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Memulai bisnis internet – kiat bisnis internet

Anda mungkin mempunyai pengalaman gagal dalam mencoba suatu 
usaha, tapi sebenarnya terdapat suatu kiat dalam memulai usaha sehingga 

dapat sukses…

Nah…disini  akan  diulas  tips  bagaimana  cara  memulai  usaha  sehingga 
dapat sukses / berhasil sesuai mimpi

TIPS MEMULAI USAHA / BISNIS DI INTERNET

1.      MULAILAH DENGAN MIMPI 

Bermula  dari  mimpi  untuk sukses atau usaha anda akan berhasil  dan 

mencari  produk yang akan dijual.  Pemimpilah yang selalu menciptakan 

dan  membuat  sebuah  terobosan  dalam produk,  Cara  pelayanan,  jasa, 

ataupun ide yang dapat  dijual  dengan sukses.  Mereka tidak mengenal 

batas dan keterikatan

2.      Tidak mengenal kata ‘tidak bisa’ataupun tidak mungkin’.

Tidak bisa atau tidak mungkin akan membelenggu pikiran kita sehingga 

kita tidak dapat sukses. Banyak orang yang berusaha yang dalam hati ada 

“tidak mungkin” tapi dapat diyakinkan sendiri “harus bisa, orang lain bisa 

kenapa  aku  tidak??”  pada  akhirnya  berhasil,  hilangkan  kata  “tidak 

mungkin  dengan  pasti  bisa,  pasti  berhasil”  sehingga  akan  memacu 

semangat anda dalam berusaha.
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3.      mencintai produk 

Cintai Produk sendiri. cinta produk sendiri akan membuat yakin pelanggan 

dan kerja keras terasa ringan. Dan akan membuat mudah dalam melewati 

masa masa sulit. 

4.      antusias dan keuletan 

Antusiasme dan keuletan adalah sebuah pertanda cinta dan keyakinan 

akan menjadi  tulang punggung keberhasilan sebuah usaha yang baru. 

Kunci suatu keberhasilan adalah keuletan dalam berusaha. 

Cobaan mungkin akan datang, tapi dengan keuletan dan antusias anda 

akan  berhasil  melewati  masa  –  masa  sulit  dan  menuju  ke  puncak 

kesuksesan. 

Cobaan bisa berupa kegagalan dalam menjaring konsumen atau cobaan 

berupa eror pada website atau apa saja. 

Cobaan ini sudah seharusnya menjadikan semangat baru dan tidak ada 

kata  menyerah,  jadikan  cobaan  ini  sebagai  vitamin  penyemangat 

sehingga anda menjadi sukses.

5.      Pelajari dasar bisnis

Pelajarilah dasar  – dasar  bisnis  (fundamental  business).  sukses dalam 

usaha akan sulit tanpa ada sebuah pengetahuaan dasar untuk bisnis yang 

baik.
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Dengan mempelajari dasar – dasar bisnis maka anda akan lebih mudah 

dalam melakukan suatu usaha.

6.      Berani mengambil resiko

          Berani mengambil resiko tetapi bukan tanpa perhitungan, merupakan 

kunci  awal  dalam  dunia  usaha,  karena  hasil  yang  akan  dicapai  akan 

proporsional  terhadap  resiko  yang  akan  diambil.  Sebuah  resiko  yang 

diperhitungkan  dengan  baik  –  baik  akan  lebih  banyak  Memberikan 

kemungkinan berhasil. Seorang Entrepreneur akan melewati tahap awal 

pengembangan  perusahaan,  dan  selanjutnya  akan  memanag  dan  

mengatur perusahaan yang telah maju.

          Memandang suatu  resiko mungkin  akan terasa “ngeri”,  tetapi  bila 

anda tidak berani mengambil resiko maka anda akan sulit untuk sukses.

7.      cari nasehat 

          Carilah  nasehat  dari  pakar,  tapi  ikuti  kata  –  kata  dalam hati  kita. 

Seorang  entrepreneur  akan  selalu  mencari  nasehat  dan  masukan  dari 

berbagai pihak tetapi keputusan akhir selalu ada ditangannya dan dapat 

diputuskan dengan feelingnya. 

