Entrepreneur Kaya dari Teknologi Informasi
Daftar pendek orang-orang terkemuka di bawah ini bukan saja dikenal sebagai penemu dan penggagas utama teknologi maju. 
Pundi-pundi uang mereka terisi berkat kepiawaiannya di bidang teknologi informasi.
Yang menarik, mereka umumnya drop out dari universitas terkemuka untuk membangun kerajaan bisnisnya (kalau DO saja bisa kaya raya, masa anda yang kuliah tidak ?). Sebut saja nama Bill Gates, Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz termasuk mendiang Steve Jobs, yang tak pernah lulus dari bangku kuliah. Kekayaan bersih mereka tercatat antara September 2011 hingga 14 Maret 2012. Berikut urutannya.
Bill Gates (Kekayaan: USD69 miliar per Maret 2012)
Dunia teknologi modern, khususnya dunia komputasi, tak bisa dilepaskan dari brand raksasa Microsoft. Dan yang berhasil membuat brand itu sebesar saat ini, adalah William Hendry Gates III atau dikenal dengan nama Bill Gates.
Bill adalah seorang programmer komputer, investor, philanthropist, dan penulis sekaligus. Dialah yang disebut-sebut sebagai American business magnate. Bersama istrinya, Melinda Gates, Bill mendirikan yayasan, Bill & Melinda Gates Foundation, dan diketahui sudah mendonasikan dana sebesar USD28 miliar.
Drop-out dari Harvard University, ayah tiga anak ini selalu masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. Antara 1995-2009, ia bahkan selalu berada di urutan teratas dalam daftar populer itu. Saat ini Bill tercatat sebagai orang terkaya kedua di dunia, di bawah Carlos Slim Helu asal Meksiko. Bill mengundurkan diri sebagai CEO Mircosoft pada 2008 untuk berkonsentrasi pada kegiatan amal, aktivitas yang dimulainya sejak 1999.
 Jeff Preston Bezoz (Kekayaan: USD19,1 miliar per September 2011)
Pendiri sekaligus presiden dan CEO situs retail terbesar dunia, Amazon.com, ini, adalah jebolan Princenton University, AS, bidang electrical engineering and computer science. Sebelum mendirikan Amazon.com pada 1994, ia sempat bekerja sebagai analisis keuangan pada perusahaan D.E. Shaw & Co.
Senang bermain dengan obeng sejak balita, di masa remaja Jeff mengubah garasi mobil ayahnya menjadi lab untuk proyek-proyek ilmiahnya. Bosan bekerja sebagai analis keuangan, tahun 1994 Jeff memulai usaha penjualan buku secara online, dengan kantor pertama di garasi rumahnya.
Amazon.com ia dirikan bersama istrinya, Mackenzie. Nama itu ia pilih dengan dua alasan: seperti sungai Amazon yang memiliki cabang tak terkira, serba berada di urutan abjad pertama dalam pencarian di internet.
Amazon.com masuk bursa tiga tahun kemudian, dan kemudian, dan mulai mendulang profit besar sejak 2001. Kini situs online retail itu sudah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan e-commerce multinasional yang menjual buku, DVD, MP3, software komputer, video games, perlengkapan elektronik, hingga pakaian, furnitur, makanan, dan mainan.
Mark Zukerberg (Kekayaan: USD17,5 miliar)
Mark Elliot Zukerberg adalah pendiri sekaligus CEO/President jejaring sosial facebook, jejaring sosial yang merevolusi hubungan sosial manusia yang modern. Ia pun drop out dari universitas terkemuka dunia, Harvard University, dan memilih menjadi computer programmer sekaligus internet entrepreneur.
Jejaring sosial ciptaannya itu kini terdiri dari sedkitnya 600 juta jaringan million “friends” yang secara rutin memperbarui status, memajang foto, hingga berdiskusi di forum-forum. Situs facebook tercatat sebagai situs paling banyak di kunjungi setelah google, di mana penggunanya menghabiskan 700 miliar menit per bulan di situs itu.
Perusahaan ini sekarang bernilai USD23 miliar, dimana Mark, anak muda kelhiran 1984, menguasai 24% saham, dengan penghasilan USD4,9 miliar dari facebook sepanjang 2011. Mark menikahi Priscilla Chan, pacarnya selama 9 tahun terakhir, pada 19 Mei 2012, lima hari setelah Priscilla lulus dari Harvard.
