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Berangkatlah dari Hobi…

• Binggung anda ingin membuka usaha tetapi
masih ragu usaha apa yang ingin dibuka.

• Mulailah dari apa yang anda sukai, Kenapa :
– Anda merasa nyaman dengan apa yang anda kerjakan.
– Anda mengerti seluk-beluk usaha anda.
– Anda senang menjalani usaha tersebut.
– Meminimalisir Belajar lagi terhadap jenis usaha tersebut.
– Hobi == Penghasilan tambahan :D.



Berangkatlah dari Hobi

Aktif dalam Komunitas Hobi yg Anda Geluti

Coba cari peluang dari hobi anda yg bisa dimanfaatkan

Tekunilah Hobi anda, isi waktu luang dg Belajar seluk-beluknya

Memulai
dari
Hobi

Promosi Hobi melalui Media Masa



• Salah satu tips untuk memulai usaha dari hobi adalah
bergabung dengan komunitas hobi tsb, namun
komunitas apa yang baik dan bagus :

– Komunitas yang anggotanya terus bertambah.
– Banyak kegiatan yang Berlangsung di komunitas tsb.
– Memiliki kekuatan Hukum.
– Iuran Anggota bukan satu-satunya pendapatan klub.
– Pengurus terstruktur dan memiliki visi-misi kedepan.

Bergabung dengan Komunitas…



• Hubungan antara Hobi, Usaha dan Komunitas :
– Memudahkan mendapatkan informasi-informasi terbaru thdp

perkembangan hobi.
– Mendapat calon-calon pelanggan untuk usaha anda.
– Bisa mendapatkan promosi gratis untuk usaha anda.
– Mampu memberikan rekomendasi untuk pihak ketiga, seperti

calon rekan bisnis atau lainnya.

Setelah anda bergabung dengan suatu komunitas, ada
baiknya anda aktif dalam komunitas tersbut. Dengan

aktif anda bukan hanya mendapatkan informasi tapi juga
pengalaman dalam berorganisasi yang sangat

membantu dalam mengembangkan usaha anda.

Kenapa hrs bergabung dg Komunitas…



• Ada banyak alasan kenapa anda seharusnya memulai
usaha anda dari rumah, salah satunya adalah Usaha anda
masih dilakukan secara part-time.
• Dengan membuka usaha tersebut dari rumah, anda

dapat dengan mudah mengontrol usaha tersebut.
• Sulit untuk memilih untuk keluar pekerjaan.
• Anggota keluarga bisa ikut dalam usaha tersebut.

• Proses ini biasa dilakukan oleh Usaha yg masih dalam
tahap awal dan perkembangan.
• Namun ada baiknya ketika usaha tersebut telah

berkembang pesat, anda harus memikirkan untuk
membuka usaha di tempat lain.

Membuka usaha dari Rumah…



• Lebih banyak waktu untuk keluarga.
• Dengan membuka usaha dari rumah, anda dapat

melakukan pekerjaan2 rumah lebih banyak.
• Hemat biaya sewa tempat atau kantor.

• Meminimalisir biaya merupakan faktor utama khususnya
dalam hal permodalan.

• Menghemat biaya transportasi.
• Komponen biaya ini biasanya tidak diperhitungkan, 

namun karena akumulasi terus menerus bila dihitung
termasuk pengeluaran yang cukup besar.

• Meminimalisir Persaingan Usaha.
• Usaha yang dilakukan dirumah mampu meminimalisir

persaingan dengan kompetitor yang dekat dengan kita, 
karena notabene usaha kita dilakukan di permukiman
sendiri.

Manfaat membuka usaha dr Rumah



• Jalin hubungan baik dg Tetangga atau Aparat setempat.
• Karena usaha anda berada dilingkungan pemukiman, 

hal pertama yang harus anda lakukan adalah
memelihara hubungan baik dengan tetangga.

• Sediakan ruang dan Tenaga Khusus Usaha.
• Menyediakan ruang disini, agar usaha anda tidak

tercampur dengan area keluarga, setidaknya
memisahkan sekat antara bisnis dan keluarga.

• Tenaga Khusus untuk mengatur usaha anda disini
dimaksudkan manakala usaha anda masih partime dan
anda tidak secara full berada di tempat usaha anda.

• Miliki telp dan Fax khusus untuk Usaha. 
• Jika modal memadai, miliki Virtual Office.

Tips membuka usaha dr Rumah



• Virtual Office : merupakan kantor “bohongan”.
• Kantor “bohongan” ini biasanya disediakan oleh perusahaan

menyedia layanan virtual office.
• Disini anda akan memiliki alamat kantor, telp sampai

resepsionis yang akan menerima telp dari rekan anda kapan
saja.

• Biasanya alamat tersebut berada dalam gedung perkantoran
yg terkenal.

• Virtual office alternatif “solusi modal minim”.
• Negosiasi dengan Kantor Usaha Teman ANDA :D LOL... 

Bekerja dirumah memiliki seni yang banyak, yaitu seni dalam
mengatasi keterbatasan yang ada, disamping manfaatnya

yang banyak.

Virtual Office



Belajar dari orang sukses - 7
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Terima Kasih !
Kewirausahaan…
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