Dalam dunia internet  marketing,  anda jangan hanya terpaku pada satu 

orang  dalam mencari  nasehat,  ingat  kemampuan  seseorang  sangatlah 

terbatas, cari tambahan di internet yang banyak mengulas masalah bisnis, 
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sehingga anda akan mendapatkan alternatif-alternatif dalam memecahkan 

masalah anda. Anda cari saja dengan menggunakan search engin google 

atau yahoo misalnya, ketikkan masalah yang anda hadapi di google atau 

yahoo, kemudian klik saja website yang banyak tertera disana, bila satu 

website belum mampu menjawab pertanyaan anda, maka cari lagi website 

yang lain sehingga anda akan menemukan jawaban yang anda inginkan 

dengan cepat. 

8.      Komunikasi 

Komunikasi juga menjadi penentu keberhasilan. Dengan komunikasi yang 

baik, konsumen akan lebih percaya dan akan selalu mencari produk yang 

ditawarkan.  Adakalanya harga lebih rendah dan mutu yang sama tidak 

menjamin  akan  mendatangkan  pelanggan  dan  harga  yang  lebih  tinggi 

dengan  mutu  yang  sama  tidak  menjamin  akan  kehilangan  pelanggan 

hanya  karena  factor  komunikasi.  Jadi  dapat  dilihat  bahwa  komunikasi 

adalah factor yang sangat penting.

Bagaimana  melakukan  komunikasi?  Komunikasi  dapat  anda  lakukan 

dengan  menggunakan  email,  yahoo  messenger  atau  media  apa  saja, 

yang terpenting adalah lakukan komunikasi dengan pelanggan atau calon 

pelanggan.
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9.      piawai  

Pada fase awal sebuah usaha, kepiawaian menjual merupakan sebuah 

kunci  suksesnya  bisnis.kemampuan  untuk  memahami  dan  menguasai 

hubungan  dengan  pelanggan  akan  membantu  mengambangkan  usaha 

pada fase itu.

10.  kerja keras

untuk  mendapatkan  suatu  keberhasilan  dalam  bisnis  atau  apapun 

dibutuhkan kerja keras. 

Entrepreneur sejati tidak pernah lepas dari kerjanya, pada saat tidurpun 

otaknya  bekerja  dan  berpikir  akan  bussinessnya.  Me-lamun-kan  dan 

memimpikan kerjanya.

11.  cari teman yang banyak

Bertemanlah  sebanyak  banyaknya.  Teman  akan  membantu 

mengembangkan  usaha  kita,  memberi  nasehat,  membantu  menolong 

pada masa sulit. Banyak link usaha akan berkembang dari pertemanan, 

mereka  secara  langsung  atau  tidak  langsung  akan  dapat  ikut 

mempromosikan  usaha  kita  dan  bukan  tidak  mungkin  menjadi  partner 

dalam usaha kita.
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12.  siap menghadapi kegagalan

Kegagalan  merupakan  sebuah  momok  menakutkan  tapi  janganlah 

menjadikan frustasi tapi jadikan sebagai vitamin untuk menguatkan dan 

mempertajam  intuisi  dan  kemampuan  kita  berwirausaha,  selama 

kegagalan itu  tidak “mematikan”.  Setiap usaha selalu akan mempunyai 

resiko  kegagalan  dan  bila  mana  itu  sampai  terjadi,  bersiaplah  dan 

hadapilah  dengan  tegar!  Dan  jawablah  dengan  kata  “  ini  merupakan 

tantangan yang harus di hadapi”.

13.  lakukan sekarang juga

Bila anda telah siap, lakukanlah sekarang juga. entrepreneur sejati akan 

melakukan sesegera mungkin. Putuskan dan kerjakan sekarang, karena 

besok mungkin bukanlah milik kita, jadi segeralah lakukan!

MULAILAH SEKARANG JUGA UNTUK MEMULAI,…LAKUKAN DAN 
USAHALAH DAN MENJADI SEORANG ENTERPRENEUR ONLINE
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