Larry Page (Kekayaan: USD 16,7 miliar per September 2011)
Inilah sosok yang ikut mencipatakan situs internet yang paling banyak di kunjungi di dunia saat ini: google. Situs mesin pencari itu menjadi gerbang utama bagi pengguna internet untuk mejelajah dunia maya.
Larry mendirikan google bersama rekannya, Sergey Brin. Google kini bukan sekedar menjadi situs pencari namun sudah berekspansi lebih jauh dengan membeli situs operasi ponsel, Android.
Di area teknologi Palo Alto di AS, Larry membeli sebuah kawasan untuk dijadikan lingkungan perumahan yag sepenuhnya menggunakan bahan bakar fuel cells, energi panas bumi, dan pemanfaatan air hujan sebagai sumber air. Sesekali ia mengendarai sepeda elektrik Zero X ke kantor, selain mobil sport bertenaga listrik buatan Tesla Motors, perusahaan otomotif di mana ia dan Sergey ikut menanamkan investasinya.


Sergey Brin (Kekayaan: 16,7 miliar per September 2012)
Sergey Mikhaylovich Brin, demikian nama ilmuan komputer sekaligus entrepreneur internet satu ini. Ikut mendirikan google bersama Larry Page, Sergey bertemu rekannya itu di program Ph.D bidang computer science di Standford University, AS.
Sergey juga tercatat sebagai investor pada Airship Ventures, dan sebuah perusahaan perjalanan luar angkasa pribadi, Space Adventures. Ia menyumbang dana besar bagi penelitian penyakit Parkinson, sejak mengetahui bahwa ia juga menderita penyakit itu. Untuk meringankan penyakitnya, Sergey rutin menyelam, serta berlatih Yoga dan akrobat. 
Michael Dell (Kekayaan: USD15 miliar per September 2011)
Michael Saul Dell, nama lengkapnya, adalah pendiri sekaligus CEO Dell Inc., salah satu perusahaan komputer raksasa dunia yang berbasis di Texas, AS. Tahun lalu, perusahaannya bertambah kaya USD500 juta tatkala harga saham Dell melonjak sebanyak 15%.
Kekayaan Michael tidak diperoleh seketika. Ia memulai dari bawah, dengan menjual komputer ke rekan mahasiswa pada 1984. PC Dell baru di perkenalkan ke publik pada 1988.
Pada tahun 2004, ia sempat mengundurkan diri sebagai CEO Dell, namun kembali memimpin sejak 2007. Bulan Febuari 2010, Michael berinvestasi di perusahaan agensi MSD Capital. Bersama istrinya, Susan, ia aktif berkampanye mendukung gerakan anti-childhood-obesity.
Paul Allen (Kekayaan: USD14,3 miliar)
Tokoh satu ini sudah lama masuk dalam daftar orang terkaya dunia. Paul Gardner Allen, yang meninggalkan bangku kuliah di Washington State University untuk berbisnis. Kekayaannya berasal dari Microsoft, investasi, dan bisnis lainya. Ia ikut mendirikan Microsoft bersama Bill Gates.
Ia dikenal sebagai investor kakap, real estate developer, sekaligus philantropist. Ia mendirikan sekaligus menjabat chairman Vulcan Inc., perusahaan yang mengelola bisnis dan kegiatan sosialnya. Ia meninggalkan Microsoft pada 1983 setelah didianogsa menderita penyakit Hodgkin.
Allen juga memiliki investasi mulimiliar dolar di perusahaan teknologi lainya, seperti, Evri and Gist, dan memiliki saham di perusahaan media dan konten lainnya. Ia memiliki dua klub olahraga profesional, Seattle Seahawks yang bermain di National Football League (NFL), serta Portland Trail Blazers di National Basketball Association (NBA). Kapal pesiar raksasa miliknya, Octopus, adalah salah satu kapal paling mewah di dunia, dilengkapi kolam renang, lapangan basket, kapal selam, dan dua helikopter.
Laurence Powell Jobs (Kekayaan: USD miliar per Maret 2012)
Janda mendiang pendiri Apple Inc., Steve Jobs, ini mewarisi kekayaan suaminya berikut pabrik uang Apple, dan menjabat sebagai CEO perusahaan raksasa pembuat komputer Macintosh itu.
Wanita yang menjanda sejak Oktober 2011, ini, juga tercatat sebagai co-founder dan President organisasi nirlaba yang bergiat di bidang pendidikan Collage Track. Ia juga ikut mendirikan perusahaan makanan, Terravera, yang mengkhususkan diri pada produk makanan sehat dan organik.
