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MOTTO
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ولتكن ِّمنكم امة يدعون ِّالى الخي ِّر ويأمرون ِّبالمعرو ِّف وينهون ع ِّن
َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ ٰۤ ُ َ َ ْ ُ ْ
المنك ِّرۗ واول ِٕىك هم المف ِّلحون

Artinya:

dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan
mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang
beruntung. (Q.S.Ali ĺmran:104)1.

ْ ْ َ ْ َّ ْ َ َ
َ ْ َ ٗ َ ْ َ ََّ َ ٰ َ َ َّ
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ٰ
ان ِّالا ما سعىۙ وان سعيه سوف يرىۖ ثم يجزىه
ِّ وان ليس ِّل ِّلانس
ٰ ْ َ ْ َ َ َْ
ۙالجزاۤء الاوفى
Artinya:

1
2

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak
akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan
kepadanya dengan balasan yang paling sempurna (Q.S. AnNajm: 39-41)2.

Anonim, Al-Quran Terjemah (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014).
Ibid.
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MODEL PENGEMBANGAN MANAJEMEN ENTREPRENEURSHIP
MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Oleh:
MONA NOVITA, NIM: DMP.17.189
ABSTRAK
Pimpinan perguruan tinggi berperan krusial dalam pengembangan
entrepreneurship mahasiswa. Mengacu pada konsep Entrepreneurial
Based University, pimpinan dapat menciptakan program pengembangan
entrepreneurship mahasiswa yang efektif dalam bingkai religius spiritual.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan rekonstruksi model
pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa yang dilakukan
oleh pimpinan UNP. Program pengembangan dilaksanakan secara faktual
mulai dari tataran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Pelaksana Teknis
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPT PKK), dan universitas
sehingga dapat menjadi barometer nasional. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilaksanakan di
Universitas Negeri Padang Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pimpinan berperan dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa melalui efektivitas implementasi fungsi-fungsi manajemen
yaitu (1) Planning, dalam bentuk kebijakan strategis berupa penyusunan
visi, misi, statuta, rencana strategis, penetapan program prioritas
pengembangan kampus, pendirian unit usaha, dan program
entrepreneurship; (2) Organizing, dalam bentuk formalisasi tugas dan
restrukturisasi pengelola; (3) Leading; termanifestasikan dalam konsep
VALUE (View, Appreciate, Leading, Understand dan Evalute) dengan
bingkai religius spiritual–muslimprenur; (4) Controlling, dilakukan baik
terhadap pelaksanaan program maupun kepada pertanggungjawaban
anggaran dalam pengembangan entrepreneurship mahasiswa. Efektivitas
implementasi fungsi-fungsi manajemen menunjukkan sebuah sistem
manajemen yang dilihat dari input, proses, output dan outcome.
Kata Kunci: Model, Manajemen, Entrepreneurship, Mahasiswa,
Pimpinan, Perguruan Tinggi.
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MODEL FOR DEVELOPMENT OF STUDENT ENTREPRENEURSHIP
MANAGEMENT IN PADANG STATE UNIVERSITY
By:
MONA NOVITA, NIM: DMP.17.189
ABSTRACT
Higher education leaders play a crucial role in the development of student
entrepreneurship. Referring to the concept of Entrepreneurial Based
University, leaders can create effective student entrepreneurship
development programs within a spiritual religious frame. This study aims to
find a reconstruction of the model of student entrepreneurship management
development conducted by the head of UNP. The development program
was carried out factually starting from the level of Student Activity Unit
(UKM), Career and Entrepreneurship Development Technical
Implementation Unit (UPT PKK), and universities so that it could become a
national barometer. This study uses a qualitative approach to the type of
case study conducted at the State University of Padang, West Sumatra. The
results showed that the leadership had a role in developing student
entrepreneurship through the effectiveness of the implementation of
management functions, namely (1) Planning, in the form of strategic policies
in the form of vision, mission, statutes, strategic plans, setting priorities for
campus development programs, establishment of business units, and
programs entrepreneurship; (2) Organizing, in the form of task formalization
and managerial restructuring; (3) Leading; manifested in the concept of
VALUE (View, Appreciate, Leading, Understand and Evaluate) with a
religious-spiritual-muslimprenur frame; (4) Controlling, carried out both on
the implementation of the program and on the accountability of the budget
in the development of student entrepreneurship. The effectiveness of the
implementation of management functions shows a management system
that is seen from the input, process, output and outcome.
Keywords: Model, Management, Entrepreneurship, Students, Leaders,
Higher Education.
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RINGKASAN DISERTASI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dasar pemikiran penelitian ini berawal dari munculnya istilah Revolusi
Industri 4.0 (selanjutnya disingkat 4IR) yang sudah dirasakan sejak tahun
2011. Ralf C. Schlaepfer dan Markus Koch menyebutkan bahwa bentukbentuk implikasi 4IR akibat perubahan secara fundamental adalah: Internet
of Data, Internet of People, Internet of Service dan Internet of Things1.
Kepala negara Indonesia ke-tujuh Joko Widodo seolah tidak ingin
ketinggalan dari negara lain dalam 4IR. Hal itu dibuktikan dengan
diluncurkannya Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap strategi
dalam implementasi memasuki 4IR2. Making Indonesia 4.0 akan terlaksana
apabila sepuluh prioritas nasional terpenuhi. Kesepuluh prioritas nasional
tersebut adalah: 1) perbaikan alur aliran material, 2) mendesain ulang zona
industri, 3) akomodasi standar sustainability, 4) pemberdayaan UMKM, 5)
membangun infrastruktur digital nasional, 6) menarik investasi asing, 7)
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 8) pembentukan
ekosistem inovasi, 9) menerapkan insentif teknologi dan 10) harmonisasi
aturan dan regulasi3. Berdasarkan sepuluh prioritas nasional tersebut,
prioritas yang menarik perhatian peneliti yang bisa dilakukan pengkajian
lebih lanjutnya di perguruan tinggi yaitu peningkatan kualitas SDM.
SDM adalah komponen mendasar dan menjadi sangat dominan
dalam semua kegiatan manajemen baik dalam skala besar maupun kecil,
termasuk dalam skala pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional
serta perguruan tinggi4. Seperti juga yang disampaikan Kasmir bahwa salah
satu aspek yang tidak kalah penting untuk dikelola dalam menggerakkan
kegiatan usaha secara profesional adalah Sumber Daya Manusia5. SDM
yang dimaksud di sini yang mampu menghadapi 4IR bukanlah SDM yang
“biasa”, namun yang “inovatif dan kreatif”. Sebagaimana diungkapkan
Brynjolfsson dkk bahwa sumber daya yang paling langka dan paling
berharga di era teknologi digital bukanlah tenaga kerja biasa, melainkan
orang-orang yang dapat menciptakan ide dan inovasi baru. Di masa depan,
bakat dan nilai inovatif manusia lebih berharga daripada modal. Manusia
Dinh Thi Nga, “Vietnam and the Industrial Revolution 4.0: Promoting advantages for rapid
and sustainable development”, dalam International Journal Of Advanced Research in
Engineering & Management (IJAREM), Vol. 3, No. 8, Tahun 2017, p. 41.
2 Andi Nur Bau Messepe, “Making Indonesia 4.0 Babak Baru Industri Kita”, dalam Research
Gate, Tanggal 11 Juni 2018.
3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Making Indonesia 4.0, Disampaikan pada:
Seminar Nasional Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Surabaya, 25
Oktober 2018 dalam www.bsn.go.id.
4 Mona Novita, “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas sebagai Harta yang Berharga
dalam Sebuah Lembaga Pendidikan Islam”, dalam Nur El-Islam, Vol. 4, No. 1, April 2017,
hlm. 41.
5 Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta Utara: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 154.
1
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dengan ide-ide kreatif akan menjadi sumber daya yang paling langka6.
Nilai inovasi dan kreativitas adalah salah satu dari enam indikator jiwa
dan sikap entrepreneurship yang mesti dimiliki dalam diri seorang
wirausahawan guna menyongsong era 4IR7. Oleh karena itu, berangkat dari
dasar pemikiran dan asumsi tersebut maka kajian mengenai
entrepreneurship di perguruan tinggi sangat menarik diteliti karena
merupakan fenomena uptodate dan problematika kontemporer yang mesti
dipahami secara mendalam melalui penelitian ilmiah. Ini juga sebagai
bentuk ungkapan syukur kepada Allah atas ilmu pengetahuan yang
diberikan kepada manusia sehingga dapat mencapai kesuksesan.
Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 190-191 di
bawah ini:
ْ ض َو
ٍ ار َ ْٰل ٰي
ّٰللا قِيَا ًما َّوقُعُ ْودًا
ِ ق السَّمٰ ٰو
ِ اختِ ََل
ِ ت َو ْاْلَ ْر
ِ ِۙ ت ِْلُو ِلى ْاْلَ ْلبَا
ِ ف الَّ ْي ِل َوالنَّ َه
ِ ا َِّن فِ ْي خ َْل
َ ب الَّ ِذيْنَ يَ ْذ ُك ُر ْونَ ه
ِۚ ً اط
ِۚ ِ ت َو ْاْلَ ْر
ار
ِ ق السَّمٰ ٰو
ُ َل
ِ ض َر َّبنَا َما َخلَ ْقتَ ٰهذَا َب
َ َسب ْٰحنَكَ فَ ِقنَا َعذ
ِ َّاب الن
ِ َّو َع ٰلى ُجنُ ْو ِب ِه ْم َو َيت َ َف َّك ُر ْونَ ِف ْي خ َْل
Artinya: (190) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
berakal, (191). (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau
duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah
Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka
peliharalah kami dari siksa neraka8.
Potensi dan kemampuan berwirausaha pada individu dapat dilatih
salah satunya pada perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi. Sehingga perguruan tinggi dituntut
untuk mengembangkan skill yang berkaitan langsung dengan
kewirausahaan, yaitu integritas selain inovatif dan kreatif. Integrity
(integritas) merupakan sifat standar dan fondasi utama karakter seorang
entrepreneur yaitu “kejujuran” yang mengikat secara utuh karakter-karakter
positif lainnya9.
Berdasarkan hasil grandtour yang peneliti lakukan di UNP dan
UNAND sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi A, terdapat beberapa
fakta hasil observasi, dokumentasi dan wawancara terkait model
manajemen entrepreneurship mahasiswanya yang dilakukan oleh pimpinan
kedua universitas tersebut, yaitu sebagai berikut: Pertama, UNP:
merupakan universitas yang menjadikan “Peningkatan keterlibatan
mahasiswa dalam kegiatan entrepreneurship/kewirausahaan” sebagai
salah satu program prioritas pengembangan kampus UNP. Statuta UNP juga
menetapkan salah satu tujuan UNP yaitu untuk “Terselenggaranya kegiatan
kemahasiswaan yang membentuk calon pemimpin dan wirausahawan yang
berkarakter”. Selanjutnya di dalam Rencana Strategis (Renstra) UNP,
6

Min Xu, Op Cit, p. 93. dan Dali, P. et. al., Innovative Business Education Design for 21st
Century Learning, (Switzerland: Springer International Publishing, 2016).
7 Basrowi, Op Cit, hlm. 28.
8 Anonim, Op. Cit, hlm. 75.
9 Ma’ruf Abdullah, Manajemen Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.
68
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peneliti juga melihat bahwa ditetapkannya “Jumlah mahasiswa yang
berwirausaha” sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam
sasaran strategis UNP10.
Keseriusan pimpinan UNP dalam mengembangkan manajemen
entrepreneurship mahasiswa juga terlihat dari dibuatnya program
pengembangan entrepreneurship mahasiswa mulai dari tataran Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan
Karir dan Kewirausahaan, Universitas dan nasional (Kemenristektikti).
Beberapa contoh program yang dibuat adalah: Studium General
Kewirausahaan (SGK), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI),
EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI), Pekan Ilmiah
Mahasiswa Nasional (PIMNAS), Program Kreativitas Mahasiswa
Kewirausahaan (PKM-K), pemberian Mata Kuliah Kewirausahaan sebagai
mata kuliah wajib universitas, Gebyar Mahasiswa Wirausaha Nasional
(GEMNAS), Pekan Karir Nasional (PKN), Entrepreneur School, Bazar,
Seminar dan Talkshow Kewirausahaan mahasiswa, Young Entrepreneur
Award (YEA), Minang Entrepreneurhip Award (MEA), Jobfair dan EXPO
Kewirausahaan UNP11.
Terjadinya pergeseran paradigma UNP dari waktu ke waktu yang
dimulai dari UNP sebagai universitas berbasis pendidikan (teaching based
university), lalu perlahan berubah menjadi universitas berbasis riset
(research based university) dan saat ini UNP berada pada paradigma
universitas berbasis kewirausahaan (entrepreneurship based university)
menjadikan pemilihan UNP sebagai lokasi penelitian dalam disertasi ini
semakin tepat12.
Animo mahasiswa dari kedelapan fakultas yang ada di UNP sangat
tinggi untuk berwirausaha terlihat dari jumlah mahasiswa yang mengikuti
program entrepreneurship dari tahun ke tahun sejak 2013-2016 semakin
meningkat13. Bahkan untuk tahun 2016 jumlah mahasiswa yang mengikuti
kegiatan entrepreneurship melebihi target yang ditentukan yaitu sebanyak
147 orang yang sebelumnya hanya ditargetkan sebanyak 80 orang.
Kedua, UNAND: Tujuan didirikan UNAND yaitu sebagai perguruan
tinggi yang berupaya menghasilkan lulusan berdaya saing global,
mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter. UNAND memiliki sebuah
wadah organisasi yang dinamakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kewirarusahaan yang didirikan pada tahun 2008 dengan SK Rektor
UNAND No. 1042/XIII/A/UNAND-2008 serta dengan Permendikbud RI No.
25 Tahun 2012 tentang UPT Kewiarusahaan UNAND guna
mengembangkan kewirausahaan mahasiswanya. Tahun 2014 silam UPT
Kewirausahaan UNAND terpilih sebagai pelaksana inkubator wirausaha

10

Dok.1.1/STUNP/01.05.19
Obs.1.2/SUPKKUNP/08.11.18
12 Ww.1.2/WRIII.UNP/01.11.18
13 Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19
11
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terbaik pada 3rd UNS SME’s Summit and Awards14.
UNAND sebagai kampus pionir yang menggalakkan kewirausahaan
mahasiswa di universitas, saat ini menjadikan mata kuliah kewirausahaan
sebagai mata kuliah pilihan yang berjumlah sebanyak 2 sks. Jika dilihat dari
grafik jumlah mahasiswa UNAND yang melakukan program kewirausahaan
dari tahun ke tahun pada lampiran, terlihat adanya kecenderungan
penurunan jumlah mahasiswa yang terlibat, misalnya dari data
(dokumentasi) yang peneliti dapatkan dari UPT Kewirausahaan UNAND
bahwa untuk tahun 2013, jumlah mahasiswa yang terlibat adalah 130
orang, tahun 2014 ada sebanyak 49 orang, tahun 2015 bahkan hanya 16
orang dan tahun 2016 adalah 28 orang15.
Menurut analisis peneliti berdasarkan data pada lampiran dari kedua
universitas dalam model manajemen entrepreneurship mahasiswanya,
terdapat beberapa kesamaan seperti: jenis program kewirausahaan yang
dijalankan mahasiswa dari tataran/tingkat nasional yaitu berupa SGK,
KBMI, EXPO-KMI adalah sama-sama mengikuti Program Kewirausahaan
Mahasiswa Indonesia yang dikeluarkan Kemenristekdikti tahun 2017.
Namun untuk pengembangan program entrepreneurship mahasiswanya di
tataran UPT Kewirausahaan maupun UKM, terdapat kelebihan/keunggulan
UNP di sini. Hal itu dibuktikan dari hasil observasi dan wawancara peneliti
dengan kepala UPT kewirausahaan kedua universitas.
UPT PKK UNP memiliki program rutin tahunan untuk kewirausahaan
mahasiswa seperti: (1) Pemberian Mata Kuliah Kewirausahaan sebagai
mata kuliah wajib universitas yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa
UNP mulai dari program diploma sampai doktor, sementara di UNAND,
Mata Kuliah Kewirausahaan hanya sebagai Mata Kuliah pilihan dengan 2
sks, (2) Mewajibkan seluruh prodi di UNP untuk menambah Mata Kuliah
lanjutan Kewirausahaan sesuai kajian bidang ilmu pada prodi masingmasing untuk diambil sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa UNP,
sedangkan UNAND tidak semua prodi melaksanakan Mata Kuliah
Kewirausahaan lanjutan yang sesuai dengan kajian bidang ilmu masingmasing prodi, (3) UNP membuat dan melaksanakan Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) dari tahun 2009 sampai sekarang dengan peningkatan
jumlah penerima modal kerja yang bertambah dari tahun ke tahun, misalnya
pada data tahun 2017, jumlah mahasiswa penerima PMW UNP hanya
enam puluh tim, pada tahun 2018, ditingkatkan menjadi tujuh puluh tim dan
pada tahun 2019 jumlah tim yang diberikan modal kerja adalah sebanyak
80 tim16, namun di UNAND, pernah terjadi dua tahun berturut-turut tidak
melaksanakan PMW karena Kemenristekdikti tidak menyetui pengajuan
anggaran untuk modal kerja mahasiswa melalui BOPTN17, (4) Membuat
program EXPO Kewirausahaan UNP sebagai kegiatan akhir dari PMW
14

