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� Information Technology, adalah suatu

teknologi yang mengubah data menjadi

suatu informasi

� Pengertiannya sangat luas, namun

mengalami penyempitan ke arah computer 

science belakangan ini



� Suatu ilmu

� Suatu teknologi

� Suatu tools/alat bantu

Suatu perubahan budaya dan cara berpikir� Suatu perubahan budaya dan cara berpikir

� Suatu mata pencaharian baru, bisnis baru



� User – menggunakannya hanya sebagai alat
bantu dalam menunjang pekerjaan

� Support and Maintenance – mendukung� Support and Maintenance – mendukung
penggunaaan IT ketika sudah berjalan

� Development – menciptakan solusi berbasis IT

� Implementation – mekakukan penerapan dan
penyesuaian IT terhadap lingkungan tertentu



� Employee, bekerja pada bidang IT di sebuah
perusahaan IT atau pada sebuah divisi IT 
perusahaan non-IT 

� Self Employed, mempekerjakan diri sendiri� Self Employed, mempekerjakan diri sendiri
pada bidang IT dengan memfokuskan diri
pada project atau pengembangan product 
tertentu

� Entrepreneur, mempekerjakan orang lain 
pada bidang IT dengan membentuk suatu
perusahaan berbasis IT



� Project Base
� Tender and Proposal

� Development and Implementation

� Support and Maintenance� Support and Maintenance

� Product Base
� Research

� Development

� Selling and Implementation

� Support and Maintenance



� Bisnis yang lebih ke technology driven dibanding
market driven

� Bisnis yang menciptakan sesuatu yang baru
dibanding sekedar mengotomasi suatu prosesdibanding sekedar mengotomasi suatu proses
bisnis yang biasa dilakukan manual

� Bisnis yang menarik dan sarat akan maneuver 
dan inovasi serta paduan ke dunia seni

� Vertical knowledge sangat dibutuhkan dalam
bisnis ini



� Bentuk knowledge

� Bentuk jaringan

� Selalu terbuka terhadap opportunity dan

terjun langsung ketika kesempatan itu adaterjun langsung ketika kesempatan itu ada

� Ikuti perkembangan teknologi ini (IT)

� Mulai dari hal-hal yang sederhana



� Jangan terlalu fokus pada project, fungsi

research and development tetap harus

berjalan

SDM adalah asset terbesar dalam IT namun� SDM adalah asset terbesar dalam IT namun

ciptakan system yang tidak terlalu

tergantung pada personal tertentu

� Selalu ingat bahwa secara garis besar subject 

IT ada 4 (empat) dan semuanya adalah

peluang bisnis



Tidak menutup kemungkinan project yang berulang adalah
embrio dari sebuah product

� Bill Gates mengawali dari sebuah project outsource IBM 
untuk sebuah operating system berbasis PC (PC-DOS)

� Pada perkembangannya PC-DOS dikembangkan sendiri
oleh Microsoft menjadi MS-DOS yang berftransformasioleh Microsoft menjadi MS-DOS yang berftransformasi
menjadi Windows sampai pada versi yang kita pakai saat
ini

� Pada segmen OS bahkan Microsoft sudah jauh lebih
menguasai pasar dibanding IBM

� Setelah itu Mircorsoft mengembangkan ke segmen
aplikasi yang lain dan bahkan mulai bergerak ke level 
enterprise dan menjadi sebesar saat ini



To Sell System not a product

� Mengapa SAP dapat menjual ERP system 

dengan harga yang sangat mahal? Karena

SAP menjual sesuatu dengan pendekatanSAP menjual sesuatu dengan pendekatan

system bahkan menjual paradigma baru

� Cisco juga menerapkan sistem ini dengan

menerapakan standard pada product dan

subject/SDM



Always think that any threat is a new opportunity 
� Arseda berawal dari suatu perusahaan yang berfokus di

project ISP: Lintasarta, Telkom Speedy, dll
� Berkembang ke perusahaan yang menyediakan solusi

mobile prepaid top up mulanya di pasar enterprise
� Persaingan di mobile top up system kian marak masuk ke� Persaingan di mobile top up system kian marak masuk ke

dunia retail
� Disikapi dengan membangun jaringan di dunia retail. Big 

enterprise akan melihat perusahaan sebagai community 
builder baru di dunia mobile topup

� Mulai melangkah ke total solution dengan menyediakan
bukan hanya aplikasi namun juga pengadaan hardware: 
server, PC, GSM/CDMA modem, dll.



Simplicity

� Fenomena local software bernama SisKom, 

yang merupakan software inventory berbasis

DOS namun sangat popular di kalanganDOS namun sangat popular di kalangan

retailer /pedagang

� Software ini mudah diimplementasikan, 

sudah tidak jalan pada operating system 

baru, namun repeat order terus berdatangan



� Semua orang apalagi yang berlatar belakang
pendidikan IT bisa menjadi IT Entreupreuner

� Peluang akan terus ada karena apapun
vertical knowledge nya IT tetap dibutuhkanvertical knowledge nya IT tetap dibutuhkan
dan saat ini posisinya

� Pengembangan secara in house oleh
perusahaan-perusahaan yang membutuhkan
solusi IT relatif sulit dengan berbagai
pertimbangan: SDM, dana, waktu dan fokus
perusahaan


