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#1 PENGANTAR KEWIRAUSAHAAN BERSAMA KAK DJOJO
Perhatian terhadap pembelajaran kewirausahaan semakin hari semakin diminati, hal ini bukan
sekedar trend akan tetapi kewirausahaan mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang
lingkup kehidupan masyarakat di Indonesia sejak diciptakannya Gerakan Kewirausahaan Nasional oleh
Kementrian Koperasi dan UMKM pada tahun 2008 yang kemudian berhasil memberi arah baru
generasi dalam aspek kehidupan khususnya dalam bidang ekonomi.
Langkah ini kemudian diikuti oleh seluruh sektor baik negeri maupun swasta, lembaga maupun
perguruan tinggi untuk mensukseskan gerakan ini denan target meningkatnya jumlah wirausahawan
pada tahun 2020 dengan nilai 1,0% dari seluruh penduduk Indonesia. Seluruh elemen berbondongbondong turut mengkampanyekan gerakan ini, seminar dan pelatihan tentang kewirausahaan pun
bermunculan tidak kalah ketinggalan lembaga coaching kewirausahaan pun bermunculan, les hingga
vocational pun berdiri. Tidak kalah perguruan tinggi pun ikut menjajaki gerakan ini dengan
menciptakan mata kuliah baru yang wajib diikuti oleh mahasiswa pada semester tertentu untuk
memberi pengenalan dan pemahaman materi tentang arti penting kewirausahaan.
Seiring waktu berlalu para ahli dan komponen ahli pendidikan pun turut serius untuk mendorong
terbentuknya sebuah metode pembelajaran yang tidak sekedar pemahaman dan pengenalan, akan
tetapi lebih kepada langkah untuk mendorong metode yang lebih praktis dan bisa diikuti oleh segenap
mahasiswa sehingga terciptanya lulusan yang siap memberikan ruang kerja bagi segenap yang lainnya
yaitu dengan menjadi seorang wirausahawan. Buku ini pun hadir untuk menjawab berbagai tantangan
para pendidik agar mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman dan pengenalan, akan tetapi
lebih ke arah praktik yang lebih terukur dan terarah sehingga buku ini bisa menjadi pedoman bagi
mahasiswa untuk tidak hanya tahu dan paham akan tetapi berani untuk mencoba step by step untuk
melangkah memulai sebuah karir yang tidak kalah menarik yaitu berwirausaha.

Buku ini saya adaptasi dari aspek-aspek usaha Model Canvas dan Smart Business Map dimana
keduanya hampir menjadi lingkup starting and steping dengan Bahasa dan narasi yang saya sesuaikan
agar mahasiswa paham untuk memulai praktik usaha dengan konsep yang lebih realistis dan mudah
dan semoga buku ini bisa menginspirasi bagi para mahasiswa yang ingin mewujudkan impianya
menjadi pengusaha dan mendermabaktikan kehidupannya untuk memberikan manfaat bagi banyak
orang dengan melahirkan lapangan pekerjaan.
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Link Video : https://youtu.be/mDif1Oo5_is