Asmi Abbas, Kepala UPT Kewirausahaan UNAND, Wawancara di Ruang UPT
Kewirausahaan UNAND Gedung PKM Pada Tanggal 26 Januari 2018.
15 Dokumentasi dari UPT Kewirausahaan UNAND.
16 Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/05.04.19
17 Ww.1.11/S.BAK.UNP/03.07.19
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yang diadakan setiap tahunnya, di kegiatan EXPO Kewirausahaan ini,
jumlah stand yang disediakan untuk mahasiswa penerima PMW pun juga
terus meningkat jumlahnya, yaitu untuk tahun 2018 hanya lima puluh stand,
dan tahun 2019 ada tujuh puluh stand, begitupun yang terjadi di UNAND (5)
Mengadakan kegiatan jobfair di setiap agenda Dies Natalis UNP dan
wisuda untuk setiap tahunnya, (6) Mengadakan pelatihan dan workshop
kewirausahaan untuk mahasiswa UNP secara rutin sebelum menggelar
PMW, sama halnya dengan yang dilakukan UNAND (7) Mengadakan Kuliah
Umum Kewirausahaan setiap awal semester baru dengan jumlah frekuensi
sebanyak enam belas kali dalam satu semester yang lebih banyak dari
UNAND yang hanya dua belas kali dalam satu semester18.
Kemudahan peneliti dalam memasuki dan mengenal lokasi penelitian
yaitu UNP juga mempertajam alasan pemilihan UNP sebagai lokasi
penelitian. Selain itu prediket UNP sebagai peringkat 1 kampus dengan
Keterbukaan Informasi Publik untuk instansi tingkat Provinsi Sumatera
Barat dan termasuk lima besar Anugerah Perguruan Tinggi Negeri Menuju
Informatif tingkat nasional menjadi pertimbangan mendasar bagi peneliti
karena berhubungan dengan kemudahan dalam mengakses data guna
menjawab pertanyaan penelitian dalam disertasi ini. Di bawah ini adalah
grafik perbandingan jumlah mahasiswa UNP dan UNAND yang terlibat
dalam kegiatan kewirausahaan19:
Perbandingan Jumlah Mahasiswa UNP dan UNAND yang Terlibat Kegiatan
Kewirausahaan
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Besarnya animo mahasiswa UNP dalam mengikuti setiap rangkaian
kegiatan entrepreneurship baik yang diadakan dari pusat, UNP maupun
Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak di bidang kewirausahaan sendiri
adalah mengingat kepada urgensi perlunya dikembangkan jiwa
entrepreneurship mahasiswa. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh
Etzkowitz bahwa salah satu misi dari universitas yang saat ini “Menuju
Entrepreneurial Based University” seperti UNP adalah difokuskan pada
pemenuhan pengajaran, penelitian dan kegiatan kewirausahaan secara
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berkelanjutan20.
Sebuah penelitian terdahulu dilakukan oleh peneliti bernama Fuada
Stankovic bahwa di masa depan akan ada lebih sedikit jumlah lapangan
pekerjaan yang akan disediakan oleh pemerintah. Hal ini selain diakibatkan
dari bertambahnya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya yang
tidak sesuai dengan permintaan zaman, juga disebabkan oleh tuntutan era
4IR yang menuntut perubahan secara fundamental yaitu: Internet of Data,
Internet of People, Internet of Service dan Internet of Things21. Hal ini
mengakibatkan kebutuhan akan tenaga kerja manusia akan berkurang.
Sehingga lulusan perguruan tinggi tidak akan banyak diterima di
perusahaan ataupun instansi lainnya. Sebagai konsekuensinya,
mahasiswa dituntut memiliki unsur inovatif dan kreatif di dalam dirinya
dengan cara melakukan wirausaha sendiri setelah mereka lulus. Dan ini
merupakan tantangan baru bagi generasi muda di ekonomi transisi saat
ini22. Fuada juga menyampaikan pada kesimpulan penelitiannya bahwa
untuk bertahan dan berkembang dalam era persaingan global, universitas
harus menjadi universitas yang berbasis kewirausahaan23.
Selain itu tuntutan dari sebuah perguruan tinggi yang saat ini menuju
paradigma “Entrepreneurial Based University” mesti memuat tiga
komponen dasar seperti yang diungkapkan Ropke yaitu (1) universitas itu
sendiri harus menjadi sebuah organisasi kewirausahaan; (2) anggota
universitas mulai dari fakultas, mahasiswa dan karyawan mengubah diri
mereka menjadi pengusaha; dan (3) adanya interaksi universitas dengan
lingkungan seperti pemerintah dan dunia industri24. Apabila seluruh
komponen bangsa, baik masyarakat, sector swasta, pemerintah dan
akademisi memiliki semangat wirausaha, tentu jumlah pengangguran akan
berkurang secara signifikan25.
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melihat bahwa hal
ini sangat penting diangkat dalam sebuah karya ilmiah secara serius dalam
sebuah disertasi berjudul “Model Pengembangan Manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa di Universitas Negeri Padang”.

20

Maribel Guerrero & David Urbano, The Development of an Entrepreneurial University
dalam J Technol Transf, Dipublikasikan pada Tanggal 27 April 2010 dengan DOI
10.1007/s10961-010-9171-x.
21 Ralf C. Schlaepfer dan Markus Koch, Industri 4.0: Challenges and Solutions for the
Digital Tranformation and use of Exponential Technologies (Zurich: the Creative Studio at
Deloitte, 2015), p. 4.
22 Fuada Stankovic, Entrepreneurialism at the University of Novi Sad dalam Higher
Education in Europe, Vol. 31, No. 2, July 2006, p. 122.
23 Ibid, h, 128.
24David A. Korby, et.al, Making Universities more Entrepreneurial: Development of a Model
dalam Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol. 28 Tahun 2011. DOI: 10.
1002/CJAS.220, p. 303.
25 Toma, S.-G., Grigore, A.-M., & Marinescu, P., Economic Development and
Entrepreneurship in Procedia Economics and Finance, Vol. 8, No. 14, 2014, p. 436–443.
https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00111-7
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B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncul satu
pertanyaan pokok pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana model
pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa yang
dilakukan oleh pimpinan UNP sehingga berakibat pada meningkatnya
entrepreneurship mahasiswa? Untuk mendapatkan jawaban terhadap
pertanyaan pokok tersebut, perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan yang
mendalam melalui pertanyaan berikut:
1. Apa konsep manajerial entrepreneurship mahasiswa yang dimiliki oleh
pimpinan UNP?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen
entrepreneurship mahasiswa di UNP?
3. Bagaimana
rekonstruksi model pengembangan manajemen
entrepreneurship mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan UNP?
4. Bagaimana
prospek
model
pengembangan
manajemen
entrepreneurship mahasiswa dilihat dari perspektif masa depan lulusan
UNP?
C. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan kepada pendeskripsian secara mendalam
tentang bagaimana model pengembangan manajemen entrepreneurship
mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan UNP sehingga berakibat pada
meningkatnya entrepreneurship mahasiswa.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:
a. Menjelaskan bagaimana konsep manajerial entrepreneurship
mahasiswa yang dimiliki oleh pimpinan UNP.
b. Menjelaskan bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat
manajemen entrepreneurship mahasiswa di UNP.
c. Menemukan rekonstruksi model pengembangan manajemen
entrepreneurship mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan UNP.
d. Menjelaskan
prospek
model
pengembangan
manajemen
entrepreneurship mahasiswa dilihat dari perspektif masa depan lulusan
UNP.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan berguna secara:
a. Teoritis
1) Mengembangkan konsep dan kajian yang lebih mendalam tentang
model pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa,
sehingga diharapkan dapat menjadi dasar dan pendorong dilakukannya
penelitian yang sejenis tentang masalah tersebut.
2) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang
Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya dalam manajemen entrepreneurship
mahasiswa oleh pimpinan perguruan tinggi.
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3) Melahirkan teori baru tentang model pengembangan manajemen
entrepreneurship mahasiswa di perguruan tinggi.
b. Praktis
1) Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya
tentang model pengembangan manajemen entrepreneurship
mahasiswa di perguruan tinggi.
2) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan
masukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi yang saat ini telah merubah visi yaitu menjadi
universitas berbasis entrepreneurship nan Islami tentang model
pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa di perguruan
tinggi.
3) Memberikan informasi dan alternatif solusi kepada pimpinan perguruan
tinggi, Wakil Rektor III yang membidangi urusan kemahasiswaan,
kepala UPT Kewirausahaan dalam hal model pengembangan
manajemen entrepreneurship mahasiswa di perguruan tinggi.
4) Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi
Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi dalam rangka meraih gelar Doktor (S3).
KAJIAN TEORI
1.
Konsep Manajemen Konvensional dan Syariah (Islami)
a.
Manajemen Konvensional
Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata “Manus”
yang berarti tangan dan “agere” yang berarti melakukan. Kedua kata ini
digabung menjadi “managere” yang artinya menangani26. Manager ini
diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, yaitu “to manage (kata kerja),
management (kata benda) dan manager (orang)”. Akar kata-nya adalah
“manage” yang mengandung arti mengatur, mengurus, melaksanakan dan
mengelola27. George R. Terry dan Leslie W. Rue mengemukakan definisi
manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan
bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuantujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata28. Senada dengan
George R. Terry dan Leslie W. Rue di atas, menurut Frederick Taylor dan
Henri Fayol, pelopor penelitian bisnis awal abad ke-20, manajemen adalah
menyelesaikan sesuatu melalui komunitas orang-orang29.
Secara lebih lengkap, manajemen adalah pencapaian tujuan
organisasi secara efektif
dan
efisien
melalui perencanaan,
pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan organisasi beserta
26

Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4 (Jakarta: Bumi
Aksara, 2014), hlm. 5.
27 Badrudin, Op. Cit, hlm. 1.
28 George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2016). hlm. 1.
29 Brian Dive, the Accountable Leader: Developing Effective Leadership Through
Managerial Accountability (London: Great Britanian by MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall,
2008), p. 35.
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sumber daya. Definisi ini memiliki dua ide penting, yaitu (1) empat fungsi
manajemen:
perencanaan,
pengorganisasian,
memimpin,
dan
mengendalikan, dan (2) pencapaian tujuan organisasi dalam suatu cara
yang efektif dan efisien30. Manajemen juga merupakan proses bekerja
dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi
dalam lingkungan yang selalu berubah dengan mengefektifkan dan
mengefisienkan semua sumber daya. Menurut tokoh ini, efektifitas adalah
elemen sentral dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi
secara objektif, sedangkan efisiensi adalah elemen sentral dalam proses
manajemen dalam hal menyeimbangkan jumlah sumber daya yang
digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai. Terdapat lima komponen
dalam manajemen, yaitu (1) bekerja dengan dan melalui orang lain, (2)
mencapai tujuan organisasi, (3) menyeimbangkan efektivitas dan efisiensi,
(4) memaksimalkan sumber daya terbatas, dan (5) mengatasi perubahan
lingkungan. Dari kesemua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang
melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengerahan segenap
kemampuan pimpinan kepada bawahan untuk mencapai tujuan dalam
suatu organisasi.
b.
Manajemen Secara Syariah (Islami)
Islam menciptakan paradigma manajemen yang unik yang
menumbuhkan kesopanan, kemakmuran, keragaman dan kebahagiaan
diantara orang-orang dari berbagai kepercayaan dan etnis di seluruh dunia
selama lebih dari 1000 tahun. Dalam skenario global hari ini, umat Islam
harus berkomitmen untuk membangun organisasi yang mensimulasikan
model manajemen Islam yang menginspirasi. Perspektif Islam dijelaskan
dan didiskusikan berdasarkan sumber-sumber pengetahuan Islam yang
diungkapkan di dalam Al-Quran dan Hadits31.
Dalam pandangan agama Islam segala sesuatu harus dilakukan
secara rapi, benar, tertib, teratur dan tuntas, tidak boleh dilakukan secara
asal-asalan. Apa yang diatur dalam Islam ini telah menjadi indikator
pekerjaan manajemen yang meliputi rapi, benar, tertib, teratur dan
sistematis. Apa yang diatur dalam agama Islam itu adalah berdasarkan
syariat Islam (aturan yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah
Nabi Muhammad SAW). Dengan demikian manajemen merupakan bagian
dari syariat Islam, dan manajemen Islam identik atau sama dengan
manajemen syariah32. Diantara ayat Al Qur’an dan hadist Nabi Muhammad
SAW yang menjadi dasar kegiatan manajemen adalah Al-Quran Surat AshShaff ayat 4 di bawah ini:

ٌ َصفًّا َكاَنَّ ُه ْم بُ ْني
ص
ٌ ص ْو
ُ ان َّم ْر
َ ّٰللا يُ ِحبُّ الَّ ِذيْنَ يُقَاتِلُ ْونَ فِ ْي
َ سبِ ْي ِل ٖه
َ ا َِّن ه

30

Richard L. Daft, Management: Eight Edition (Amerika Serikat: Thomson South Western:
United States of America, 2008), hlm. 7.
31 Abbasi, Abdus Sattar, et.al., Islamic Management Model, in African Journal of Business
Management, Vol. 4, No.9, Tahun 2010, p. 1873.
32 Ma’ruf Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012),
hlm. 13.
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan
yang tersusun kokoh33.
Manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional yang
telah dijelaskan di atas. Manajemen konvensional sama sekali tidak terkait
bahkan lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Orang-orang yang
menerapkan manajemen konvensional diduga tidak merasa ada
pengawasan melekat (build in control) dari Yang Maha Kuasa, kecuali
sedikit ada rasa diawasi oleh pengawas dari instansi yang berwenang,
karena konsep yang membangun integritasnya berbeda dengan
manajemen syariah34. Setiap aktivitas/kegiatan dalam manajemen syariah
selalu diupayakan menjadi amal saleh oleh pelakunya dan bernilai ibadah.
Amal saleh di sini tidak semata-mata hanya perbuatan baik seperti yang
dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi
oleh persyaratan-persyaratan berikut: (1) Niat yang ikhlas karena Allah, (2)
Tatacara pelaksanaannya sesuai syariah, (3) Dilakukan dengan penuh
kesungguhan.
c.
Konsep Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi
2.
Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi
Pada perguruan tinggi, jiwa entrepreneurship ini perlu dikembangkan
sedemikian rupa, sehingga perguruan tinggi memiliki unit-unit usaha yang
dapat menghasilkan keuntungan dalam rangka menghidupkan perguruan
tinggi, dan juga akan menghasilkan sejumlah aset dan dana abadi bagi
perguruan tinggi tersebut.35 Pimpinan perguruan tinggi sudah semestinya
memiliki dan menerapkan tujuh (7) faktor sukses kepemimpinan perguruan
tinggi dalam mengembangkan entrepreneurship (kewirausahaan)
mahasiswa, yaitu: (1) memiliki cara pandang (vision) entrepreneur,
hubungan kerjasama (kemitraan) dengan pemerintah dan industri dan
sponsorship universitas, (2) memiliki program-program entrepreneurship
yang kuat dari pimpinan fakultas, (3) memiliki komitmen program yang
berkelanjutan dalam waktu yang lama, (4) memiliki komitmen dengan
sumber-sumber finansial yang besar terhadap universitas, (5) komitmen
untuk melanjutkan inovasi dalam kurikulum dan program-program
entrepreneurship (kewirausahaan) di universitas, (6) kesesuaian
infrastruktur (sarana dan prasarana) dengan organisasi entrepreneurship
(kewirausahaan) di universitas dan (7) memiliki komitmen untuk
perpanjangan pembangunan perusahaan dalam mengembangkan
entrepreneurship (kewirausahaan) universitas36.
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Anonim, Op Cit, hlm. 551.
Ma’ruf Abdullah, Op Cit, hlm. 17.
35 Syahrizal Abbas, Op Cit, hlm. 164.
36 Michael L. Fetters, Patricia G. Greene, Mark P. Rice and John Sibley Butler, The
Development of University – Based Entrepreneurship Ecosystems (USA: Edward Elgar
Publisher Inc, 2010), p. ix-x
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Manajemen pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa seperti yang diungkapkan oleh Michael L.
Fetter dkk di atas sangat berkesinambungan dengan tuntutan perubahan
paradigma perguruan tinggi menjadi University Based Entrepreneurship
Ecosystem (UBEE). Hal ini merupakan isu terhangat dalam kancah
perguruan tinggi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Karakteristik dari UBEE
itu diantaranya adalah: (1) Anggota-anggota dari perguruan tinggi (fakultas,
mahasiswa dan para karyawan/staff) mengubah diri mereka menjadi
seorang entrepreneur, (2) perguruan tinggi itu sendiri sebagai sebuah
organisasi entrepreneur dan (3) Interaksi perguruan tinggi dengan
lingkungan mengikuti pola entrepreneurship. Artinya adalah bahwa
perguruan tinggi yang berbasis entrepreneurship, perlu menjadi organisasi
entrepreneurship, semua civitasnya menjadi entrepreneur dan interaksi
perguruan tinggi dengan lingkungannnya juga mengikuti pola
entrepreneurship37.
Sementara Prof. Dr. A.E. Ted Wall (2007) dalam Syahrizal Abbas
mengungkapkan bahwa manajemen pimpinan perguruan tinggi
terakumulasi dalam konsep yang disebut: “VALUE”, yang merupakan
singkatan dari kata View, Appreciate, List, Understand, and Evaluate.
Gubungan kata ini merupakan prinsip kepemimpinan (leadership) dan
manajemen perguruan tinggi yang harus diketahui pimpinan perguruan
tinggi sebagaimana yang dijelaskan seperti di bawah ini:
1) View (Pandangan)
View bermakna pandangan atau pendapat. Esensi dari kata view
memandang kepemimpinan dan praktik manajemen dalam perspektif
budaya. Seorang pemimpin harus memahami budaya dimana praktik
manajemen itu dijalankan. Budaya menjadi faktor penting yang
mempengaruhi praktik manajemen pada suatu perguruan tinggi, karena
budaya suatu masyarakat belum tentu sama dengan budaya masyarakat
lain. Perbandingan praktik manajemen antar perguruan tinggi menjadi hal
penting dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan
untuk mengetahui karakter, nilai budaya yang menyebabkan mereka
mampu menerapkan manajemen perguruan tinggi yang baik. Dalam
konteks implementatif, seorang pemimpin harus mengetahui karakter,
sikap, perilaku dan budaya yang dianut oleh seluruh civitas akademika
perguruan tinggi. Dengan memahami budaya, akan memudahkan
pemimpin menerapkan manajemen perguruan tinggi, karena sesuai
dengan nilai yang dianut oleh civitas akademika suatu perguruan tinggi
tersebut.
2) Appreciate (Menghargai)
Appreciate bermakna menghargai. Apresisasi dalam praktik
manajemen mengharuskan seorang pemimpin menghargai orang lain.
Penghargaan yang diberikan pemimpin bukan hanya sebatas keberhasilan
37

