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Kata Pengantar: 

Saya ucapkan  terima kasih kepada allah swt karena 

tanpa rahmatnya saya tidak dapat membuat buku 

ini,buku ini saya buat bertema pengembangan diri 

yang berjudul young creative entrepreneur,dan 

dibuku ini saya juga menuliskan tentang defenisi 

young creative entrepreneur,kata-kata motivasi dan 

katak-kata bijak yang membantu masyarakat mudah 

untuk semangat,dan beberapa contoh bakat dan 

keterampilan mungkin ini saja yang di sampaikan 

dalam buku ini saya ucapkan terima kasih,selamat 

membaca 
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Young 

Creative Entrepeneur 

 

Young Creative Entrepeneur yang artinya adalah 

muda kreatif wirausaha,ehm itu artinya kalo tidak di 

urutkan jadi arti yang jelas adalah pengusaha muda 

yang kreatif,yah di judul kali ini saya ingin 

mendefinisikan dari beberapa judul sebelum-

sebelumnya yang sudah saya defenisikan dengan 

beberapa ilustrasi yang bisa mendukung imajinasi 

anda,baiklah disini saya akan menerangkan apa itu 

pengusaha muda kreatif,yah kata-kata ini saya ambil 

karena banyaknya anak-anak muda yang kurang 

peduli dengan ingin membentuk suatu bisnis atau 

side job di saat mereka mempunyai waktu 

kosong,dimana bisaanya anak-anak muda Indonesia 

dengan waktu kosongnya hanya pandainya berhura-

hura dan  menghabiskan  uang orang tua,seharusnya 

anda berfikir apa yang anda rasakan jika anda 

menjadi orang tua,dan anda meliat anak anda hanya 

bisa duduk malas di rumah dan hanya bisa 

menghabiskan hasil keringat anda,sesuai kata pepatah 

“uang memang mudah dibuang tapi sungguh sulit 

mendapatkannya”,itu tadi hanya kata-kata motivasi 

untuk anda yang kaum muda,baiklah suatu wirausaha 
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wirausaha itu bisa dilakukan kapan saja dan dimana 

saja,yah mungkin anda yang masih muda terkadang 

Beberapa kata Bijak dan 

Motivasi 

Pada chapter ini saya ingin menuangkan beberapa 

kata-kata motivasi yang berasal dari beberapa orang 

yang membuatnya,dan mudah-mudahan kata 

motivasi ini bisa menambah semangat anda dalam 

melakukan suatu usaha. 

Brian Tricy : 

“Adalah sikap Anda, daripada kecerdasan anda, yang 

lebih menentukan ketinggian posisi sukses Anda. 

Bukan pesaing Anda yang mempengaruhi Anda, 

tetapi sikap yang benar di dalam menghadapi 

masalah Anda itu yang menentukan.” 

 

“Waktu adalah sumber Anda yang paling berharga ; 

jadikan setiap satuan waktu terkecil menjadi bernilai. 

Jangan abaikan, kenyataan bahwa satu tahun 

kesuksesan terdiri dari menit demi menit yang penuh 

dengan tindakan yang berarti.” 
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Bakat dan Ketrampilan 
Di chapter kali ini saya ingin menggambarkan bakat 

dan keterampilan apa saja yang bisa di jadikan suatu 

usaha ataupun suatu kerjaan,dan beberapa gambaran 

ini saya rancang dari pemikiran saya sendiri,dan 

mudah-mudahan bagi anda yang telah meliatnya 

mungkin bisa merancang yang lebih baik lagi yang 

sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki 

karena setiap manusiaa di ciptakan oleh tuhan yang 

maha esa dengan bentuk tubuh dan pasti di dalam itu 

sudah ada bakat dan keterampilan yang tersimpan 

hanya saja butuh usaha untuk mewujudkannya 

dengan banyak berlatih dan berdoa. 

Bakat dan Keterampilan  yang saya tau : 

-Seni 

-Olahraga 

-mengutak atik 

-ingin tau 

-bernyanyi 

-menulis 

-berbicara 

-merekam 
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Tentang Penulis 
 

 Rofy Nasution Lahir di 

Jakarta 12-12-1994,adalah seorang siswa yang 

sekolah di Smk Telkom Sandhy Putra Medan,yah ini 

adalah buku pertama yang ia buat dengan judul 

young creative entrepreneur,dan selain hobi menulis 

ia juga suka bermain futsal dan mendesain,dan 

memiliki cita-cita bisa sukses di usia muda dengan 

usaha yang kreativ,dan saat ini ia mempunyai suatu 

usaha desain baju dengan merek sendiri yaitu geek 

cloth yang terbentuk 2011 

Kritik dan saran : 

Twitter : @roufygeek 

Email : rofy_nasution@yahoo.com                 
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