


PROBLEM DEFINITION 
TEMPLATE 

 Catatan Sekolah 



Masalah Finansial yang Dialami oleh Pelajar 
Indonesia 

Sebagai platform antar pelajar dimana seorang pelajar indonesia 
yang sedang duduk di bangku sekolah/kuliah/profesi untuk dapat 
menjual catatan sekolahannya yang sudah tidak terpakai/sedang 
dipakai kepada pelajar indonesia lainnya yang sedang 
membutuhkan/sedang menjalani studi yang bersangkutan. dengan 
ini, maka seorang pelajar dapat menambah pengalaman dalam 
entrepreneurship dan menganjurkan seluruh pelajar untuk terus 
mencatat pelajaran yang diberikan oleh gurunya dimana catatannya 
akan bermanfaat bagi pelajar lainnya yang sedang membutuhkan.  



ASK WHO? 
1. Seluruh pelajar Indonesia 
2. Kenaikan harga 
3. Rakyat Indonesia dikemudian hari 
4. Untuk saat ini, baru pemerintah dengan 

cara mereka namun saya berharap kita 
dapat mengubahnya 



ASK WHAT? 
1. Melihat dari tempat fotokopi yang ramai karena pelajar yang ingin meng-

copy catatan temannya untuk bahan belajar 
2. Resah, hilangnya fokus belajar, dan lain-lain 
3. Hilang dan berpindah tangannya potensi penghasilan dari pelajar 
4. Penghasilan orang tua yang kurang, terus meningkatnya harga suatu 

barang, serta sulitnya membagi waktu belajar dengan part-time di suatu 
tempat 

5. Pelajar tidak melihat sumberdaya (catatan) yang mereka miliki agar bisa 

dimanfaatkan, sehingga akan terbuang sia-sia setelah memakainya 
 



ASK WHEN? 
1. Saat ini sedang terjadi dan akan selalu 

terjadi apabila kita tidak merealisasikannya 
2. Saat pelajar Indonesia mengalami musibah 

secara langsung maupun tidak langsung 
 



ASK WHERE? 
1. Seluruh daerah Indonesia 
2. Seluruh tempat dimana seorang pelajar 

Indonesia menjalankan studinya 



ASK WHY? 
1.  Karena hal ini dapat berpotensi membuat pelajar putus sekolah 
2.  Karena penghasilan orang tua yang kurang dan bingungnya pelajar 

bagaimana cara menghasilkan uang saat masih dibanku sekolah 
3.  Karena pelajar lebih tertutup atas masalah finansial yang sedang 

dialaminya 
4.  Karena hal ini sulit terjadi tanpa adanya teknologi dan masih banyak 

pelajar yang “menyepele”-kan catatannya sehingga akan sia-sia 
5.  Karena sekarang merupakan waktu yang pas sebelum terjadinya 

population boom di Indonesia 



ASK HOW? 
1. Seharusnya pelajar dapat menghasilkan tanpa harus membebankan waktu 

belajarnya 
2. Kerja part-time, berjualan di sekolah, hingga mengikuti proyek-proyek yang 

ada 
3. Melirik dari teman saya yang mengalami kesulitan fiansial ia bercerita 

tentang beratnya membagi waktu antara belajar dan kerja part-timenya 
karena memakan waktu yang cukup lama namun ia tidak memiliki opsi lain 
untuk mengurangi beban orang tua-nya 



FINAL QUESTIONS 
1. Meningkatnya populasi pelajar, pelajar dapat membayar uang 

sekolahnya sendiri tanpa membebankan orang tuanya, dan lulusan 
yang semakin baik (nilai yang bertambah) 

2. Pelajar semakin giat untuk mencatat, tidak ada lagi seorang pelajar 
putus sekolah karena memiliki masalah finansial, dan pelajar 
Indonesia dapat belajar dengan tenang 

3. Berkurangnya tingkat putus sekolah, meningkatnya lulusan 
pendidikan tinggi, dan berkurangnya kesenjangan yang ada di 
Indonesia 



TEAM NAME 
Why should you we be the people  

who built the product? 
Dengan ini, kita dapat membantu memajukan 

Indonesia dalam pendidikan  



Hipster & Hacker that care 
about education is highly 

needed. 

PROFILE

WORK

SKILLS & 

AWARDS

INTERESTS

EDUCATION

A 21-year-old student who is passionate 

in entrepreneurship and is dedicated to 

make the world a better place to live.

Address: 

Phone: 

Email:

Depok, Jawa Barat 

+(62) 811 840 740 

mfaisalfahmi@gmail.com

MUHAMMAD 

FAISAL FAHMI
UNDERGRADUATE 

STUDENT

2016 - Present

2016 - Present

2015

Lengkong Racing Fabrication • Internal Audit Intern 
Prepare & Maintain The Monthly/Annual Financial Report & Budgeting 

Jazz Goes to Campus • Communion Division 
Works on Couple Projects that Involve Spreading The JGTC Experience

FEUI Student Union (BEM FEUI) • Arts & Culture Department 
To Maintain & Develop Art & Cultural Values Among FEB UI Students 

2014 - Present

2010 - 2013

University of Indonesia • Depok
Undergraduate Accounting Student

70 National High School • Jakarta 
Team Captain of Rugby Extracurricular

2016 39th Jazz Goes to Campus

Best Staff Communion Division

2015 13th FEUI CUP

Best Staff Main Event Division

2012 Bulungan Cup XIV

Bronze Winning Softball Team

Leadership 

Critical Thinking 

Management  

Microsoft Office 

MacOS

Internet Generating Ideas Movies Music