Marta Peris, Jaime Alonso Gomez et.al, Entrepreneurial Universities, Exploring the
Academic and Innovative Dimensions of Entrepreneurship in Higher Education (USA:
Springer International Publishing AG, 2017), p. 9.
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atas kinerja seseorang, tetapi lebih kepada menghargai identitas dan
kedudukan sosial, potensi, kelebihan dan kelemahan, tidak merendahkan
dan memberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik kepada suatu
organisasi atau perguruan tinggi. Perilaku menghargai orang lain yang
ditunjukkan pimpinan perguruan tinggi, akan menciptakan situasi di mana
setiap orang akan merasakan bahwa ia adalah bagian dari perguruan tinggi
dan berusaha untuk melakukan yang terbaik demi perguruan tinggi.
Menghargai orang lain yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi bisa
dalam bentuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya,
atau memberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan.
Reward yang diberikan atas kesuksesan suatu tugas dan tanggung jawab
seseorang dapat dikategorikan sebagai bentuk menghargai orang lain.
Pemimpin yang menghargai orang lain adalah mereka yang memposisikan
staff nya bukan sebagai orang yang memiliki kedudukan interior dalam
struktur suatu organisasi, tetapi berbeda dalam tugas dan kewenangan
serta tanggung jawab dalam suatu organisasi.
3) List (Susunan)
Ketika kepemimpinan (leadership) dan praktek manajemen
dijalankan, maka pimpinan perguruan tinggi hendaklah menyusun daftar
potensi yang dimiliki pada suatu perguruan tinggi dan mengidentifikasikan
mana yang mungkin dilakukan dalam suatu situasi dan mana kegiatan yang
dapat ditunda untuk beberapa waktu dengan berbagai pertimbangan.
Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki daftar skala prioritas apa yang
harus dilakukan dalam menjalankan program kegiatan di perguruan tinggi.
Skala prioritas bisa berupa urutan waktu maupun materi kegiatan. Tanpa
ada skala prioritas akan menyebabkan perguruan tinggi tidak tepat sasaran
dan tidak tepat waktu dalam menjalankan kegiatannya.
4) Understand (Memahami)
Seorang pemimpin harus memahami implikasi dari penerapan
leadership dan manajemen pada suatu perguruan tinggi dengan
mengidentifikasikan dan memahami beberapa hal penting seperti
dukungan, hambatan dan tantangan yang mungkin dapat disikapi dalam
satu situasi tertentu. Dalam konteks understanding ini, seorang pemimpin
harus sering mendengar dan memahami saran dan pendapat orang lain.
Seorang pemimpin harus lebih banyak mendengar ketimbang berbicara,
karena dengan mendengar akan banyak diperoleh berbagai masukan
dalam rangka memperbaiki kinerja, guna menjalankan kegiatan perguruan
tinggi.
5) Evaluate (Evaluasi)
Evaluasi ini bermakna melakukan penilaian terhadap langkah yang
sudah diambil dalam menjalankan praktik manajemen di perguruan tinggi.
Seorang pemimpin harus melakukan penilaian terhadap langkah yang
ditempuh dalam menetapkan praktik manajemen. Pemimpin perguruan
tinggi harus merefleksikan tujuan, pembelajaran, adaptasi, kebutuhan dan
dukungan yang diperlukan dalam menerapkan manajemen pada suatu
perguruan tinggi. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk memudahkan pemimpin
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dalam menyusun langkah dan strategi, guna mewujudkan manajemen
perguruan tinggi yang didukung oleh sumber daya yang memadai.38
Jika digambarkan, maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

View
Appreciate
List
Understand
Evaluate

3.

Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Entrepreneurship
Mahasiswa
Perguruan Tinggi dalam mengembangkan program kewirausahaan
mahasiswa perlu melakukan beberapa langkah, yaitu:
1) Mengembangkan pernyataan visi dan misi untuk program;
2) Mengembangkan dan mengkomunikasikan komitmen terhadap
program;
3) Menciptakan kesadaran dan penerimaan untuk program;
4) Memfasilitasi orientasi fakultas/pendidikan dalam kewirausahaan;
5) Memastikan program desain yang realistis dan holistik dengan
memanfaatkan metode pengajaran paling efektif yang memungkinkan
dalam fakultas yang tersedia sumber daya;
6) Mengembangkan kegiatan pendukung;
7) Membuat
atau
memanfaatkan
sepenuhnya
pusat-pusat
kewirausahaan yang tersedia;
8) Mengembangkan jaringan dengan universitas lain, mitra masyarakat,
perusahaan swasta dan agen pendanaan39.
4.
Arah Orientasi Perguruan Tinggi Berbasis Entrepreneurship
Saat ini, perguruan tinggi yang berorientasi murni pada
entrepreneurial based university akan menjadikan kebutuhan pasar
sebagai dasar peningkatan kualitas lulusan40. Usaha yang mendukung
aktivitas kewirausahaan semakin mengarahkan perguruan tinggi pada
eksploitasi peluang kewirausahaan. Strategis dari Perguruan Tinggi
berdampak pada perilaku lulusan. Adapun arah orientasi perguruan tinggi
38
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yang berbasis kewirausahaan disebut orientasi pasar (Market oriented).
Orientasi Pasar (Market Orientation) menurut Lukas dan Ferrell
didefinisikan sebagai proses dari menghasilkan dan memberikan informasi
pasar untuk tujuan menciptakan superior value bagi konsumen. Sedangkan
menurut Prakosa, orientasi pasar adalah suatu konsep orientasi yang
berfokus pada penciptaan nilai-nilai yang tinggi bagi konsumen dan sebagai
fenomena organisasional yang dapat berpotensi untuk meningkatkan
kinerja Organisasi. Orientasi pasar merupakan suatu proses dan aktivitas
yang berhubungan dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan dengan
cara menilai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penerapan orientasi
pasar dapat membawa dampak terhadap peningkatan kinerja bagi suatu
perusahaan41.
5.
Konsep Pengembangan Entrepreneurship Mahasiswa
a.
Pengertian Entrepreneurship Mahasiswa
Entrepreneurship adalah salah satu paradigma yang masih muda
dalam ilmu manajemen. Hal itu mengakibatkan paradigma
entrepreneurship berkembang menjadi sebuah paradigma yang
menggunakan metode dan teori dari ilmu-ilmu yang lebih tua, sebagaimana
diungkapkan oleh Brygrave dalam Ulhoi dan Neegaard42. Wirausaha
adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah
organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut43. Berdasarkan semua
pandangan ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa
entrepreneurship dalam disertasi ini adalah kemampuan entrepreneur
dalam menangkap peluang dengan kemampuan, kreatifitas dan inovasi
yang dimilikinya untuk menciptakan lima kondisi kebaruan, yaitu barang
baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber bahan baru, atau
organisasi baru.
Dalam bahasa terminologi Arab modern, entrepreneur seringkali
diterjemahkan dengan padanan kata “Rajul A’mal” seperti yang dinyatakan
Dr. Asyraf M. Dawabah dalam bukunya yang berjudul Rajul A’mal Islamy44.
Entrepreneurship dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan
yang dikelompokkan kedalam mu’amalah, yaitu berkenaan dengan
hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan
dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kewirausahaan juga merupakan
agen perubahan yang kuat untuk meningkatkan dunia di sekitar kita 45.
Semangat keentrepreneuran dapat disimak dalam firman Allah dalam surat
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Huud ayat 61 dan Al-Mulk ayat 15 di bawah ini46:

ّٰللا َما لَ ُك ْم ِم ْن ا ِٰل ٍه َغي ُْر ٗه ۗ ُه َو
َ ۞ َوا ِٰلى ث َ ُم ْو َد اَخَا ُه ْم صٰ ِل ًحا ۘ قَا َل ٰيقَ ْو ِم ا ْعبُدُوا ه
ض َوا ْست َ ْع َم َر ُك ْم فِ ْي َها فَا ْست َ ْغ ِف ُر ْوهُ ث ُ َّم ت ُ ْوبُ ْْٓوا اِلَ ْي ِه ۗا َِّن َربِ ْي
َ ا َ ْن
ِ شا َ ُك ْم ِمنَ ْاْلَ ْر
ْب
ٌ ْب ُّم ِجي
ٌ قَ ِري

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan
selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan
kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian
bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya)
lagi memperkenankan (doa hamba-Nya) (Surat Huud, ayat 61)"

ُ ام
ش ْوا فِ ْي َمنَا ِكبِ َها َو ُكلُ ْوا ِم ْن ِر ْزقِ ٖ ۗه َواِلَ ْي ِه
ْ َض َذلُ ْو ًْل ف
َ ِي َجعَ َل لَ ُك ُم ْاْلَ ْر
ْ ُه َو الَّذ
ُ ُّالن
ش ْو ُر

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan
(Surat Al-Mulk, ayat 15).
Berdasarkan kedua ayat di atas, maka Allah memerintahkan manusia
untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik serta
diperintahkan untuk berusaha mencari rezki.
Islam memang tidak
memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang
entrepreneurship ini, namun diantara keduanya mempunyai kaitan yang
cukup erat, memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa
teknis yang digunakan berbeda.
Entreprenurship dalam perspekstif Islam menurut Ali Aslan Gumasay
dipahami atas tiga pilar yang saling berkaitan, yaitu: (1) Kewirausahaan, (2)
Sosial ekonomi/ etika, dan (3) Religius spiritual. Pilar pertama, berdasarkan
definisi kewirausahaan yaitu pengejaran peluang. Pilar kedua adalah sosial
ekonomi atau etis. Entrepreneurship dalam perspektif Islam dipandu oleh
seperangkat norma dan nilai. Pilar ketiga adalah Religius spiritual yaitu
menghubungkan manusia dengan Tuhan yaitu untuk memperoleh rahmat
dan keberkahan Allah (menyenangkan Allah). Ketiga pilar ini saling
terkait.47.
b.
Manajemen Bisnis
1) Manajemen Bisnis Konvensional
Manajemen
bisnis
konvensional
sebagai
sains sosial
dikembangkan berdasarkan pandangan hidup saintifik dan metodologi
saintifik
sejak awal abad XX. Sains manajemen bisnis/Manajemen
bisnis konvensional termasuk sains sosial yang bersifat tidak bebas nilai
(value-free science). Hal ini berarti sains manajemen bisnis tak dapat
dipisahkan dari pandangan hidup, nilai-nilai dan keyakinan tertentu yang
46
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berasal dari para ilmuwan atau praktisi yang mengembangkan sains
manajemen bisnis tersebut. Mengingat sains manajemen bisnis yang
sekarang mendominasi dunia adalah dari Amerika Serikat, maka
pandangan hidup yang mendasari manajemen bisnis adalah pandangan
hidup yang berasal dari Amerika Serikat. Pandangan hidup tersebut
berdasarkan paham-paham yang dominan dalam masyarakat Amerika
Serikat antara lain rasionalisme, materialisme, individualisme dan
sekulerisme yang berasal dari jaman Pencerahan abad XVII - XVIII.
Meskipun
sains
manajemen
bisnis
konvensional
dapat
memberikan manfaat kepada masyarakat, namun sains manajemen
bisnis konvensional juga telah menimbulkan bahaya dan kerusakan
yang besar baik secara fisik maupun mental seperti kerusakan
lingkungan hidup, tindak kriminal, keretakan sosial, dan kemiskinan.
Bahaya dan kerusakan yang disebabkan oleh manajemen bisnis
konevensional (modern) tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan
metode-metode yang berlandaskan pada pandangan hidup yang sama
dengan yang menimbulkannya. Dengan demikian, untuk menyelesaikan
masalah-masalah tersebut diperlukan cara berfikir dan metode alternatif
berlandaskan pandangan hidup yang berbeda. Faktor-faktor itulah yang
mendorong perlunya dibangun dan dikembangkan konsep manajemen
bisnis Islam berdasarkan pandangan hidup Islam yangbersumber pada alQuran dan al-Hadis seperti dalam manajemen bisnis syariah yang akan
dijelaskan di bawah ini.
2) Manajemen Bisnis Syariah
Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno “management” yang
memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu kata manajemen
juga berasal dari bahasa Italia “managgiare” yang berarti mengendalikan48.
Bisnis berasal dari bahasa Inggris “business” yang berarti usaha,
perdagangan, usaha komersial49. Syariah berasal dari bahasa Arab “syara
“ atau “syari’at” yang berarti the moslem law atau hukum Islam. Syariah juga
berarti prilakuyang terkait dengan niali-nilai keimanan dan ketauhidan50.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis syariah yaitu
pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola,
dan melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip
Syariah51. Manajemen bisnis Islam juga dapat didefinisikan sebagai
kegiatan melayani orang lain dengan melalui pembuatan barang atau
penyediaan barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan yang
halal dalam rangka mengabdi kepada Allah52. Manajemen bisnis Islam
48
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dapat didefinisikan sebagai studi dan praktik muslim dalam
merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan
sumber daya yang diamanahkan kepadanya dengan hikmah dan ihsan
untuk melayani orang lain dengan melalui pembuatan barang atau
penyediaan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan yang
halal dalam rangka mengabdi kepada Allah guna mencapai kebahagian
dunia akhirat53.
c.
Program Entrepreneurship di Perguruan Tinggi
Kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengembangan budaya
kewirausahaan sudah dimulai sejak tahun 1997 dengan mengeluarkan
Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) dengan jenis
program: Kuliah Enterpreneurship, Kuliah Kerja Usaha, Magang
Entrepreneurship, Inkubator Entrepreneur Baru, Konsultasi Bisnis dan
Penempatan Kerja dan Sinergi Bisnis Intelektual Pemerintah, lalu
dilanjutkan pada tahun 2009 dengan membuat Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) selain program-program di atas54. Dan pada tahun 2017,
Ditjen Dikti melalui Kemenristekdiki melakukan revitalisasi program
pengembangan kewirausahaan mahasiswa berupa empat (4) program,
yaitu SGK, PBBT, KBMI dan EXPO KMI55.
Sebagai bangunan konseptual dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan Moore’s (1986) model with embellishments, a model of the
entrepreneurial process sebagai bangunan model konsep penelitian dalam
konteks pengembangan entrepreneurship perguruan tinggi seperti gambar
2.8 dan 2.9 di bawah ini yang peneliti kutip dari buku Helle Neegaard and
John Parm Ulhoi56.
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METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi dalam
Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa pada Perguruan Tinggi
Negeri Sumatera Barat studi di Universitas Negeri Padang ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell memaknai penelitian
kualitatif sebagai metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami
makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan
dengan melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan
dan prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan57. Disebut
kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif. Menurut
Creswell (2012) dalam Mukhtar bahwa karakter utama dalam penelitian
kualitatif adalah: pertama: penelusuran masalah dan pengembangannya
sacara detail terpusat pada satu fenomena tertentu. Kedua, teori dan
peraturan yang digunakan menjadi sandaran dalam merumuskan masalah.
Ketiga, dalam merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian serta
tercapainya tujuan penelitian secara umum, ditentukan oleh pengalaman
langsung peneliti berpartisipasi dalam sosial setting pada studi
pendahuluan “grand tour” hingga proses penelitian yang dilaksanakan.
Keempat, pengumpulan data bertolak pilihan kata yang sederhana. Kelima,
analisis data yang dideskripsikan dan tema-tema yang ditampilkan dalam
analisis diinterpretasikan menjadi makna dan Keenam, penelusuran
laporan penelitian baik menyangkut struktur dan berbagai bentuk penyajian
data sangat fleksibel dan ditentukan oleh refleksi subjektivitas peneliti 58.
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
Situasi sosial adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan untuk
melakukan penelitian. Karena penelitiannya adalah riset sosial atau
lingkungan manusia atau budaya, maka dinamakan dengan situasi sosial.
Situasi sosial secara langsung mengarahkan seorang peneliti seperti
layaknya peneliti berada dalam sebuah rumah, ini dimaksudkan agar
peneliti benar-benar fokus pada situasi di dalam rumah yang diteliti.59
Betapa pentingnya untuk memeriksa situasi sosial yang kompleks secara
mendalam dan fokus. Menurut Marguerite G Lodico et. al., bahwa situasi
sosial adalah salah satu karakteristik penelitian kualitatif. Karakteristik
penelitian kualitatif adalah: (1) Studi dilakukan dalam pengaturan
naturalistik, (2) Peneliti mengajukan pertanyaan penelitian untuk
mengeksplorasi, menafsirkan, atau memahami konteks sosial, (3) Peserta
biasanya dipilih melalui metode non-random berdasarkan apakah individu
memiliki informasi penting mengenai hal yang diteliti atau tidak, (4) Teknik
pengumpulan data melibatkan metode seperti observasi dan wawancara
yang membuat peneliti memiliki ikatan lebih erat dengan narasumber, (5)
57Creswell,
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Peneliti cenderung mengambil peran interaktif di mana peneliti mengenal
peserta dan konteks sosial tempat mereka tinggal, (6) Hipotesis terbentuk
setelah peneliti berhasil mengumpulkan dan menganalisisnya dan (7) hasil
penelitian disajikan dalam bentuk narasi (menggunakan kata-kata dan
bukan angka)60.
Situasi sosial pada kajian ilmiah disertasi ini terkonteks kepada
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan
Subjek penelitian pada UNP dalam penelitian ini adalah: Rektor, Wakil
Rektor III yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni UNP,
kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP, Koordinator
Kewirausahaan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP,
Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Ketua Umum Unit
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP, Ketua Umum Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT), Ketua Umum
Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UNP dan mahasiswa UNP baik yang saat
ini masih aktif sebagai mahasiswa ataupun yang sudah menjadi alumni
UNP terutama yang pernah mendapatkan modal kerja atau supporting dana
dari program yang dibuat oleh UNP maupun pusat (Kemenristekdikti).
Sedangkan yang menjadi instrumen kunci (Key Informan) dalam penelitian
ini adalah Rektor UNP. Hal itu karena Rektor adalah pucuk
pimpinan/pimpinan utama/orang nomor satu yang mengelola perguruan
tinggi yang dipimpinnya dan pastinya mengetahui semua situasi sosial
dalam universitasnya.
C. Jenis dan Sumber Data
1.
Jenis Data
Ada dua jenis data dalam disertasi ini yaitu:
a.
Data Primer
Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti,
umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan diperoleh dari
tangan pertama atau subjek (informan) melalui proses wawancara61. Data
primer pada umumnya dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah
informasi tentang manajemen pimpinan perguruan tinggi dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa yaitu bersumber dari Rektor
UNP, Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan dan alumni UNP, kepala
UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaaan UNP, Koordinator
Kewirausahaan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP,
Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Ketua Umum Unit
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP, Ketua Umum Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI) PT UNP, Ketua
Umum (Ketum) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UNP dan Mahasiswa UNP
yang saat ini menjadi peserta PMW, KBMI dan EXPO KMI UNP serta alumni
UNP yang memiliki usaha di sekitaran kota Padang yang dulunya juga
peserta program kewirausahaan mahasiswa UNP.
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b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan
dan dianalisis secara tersendiri baik sebelum ataupun setelah data primer
didapatkan62. Adapun data sekunder yang peneliti inginkan adalah pertama
bentuk program dan kegiatan entrepreneurship yang sudah dilakukan mulai
dari tataran mahasiswa (UKM) dan UNP, Kedua sejarah UNP, ketiga data
geografis UNP, keempat struktur organisasi UNP, kelima struktur organisasi
UPT PKK UNP, keenam struktur organisasi UPKK UNP, ketujuh struktur
organisasi HIPMI PT UNP dan KOPMA UNP, kedelapan sarana dan
prasarana yang ada di UNP dalam pengembangan entrepreneursip
mahasiswa, kesembilan visi misi UNP dan kesepuluh visi misi UPT PKK
UNP.
2.
Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun
yang menjadi sumber data untuk mendapatkan informasi penelitian adalah:
1) Sumber data yang diperoleh dari informan (manusia) yaitu Rektor,
Wakil Rektor III, Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan,
Koordinator Kewirausahaan UPT Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan UNP, Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan,
Ketua Umum UKM Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Ketua
Umum HIPMI PT UNP, Ketua Umum Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
UNP dan mahasiswa UNP yang saat ini aktif sebagai mahasiswa
terutama yang menjadi peserta PMW, KBMI dan EXPO KMI UNP serta
alumni UNP yang memiliki usaha di sekitaran kota Padang dengan latar
belakang dulunya menjadi peserta program kewirausahaan UNP.
2) Sumber data berupa jenis program dan karakteristik umum setiap
program entrepreneurship mahasiswa UNP oleh UPT PKK dan tiga
UKM yang bergerak di bidang Kewirausahaan yang ada di UNP serta
dari mahasiswa peserta program kewirausahaan UNP dan alumni UNP
yang mempunyai usaha di sekitaran kota Padang.
3) Sumber data berupa dokumen, yaitu semua dokumen yang berkaitan
dengan penelitian, berupa arsip, dokumen resmi, brosur, program UPT
Kewirausahaan, program UKM Kewirausahaan, program pimpinan
perguruan tinggi, arsip tahunan data mahasiswa beserta bidang
entrepreneurship yang dilakukan, dan dokumen lainnya yang ada di
UNP yang berkenaan dengan manajemen pimpinan perguruan tinggi
dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa.
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Patton
dilakukan dengan observasi langsung, wawancara mendalam dan terbuka
serta penelitian dokumen-dokumen tertulis.63
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1. Observasi Langsung
Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang
diselidiki.64 Kelebihan/kekuatan utama metode observasi terletak pada
kemudahan bagi peneliti untuk mengakses setting. Karena metode ini
bersifat tidak mencolok/tersamar dan tidak menuntut interaksi langsung
dengan partisipan.65
Penulis menggunakan observasi langsung dalam penelitian ini, yaitu
peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau
digunakan sebagai sumber data. Artinya peneliti terlibat langsung dalam
kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan. Melalui
observasi partisipatif, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan
sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku atau gejala
yang muncul. Menurut Stainback Observasi partisipatif dapat digolongkan
menjadi empat yaitu: partisipasi pasif, partisipasi moderat, observasi yang
terus terang dan tersamar, dan observasi yang lengkap.66
Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
observasi partisipasi aktif. Teknik ini digunakan untuk memperoleh
sejumlah data tentang konteks yang nyata tentang proses pelaksanaan
model pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa di
Universitas Negeri Padang.
2. Interview atau Wawancara
Peneliti ingin melakukan wawancara di tempat penelitian dengan cara
pengambilan data melalui wawancara/secara lisan langsung dengan
sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone,
teleconference. Jawaban responden peneliti rekam dan rangkum sendiri.
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk
memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini subjek yang
akan diwawancarai adalah Rektor UNP, Wakil Rektor III UNP, Kepala UPT
PKK UNP, Koordinator Kewirausahaan UPT Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan UNP, Dosen Pengampu Mata Kuliah Kewirausahaan,
Ketua Umum UKM Kewirausahaan UNP yaitu UPKK, HIPMI PT UNP dan
KOPMA UNP yang memungkinkan untuk menjawab semua permasalahan
dalam penelitian ini serta mahasiswa UNP yang saat ini aktif dan menjadi
penerima bantuan modal kerja/supporting dana dari program
kewirausahaan yang dibuat oleh UNP ataupun nasional (Kemenristekdikti)
dan juga alumni UNP yang memiliki usaha sendiri dari hasil program
kewirausahaan yang pernah dijalankan sewaktu menjadi mahasiswa UNP
dahulu.
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3. Dokumentasi
Penelitian kualitatif dapat menggunakan dokumen tertulis atau artefak
lain untuk mendapatkan dan memahami fenomena yang diteliti. Dokumen
dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: (1) catatan publik, (2)
pribadi dokumen, (3) bahan fisik, dan (4) dokumen yang dihasilkan
peneliti67. Dokumentasi ini terutama dilakukan terhadap data sekunder yang
banyak mendukung dan berkaitan dengan data primer. Lexy J. Moleong
menyebutkan bahwa metode dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau
film, transkrip, buku, surat kabar, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan
harian, agenda dan sebagainya.68 Dokumentasi yang akan peneliti ambil
yaitu data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari UNP berupa
dokumen yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Miles
Huberman yaitu menganalisis data kualitatif secara interaktif dan
berlangsung terus menerus sampai tuntas sampai data yang diperoleh
mendalam dan sampai jenuh. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yang meliputi tiga tahap
yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan
penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Dalam
mereduksi data, dipilih data-data yang dianggap penting dan menjadi fokus
penelitian dari semua data yang didapatkan selama penelitian. Kemudian
dilakukan pengelompokkan data sesuai dengan informasi yang sama atau
yang mendekati sama dan saling berhubungan serta saling mendukung
untuk dilanjutkan pada tahap penyajian data (data display). Penyajian data
(data display) dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Data-data tersebut disajikan pada hasil temuan penelitian dan selanjutnya
ditarik kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Adapun
tahapannya adalah sebagai berikut:
1.
Pengumpulan Data
Merupakan tahap pertama analisis data sebelum melakukan reduksi
data. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi,
mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut
ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
Setelah data dikumpulkan, maka keseluruhan data dibaca secara seksama
dan teliti.
2.
Reduksi Data
Dari pengamatan lapangan, dokumentasi dan wawancara ditemukan
data yang sedemikian banyak dan kompleks serta campur aduk, maka
langkah yang perlu diambil adalah mereduksi data. Menurut Mattew B.
Milles dan A. Michael Huberman, reduksi data adalah proses pemillihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus
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menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.69
3.
Penyajian Data
Alur penting yang ketiga dari kegiatan analisis data penelitian kualitatif
adalah penyajian data. Milles dan Huberman membatasi suatu penyajian
sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data
berupaya untuk menampilkan atau menceritakan data secara transparan.
Teknik penyajian data yang runtun dan sistematis sangat membantu peneliti
dalam menarik kesimpulan dan verifikasi yang memadai terhadap hasil
penelitian70.
4.
Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam pandangan Milles dan Huberman
hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.
Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.
Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,
kekokohannya yakni validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki
adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak
jelas kebenarannya dan kegunaannya.71
F. Uji Keterpercayaan Data
Mendapatkan data yang terpercaya tentunya diperlukan teknik
pengecekan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria
tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif seorang
peneliti menggunakan teknik untuk menguji keabsahan data dengan
berbagai macam cara. Oleh sebab itu untuk menguji keterpercayaan data
dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan
kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Adapun
penjelasannya seperti dibawah ini:
1.
Kredibilitas
Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang
kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian
tersebut. Dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk
mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari
sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat
menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk
meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan,
ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus
negative dan memberchecking. Adapun penjelasan masing-masing strategi
tersebut adalah sebagai berikut: Perpanjangan keikutsertaan, Ketekunan
pengamatan dan triangulasi.
2.
Transferabilitas
Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian
kualitatif untuk dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau
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setting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif, transferabilitas
merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi.
Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan
suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi
yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin
mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda bertanggung
jawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut
masuk akal.
3.
Dependabilitas
Dependabilitas
menekankan
perlunya
peneliti
untuk
memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang
dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan
yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut
dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.
4.
Konfirmabilitas
Konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan
hasil penelitian yang dikonfirmasikan oleh orang lain. Terdapat sejumlah
strategi
untuk
meningkatkan
konfirmabilitas.
Peneliti
dapat
mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali
seluruh data penelitian. Peneliti lain dapat mengambil suatu peran “devil’s
advocate” terhadap hasil penelitian, dan proses ini dapat
didokumentasikan. Peneliti secara aktif dapat menelusuri dan
mendeskripsikan contoh-contoh negative yang bertentangan dengan
pengamatan sebelumnya72.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Universitas Negeri Padang)
1.
Visi, Misi, Tujuan, Motto dan Sasaran Strategis UNP
Adapun yang menjadi Visi, Misi, Motto dan Sasaran Strategis UNP
adalah sebagai berikut73:
a.
Visi UNP
“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di
bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga dan seni pada tahun
2020 berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa”.
b.
1)

