Selain dalam rangka meningkatkan jiwa kewirausahaan para
penerus bangsa, kuliah tamu technopreneurship yang diadakan
pada tanggal 24 November 2017 lalu juga merupakan suatu
langkah yang mendorong semangat anak bangsa untuk membangun
usaha yang nantinya mampu bersaing dengan perusahaanperusahaan asing luar negeri. Sesuai dengan tema, Build Your
StartUp NOW , acara tersebut akan mendorong audiensnya untuk
membangun usaha dalam bentuk Teknologi Komunikasi dan
Informasi.
Sekitar 70 mahasiswa Teknik Informatika S1 diberikan arahan
dan pencerahan mengenai betapa pentingnya peranan pemuda
Indonesia dalam pengembangan ilmu dalam bidang komunikasi dan
informasi dalam negeri. Seminar itu merupakan seminar tersebut
merupakan program roadshow entrepreneurship pada berbagai
tempat yang diadakan dan dimateri oleh Bapak James Tomashow
selaku salah satu pelaku usaha dibidang teknologi informasi
dan komunikasi.
“Dibandingkan dengan membangun software house, mengembangkan
suatu aplikasi dan kita fokuskan ke aplikasi tersebut akan
menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan.” Tutur Bapak
James Tomashou. Lalu ia pun menambahkan bahwa seharusnya
seminar itu mesti harus ditanamkan pada remaja usia dini, bila
perlu ditanamkan sejak kecil.
Harapannya adalah pemuda di Indonesia tidak hanya akan menjadi
pekerja karyawan kantor biasa, melainkan mereka dapat
membangun usaha sendiri yang nantinya mampu bersaing dengan
perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya

Suasana dalam ruangan Amphi Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional Malang pada tanggal 22 November
2017 dalam rangka melaksanakan Workshop Penulisan Artikel bagi
mahasiswa ITN Malang khususnya jurusan Teknik Informatika S1.
Dalam acara yang digelar rabu pagi ini sekitar 100 mahasiswa
Teknik Informatika S1 dari semua angkatan dibimbing langsung

oleh Bapak Dr. Eng. Aryuanto Soetedjo, ST, MT mengenai masalah
karya tulis ilmiah, mulai dari pencarian ide-ide karya tulis
ilmiah sampai dengan sistematika penulisan nya yang baik dan
benar.
“Tips yang ampuh yang harus kita lakukan ketika kita ingin
mencari sebuah ide karya tulis adalah dengan banyak-banyak
membaca karya tulis ilmiah yang lainnya. Kadang-kadang dari
kita banyak membaca ide itu akan muncul dengan sendirinya.”
Tutur Bapak Dr. Eng. Aryuanto Soetedjo, ST, MT pada workshop
tersebut.
Selanjutnya bapak dosen yang ahli dalam penulisan karya ilmiah
tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa karakteristik karya
tulis yang menjadikan karya tulis itu menjadi karya tulis yang
“bergengsi”, salah satunya adalah kebaruan. “keberhasilan
suatu ide karya ilmiah adalah dilihat dari kebaruannya,
bagaimana ide tersebut dapat mengembangkan suatu ide yang
pernah dikembangkan sebelumnya menjadi sebuah ide yang lebih
baik lagi.” Tambahnya.
Harapannya dengan diadakannya

workshop

tersebut

semua

mahasiswa yang hadir mampu menghasilkan karya tulis yang
nantinya mampu berpengaruh bagi dunia khususnya dibidang ilmu
dan teknologi.

