilakukan guna mengkonversi ide-ide
yang bagus menjadi kegiatan usaha berbasis
Cyber (Internet) yang menguntungkan.

KIAT MENJADI SEORANG CYBERPRENEUR HANDAL &
PROFESIONALISME
Seorang Cyberpreneur memiliki ciri-ciri khusus, antara lain :
1. Mempunyai mimpi-mimpi yang realitis dan tinggi, yang mampu
diubah menjadi cita-cita yang harus dia capai. Hidupnya ingin
berubah karena kekuatan emosionalnya yang tinggi dan
keyakinannya yang kuat, sehingga mimpi itu bisa terwujud (power
of dream)
2. Mempunyai empat karakter dasar kekuatan emosional yang saling
mendukung untuk sukses:
a. Determinasi keteguhan hatinya akan visinya
b. Keberanian, mampu menaklukkan rasa
ketakutannya/Persistence, ulet dan mudah bangkit dari
keterpurukan
c. Struggle, pantang menyerah
d. Risk Manager, emotional Quotient
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3. Menyukai tantangan dan tidak pernah puas
dengan apa yang didapat (High Achiever)
4. Mempunyai ambisi dan motivasi yang kuat
(motivator)
5. Mempunyai keyakinan yang kuat akan
kemampuannya bahwa “dia bisa” (power of
mind)
6. Seorang yang visioner dan mempunyai daya
kreatifitas yang tinggi
7. Risk manager, not just risk taker
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8. Memiliki strong emotional attrachment
(kekuatan emosional)
9. Seorang problem solver
10.Mampu menjual dan memasarkan
produknya (seller)
11.Seorang kreator ulung

Keuntungan Menjadi seorang Cyberpreneur

 Terbuka peluang untuk mendemonstrasikan
kemampuan serta potensi seseorang secara penuh
 Terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang
dikehendaki sendiri
 Terbuka peluang untuk mendapatkan manfaat dan
keuntungan secara maksimal
 Terbuka kesempatan untuk menjadi bos
 Terbuka peluang membantu masyarakat dengan usahausaha yang konkrit.

Kendala yang dihadapi Menjadi seorang Cyberpreneur

 Memperoleh pendapatan yang tidak pasti, dan memikul
berbagai resiko. Jika resiko ini telah diantisipasi dengan
baik, maka berarti wirausaha telah menggeser resiko
tersebut.
 Bekerja keras dan waktu/jam kerjanya panjang
 Kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya
berhasil, sebab dia harus berhemat.
 Tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan
yang harus dia buat walaupun dia kurang menguasai
permasalahan yang dihadapinya.

• Content Provider
• Jasa ICT System Integrator
• Jasa Konsultan IT Security, Jasa Cyber-Lawyer,
Psikolog online, dokter online, arsitek online dsb.
• Production House : Digital Animasi, Digital Music

•

Sertifikasi IT, IT Audit

• Jasa Sistem Monitoring (surveilance), Jasa VPN

• Jasa Terpadu IT-Ekspor utk support KUKM
• On-line Product Reseller, Jasa Reservasi On-Line
• Jasa perbaikan & pemeliharaan (Remote, Visit)
Komputer & LAN
• Internet Booth (Warnet Mini)
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Menjadi Content Provider menjual game, dan entertainment
lain ke mobile youngster
Menyediakan layanan pembuatan Web site untuk perusahaan,
atau komunitas
Menyediakan jasa pelatihan, misal Java, mySQL, Linux
Menyediakan layanan customization atas produk open source
misal Zimbra, OpenBravo, Pentaho
Mendirikan portal/blog untuk orang bisa memasang IKLAN
dengan bayar, bisa portal/blog umum, atau portal/blog khusus
Membuat aplikasi customize untuk kebutuhan khusus di
perusahaan/institusi tertentu misal aplikasi rumah sakit,
aplikasi pay roll, aplikasi accounting
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PELUANG USAHA TIK, SAMBIL
SEKOLAH
 Membangun usaha di media jejaring sosial (Facebook, twitter,

google. Dll), contohnya membuka usaha jasa follower dsb.
 Membangun usaha dari blog

 Membangun usaha dari affliasi produk
 Membangun usaha dari membuat animasi
 Membangun usaha dari membuat toko online

 Membangun usaha untuk Web Design & Web Development
 Membangun usaha call center dan contact center
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