Misi UNP
Adapun yang menjadi misi UNP adalah sebagai berikut:
Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu
kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
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2)

3)

4)
5)
6)
c.

Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif
baik pada tingkat nasional maupun internasional;
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi,
olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa;
Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance);
Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional;
Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk
menuju salah satu universitas bertaraf internasional.
Tujuan UNP
Tujuan yang ditetapkan oleh UNP adalah seperti di bawah ini:
1) Menghasilkan lulusan yang unggul, bermoral, dan agamis yang
berdaya saing tinggi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan;
2) Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang membentuk calon
pemimpin dan wirausahawan yang berkarakter;
3) Menghasilkan penelitian untuk mengembangkan ilmu kependidikan,
sains, teknologi, olahraga, dan seni serta menyebarluaskannya pada
tingkat nasional dan internasional;
4) Meningkatnya mutu dan jumlah implementasi ilmu kependidikan,
ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pengabdian
masyarakat;
5) Terciptanya tata kelola universitas yang baik (good university
governance);
6) Terjalinnya kerjasama yang bersinergi dengan berbagai institusi baik
pemerintah pusat maupun swasta dalam dan luar negeri;
7) Terwujudnya universitas unggul di kawasan Asia Tenggara pada
tahun 2020;
8) Terbangunnya budaya akademik yang berwawasan global.

d.

Motto UNP
"Alam Takambang Jadi Guru"
Motto ini memiliki arti bahwa seluruh sivitas akademika Universitas
Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya.

2.

Keunggulan/Prestasi UNP
Semenjak didirikan tahun 1954 sampai tahun 2020 ini, sudah sangat
banyak prestasi yang menjadi keunggulan UNP sendiri sebagai sebuah
perguruan tinggi. Adapun prestasi-prestasi/keunggulan UNP sebagai objek
penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:
a. Peringkat ke-25 dari 100 Perguruan Tinggi Negeri Terbaik SeIndonesia74;
b. Peringkat 1 top 10 the most popular Universitas di Sumatera Barat
Versi Unirank 2018 (web metrics);
74http://www.unp.ac.id/id/institusi/selamat-kepada-universitas-negeri-padang-atas-
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c.

UNP adalah perguruan tinggi pertama yang membuat program
“Kampus Mengaji, Bershalawat dan Subuh Mubarokah” di Sumatera
Barat guna mewujudkan UNP sebagai perguruan tinggi yang religius
yang tidak hanya akan menghasilkan lulusan yang cerdas secara
kognitif, ilmu pengetahuan dan teknologi juga cerdas secara spiritual;
d. UNP adalah perguruan tinggi dengan tata kelola yang baik. Salah satu
indikatornya adalah opini penilaian laporan keuangan oleh auditor
publik berada dalam kategori “Wajar Tanpa Pengecualian/WTP”75.
e. UNP mendapat Piagam Penghargaan Terbaik oleh Kemenristekdikti
sebagai PTN Satker dan BLU yang telah berhasil Melaksanakan
SPMI dan pembudayaan mutu76;
f. Pada tanggal 29 November 2019 UNP mendapatkan nominasi sebagai
Pengelola Asset Terbaik yang diberikan oleh Kementerian Keuangan
RI;
g. Sejak dicanangkannya UNP sebagai BLU, UNP mendapatkan
peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik untuk instansi tingkat Provinsi
Sumatera Barat,
h. UNP termasuk kepada lima besar Anugerah Perguruan Tinggi Negeri
Menuju Informatif tingkat nasional.
i. UNP termasuk 1.000 perguruan tinggi yang telah memiliki akses
internet berkualitas broadband dari 4.520 perguruan tinggi di Indonesia.
j. Upaya UNP untuk senantiasa mengembangkan pemanfaatan teknologi
informasi diganjar prestasi sebagai pemenang terbaik II Pelayanan
Informasi melalui Internet tingkat Nasional.
k. UNP dipercaya oleh Kemenristekdikti untuk memberikan pembinaan
SPMI kepada 4 PTS, yaitu: (1) Universitas Putra Batam, (2) Universitas
Muhammadiyah Riau, (3) Universitas Dhamasraya dan (4) Akademi
Kebidanan Pasaman Barat77;
l. UNP meraih peringkat “A” untuk mutu pelayanan berdasarkan survey
kepuasan masyarakat (SKM) di bidang pelayanan akademik dan
kemahasiswaan78;
3.
Kiat-Kiat UNP Menjadi Unggulan dan Berprestasi
Beberapa kiat yang dilakukan oleh UNP dalam mencapai keunggulan
dan prestasi seperti yang peneliti paparkan di atas adalah sebagai berikut:
a.
UNP memberikan insentif baik berupa insentif finansial maupun nonfinansial kepada mahasiswa pelaku wirausaha yang berhasil meraih
kejuaraan baik di tingkat universitas maupun nasional. Insentif juga
diberikan kepada Dosen pendamping proposal bisnis plan
mahasiswa, Dosen tim monitoring evaluasi proposal bisnis mahasiswa
dan Dosen tim pewawancara kegiatan kompetisi bisnis mahasiswa
dalam bentuk pemberian SK dan dimasukkan dalam sistem
remunerasi UNP.
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b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

Pemasangan sarana internet gratis selama menjadi mahasiswa UNP
dengan menggunakan wifi.id.
Diberlakukannya pembelajaran daring dalam proses pembelajaran
sehingga menjadi lembaga mandiri dengan penerapan kurikulum
integrative kewirausahaan79.
Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi
pemerintah dan industri.
Menciptakan berbagai peluang untuk income generating institusi.
Mengembangkan berbagai bentuk usaha baik yang ada dalam
lingkungan kampus atau usaha lain di luar kampus.
Menyiapkan beberapa program studi yang sudah terakreditasi A
mengikuti akreditasi internasional.
Membuka program studi baru yang dibutuhkan masyarakat.
Meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik.
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kependidikan
dalam memberikan layanan.
Merancang skema pemberian renumerasi bagi staf akademik dan
tenaga kependidikan.
Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam
negeri, perguruan tinggi di negara-negara ASEAN, dan negara
lainnya80.

B.
1.

Temuan Analisis Penelitian
Konsep Manajerial Entrepreneurship Mahasiswa yang Dimiliki
oleh Pimpinan UNP
Dalam sub bahasan ini, peneliti akan menjelaskan tentang program
kerja pimpinan UNP yang dimulai dari pembahasan mengenai visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis UNP sebagai bentuk planning/perencanaan
dalam sebuah fungsi manajemen.
a.
Perencanaan
Planning (Perencanaan) merupakan sasaran, menetapkan strategi
dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas.
Keberadaan perencanaan dalam perguruan tinggi sangat penting, karena
melalui perencanaan akan dapat ditentukan tujuan, kebijakan, prosedur,
program serta dapat memberikan cara atau pedoman pelaksanaan yang
efektif dalam mencapai tujuan perguruan tinggi. Perencanaan menentukan
arah organisasi dan bagaimana cara mendapatkannya. Beberapa bentuk
planning pimpinan UNP dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa UNP dimulai dari dibuatnya visi dan misi UNP yang spesifik dan
jelas yang berbunyi: “Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia
Tenggara di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga dan seni
pada tahun 2020 berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
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Visi UNP ini tercover dengan jelas pada beberapa misi UNP sebagai
berikut: 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu
kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model
pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun
internasional; 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi,
olahraga dan seni untuk kemajuan bangsa; 4) Meningkatkan tata kelola
universitas (good university governace); 5) Meningkatkan kerja sama lokal,
nasional, dan internasional; 6) Mengembangkan landasan dan
melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf
internasional81.
Keseriusan pimpinan UNP terhadap pengembangan entrepreneurship
mahasiswa juga terlihat dari statuta yang disusun dengan menetapkan
salah satu tujuan UNP yaitu untuk “Terselenggaranya kegiatan
kemahasiswaan yang membentuk calon pemimpin dan wirausahawan yang
berkarakter”. Selain itu pimpinan UNP juga menyusun Rencana Strategis
UNP dengan menetapkan “Jumlah mahasiswa yang berwirausaha” sebagai
salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sasaran strategis UNP
tahun 2015-2019 pada outcome yang berbunyi “Meningkatnya Kualitas
Pembelajaran dan Kemahasiswaan”.
Visi, misi dan tujuan UNP di atas, diperlihatkan pimpinan UNP dalam
bentuk program kerja yang dibuat guna mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa UNP. Apa, bagaimana dan siapa yang melaksanakan program
kerja yang dibuat pimpinan UNP dalam rangka mengembangkan
entreprenurship mahasiswa, akan peneliti deskripsikan sebagai tahapan
organisasi dari sebuah fungsi manajemen seperti yang akan peneliti
jelaskan di bawah ini.
b.
Organisasi
Pengorganisasian mengikuti perencanaan dan mencerminkan
bagaimana organisasi mencoba melakukannya sesuai rencana.
Pengorganisasian melibatkan penugasan tugas, pengelompokan tugas ke
dalam departemen, mendelegasikan wewenang, dan mengalokasikan
sumber daya di seluruh organisasi. Pengorganisasian dari perspektif Islam
mencakup aspek-aspek pengelolaan yang saling menguntungkan,
hubungan dalam sistem otoritas, tanggung jawab dan akuntabilitas. Fungsi
pengorganisasian dalam perguruan tinggi merupakan fungsi pengisian staf
yang sesuai untuk setiap tugas dan kedudukan. Staf dan karyawan yang
bekerja pada perguruan tinggi memiliki tugas yang khas dan karakteristik
tersendiri. Di dalam prinsip pengorganisasian, jika prinsip menetapkan
tujuan, pembagian kerja, hubungan kerja, koordinasi dan informasi
81
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dikomunikasikan dengan baik, maka tujuan lebih mudah dicapai.
Adapun bentuk pengorganisasian pimpinan dalam mencapai tujuan
pengembangan entrepeneurship mahasiswa tergambar dari formalisasi
tugas dan tanggungjawab pimpinan mulai dari Rektor, Wakil Rektor III UNP,
Kepala UPT PKK, Ketua Umum UPKK UNP, Ketua Umum HIPMI PT UNP
dan Ketua Umum KOPMA UNP. Adapun tugas Rektor sebagai pimpinan
utama UNP yang tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) UNP dalam pasal 6 huruf a yaitu memimpin penyelenggaraan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta
membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya
dengan lingkungan. Di sini, unsur mahasiswa merujuk salah satunya
kepada pengembangan karakter kewirausahaannya. Tugas dan
tanggungjawab Rektor ini sangat sejalan dengan tugas dari seorang Wakil
Rektor III UNP sebagaimana juga terdapat dalam SOTK UNP Pasal 9
bahwa tugas dari Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Alumni
mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan
kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan
kesejahteraan mahasiswa. Di sini, juga sangat terlihat bahwa program dan
unit yang dibentuk oleh WR III UNP dalam pengembangan kewirausahaan
mahasiswa UNP sangat sinkron dengan tugasnya, yaitu pembinaan
kemahasiswaan dan alumni UNP.
UNP memiliki satu unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan
program pengembangan karir dan kewirausahaan yang dikoordinasikan
oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Berdasarkan Pasal
122, UPT PKK mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan
pengembangan karir dan kewirausahaan di lingkungan UNP. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, UPT
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: (a)
pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; (b)
pelaksanaan pengembangan karir dan kewirausahaan; (c) pelaksanaan
administrasi kegiatan pengembangan karir dan kewirausahaan; dan (d)
pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan. Sedangkan UKM HIPMI PT dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa dari tataran UKM, membagi menjadi tiga
bidang utama, yaitu (a) Bidang Internal dengan sub-bidang keanggotaan,
riset dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan kesekretariatan, (b)
Bidang Ekternal dengan sub-bidang: Hubungan luar, kompartemen
kerjasama dan media informasi dan komunikasi serta (c) Bidang Akselerasi
bisnis dengan sub-bidang: investasi, makanan dan minuman waralaba,
industri kreatif, jasa hiburan dan pariwisata.
Adapun UPKK membentuk beberapa departemen sebagai sebuah
UKM yang disahkan oleh Rektor dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa yang tercantum dalam Statuta UNP Tahun 2016 Pasal 81
tentang hak mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi
kemahasiswaan. Adapun departemen yang dibentuk dalam pendelegasian
wewenang sebagai ciri khas dalam sebuah pengorganisasian unit/lembaga

