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Jakarta, 16 Januari 2012 – Dunia wirausaha atau yang biasa dikenal dengan entrepreneur 
berkembang sangat pesat, terutama di Indonesia. Mulai dari wirausaha dalam skala industri rumah 
tangga hingga wirausaha berskala internasional. Tidak hanya dilakoni oleh mereka yang sudah 
malang melingtang dalam dunia pekerjaan, wirausaha pun sudah mulai dilirik oleh generasi muda 
Indonesia. Bekerja untuk diri sendiri dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas 
menjadi salah satu dari beberapa alasan para generasi muda lebih memilih menjadi entrepreneur. 
 
Hal inilah yang melatarbelakangi BINUS Entrepreneurship Center (BEC) untuk terus membina 
para mahasiswa yang tertarik untuk menjadi entrepreneur. Salah satunya dengan memberikan 
ilmu dari para entrepreneur yang sudah lebih dulu sukses di bidangnya masing-masing. Kali ini, 
BEC bekerjasama dengan Boost Asia menyelenggarakan Pre-Event to Boost Conference. Kegiatan 
yang menghadirkan Brent Hurley (YouTube, Founding team member) serta Tetsuya Mizuguchi 
(ex-producer of Sega Rally) sebagai pembicara ini diselenggarakan di Auditorium, BINUS 
UNIVERSITY Kampus Anggrek. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah “Knowledge 
Download : Starting Your Entrepreneurship Journey.” 
 
“Visi kami adalah agar semua mahasiswa dapat menjadi entrepreneur dan termotivasi untuk bisa 
lebih baik lagi dan tahu bagaimana cara start up yang baik,” jelas Karyana Hutomo (BINUS 
Entrepreneurship Centre Manager).  
 
Kegiatan ini merupakan pembuka dari rangkaian Boost Conference yang akan diselenggarakan 
pada 17-18 Januari 2012 di InterContinental Jakarta MidPlaza. Kegiatan ini sendiri bertujuan 
untuk membantu para entrepreneur pemula di Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya agar 
menjadi skala yang lebih besar. Intinya dalam kegiatan ini, peserta dapat belajar bagaimana 
menjadi entrepreneur yang dapat sukses di skala internasional. 
 
“Kami menyadari dan memahami tantangan untuk membangun sebuah perusahaan yang dapat 
dikembangkan / di skala masih jauh tertinggal dibandingkan dengan China dan India. Memang 
sangatlah sulit menemukan orang yang berbakat, dari sisi biaya dan kepemimpinan. Oleh karena 
itu kami membawa seorang pemimpin paling baik yang dapat kami temukan untuk dibawa ke 
Jakarta,” Jelas CEO Biznet Networks, Adi Kusma yang merupakan salah seorang executive 
member BOOST. 
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