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Penyuluh Kepemudaan



KATA PENGANTAR
Seiring meningkatnya jumlah penduduk, banyaknya permintaan kerja,
dan semakin minimnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat harus
kembali memutar otak supaya tidak tergerus oleh perputaran roda
dunia. Berbagai cara dilakukan mulai dari mencari kerja hingga
membuat suatu usaha agar roda perekonomian keluarga dapat berjalan
seperti yang diharapkan, contohnya saja berwirausaha.

13 IDE USAHA MENARIK

Konsep berwirausaha memang tidak mudah dan banyak sekali
tantangannya, mulai dari ide yang belum matang hingga kegagalan
dalam usaha menantang para pemuda untuk mencari celah supaya
usaha yang mereka lakukan dapat membantu roda perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat agar setidaknya dapat menurunkan tingkat
pengangguran di Indonesia.

Maka dengan dibuatnya buku saku ini, kami harap masyarakat
khususnya para pemuda memahami konsep-konsep usaha yang menarik
supaya di kemudian hari bisa menjadi referensi mereka dalam
menjalankan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan baik untuk
mereka sendiri, maupun untuk masyarakat luas pada umumnya.



Konsep berwirausaha mungkin lebih cocok jika
dipadukan dengan sosok pemuda. Ya, pemuda
memiliki jiwa seorang manusia yang penuh ambisi,
kreatif, berani mengambil resiko, dan mendambakan
kesuksesan di usia muda membuat wirausaha
melekat pada diri seorang pemuda. Sama halnya
dengan ucapan Ir. Soekarno yang berbunyi, “Beri aku
10 orang tua dan aku akan cabut Semeru dari
akarnya. Beri aku 10 pemuda dan akan aku
goncangkan dunia”. Begitulah menurut beliau jika
melihat potensi yang ada pada diri pemuda
Indonesia.

YOUTUBE: GLENN PRASETYA
YOUTUBE: RINO PORTAL
YOUTUBE: Mapala MITAPASA
YOUTUBE: Cerita Muria
YOUTUBE: Kreasi Nayyara
YOUTUBE: Agri is Me
YOUTUBE: Faizhdt
YOUTUBE: TheHasanVideo
YOUTUBE: Dwi Setiawan
YOUTUBE: SS Mifada
YOUTUBE: Idekreatif Craft
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Selesai, kamu bisa menonton video edukasi yang
dapat menjadi referensi atau memberikan kamu ide
untuk berwirausaha.

Cara Menggunakan
QR Code

Pastikan Smartphone kamu tersambung dengan koneksi internet karena tautan yang tersedia akan
membawamu ke halaman video yang akan menjelaskan konsep-konsep usaha yang kamu pilih.

Pindai kode QR yang ada dengan fitur pemindai yang
ada di Smartphone kamu atau menggunakan aplikasi
yang bisa kamu unduh melalui appstore atau
playstore.

Lalu, klik "open in browser" atau "buka dengan
peramban" dan layar smartphone kamu akan segera
dialihkan menuju ke video yang dituju.

1.

2.

3.



scan disini
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Penggunaan telepon pintar (smartphone) pada era sekarang
ini bukan hanya sebagai media telekomunikasi dan hiburan
semata, namun juga sebagai ladang usaha. Contohnya
seperti jasa foto/video promosi produk yang saat ini
menjadi jasa yang dibutuhkan oleh pemilik produk barang
baik produk makanan, minuman, atau barang tertentu yang
membutuhkan teknik promosi yang menarik.

1.

Penggunaan telepon pintar (smartphone) pada era sekarang
ini bukan hanya sebagai media telekomunikasi dan hiburan
semata, namun juga sebagai ladang usaha. Contohnya
seperti jasa foto/video promosi produk yang saat ini
menjadi jasa yang dibutuhkan oleh pemilik produk barang
baik produk makanan, minuman, atau barang tertentu yang
membutuhkan teknik promosi yang menarik.

2.

Jasa Foto/Video Promosi Produk Dengan Kamera Smartphone

Dompet dari Ban Dalam Bekas
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Tanaman satu ini yang sebelumnya dianggap sebagai
perusak ekosistem ternyata saat ini mulai dimanfaatkan
oleh masyarakat salah satunya untuk dijadikan kerajinan
yang memiliki nilai ekonomis.

3.

Boneka biasanya berbahan dari kapuk, kapas, maupun
kertas namun bagaimana jika boneka berbahan dasar limbah
serbuk kayu?

4.

Sandal Berbahan Eceng Gondok

Boneka Berbahan Dasar Limbah Serbuk Kayu
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Apa yang biasanya muncul di pikiran kita saat mendengar
kulit jagung? Ya, sampah. Tapi ternyata kulit jagung sendiri
dapat digunakan sebagai bahan yang dapat memberi ‘cuan’

5.

Aquascape? Adalah seni menghias akuarium ikan supaya
terasa estetika yang sehingga akuarium terlihat cantik,
berseni, dan bernilai. Bisnis ini kembali ramai seiring
ramainya bisnis jual beli ikan hias

6.

Vas dari Limbah Kulit Jagung

Jasa Pembuatan Aquascape
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Dari menjijikkan menjadi menggiurkan. Budidaya ulat
maggot telah menarik perhatian selain cara berternak yang
mudah, daya belinya pun stabil tiap tahunnya.

7.

Berbeda dengan kaligrafi yang mengedepankan pada visual
estetika tulisan, hand lettering lebih berfokus pada ilustrasi
setiap bentuk huruf. Usaha ini mulai ramai peminat karena
memiliki banyak manfaat seperti untuk kado ucapan ulang
tahun, kado pernikahan, kartu ucapan tahun baru, bahkan
untuk hiasan dinding cafe.

8.

Budidaya Maggot

Usaha Jasa Hand Lettering
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Susu kedelai memang sedikit kurang diminati dibandingkan
susu sapi pada umumnya dikarenakan cara membuatnya
yang repot dan beberapa orang tidak suka baunya. Akan
tetapi, dengan ditambahkan rasa-rasa yang unik membuat
susu kedelai memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari susu
kedelai pada umumnya.

9.

Jangan buang botol plastik bekas ukuran 1 liter karena
sejatinya benda yang dianggap sampah tersebut jika
dikreasikan menjadi sofa duduk dapat memiliki nilai jual yang
bagus.

10.

Susu Kedelai Aneka Rasa

Sofa Berbahan Dasar Botol Plastik Bekas
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Keripik pisang memang enak, renyah, dan gurih. Namun apa
yang terjadi apabila keripik pisang diberi macam-macam
rasa? Selain rasanya yang terasa lebih nikmat, nilai jualnya
juga lebih tinggi dari keripik pisang biasanya.

11.

Pipa PVC bekas biasanya jika sudah tidak terpakai mau
digunakan untuk apa selain sebagai pipa cadangan atau jadi
pot tanaman. Apakah mungkin pipa pvc bekas bisa dijadikan
usaha kreatif, unik, dan menarik konsumen?

12.

Keripik Pisang Aneka Rasa

Lampu Hias Berbahan Pipa PVC Bekas

scan disini

Tanaman bonsai yang asli memang bernilai tinggi dan mahal
sehingga membutuhkan modal yang besar. Tapi jika
tanaman bonsai tersebut terbuat dari limbah kabel?
Bukankah itu hal yang kreatif, menanggulangi pencemaran
lingkungan, serta tidak perlu modal yang besar untuk
memulainya.

13. Kerajinan Tanaman Bonsai dari Limbah Kabel

scan disini



Sukses tidak perlu menunggu 
tua, kalau bisa sukses usia 
muda, kenapa harus ditunda?