xli

adalah: (a) Departemen Karir, (b) Departemen Kesekretariatan, (c)
Departemen Pengabdian Masyarakat, (d) Departemen Wirausaha Kreatif,
(e) Departemen Informasi dan Komunikasi, (f) Departemen pengembangan
Sumber Daya Anggota. Sementara itu, KOPMA membagi unitnya menjadi
beberapa divisi, yaitu: (a) Divisi humas, (b) Divisi Litbang dan (c) Divisi
Infokom dengan tugas sesuai kepada departemen dan divisi masingmasing sebagaimana terdapat dalam Buku Panduan Organisasi 2019-2020
masing-masing UKM.
Secara lebih singkatnya, implementasi organizing pimpinan UNP
ditunjukkan dalam bentuk formalisasi tugas, restrukturisasi pengelola dan
pendirian beberapa unit usaha penunjang. Unit usaha penunjang yang
didirikan dalam usaha pengembangan entrepreneurship antara lain: Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Unit
Kegiatan Mahasiswa Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK),
Unit Kegiatan Mahasiswa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Perguruan Tinggi UNP (HIPMI PT UNP) dan Unit Kegiatan Mahasiswa
Koperasi Mahasiswa UNP (KOPMA UNP). Unit-unit yang dibentuk dengan
program kerja masing-masing saling bersinergi positif dengan pelibatan
pihak internal dan eksternal UNP guna mencapai tujuan pimpinan yaitu
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP.
2.
Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa di UNP
Pembahasan permasalahan kedua ini tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi manajemen entrepreneurship mahasiswa di UNP. Dalam
permasalahan ini akan dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, menjelaskan
tentang faktor-faktor yang dapat mendukung manajemen entrepreneurship
mahasiswa di UNP. Tujuan dari sub ini adalah untuk mengetahui berbagai
faktor yang merupakan pendukung manajemen entrepreneurship
mahasiswa di UNP semakin meningkat dengan baik, diantaranya adalah
karena: faktor reward yang diberikan pimpinan kepada mahasiswa UNP
yang menjadi pelaku kegiatan entrepreneurship baik dari tataran UKM, UPT
PKK dan Institusi UNP dan Kementerian dalam bentuk reward insentif
finansial dan non-finansial; faktor terlaksananya prinsip akuntabilitas
pimpinan terhadap program entrepreneurship di UNP; faktor seringnya
diadakan kegiatan pelatihan, pendampingan, workshop, TOT
kewirausahaan yang diikuti baik oleh mahasiswa ataupun dosen; faktor
diberikannya bantuan modal kerja bagi mahasiswa yang bersumber dari
BOPTN dan dana proker UNP. Kedua, menjelaskan tentang faktor-faktor
penghambat manajemen entrepreneurship mahasiswa di UNP. Tujuan dari
sub ini adalah mengetahui beberapa faktor penghambat manajemen
entrepreneurship mahasiswa di UNP, diantaranya: faktor pemahaman
sebagian Dosen UNP tentang tidak pentingnya mengikuti kuliah umum
kewirausahaan yang diadakan universitas, faktor pembagian waktu oleh
mahasiswa pelaku kegiatan kewirausahaan antara waktu kuliah,
praktik/magang, libur, UTS dan UAS, faktor belum ditunjuknya menthor
tetap oleh UNP yang akan mendampingi mahasiswa UNP guna membuat
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usaha mereka establish dan bahkan berkembang, faktor belum selesainya
inkubator bisnis berbasis universitas sebagai tempat melakukan
pembinaan, pengarahan dan pendampingan usaha mahasiswa, dan belum
adanya lembaga paten resmi universitas yang berguna untuk mematenkan
produk mahasiswa. Dalam teori model pengembangan manajemen
kewirausahaan mahasiswa, paling tidak memuat indikator: View,
Appreciate, List, Understanding dan Evaluate dalam bingkai religius
spiritual.
3.
Rekonstruksi
Model
Pengembangan
Manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa yang Dilakukan oleh Pimpinan UNP
a.

Manajemen Pimpinan UNP dalam Mengembangkan Entrepreneurship
Mahasiswa
Pada bagian sub bahasan ini, peneliti akan memaparkan model
pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa yang dilakukan
oleh pimpinan UNP. Peneliti akan mendeskripsikan secara mendalam
temuan hasil penelitian tentang manajemen pimpinan UNP dalam
mengembangkan
entrepreneurship
mahasiswa
dan
kemudian
dikombinasikan dengan konsep teoritis yang ada untuk menentukan titik
temu antara keduanya sebagai hasil penemuan baru secara konseptual.
Sehingga menghasilkan sebuah rekonstruksi model pengembangan
manajemen entrepreneurship mahasiswa UNP.
Adapun bentuk manajemen pimpinan yang dilakukan dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP, terakumulasi dalam
singkatan VALUE. Dimana (1) View berdasarkan hasil penelitian ditemukan
bahwa tujuan dari cara pandang pimpinan UNP selain untuk
mengembangkan kewirausahaan mahasiswa UNP, juga untuk menjadi
UBEE serta PTNBH. Kebudayaan, geografis Sumatera Barat,
perkembangan ekonomi lokal kota Padang dan perkembangan zaman
serta teknologi menjadi dasar berpikir pimpinan UNP dalam mengeluarkan
kebijakan terkait program kewirausahaan mahasiswa baik di lingkup Unit
Kegiatan Mahasiswa, lingkup universitas sampai kepada lingkup nasional.
Adapun pelaksanaan pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP
dilaksanakan dengan menganut sistem corporate entrepreneurship, baik
antara pimpinan dengan Allah SWT, pimpinan dengan sesama manusia
dan dengan dirinya sendiri. Dari hasil penelitian terlihat bahwa keberhasilan
pimpinan UNP dalam mengembangkan kewirausahaan mahasiswa sangat
tergantung kepada keberadaan sarana fisik berupa inkubator bisnis
berbasis universitas dengan menjunjung asas keberlanjutan dalam jangka
waktu yang lama. (2) Appreciate: mengembangkan kewirausahaan
mahasiswa UNP terdiri atas lima bentuk, yaitu: a) Pemberian insentif
finansial berupa uang atas kinerja terbaik, pagu anggaran kinerja terbaik,
pembebasan Uang Kuliah Tunggal dan pemberian modal kerja, b). Insentif
non-finansial, berupa: pengembangan karir, pembebastugasan dari skripsi
dan pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah terhadap seluruh
record aktivitas kewirausahaan mahasiswa, 3). Pendelegasian wewenang
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kepada orang yang sesuai berupa pembentukan UPT PKK UNP dan UKM
yang bergerak di bidang kewirausahaan yaitu UPKK, KOPMA dan HIPMI
PT UNP serta pelibatan pembina dan koordinator pembina UKM UNP, 4)
Training Pengembangan Diri berupa: coaching clinic, workshop
kewirausahaan, monitoring evaluasi secara internal dan eksternal, Training
of Trainers dan Smart Entrepreneur Model/SEM, 5). Motivasi kerja berupa
pemberian supporting dana BOPTN dan Proker kewirausahaan serta
pelibatan semua departemen dalam setiap event. Adapun tujuan akhir dari
pemberian reward oleh pimpinan tersebut adalah untuk: (1) Pengembangan
Entrepreneurship di Lingkup UKM, (2) Pengembangan Entrepreneurship di
Lingkup Universitas dan (3) Pengembangan Entrepreneurship Mahasiswa
di Lingkup Nasional. (3) List: bentuk-bentuk List atau Penyusunan daftar
potensi/skala perioritas pimpinan UNP adalah berupa: a). Waktu yaitu
dengan melihat momen pasar yang ramai seperti wisuda, Dies Natalis dan
acara besar universitas, melihat sasaran universitas, b). Tempat yaitu
berupa lokasi wisata, daerah niaga dan auditorium universitas, c). Dasar
pengembangan yaitu berupa budaya daerah, karakter wirausaha
mahasiswa baik melalui startup dan eksisting bisnis, d). Subjek/pelaku
kewirausahaan yaitu mahasiswa yang lulus mata kuliah kewirausahaan,
antar lintas fakultas dan antar angkatan. (4) Understanding: bentuk-bentuk
Understand atau pemahaman pimpinan UNP dalam mengembangkan
kewirausahaan mahasiswa, yaitu ditunjukkan oleh tipe pemimpin UNP lebih
menjadi “Pendengar yang Baik” guna mendengarkan dukungan dan
hambatan yang dialami oleh seluruh civitas akademika UNP dalam
mengembangkan kewirausahaan mahasiswa. Kecakapan dalam menjadi
pendengar yang baik sebagai pimpinan, telah melahirkan komunikasi efektif
dengan motto kerja “Together we are Excellent” sehingga pada akhirnya
dapat mengembangkan kewirausahaan mahasiswa. (5) Evaluate.
b.
Manajemen Entreprenurship Mahasiswa UNP
Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, terlihat bahwa
pelaksanaan program entreprenurship mahasiswa di UNP menunjukkan
suatu keterhubungan proses antara satu program dengan program lain.
Misalnya saja program kompetisi pemberian modal kerja hanya bisa diikuti
oleh mahasiswa UNP jika sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan
sebagai mata kuliah wajib universitas. Berikutnya setelah mahasiswa
mengikuti mata kuliah kewirausahaan tingkat universitas, mereka
diwajibkan memasuki inkubator bisnis tingkat fakultas guna menjadikan
proposal bisnis plan mereka menjadi usaha rintisan (start up business).
Namun sebelum merealisasikan usahanya tersebut, mahasiswa diwajibkan
terlebih dahulu melakukan magang (observasi langsung) ke tempat usaha
sejenis dengan usaha rintisannya guna mempelajari semua hal yang
berkaitan dengan pengembangan usaha sampai kepada marketing produk.
Berdasarkan penjelasan dalam sub bab a dan b sebagai sub bahasan
rumusan masalah ketiga di atas, terlihat bahwa UNP mengembangkan
manajemen entrepreneurship pendidikan tinggi disesuaikan dengan
kekhasan UNP itu sendiri. Internal service quality dan eksternal service
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quality merupakan aspek yang sudah dapat dipenuhi oleh UNP dalam
bentuk perencanaan program kerja kewirausahaan, pengadaan lembaga
atau supporting unit kegiatan entrepreneurhsip, hingga pada pembentukan
karakter kewirausahaan melalui kurikulum. Adapun faktor service capability
merupakan aspek yang membutuhkan perhatian lebih banyak, alasannya
dari beberapa unit pengembang (UKM) belum bergerak optimal begitu juga
ketersediaan mentor yang benar-benar ahli dalam jenis usaha tertentu yang
masih minim.
Pengelolaan sumber daya pendidikan pada akhirnya menjadi suatu
sistem dalam lembaga pendidikan terutama pada lembaga pendidikan
Tinggi. Sistem dalam hal ini merupakan keseluruhan yang terdiri atas
bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk
mentransformasi masukan (input) menjadi keluaran (output) yang biasa
diistilahkan dengan input-output system seperti yang terlihat pada gambar
rekonstruksi model pengembangan manajemen kewirausahaan mahasiswa
yang dilakukan oleh pimpinan UNP di bawah ini. Gambar ini adalah hasil
analisa peneliti sendiri sesuai dengan data lapangan yang divalidasi oleh
empat orang ahli dengan kepakaran ilmu masing-masing. Empat validator
tersebut adalah: 1) Prof. Dr. Dede Rosyada, MA yang memvalidasi design
model temuan/novelty peneliti dalam kajian ke-Islamannya, 2) Prof. Dr. H.
Lias Hasibuan, MA yang memvalidasi dari konten kurikulum kewirausahaan
mahasiswa, 3) Dr. H. Marwazi, M.Ag sebagai validator bidang ekonomi
Islam terhadap design teori novelty peneliti dan 4) Prof. Dr. H. Ahmad
Syukri, SS., M.Ag selaku validator dalam kepakaran filsafat Islam. Hasil
temuan peneliti tersebut dapat ditampilkan dalam sebuah gambar model
design teori terkait model pengembangan manajemen entrepreneurship
mahasiswa di UNP seperti gambar berikut:

