TO BE NEW ENTREPRENEURS
SEMINAR 3 JAM : “POTENSIPRENEUR”
BERWIRAUSAHA DARI POTENSI DIRI

A. APA POTENSIPRENEUR ITU?
POTENSIPRENEUR adalah orang yang berwirausaha dimana ide usaha bersumber dari
potensi diri atau bakat atau talents atau potensi kekuatan yang ada didalam diri setiap orang.
Jadi potensipreneur TIDAK BERARTI apakah seseorang berbakat wirausaha atau tidak. Kita
tidak membahas masalah ini.
Mengapa ide usaha terbaik adalah yang berasal dari POTENSI yang ada DI DALAM DIRI Anda,
dan bukannya dari PELUANG yang berasal dari LUAR DIRI Anda?
Pengusaha dan profesional sukses disebabkan ide usaha atau ide profesi bersumber dari
bakat. Apa buktinya?
Hasil penelitian Thomas Stanley : 81% dari 733 pengusaha dan profesional sukses
memilih profesi, karir, atau usaha yang memungkinkan penggunaan kemampuan atau
bakat mereka sepenuhnya.
Kesimpulan penelitian ahli psikologi bisnis Timothy Butler dan James Waldroop: jika Anda
mengubah bakat Anda menjadi aktivitas bisnis atau profesi, maka Anda sudah
menemukan jenis bisnis atau profesi terbaik.
Kreativitas adalah salah satu kunci sukses berwirausaha atau berprofesi. Kesimpulan
penelitian Marcus Buckingham: Anda sangat kreatif bila Anda beraktivitas sesuai bakat
atau potensi kekuatan Anda.
Dawna Markova, Ph.D : ekonomi global masa kini sesungguhnya berpusat pada
persaingan bakat.
Penelitian (Hodges; Seligman, Steen, & Peterson, 2005) bila bekerja sesuai bakat:
 59% orang mengalami perubahan yang lebih baik.
 60% orang lebih memiliki optimisme.
 Orang merasa lebih puas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
 60% orang merasa lebih produktif baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam bekerja.
 60% orang merasa lebih percaya diri.
 Orang merasa lebih bahagia dan berkurang gejala depresi.
B. MANFAAT BAGI PESERTA
-

Mengetahui paradigma baru bahwa ide usaha terbaik bukan dari PELUANG melainkan
yang bersumber dari potensi diri/talenta alami
Mengetahui cara mengenali potensi diri
Mengetahui cara berkarya dari potensi diri
Mengetahui cara mengubah karya menjadi aktivitas bisnis
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C. MATERI
-

Paradigma baru bahwa ide usaha terbaik bukan dari PELUANG melainkan yang bersumber
dari potensi diri/talenta alami
Pengantar cara mengenali potensi diri
Cara mengungkap ide karya, ide usaha, ide profesi bersumber dari potensi diri
Cara mengubah ide karya atau ide aktivitas menjadi aktivitas bisnis

D. PESERTA
Para peserta adalah orang-orang yang ingin berwirausaha (belum memiliki usaha):
- Para mahasiswa
- Lulusan SMA/SMK, D1, D3, dan S1 yang masih menganggur
- Para calon pensiunan pra pensiun
- Para karyawan yang ingin berwirausaha
E. BONUS
-

Mendapatkan username dan password GRATIS akses www.potensipreneur.com untuk
mengikuti tahapan menjadi potensipreneur (11 ebooks) termasuk ONLINE TEST
INTERAKTIF MENGENALI POTENSI DIRI
Bonus 22 ebooks kreativitas, membuat business plan, cara evaluasi business plan, karir
Membaca puluhan artikel mengenai kreativitas bisnis

F. FASILITATOR
M Musrofi, trainer potensipreneur, owner www.potensipreneur.com.
G. INFORMASI LEBIH LANJUT
M Musrofi
mmrofi@gmail.com
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