Dustin Moskovitz (Kekayaan: USD3,5 miliar per Maret 2012)
Seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg, lajang 28 tahun Dustin Moskovitz juga drop-out dari Harvard University. Bersama mark, ia ikut mendirikan facebook dan kini keka raya berkat teknologi. 
Selain menjadi salah satu orang terkaya di lapangan teknologi, Dustin juga menjadi milyunder termuda di dunia. Dia hanya delapan hari lebuh muda dari Mark Zuckerberg, teman sekamarnya  semasa kuliah. Sejak meninggalkan bangku kuliah, Dustin pindah ke California untuk membesarkan facebook secara full time. Ia menjadi chief technology officer pertama di facebook, sekaligus menjabat vice president of engineering. 
Ia meninggalkan facebook pada 2008 untuk mendirikan perusahaan software Asana, namun masih menjadi salah satu pemengang saham dengan kepemilikan 5% saham.
Ia juga mendirikan yayasan Good Ventures bersama pacarnya, mantan jurnalis Cari Tuna.
Elon Musk (Kekayaan: USD2 miliar per Maret 2012)
Pebisnis teknologi asal AS keturunan Afsel-Kanada ini, dikenal juga sebagai philanthropist. Elon Musk, dikenal sebagai pendiri PayPal, SpaceX, Tesla Motors. Saat ini ia menjabat CEO dan CTO SpaceX, CEO sekaligus arsitek produk-produk Tesla Motors, dan juga menjabat Chairman SolarCity.
Laki-laki workaholic ini sudah dikenal sebagai entrepreuner sejak lama. Elon bersma saudaranya memulai membangun Zip2, perusahaan penyedia piranti lunak untuk penerbitan media massa.
PayPal menjadi sumber penghasilan terbesarnya ketika saham PayPal di beli oleh eBay for senilai USD1,5 miliar pada oktober 2002. Ia juga diketahui mendirikan perusahaan penerbangan ke luar angkasa.
Terkaya di Dunia 2012 versi Forbes
Carlos Slim Helu (USD69 miliar, Telecom , Meksiko)
Bill Gates (USD69 miliar, Microsoft, As)
Warrent Buffett (USD44 miliar, Berkhire Hathaway, AS)
Bernard Arnault (USD41 miliar, LVMH, Perancis)
Amancio Ortega (USD37,5 miliar, Zara, Spanyol)
Larry Ellison (USD36 miliar, Oracle, AS)
Eike Batista (USD30 miliar, Mining, Brasil)
Stefan Persson (USD26 miliar, Hennes & Mauritz, Swedia)
Li Ka-shing (USD25,5 miliar, Diversifikasi, Hongkong)
Karl Albrecht (USD25,4 miliar, Aldi, Jerman)
Sumber: Majalah Forbes, kekayaan per Maret 2012 
	
Terkaya di Indonesia 2012 versi Forbes
Budi Hartono (USD6,5 miliar, urutan 146 dunia)
Michael Hartono (USD6,3 miliar, urutan 157 dunia)
Low Tuck Kwong (USD3,6 miliar, urutan 304 dunia)
Martua Sitorus (USD3 miliar, urutan 377 dunia)
Sukanto Tanoto (USD2,8 miliar, urutan 418 dunia)
Peter Sondakh (USD2,6 miliar, urutan 464 dunia)
Achmad Hamami (USD2,2 miliar, urutan 578 dunia)
Sri Prakash Lohia (USD2,0 miliar, urutan 634 dunia)
Chairul Tanjung (USD2,0 miliar, urutan 634 dunia)
Kiki Barki (USD1,7 miliar, urutan 764 dunia)
Sumber: Majalah Forbes, kekayaan per Maret 2012
	
Terkaya di Indonesia 2012 versi Globe Asia
Eka Tjipta Widjaja (USD12,5 miliar)
Robert dan Michael Hartono (USD11,8 miliar)
Anthony Salim (USD8,5 miliar)
Martua Sitorus (USD4,2 miliar)
Susilo Wonowidjojo (USD3,5 miliar)
Dato Low Tuck Kwong (USD3 miliar)
Sukanto Tanoto (USD2,4 miliar)
Putera Sampoerna (USD2,3 miliar)
Aburizal Bakrie (USD2,2 miliar)
Peter Sondakh (USD2,2 miliar)


Ikuti jejak mereka dan siapkan diri Anda menjadi kandidat Entrepreneur kaya berikutnya…!