Gambar di atas menunjukkan bahwa manajemen kewirausahaan
adalah sebagai suatu sistem. Ketika lembaga pendidikan sudah tersistem
secara terstruktur, maka secara otomatis pula organisasi pendidikan
menjadi suatu sistem sosio-teknik yang berstruktur dalam hubungan
interaksi dengan lingkungan yang menjadikan nilai-nilai kewirausahaan
sebagai pendorong dan etos kerja di universitas. Jadi dalam kerangka ini,
pemimpin memiliki peran penting untuk mendorong anggota organisasinya,
melalui konsep VALUE pimpinan berhasil mempertahankan pada pola
kinerja yang profesional dan moralitas yang tinggi.
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Akan tetapi ketika kampus tersebut dilihat secara detail, komprehensif
dan terstruktur mulai dari inputs, proses transformasi, hingga pada aspek
outputs, hingga outcomes maka akan tampak di dalamnya mengandung
beberapa unsur yang membentuk anatomi lembaga pendidikan berkarakter
kewirausahaan yang dapat dijadikan role model bagi lembaga pendidikan
tinggi lain. Beberapa aspek tersebut, antara lain: (a) input pendidikan
terdapat aspek perencanaan strategis mulai dari visi, misi, tujuan,
ketersediaan Sumber Daya Manusia dan juga fasilitas pendukung serta
pemberian modal kerja; (b) transformation process meliputi implementasi
konsep VALUE. Implementasi konsep tersebut mencangkup beberapa
ranah dalam hal structural system, political system, individual system, dan
cultural system; (c) analisis output fokus dapat dinilai pada prestasi
mahasiswa dan skil kewirausahaan mahasiswa serta berkembangnya
program kerja (proker) kewirausahaan universitas; sedangkan aspek (d)
outcomes dapat dilihat dari lulusan mahasiswa dengan indicator lulusan
diterima kerja di perusahaan, mampu bersaing dalam skala global, dan
mahasiswa yang mampu membuka lapangan pekerjaan atau berprofesi
sebagai wirausaha.
Aspek-aspek memiliki relasi yang erat dan pada operasionalnya
membentuk siklus pembelajaran dalam lembaga pendidikan; dalam hal ini
UNP menerapkan kurikulum khusus kewirausahaan pada mahasiswanya.
Pada aspek ouputs terdapat unsur-unsur berupa achievenment, job
satisfaction, absenteeism, dan overall quality. Aspek output ini sesuai
dengan implementasi konsep evaluasi. Semua unsur-unsur yang ada
dalam sistem perguruan tinggi tersebut menjadi tanggungjawab pemimpin
atau Rektor UNP. Pada alur manajemen secara umum, Rektor UNP
memiliki kemampuan untuk memberikan arahan, petunjuk dan pengawasan
untuk meningkatkan kompetensi dan budaya enterpreneruship, serta
mampu untuk membuka komunikasi dua arah antara dirinya dengan
pengikutnya, dan juga memberikan ruang untuk mendelegasikan tugasnya.
Oleh sebab itulah, dalam menganalisa kemampuannya dapat dilihat dari
kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, perwujudan visi
dan misi kampus entrepreneurship melalui program kerjanya, kemampuan
mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi.
Ada pula kalangan yang mengungkapkan bahwa seorang pemimpin
di perguruan tinggi berkarakter kewirausahaan harus mampu melakukan
beberapa hal diantaranya adalah: a). mendorong timbulnya kemauan yang
kuat dengan penuh semangat dan percaya diri pada dosen, staf dan
peserta didik -mahasiswa- dalam melaksanakan semangat kewirausahaan;
b). memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para dosen, staf dan
peserta didik serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan
demi kemajuan dan memberikan inspirasi UNP dalam mencapai
tujuan.Tetapi pola kepemimpinan tersebut tidak terlepas dari karakter
masyarakat suku minangkabau yang mewakili semangat pengusaha
muslim -muslimtrepreneur-. Karena pada realitasnya semangat
berwirausaha yang dilandasi nilai-nilai spiritual tidak hanya mampu
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melakukan hal-hal tersebut, ia melakukan lebih dari apa yang diharapkan
oleh anggota.
Peneliti melihat bahwa religius spiritual atau rasa keberagamaan
walaupun tidak dominan, tetapi cukup mewarnai perilaku etis dalam
pelaksanaan program kewirausahaan mahasiswa UNP. Civitas akademika
UNP mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga muatan-muatan
ajaran Islam cukup mewarnai aktivitas di universitas. Didukung oleh
kekuatan nilai-nilai yang bersumber dari sosial budaya daerah Minang yang
dilandasi ajaran Islam dengan “Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi
Kitabullah”. Pada etnis Minang, ditemukan nilai ke-sholehan pada
agama (Islam) dan kecintaan pada kampung halaman. Ajaran agama
tidak hanya dijalani sebagai ritual semata, namun juga bagian dari
kehidupan sehari-hari mereka termasuk juga ketika berwirausaha. Hal
tersebut ditunjukkan melalui dibuatnya program Kampus Mengaji, Subuh
Mubarokah, pelaksanaan workshop dan pelatihan bisnis dengan mengkaji
dari sudut pandang Islam serta mengukur kesuksesan menggunakan
ajaran agama seperti pelibatan BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) dalam pemeriksaan kualitas makanan dari usaha
kuliner yang dibuat oleh mahasiswa UNP sebagai bidang kewirausahaan
yang dominan diminati. Sama halnya dengan kewirausahaan yang
dilakukan mahasiswa UNP selain dari bisnis kuliner, pada bidang academic
entrepreneurship, social entrepreneurship, goverment entrepreneurship
dan business entrepreneurship yang menghasilkan dua jenis luaran produk,
yaitu barang dan jasa, selalu diarahkan untuk menilai kelayakan produknya
tersebut dengan pemanfaatn BPJPH dari segi kehalalan dan
kebermanfaatan produk mereka.
Ihsan yang baik ditunjukkan pimpinan UNP kepada Allah berupa niat
yang ikhlas, tulus, bertanggungjawab, kemauan untuk memperteguh
konsep diri di mana bentuk tindakan ini merupakan prinsip-prinsip dalam
manajemen bisnis syariah. Sebagaimana disampaikan Fuad bahwa prinsipprinsip manajemen bisnis syariah dalam al-Quran dan al-Hadis selain dari
ikhlas dan tulus yaitu: 1) Tauhid, 2) Ibadah, 3) Amanah dan Tanggung
Jawab, 4) Hikmah, 5) Adil, 6) Ihsan, 7) Tolong Menolong, 8) Halaalan
Thayyiban, dan 9) Musyawarah82. Kesemua prilaku ini juga mendukung
peneliti untuk memunculkan indikator religius spiritulal ini sebagai
dasar/perspektif/bingkai jalannya manajemen kewirausahaan mahasiswa
yang dilakukan oleh pimpinan UNP.
Selain itu, terdapat beberapa fakta lainnya yang mengindikasikan
peneliti memasukkan religius spiritual sebagai bingkai pelaksanaan
manajemen kewirausahaan mahasiswa, yaitu: melibatkan produk dan
layanan halal. Hasil produk mahasiswa UNP sebagian besar adalah
merupakan inovasi yang digunakan bagi kebaikan umat, misalnya
dibuatnya perangkat pintar bernama “Qifabel” bagi penyandang tunadaksa,
Trosama (Troli Sayang Mama) sebagai karsa cipta bagi ibu-ibu yang
Fuad Mas’ud, Konsep Manajemen Bisnis Islam (Studi Prinsip-prinsip Manajemen Bisnis
dalam Al-Qur’an, dalam Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 442-445
82
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kerepotan membawa anak belanja di mall, Tomat Bike (Automatic Bike)
bagi penyandang disabilitas agar tetap bisa menggerakkan syarafsyarafnya walaupun tidak memiliki kekuatan dalam menggerakkan sepeda
sebagai sarana latihan menggerakkan otot kaki. Di sini terlihat bahwa
agama memiliki peran kunci untuk dimainkan dalam membentuk model dan
tingkat aktivitas kewirausahaan di masyarakat. Meskipun Islam mendukung
bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan penghasilan, namun tetap
mendorong dan merangsang umat Islam untuk memulai kewirausahaan
sebagai pilihan utama untuk menghasilkan pendapatan yang halal, baik
melalui produk ataupun layanan yang halal. Selain itu jika memperhatikan
visi UNP yang berbunyi “Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan
Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga dan
seni pada tahun 2020 berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa”, maka juga mengindikasikan hadirnya
indikator Religius Spiritual dalam manajemen pimpinan UNP dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP.
Selain kehadiran unsur-unsur religious spiritual dalam praktik
pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa, UNP juga
menunjukkan suatu pola pelaksanaan kegiatan entrepreneurship yang
proporsional, komprehensif dengan keterkaitan kuat antara satu komponen
dengan komponen yang lain. Artinya kesuksesan satu kegiatan,
dipengaruhi oleh kegiatan lainnya dan begitu seterusnya dalam suatu pola
siklik yang peneliti gambarkan dalam bentuk lingkaran model siklus seperti
pada gambar di bawah ini.
Gambar ini merupakan model yang peneliti tawarkan dalam
manajemen kewirausahaan mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan UNP
guna mengembangkan entrepreneurship mahasiswa. Design model
temuan/novelty disertasi peneliti divalidasi oleh empat orang ahli dengan
kepakaran ilmu yang berbeda-beda. Empat validator tersebut adalah: 1)
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA yang memvalidasi design model
temuan/novelty peneliti dalam kajian ke-Islamannya, 2) Prof. Dr. H. Lias
Hasibuan, MA yang memvalidasi dari konten kurikulum kewirausahaan
mahasiswa, 3) Dr. H. Marwazi, M.Ag sebagai validator bidang ekonomi
Islam terhadap design model temuan/novelty peneliti dan 4) Prof. Dr. H.
Ahmad Syukri, SS., M.Ag selaku validator dalam kepakaran filsafat Islam.
Hasil temuan peneliti tersebut dapat ditampilkan dalam sebuah gambar
model design teori terkait model pengembangan manajemen
entrepreneurship mahasiswa di UNP seperti gambar berikut:
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Gambar di atas menjelaskan bahwa UNP sebagai universitas yang saat ini
mengarah kepada entrepreneurial based university menjalankan suatu
praktik model pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa
yang dimulai dari sebuah sistem input, proses, output dan outcome. Dari
gambar terlihat bahwa untuk menjadi sebuah universitas berbasis
entrepreneurship, mesti dimiliki input (masukan) awal universitas itu sendiri
berupa: (1) kebijakan strategis pimpinan dengan pembuatan visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis kampus mengarah kepada entrepreneurial
university, (2) Adanya SDM yang mumpuni dalam menjalankan praktik
manajemen entrepreneurship, (3) tersedianya fasilitas pendukung (sarana
dan prasana) dalam pelaksanaan program kewirausahaan mahasiswa dan
(4) Modal kerja sebagai stimulus efektif dalam meningkatkan semangat
berwirausaha mahasiswa.
Adapun input (masukan) yang dimiliki universitas tidak akan
mendatangkan sebuah output yang maksimal apabila dalam prosesnya
pimpinan universitas tidak menjalankan manajemen entrepreneurship
mahasiswa dengan konsep VALUE dalam sebuah bingkai religious spiritual
baik dalam hal pelaksanaan kurikulum kewirausahaan UNP, pemanfaatan
inkubator bisnis UNP, magang ke UMKM dan marketing produk mahasiswa
ke lingkup lokal bahkan nasional. Sehingga output yang didapatkan berupa:
(1) prestasi mahasiswa di bidang kewirausahaan, (2) munculnya skill
sebagai seorang entrepreneur yaitu inovatif, kreatif dan integrative, (3)
berkembangnya usaha mahasiswa secara signifikan dalam program kerja
yang diikuti. Adapun capaian akhir bagi mahasiswa dari model
pengembangan manajemen entrepreneurship ini adalah: (1) mampu
bersaing dalam skala global, (2) bisa membuka lapangan kerja sendiri, (3)
menjadi muslimpreneur dan (4) memiliki nilai inovatif, kreatif dan integrative.
4.
Prospek Model Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Mahasiswa Dilihat dari Perspektif Masa Depan Lulusan UNP
Implementasi entrepreneurship di UNP digerakkan pada bidang
perekonomian kampus. Melalui serangkaian mekanisme ditambah dengan
dukungan kebijakan pimpinan, pengembangan UNP menunjukkan hasil
yang membanggakan. Mahasiswa memiliki jiwa dan semangat
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berwirausaha yang tinggi, hal itu dibuktikan dengan semakin bertambahnya
lembaga yang berberak dalam bidang usaha dan program kerja
kewirausahaan. Selain sebagai fasilitator kaderisasi bagi mahasiswa
tingkat bawah, lembaga penunjang tersebut juga didirikan atas idealisme
pribadi. Seiring beranjaknya tahun polarisasi tersebut semakin berkembang
hingga membentuk miliu/lingkungan yang kondusif dalam pengembangan
manajemen kewirausahaan.
Apalagi mengingat bahwa pada tahun 2020 kita akan memasuki era
‘free trade’ di wilayah Asia dan Pasifik. Pada era ini dibutuhkan para
entrepreneur yang mampu menjawab tantangan dan peluang. Oleh karena
itu entrepreneurship (sikap kewirausahaan) perlu dipersiapkan proaktif
sedini mungkin oleh bangsa Indonesia khususnya pada lembaga
pendidikan tinggi dalam hal ini yaitu UNP. Para ahli ekonomi dan
manajemen khususnya telah memberikan informasi tentang pentingnya
para entrepreneur ini, misalnya Schumpeter yang menyatakan bahwa
entrepreneurship is driving force behind economic growth.
Banyak faktor yang melandasi pengembangan manajemen
kewirausahaan, dalam kacamata kontemporer, entrepreneurship
merupakan kombinasi dari tiga aspek fundamental antara manusia, tugas,
dan organisasi. Integrasi tiga aspek tersebut dipengaruhi oleh lingkungan
yang senantiasa berubah. Lingkungan tersebut dapat dicermati dalam
aspek bisnis, pemerintahan, sosial dan pendidikan. Peranan perguruan
tinggi sebagai bahagian dari aspek pendidikan yang strategis, perlu
diaktifkan untuk mendorong akselerasi perluasan kesempatan kerja
melalui pengembangan pelaku-pelaku ekonomi baru (entrepreneur)
yang terampil, yang mempunyai teknologi maju, berusia muda yang
poduktif-kreatif dan berdaya saing baik di pasar regional maupun di
pasar global.
Upaya dalam pengembangan yang dilakukan UNP adalah
mencermati nilai-nilai seperti melihat peluang dan melakukan
pembaharuan, memiliki karakteristik dan berani mengambil resiko, menarik
perhatian, dan kebijakan yang pro pertumbuhan. Praktik terhadap nilai-nilai
tersebut bukan hanya di luar kelas melainkan masuk dalam proses
pembelajaran (terintegrasi) sehingga memiliki perspektif ke depan dan
berorientasi hasil. Nilai-nilai entrepreneurship yang diintegrasikan pada
kurikulum dapat menciptakan peserta didik dengan kualifikasi academic
entrepreneur yang berkarakter dan tampil sebagai problem solver dalam
menghadapi tantangan kehidupan. Selain academic entrepreneur,
kualifikasi yang akan diciptakan melalui manajemen kewirausahaan ini di
UNP adalah Bussines Entrepreneur, Government Entrepreneur dan Social
Entrepreneur.
Berbagai kekuatan (strength) dan peluang (opportunities) yang
telah dimiliki UNP dapat dioptimalkan seperti: 1) Tersedianya berbagai
disiplin ilmu yang lengkap dan luas serta memadai untuk mendorong
pertumbuhan, pemerataan, dan kelanjutan pembangunan ekonomi; 2)
Tersedianya sumber daya manusia baik tenaga pelatih yang
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mempunyai integritas keilmuan yang tinggi (Guru besar, Doktor,
Magister yang berpengalaman di bidang penelitian dan pengabdian
masyarakat), maupun mahasiswa yang terseleksi dengan baik; 3) Besarnya
kemungkinan kerjasama dengan departemen pemerintahan beserta
badan penelitian dan pengembangan yang ada pada departemen
tersebut dan balai-balai latihan yang relevan serta dunia usaha di sekeliling
perguruan tinggi di provinsi Sumatera Barat; 4) Sebagai salah satu agent of
change di Indonesia, UNP tidak hanya melakukan transfer of knowledge,
tetapi juga transfer of technology yang dibutuhkan untuk melakukan
modernisasi sektor usaha kecil; 5) UNP tidak hanya sebagai mesin
produksi sarjana, tetapi juga dapat memproduksi basic dan applied science
and technology yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta
memproduksi publikasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
terbaru untuk membantu entrepreneur muda.
Entrepreunership yang diterapkan di UNP banyak mendapat apresiasi
sehingga menarik beberapa lembaga untuk berinvestasi. Atensi besar
tersebut hadir karena UNP memiliki potensi besar untuk menciptakan
wirausaha baru. Kontribusi riil UNP dalam menumbuhkan sector industri
kecil dan menengah ditunjukkan melalui peran para alumninya sehingga
secara nyata dapat dijadikan wadah untuk menyerap tenaga kerja dan
mengurangi pengangguran di Sumatera Barat khususnya. Saat ini saja,
lembaga atau unit yang bergerak di bidang kewirausahaan UNP yang
bernama UPT PKK UNP sudah bekerja sama dengan banyak instansi.
Bentuk kerjasama yang dilakukan merupakan suatu pola pentahelix yang
ditandai dari dibentuknya satu Pusat Kajian Ekonomi Kreatif (PUKEK)
Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di UNP
dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pada
mahasiswa dan juga staf pengajar serta diharapkan menjadi wahana
pengintegrasian secara sinergi antara penguasaan sains dan teknologi
dengan jiwa kewirausahaan. Sehingga hasil-hasil penelitian dan
pengembangan tidak hanya bernilai akademis saja, namun mempunyai
nilai tambah bagi kemandirian perekonomian bangsa. Demikian juga
lulusan UNP tidak hanya berorientasi dan mampu menjadi pekerja saja,
tapi juga berorientasi dan mampu bekerja mandiri dan mengelola
perusahaan atau industri sendiri dalam suatu wadah perusahaan atau
industri kecil menengah, yang tidak tertutup kemungkinannya menjadi
industri atau perusahaan besar.
Penciptaan lulusan perguruan tinggi yang menjadi seorang
wirausahawan tidak serta merta mudah untuk dilaksanakan. Berdasarkan
bukti empiris di lapangan, terdapat kecenderungan bahwa lulusan
perguruan tinggi lebih senang memilih bekerja dengan tingkat
kenyamanan/keamanan serta kemapanan dalam waktu yang singkat.
Perguruan tinggi dapat berpartisipasi dengan dua cara yaitu (1)
mengambil bagian dalam aktivitas yang membawa mahasiswa kearah
penciptaan usaha, dan (2) mendesain kurikulum yang mempersiapkan
kemandirian mahasiswa sebagai dasar penciptaan lapangan kerja bagi diri
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mereka sendiri. Hal inilah yang sudah dilakukan oleh UNP sebagai
perguruan tinggi yang saat ini menuju entrepreneurial based university.
Pengambilan aktivitas yang membawa mahasiswa ke arah penciptaan
usaha dilakukan oleh pimpinan dengan membentuk UPT dan tiga UKM
yang bergerak di bidang kewirausahaan. Aktivitas ekstra kurikuler
mahasiswa yang sistematik dapat membangun motivasi dan sikap
mental entrepreneur. Sedangkan mendesain kurikulum kewirausahaan
dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini atas arahan Rektor dengan
menjadikan mata kuliah kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib
universitas yang harus diambil oleh mahasiswa mulai dari jenjang diploma
sampai doktor.
Dalam kurikulum mata kuliah kewirausahaan UNP, diajarkan tiga
kompetensi kepada mahasiswa UNP, yaitu menciptakan kesempatan
(opportunity creator), menciptakan ide-ide baru yang orisinil (inovator)
dan berani mengambil resiko dan mampu menghitungnya (calculated
risk taker). Peran yang dilakukan pimpinan UNP meliputi (1) internalisasi
nilai-nilai kewirausahaan, (2) peningkatan keterampilan (transfer
knowledge) dalam aspek pemasaran, finansial, dan teknologi; serta (3)
dukungan berwirausaha (business setup).
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan data dan pembahasan terhadap bagaimana model
pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa di Universitas
Negeri Padang (UNP), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Konsep manajerial entrepreneurship mahasiswa yang dimiliki oleh
pimpinan UNP sudah dapat meningkatkan pengembangan
kewirausahaan mahasiswa UNP yang dapat dilihat dari fungsi
manajemen Planning, Organizing, Leading dan Controlling (POLC),
bahwa POLC yang dilakukan juga mendukung keberhasilan manajemen
kewirausahaan mahasiswa UNP, Pertama tahap perencanaan pimpinan
dalam
mengembangkan
entrepreneurship
mahasiswa
UNP
menghasilkan beberapa program, yaitu: (a) formalisasi dengan
penyusunan
Statuta
UNP,
visi
“terselenggaranya
kegiatan
kemahasiswaan yang membentuk calon pemimpin dan wirausahawan
yang berkarakter”; (b) Rencana Strategis UNP dengan menetapkan
jumlah mahasiswa yang berwirausaha sebagai indikator kinerja utama
(IKU) dalam sasaran strategis; (c) peningkatan pelayanan dalam
kegiatan entrepreneurship sebagai program prioritas; (d) Dibuatnya
program pengembangan entrepreneurship kemahasiswaan dari tataran
UKM, UPT, institusi dan nasional. Kedua, Implementasi organizing pada
tempat penelitian ditunjukkan dalam bentuk formalisasi tugas,
restrukturisasi pengelola dan pendirian beberapa unit usaha penunjang.
Unit usaha penunjang yang didirikan dalam usaha pengembangan
entrepreneurship antara lain: Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Unit Kegiatan Mahasiswa
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Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK), Unit Kegiatan
Mahasiswa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi
UNP (HIPMI PT UNP) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi
Mahasiswa UNP (KOPMA UNP). Unit-unit yang dibentuk dengan
program kerja masing-masing saling bersinergi positif dengan pelibatan
pihak internal dan eksternal UNP guna mencapai tujuan pimpinan yaitu
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP. Ketiga, Fungsi
leading dalam penelitian ini mengacu pada konsep VALUE (View,
Appreciate, Leading, Understand dan Evalute) dengan bingkai religius
spiritual dan Keempat, Pengawasan, fungsi ini dilakukan baik terhadap
pelaksanaan program maupun kepada pertanggungjawaban anggaran
dalam pengembangan entrepreneurship mahasiswa berdasarkan hasil
evaluasi tahunan, bulanan dan mingguan berupa monitoring evaluasi
internal dan eksternal. Selain itu UPT PKK membuat tim monitoring dan
dosen pendamping untuk mengontrol aktivitas mahasiswa penerima
dana hibah/modal kerja.
2. Faktor yang mendukung model pengembangan manajemen
entreprenurship mahasiswa di UNP diantaranya: a) Adanya reward
berupa insentif finansial dan non-finansial dari pimpinan kepada
mahasiswa pelaku kegiatan kewirausahaan baik dari tataran UKM, UPT,
Institusi dan Nasional. Selain itu juga kepada Dosen dan seluruh civitas
akademika UNP yang terlibat langsung dalam aktivitas pengembangan
entrepreneurship mahasiswa. b) Terselenggaranya akuntabilitas
pimpinan yang tinggi dalam pendelegasian wewenang saat pelaksanaan
program entrepreneurship mahasiswa. c) Diberikannya wadah dan
sarana dalam upaya pengembangan diri para civitas akademika UNP
terutama yang terlibat langsung dalam program kewirausahaan baik
mahasiswa maupun Dosen berupa penyediaan laboratorium inkubator
bisnis fakultas ekonomi, Gedung PKM, Gedung UPT PKK, pelatihan,
pendampingan, workshop, TOT, Coaching clinic. d) Tingginya motivasi
kerja dari pimpinan dalam bentuk pemberian modal kerja bagi
mahasiswa yang menjadi pelaku wirausaha berupa dana BOPTN dan
dana Proker UNP dalam menjalankan aktivitas kewirausahaan.
Sedangkan faktor yang menyebabkan belum optimalnya (penghambat)
jalannya model pengembangan manajemen entreprenenurship
mahasiswa UNP adalah: a) Pemahaman sebagian dosen UNP yang
masih kurang terhadap pentingnya mahasiswa mengikuti kuliah umum
kewirausahaan, b) Faktor pembagian waktu antara berwirausaha
dengan kuliah, praktik lapangan, UTS, UAS dan waktu libur oleh
mahasiswa pelaku kegiatan wirausaha, c) Belum tersedianya menthor
tetap universitas yang akan mendampingi dan menjadi konsultan terkait
usaha yang dijalankan mahasiswa, d) Belum tersedianya inkubator
bisnis berbasis universitas sebagai wadah konsultasi bisnis, coaching
clinic dari level pra-inkubasi, inkubasi dan akselerasi dan e) Belum
adanya lembaga paten resmi universitas sebagai sarana mempatenkan
produk usaha mahasiswa.
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3. Rekonstruksi Model pengembangan manajemen entrepreneurship
mahasiswa yang ditemukan di UNP dapat dimaknai sebagai inovasi
manajemen yang dilakukan oleh pimpinan UNP untuk meningkatkan
pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP dilihat dari input,
proses, output dan outcome sebagai suatu rangkaian system
manajemen. Model pengembangan manajemen kewirausahaan
mahasiswa yang peneliti dapatkan ini sejalan dengan model proses
kewirausahaan yang dipopulerkan oleh Moore’s dimana model tersebut
dapat memecah teori bagaimana model pengembangan manajemen
entrepreneurship mahasiswa di UNP.
4. Prospek model pengembangan manajemen entreprenurship mahasiswa
dilihat dari perspektif masa depan lulusan UNP sudah menunjukkan hasil
yang cukup membanggakan karena selain melalui serangkaian
mekanisme juga ditambah dukungan kebijakan Pimpinan UNP.
Mahasiswa memiliki jiwa dan semangat berwirausaha yang tinggi, hal itu
dibuktikan dengan semakin bertambahnya lembaga yang berberak
dalam bidang usaha. Upaya dalam pengembangan yang dilakukan UNP
adalah mencermati nilai-nilai seperti melihat peluang dan melakukan
pembaharuan, memiliki karakteristik dan berani mengambil resiko,
menarik perhatian, dan kebijakan yang pro pertumbuhan. Praktek
terhadap nilai-nilai tersebut bukan hanya di luar kelas melainkan masuk
dalam proses pembelajaran sehingga memiliki perspektif ke depan dan
berorientasi hasil. Nilai-nilai entrepreneurship yang diintegrasikan pada
kurikulum dapat menciptakan peserta didik dengan kualifikasi academic
entrepreneur, goverment entrepreneur, business entrepreneur dan social
entrepreneur yang berkarakter dan tampil sebagai problem solver dalam
menghadapi tantangan kehidupan. Entrepreunership yang diterapkan di
UNP banyak mendapat apresiasi sehingga menarik beberapa lembaga
untuk berinvestasi. Atensi besar tersebut hadir karena UNP memiliki
potensi besar untuk menciptakan wirausaha baru. Kontribusi riil UNP
dalam menumbuhkan sector industri kecil dan menengah ditunjukkan
melalui peran para alumninya sehingga secara nyata dapat dijadikan
wadah untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di
Sumatera Barat khususnya.
B.

Implikasi
Dari pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, maka implikasi terkait
dengan model pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa di
Universitas Negeri Padang (UNP) adalah sebagai berikut: Berdasarkan
penjelasan model pengembangan manajemen entrepreneurship
mahasiswa di UNP, maka dapat disimpulkan secara lebih sederhana guna
menghasilkan sebuah rekonstruksi model dengan pemaparan singkat
sebagai berikut: UNP mengembangkan manajemen entrepreneurship
pendidikan tinggi disesuaikan dengan kekhasan UNP itu sendiri. Internal
service quality dan eksternal service quality merupakan aspek yang sudah
dapat dipenuhi oleh UNP dalam bentuk perencanaan program kerja
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kewirausahaan, pengadaan lembaga atau supporting unit kegiatan
entrepreneurhsip, hingga pada pembentukan karakter kewirausahaan
melalui kurikulum. Adapun faktor service capability merupakan aspek yang
membutuhkan perhatian lebih banyak, alasannya dari beberapa unit
pengembang (UKM) belum bergerak optimal begitu juga ketersediaan
mentor yang benar-benar ahli dalam jenis usaha tertentu yang masih minim.
Pengelolaan sumber daya pendidikan pada akhirnya menjadi suatu
sistem dalam lembaga pendidikan terutama pada lembaga pendidikan
tinggi. Sistem dalam hal ini merupakan keseluruhan yang terdiri atas
bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk
mentransformasi masukan (input) menjadi keluaran (output) yang biasa
diistilahkan dengan input-output system seperti yang terlihat pada gambar
rekonstruksi model pengembangan manajemen kewirausahaan mahasiswa
yang dilakukan oleh pimpinan UNP.
Manajemen kewirausahaan adalah sebagai suatu sistem. Ketika
lembaga pendidikan sudah tersistem secara terstruktur, maka secara
otomatis pula organisasi pendidikan menjadi suatu sistem sosio-teknik yang
berstruktur dalam hubungan interaksi dengan lingkungan yang menjadikan
nilai-nilai kewirausahaan sebagai pendorong dan etos kerja di universitas.
Jadi dalam kerangka ini, pemimpin memiliki peran penting untuk
mendorong anggota organisasinya, melalui konsep VALUE pimpinan
berhasil mempertahankan pada pola kinerja yang profesional dan moralitas
yang tinggi.
Akan tetapi ketika kampus tersebut dilihat secara detail, komprehensif
dan terstruktur mulai dari inputs, proses transformasi, hingga pada aspek
outputs, hingga outcomes maka akan tampak di dalamnya mengandung
beberapa unsur yang membentuk anatomi lembaga pendidikan berkarakter
kewirausahaan yang dapat dijadikan role model bagi lembaga pendidikan
tinggi lain. Beberapa aspek tersebut, antara lain: (a) input pendidikan
terdapat aspek perencanaan strategis mulai dari visi, misi, tujuan,
ketersediaan Sumber Daya Manusia dan juga fasilitas pendukung serta
pemberian modal kerja; (b) transformation process meliputi implementasi
konsep VALUE. Implementasi konsep tersebut mencangkup beberapa
ranah dalam hal structural system, political system, individual system, dan
cultural system; (c) analisis output fokus dapat dinilai pada prestasi
mahasiswa dan skil kewirausahaan mahasiswa serta berkembangnya
program kerja (proker) kewirausahaan universitas; sedangkan aspek (d)
outcomes dapat dilihat dari lulusan mahasiswa dengan indicator lulusan
diterima kerja di perusahaan, mampu bersaing dalam skala global, dan
mahasiswa yang mampu membuka lapangan pekerjaan atau berprofesi
sebagai wirausaha.
Aspek-aspek memiliki relasi yang erat dan pada operasionalnya
membentuk siklus pembelajaran dalam lembaga pendidikan; dalam hal ini
UNP menerapkan kurikulum khusus kewirausahaan pada mahasiswanya.
Pada aspek ouputs terdapat unsur-unsur berupa achievenment, job
satisfaction, absenteeism, dan overall quality. Aspek output ini sesuai
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dengan implementasi konsep evaluasi. Semua unsur-unsur yang ada
dalam sistem perguruan tinggi tersebut menjadi tanggungjawab pemimpin
atau Rektor UNP.
Pada alur manajemen secara umum, Rektor UNP memiliki
kemampuan untuk memberikan arahan, petunjuk dan pengawasan untuk
meningkatkan kompetensi dan budaya enterpreneruship, serta mampu
untuk membuka komunikasi dua arah antara dirinya dengan pengikutnya,
dan juga memberikan ruang untuk mendelegasikan tugasnya. Oleh sebab
itulah, dalam menganalisa kemampuannya dapat dilihat dari kepribadian,
pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, perwujudan visi dan misi
kampus entrepreneurship melalui program kerjanya, kemampuan
mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi.
Ada pula kalangan yang mengungkapkan bahwa seorang pemimpin
di perguruan tinggi berkarakter kewirausahaan harus mampu melakukan
beberapa hal diantaranya adalah: a). mendorong timbulnya kemauan yang
kuat dengan penuh semangat dan percaya diri pada dosen, staf dan
peserta didik -mahasiswa- dalam melaksanakan semangat kewirausahaan;
b). memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para dosen, staf dan
peserta didik serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan
demi kemajuan dan memberikan inspirasi UNP dalam mencapai
tujuan.Tetapi pola kepemimpinan tersebut tidak terlepas dari karakter
masyarakat suku minangkabau yang mewakili semangat pengusaha
muslim -muslimtrepreneur-. Karena pada realitasnya semangat
berwirausaha yang dilandasi nilai-nilai spiritual tidak hanya mampu
melakukan hal-hal tersebut, ia melakukan lebih dari apa yang diharapkan
oleh anggota.
Peneliti melihat bahwa religius spiritual atau rasa keberagamaan
walaupun tidak dominan, tetapi cukup mewarnai perilaku etis dalam
pelaksanaan program kewirausahaan mahasiswa UNP. Civitas akademika
UNP mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga muatan-muatan
ajaran Islam cukup mewarnai aktivitas di universitas. Didukung oleh
kekuatan nilai-nilai yang bersumber dari sosial budaya daerah Minang yang
dilandasi ajaran Islam dengan “Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi
Kitabullah”. Pada etnis Minang, ditemukan nilai ke-sholehan pada
agama (Islam) dan kecintaan pada kampung halaman. Ajaran agama
tidak hanya dijalani sebagai ritual semata, namun juga bagian dari
kehidupan sehari-hari mereka termasuk juga ketika berwirausaha. Hal
tersebut ditunjukkan melalui dibuatnya program Kampus Mengaji, Subuh
Mubarokah, pelaksanaan workshop dan pelatihan bisnis dengan mengkaji
dari sudut pandang Islam serta mengukur kesuksesan menggunakan
ajaran agama seperti pelibatan BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) dalam pemeriksaan kualitas makanan dari usaha
kuliner yang dibuat oleh mahasiswa UNP sebagai bidang kewirausahaan
yang dominan diminati. Sama halnya dengan kewirausahaan yang
dilakukan mahasiswa UNP selain dari bisnis kuliner, pada bidang academic
entrepreneurship, social entrepreneurship, goverment entrepreneurship
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dan business entrepreneurship yang menghasilkan dua jenis luaran produk,
yaitu barang dan jasa, selalu diarahkan untuk menilai kelayakan produknya
tersebut dengan pemanfaatn BPJPH dari segi kehalalan dan
kebermanfaatan produk mereka.
C. Rekomendasi
Merujuk pada temuan penelitian mengenai model pengembangan
manajemen entrepreneurship mahasiswa di Universitas Negeri Padang,
maka rekomendasi penulis sebagai berikut:
1. Rektor Universitas Negeri Padang, rekomendasi keilmuan dengan
adanya
model
pengembangan
manajemen
entrepreneurship
mahasiswa, berangkat dari model manajemen pimpinan yang peneliti
bahas dengan menggabungkan beberapa teori kepemimpinan yang ada
dalam ilmu manajemen, maka model manajemen pimpinan ini dapat
direkomendasikan untuk universitas yang ingin mengembangkan
entrepreneurship mahasiswanya. Rektor agar memberikan fasilitas
seperti lembaga paten produk mahasiswa UNP agar hilirisasi dari produk
mahasiswa UNP jelas arah pengembangannya.
2. Dekan Fakultas Se-lingkungan Universitas Negeri Padang agar
melakukan program kewirausahaan universitas secara konsisten,
berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama.
3. Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa agar
menambahkan sasaran program kewirausahaan universitas seperti
PMW kepada mahasiswa dengan status “Calon Alumni” atau “Calon
Lulusan” untuk mendapatkan kesempatan mengikuti ajang kompetisi
bisnis universitas guna mendapatkan pagu anggaran sebagai modal
kerja guna masa depan setelah menjadi alumni UNP. Kepala UPT
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa agar menentukan
dan melantik menthor resmi universitas yang nantinya akan menjadi
pendamping mahasiswa yang sedang dan akan menjalankan usaha agar
usahanya tetap establish.
4. Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa agar
memberikan pengarahan kepada mahasiswa UNP yang terlibat dalam
program kewirausahaan kampus untuk menerapkan SCRUM Methode
guna mengatasi kesulitan pengaturan jadwal antara berbisnis dan kuliah
antar anggota satu tim yang notabene nya berasal dari fakultas dan
angkatan yang berbeda.
5. Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiwa UPKK, KOPMA UNP dan HIPMI
PT UNP untuk memperdalam kajian tentang SCRUM Methode guna
mengatasi kesulitan selama ini yang dirasakan dalam menjalankan
praktik kewirausahaan di UNP.
D. Saran
Saran dari penelitian disertasi ini antara lain adalah:
1. Perlunya mensosialisasikan model pengembangan manajemen
entrepreneurship mahasiswa serta meningkatkan arah pengembangan
universitas menuju ke entrepreneurial based university sebagai agent
perubahan ekonomi.
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2. Menyiapkan mahasiswa yang menjadi agen perubahan untuk
mengkonstruk masyarakat yang mampu menghadapi tantangan dalam
Revolusi Industri 4.0 dengan literasi data, literasi teknologi dan literasi
manusia.
3. Dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa, perguruan tinggi perlu menerapkan pola
penta helix dengan melibatkan Academician, Business, Community,
Government dan Media (ABCGM).
4. Membentuk sebuah lembaga paten universitas sebagai hilirisasi produk
mahasiswa berikut wadah lainnya seperti inkubator bisnis berbasis
universitas.
5. Mengadakan kegiatan pengembangan entrepreneurship secara
berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama mulai dari tataran Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM), universitas dan nasional.
E. Penutup
Disertasi model pengembangan manajemen entrepreneurship
mahasiswa di Universitas Negeri Padang ini memberikan gambaran secara
komprehensif terkait manajemen kewirausahaan mahasiswa yang
dilaksanakan oleh pimpinan Universitas Negeri Padang dengan konsep
View, Appreciate, List, Understand, Evaluate dalam bingkai Religius
Spiritual yang dapat mengembangkan entrepreneurship mahasiswa pada
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Semoga Disertasi ini bermanfaat, menjadi bahan kajian teoritis dan
praktis bagi peneliti selanjutnya, dapat diterapkan di perguruan tinggi yang
saat ini sedang mengembangkan entrepreneurship mahasiswanya baik dari
tataran Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala
UPT yang bergerak di bidang kewirausahaan, Dekan, Ketua Program Studi,
Dosen Pengampu Mata Kuliah Kewirausahaan dan Ketua Umum Unit
Kegiatan Mahasiswa yang bergerak dalam bidang entrepreneurship.
Hanya do’alah yang dapat penulis kirimkan semoga segala
pengorbanan yang diberikan mendapat pahala dari Allah SWT. Selanjutnya
harapan saya semua pihak dapat memberikan sumbang saran demi untuk
kesempurnaan penulisan dan isi dari disertasi ini, semoga Allah selalu
memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua Amin
Yarobbal’alamin. Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.
Jambi, 06 Juni 2020
Penulis,

Mona Novita
NIM. DMP. 17.189
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 danNomor: 0543b/U/1987.
1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin
dapat di lihat pada halaman berikut :
Huruf Arab

Nama

ا

Alif

ب
ت

Ba
Ta

Huruf Latin
Tidak
dilambangkan
b
t

ث

Tsa

Ṡ

ج

Jim

J

ح

Ḥa

Ḥ

خ
د

Kha
Dal

Kh
D

ذ

Żal

Ż

ر
ز
س
ش

Ra
Zai
Sin
Syin

R
Z
S
Sy

ص

Șad

Ș

ض

Ḍad

Ḍ

ط

Ṭa

Ṭ

ظ

Ẓa

Ẓ

ع

‘Ain

‘---

غ
ف
ق
ك
ل

Gain
Fa
Qaf
Kaf
Lam

G
F
Q
K
L
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Nama
Tidak
dilambangkan
Be
Te
Es (dengan titik di
atas)
Je
Ha (dengan titik di
bawah)
Ka dan ha
De
Zet (dengan titik
diatas)
Er
Zet
Es
Es dan ha
Es (dengan titik di
bawah)
De (dengan titik di
bawah)
Te (dengan titik di
bawah)
Zet (dengan titik
di bawah)
Koma terbalik di
atas
Ge
Ef
Qi
Ka
El

م
ن
و
هـ
ء
ي

Mim
Nun
Wau
Ha
Hamzah
Ya

M
N
W
H
’
Y

Em
En
We
Ha
Apostrof
Ye

Hamzah ( )ءyang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apapun.Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda (‘).

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda

Nama

Huruflatin

Nama

َأ

Fatḥah

A

A

ٳ

Kasrah

I

I

ٱ

Ḍammah

U

U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda

Nama

Huruflatin

Nama

َئي

Fatḥahdanya

Ai

A dan I

َئو

Fatḥahdanwau

Au

A dan U

Contoh :
َكيف

َهول

: Kaifa
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: haula

3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan huruf

Nama

Huruf dan tanda

ََ……َأ.ي

Fathah dan alif

ā

atau ya

A dan garis di
atas

Kasrah dan ya

ََ……ى

Nama

ī

I dan garis di
atas

Ū

Dammah dan

ََ………َو

wau

U dan garis di
atas

Contoh :
َمات

: māta

رمى

: ramā

َقيل

: qila

َيموت

: yamutu

4. Ta marbūtah
Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang
hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya
adalah (t). Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta marbūtah itu di translitersikan dengan ha (h).contoh :
َروضةََاألطفال

: raudah al-atfāl

َالمدينةََالفاضلة

: al-madinah al-fādilah

َالحكمة

: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (ََ),dalam transliterasinya ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah.
Contoh :
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ربَّنا

: rabbanā

نجينا

: najjainā

َالحق

: al-haqq

َالحج

: al-hajj

َنعم

: nu”ima

َعدو

: ‘aduwwun

Jika huruf  ﯼber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh
huruf kasrah ()ۍ, maka ia ditranslitersi seperti huruf maddah (ī).
Contoh :
َعلى

: ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

َعربى

: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf ( الaliflamma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun
huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya.Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).Contohnya:
َّ ال
َشمس

: al-syamsu (bukanasy-syamsu)

َّ ا
َلزلزلة

: al-zalzalah (az-zalzalah)

َالفلسفة

: al-falsafah

َالبالد

: al-bilādu

7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam penulisan Arab ia
berupa alif. Contohnya :
َتأمرَون

: ta’murŪna

َالنَّوء

: al-nau’

َشيئ

: syai’un

َأمرت

: umirtu
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa
Indonesia
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa
Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata
Al-Qur’an (darial-Qurān), Sunnah, khusus dan umum.Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:
FīَZilā al-Qur’ān
Al-Sunnahqabl al-tadwin
Al-‘Ibārāt bi ‘umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah ()ﷲ
Kata ”Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya

atau

berkedudukan

sebagai

mudāfilaih

(frasa

nominal),

ditrasliterasitan pah uruf hamzah. Contoh :
ديناهلل

Dinullāh

باهللا

Billāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz alja lālah, ditrasliterasi dengan huruf (t).contoh :
همََفيرحمةََهللا

Hum fīrahmatillāh

10. Huruf Kapital
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama apa
dipermulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka
yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
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huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A
dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL). Ketentuan
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului
oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks mau pun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh :
Wamā Muhammadun illārasul
Inna awwal abaitin wudi’alinnāsilallazi bi Bakkatamubārakan
Syahru Ramadānal-laziunzilafih al-Qur’ān
Nasir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al-Farābi
Al-Gazāli
Al-Munqiz min al-Dalāl
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Dasar pemikiran penelitian ini berawal dari munculnya istilah Revolusi

Industri 4.0 (selanjutnya disingkat 4IR) yang sudah dirasakan sejak tahun
2011. 4IR saat ini menjadi trend besar dan menjadi perhatian utama dunia.
4IR memiliki pengaruh besar pada perkembangan sosial, ekonomi dan
politik di setiap negara. Ralf C. Schlaepfer dan Markus Koch menyebutkan
bahwa bentuk-bentuk implikasi 4IR akibat perubahan secara fundamental
adalah: Internet of Data, Internet of People, Internet of Service dan Internet
of Things1. 4IR didasarkan pada teknologi digital dan integrasi semua
teknologi pintar untuk mengoptimalkan proses dan metode produksi.
Didukung kuat oleh teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT),
Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR) dan Sosial, Ponsel, Analisis,
dan Cloud (SMAC) 4IR akan sepenuhnya mengubah cara komunikasi,
produksi dan kerja, sehingga akan membawa banyak peluang dan
tantangan untuk semua negara2, termasuk di Indonesia. Luas dan
dalamnya

tantangan

perubahan

ini

juga

menandakan

terjadinya

transformasi di seluruh sistem produksi, manajemen dan tata kelola3.
Kepala negara Indonesia ke-tujuh yaitu Joko Widodo seolah tidak
ingin ketinggalan dari negara lainnya dalam hal 4IR. Hal itu dibuktikan
dengan diluncurkannya Making Indonesia 4.0 pada hari Rabu (4/4/2018)
sebagai sebuah roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia
dalam implementasi memasuki 4IR. Inisiasi ini diluncurkan pada acara
Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Centre yang
1

Ralf C. Schlaepfer dan Markus Koch, Industri 4.0: Challenges and Solutions for the Digital
Tranformation and use of Exponential Technologies (Zurich: the Creative Studio at Deloitte,
2015), p. 4.
2 Dinh Thi Nga, “Vietnam and the Industrial Revolution 4.0: Promoting advantages for rapid
and sustainable development”, dalam International Journal Of Advanced Research in
Engineering & Management (IJAREM), Vol. 3, No. 8, Tahun 2017, p. 41.
3 Min Xu, dkk, “The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges”, dalam
International Journal of Financial Research, Vol. 9, No. 2, Maret 2018, p. 91.
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diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian4. Making Indonesia 4.0 akan
terlaksana apabila sepuluh prioritas nasional terpenuhi. Kesepuluh prioritas
nasional tersebut adalah: 1) perbaikan alur aliran material, 2) mendesain
ulang zona industri, 3) akomodasi standar sustainability, 4) pemberdayaan
UMKM, 5) membangun infrastruktur digital nasional, 6) menarik investasi
asing, 7) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 8)
pembentukan ekosistem inovasi, 9) menerapkan insentif teknologi dan 10)
harmonisasi aturan dan regulasi5. Berdasarkan sepuluh prioritas nasional
untuk Making Indonesia 4.0 yang dikemukakan oleh Joko Widodo di atas,
maka perioritas yang menarik perhatian peneliti yang bisa dilakukan
pengkajian lebih lanjutnya di perguruan tinggi yaitu prioritas nomor tujuh,
peningkatan kualitas SDM.
SDM adalah komponen mendasar dan menjadi sangat dominan
dalam semua kegiatan manajemen baik dalam skala besar maupun kecil,
termasuk dalam skala pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional
serta perguruan tinggi6. Seperti juga yang disampaikan Kasmir bahwa salah
satu aspek yang tidak kalah penting untuk dikelola dalam menggerakkan
kegiatan usaha secara profesional adalah Sumber Daya Manusia 7. SDM
yang dimaksud di sini yang mampu menghadapi 4IR bukanlah SDM yang
“biasa”, namun yang “inovatif dan kreatif”. Sebagaimana diungkapkan
Brynjolfsson dkk bahwa sumber daya yang paling langka dan paling
berharga di era teknologi digital bukanlah tenaga kerja biasa, melainkan
orang-orang yang dapat menciptakan ide dan inovasi baru. Di masa depan,
bakat dan nilai inovatif manusia lebih berharga daripada modal. Manusia

Andi Nur Bau Messepe, “Making Indonesia 4.0 Babak Baru Industri Kita”, dalam Research
Gate, Tanggal 11 Juni 2018.
5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Making Indonesia 4.0, Disampaikan pada:
Seminar Nasional Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Surabaya, 25
Oktober 2018 dalam www.bsn.go.id.
6 Mona Novita, “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas sebagai Harta yang Berharga
dalam Sebuah Lembaga Pendidikan Islam”, dalam Nur El-Islam, Vol. 4, No. 1, April 2017,
hlm. 41.
7 Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta Utara: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 154.
4

3

dengan ide-ide kreatif akan menjadi sumber daya yang paling langka8.
Artinya dalam menghadapi konsekuensi dari adanya revolusi industri 4.0
ini, diperlukan SDM yang memiliki kapasitas kompetensi dalam inovasi dan
entrepreneurship secara unggul.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Stephen P. Robbins dan Mary
Coulter menyampaikan bahwa inovasi menjadi aspek kunci dalam
entrepreneurship, karena dalam inovasi terdapat proses pengubahan,
eksperimentasi, mengganti serta merombak9. Pendapat Brynjolfsson di
atas juga ditemukan dalam Ratna L. Nugroho bahwa berdasarkan hasil
evaluasi Bank Dunia terhadap 150 negara ditemukan inovasi dan kreativitas
menyumbang 45 % terhadap kemajuan suatu negara, sebanyak 25 %
ditentukan oleh jejaring (networking), 20 % oleh teknologi dan hanya 10 %
oleh sumber daya alam10. Basrowi juga menambahkan bahwa hanya
dengan sifat kreativitas dan inovatif seseorang dapat menemukan peluang
untuk diwujudkan guna menghasilkan nilai11.
Dalam rangka mempersiapkan SDM yang kompeten di masa depan
dalam menyongsong era 4IR, maka setiap warga negara perlu memiliki
kemampuan literasi digital untuk melek digital sebagaimana dinyatakan
Motyl et al dalam jurnal “The Effectiveness of Islamic Religious Education
in the Universities: The Effects on the Students' Characters in the Era of
Industry 4.0”. Indonesia harus mampu merespons dengan cepat dan adaptif
agar mampu bersaing dengan negara maju lainnya 12. Sehingga saat ini,
terdapat tiga literasi baru yang harus dimiliki untuk menghadapi revolusi

8

Min Xu, Op Cit, p. 93. dan Dali, P. et. al., Innovative Business Education Design for 21st
Century Learning, (Switzerland: Springer International Publishing, 2016).
9 Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Manajemen (Yogyakarta: Erlangga, 2016), hlm.
238.
10 Ratna L. Nugroho, “The “Triple-I Learning Model of Entrepreneurship Education in
Indonesia: Where Do We Go From Here?”, dalam International Journal of Arts & Sciences,
Vol. 8, No. 7, Tahun 2015, hlm. 233.
11 Basrowi, Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.
3.
12 Chairul Anwar, dkk, “The Effectiveness of Islamic Religious Education in the Universities:
The Effects on the Students' Characters in the Era of Industry 4.0”, dalam Tadris: Jurnal
Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018, hlm. 78.
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industri 4.0 sebagaimana disampaikan Mantan Menteri Riset Teknologi
Pendidikan Tinggi, Prof. Mohamad Nasir, yaitu “Literasi Data”, “Literasi
Teknologi” dan “Literasi Manusia”. Lulusan sarjana dan mahasiswa harus
menguasai: (i) Skills dalam kepemimpinan dan tim kerjasama, (ii)
Kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global
(Cultural Agility), serta (iii) mempunyai kemampuan untuk berwirausaha
(Entrepreneurship)13. Siswo Wiratno juga menyampaikan pendapat senada
dengan Mohammad Nasir di atas bahwa lulusan perguruan tinggi dituntut
untuk memiliki berbagai kompetensi seperti academic knowledge, skill of
thinking, management skill dan communication skill14.
Nilai inovasi dan kreativitas adalah salah satu dari enam indikator jiwa
dan sikap entrepreneurship yang mesti dimiliki dalam diri seorang
wirausahawan

guna

menyongsong

era

4IR15.

Entrepreneurship

disimpulkan Abu Marlo sebagai kemampuan seorang wirausahawan untuk
peka terhadap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk
melakukan perubahan sistem16. Veithzal Rivai Zainal dkk juga menyatakan
bahwa entrepreneur memiliki kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang
belum pernah dipikirkan oleh orang lain (prinsip kreatif dan inovatif) yang
menghasilkan buah pikiran yang asli, baru dan memberi kontribusi17.
Veithzal juga menambahkan bahwa entrepreneurship merupakan bentuk
jihad fii sabilillah, amal sholeh, meningkatkan perekonomian masyarakat
dan mengembangkan khairun ummah18. Entrepreneurship merupakan
tulang punggung perekonomian suatu negara bahkan dalam kontemplasi

13

Belmawa.ristekdikti.go.id. Diakses pada tanggal 18 Januari 2019.
Siswo Wiratno, “Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Tinggi”, dalam
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, No. 4, Desember 2012, hlm. 462.
15 Basrowi, Op Cit, hlm. 28.
16 Abu Marlo, Entrepreneurship Hukum Langit: Sedekah Bukan Keajaiban (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 5.
17 Veithzal Rivai Zainal dkk, Islamic Entrepreneurship: Maju, Berkembang dan Bertahan
dengan Teladan Bisnis Rasulullah (Yogyakarta: BPFE, 2017), hlm. 89.
18 Ibid, hlm. 2.
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perpolitikan modern, entrepreneurship dengan pemerintah (negara) tidak
bisa dipisahkan, artinya sudah menjadi satu kesatuan yang utuh19.
Melihat kepada konsep entrepreneurship di atas, maka mahasiswa
sebagai generasi milenial yang saat ini berusia 15-34 tahun merupakan usia
produktif yang sangat tepat dimanfaatkan guna mencapai agenda nasional
bangsa Indonesia. Di tangan generasi milenial inilah nantinya nasib
perekonomian Indonesia ditentukan. Menurut data Badan Pusat Statistik
(BPS), jumlah penduduk Indonesia yang berusia 20-40 tahun di tahun 2020
diduga berjumlah 83 juta jiwa atau 34 % dari total penduduk Indonesia yang
mencapai 271 juta jiwa. Sehingga wajah Indonesia di tahun 2020 sedikit
banyak ditentukan oleh generasi millenialnya20. Sejalan dengan data BPS
di atas, Andrinof A. Chaniago juga menyebutkan bahwa pada tahun 2020
nanti, penduduk usia produktif Indonesia jumlahnya terbesar dalam sejarah
yang akan berlangsung selama satu dekade, dan akan mencapai
puncaknya pada tahun 203021. Selain itu, data yang dikeluarkan BPS di
atas juga selaras dengan data pada Economic and Social Development
(ESD), bahwa Abbasov menyebutkan bahwa pada tahun 2030 puncak
penduduk pada usia produktif (mahasiswa) sangat tinggi dan di Indonesia
jumlahnya terbesar dalam sejarah yang akan berlangsung selama satu
dekade. Guna menjawab kebutuhan SDM masa depan, kalangan
akademisi mampu meningkatkan kapasitas human kapital22.
Oleh karena itu, berangkat dari dasar pemikiran dan asumsi-asumsi
tersebut maka kajian mengenai entrepreneurship di perguruan tinggi sangat
19

Muhammad Syahrial Yusuf, SEQ: Spiritual Entrepreneuurship Quotient (Kiat Islami
Meraih Sukses sebagai Pengusaha Dunia Bahagia Akhirat Surga, 2011), hlm. 124.
20 Hasanuddin Ali dan Llilik Purwandi, Indonesia 2020: The Urban Middle-Class Millennials,
(Jakarta Selatan: AlvaraResearch Center, 2016), hlm. 13
21 “Andrinof A. Chaniago Beri Kuliah Umum di UNP” (Padang: Singgalang, 28 Mei 2018),
hlm. 1
22 Abbasov, A., Academic Entrepreneurship as an Important Factor of Sustainable
Economic Development in Economic and Social Development (ESD 2019): 37th
International Scientific Conference on Economic and Social Development - Socio
Economic
Problems
of
Sustainable
Development.
https://doi.org/10.1080/15226514.2019.1644286, 2019 and Shahrom Md Zain, et. al.
Sustainable Education and Entrepreneurship Triggers Innovation Culture in 3R in
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013.
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menarik diteliti karena merupakan fenomena uptodate dan problematika
kontemporer yang mesti dipahami secara mendalam melalui penelitian
ilmiah. Problematika entrepreneurship sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Sendouwa et al, (2019), Stankovic (2006) dan Urve Vanesaar
(2011)23. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai bentuk rasa cinta
kepada Rasulullah SAW atas himbauan Rasulullah kepada umatnya guna
menjalankan entrepreneurship dalam rangka mencari kesuksesan. Ini juga
sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah atas ilmu pengetahuan yang
diberikan kepada manusia sehingga dapat mencapai kesuksesan tersebut.
Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 190-191 di
bawah ini:

َ ْ َ
ْ َ
ُ
ٰ َ َ َّ َ ْ َّ
َْ َ
َّ
ٰ
ٰ
ْ
َّ
ٰ
ْ
ِان ِفي خل ِق السمو ِت والار ِض واخ ِتل ِاف الي ِل والنه ِار لاي ٍت ِلا ِولى
َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ٰ َ َّ ً ْ ُ ُ َّ ً َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ه
ابِۙال ِذين يذكرون اّٰلل ِقياما وقعودا وعلى جنو ِب ِهم ويتفكرون
ِ الالب
ْ َ
َْ َ
َ َ َ َ ٰ ْ ُ ً َ َ ٰ َ ْ َ َ َ َ ََّ
ٰ
ْ
َّ
ٰ
اطلاِۚسبحنك ف ِقنا
ِ ِف ْي خل ِق السمو ِت والار ِضِۚربنا ما خلقت هذا ب
َّ َ َ َ
اب الن ِار
عذ

Artinya: (190) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orangorang yang berakal, (191). (yaitu) orang-orang yang mengingat
Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan

23

Sendouwa, R. H. E., Lonto, A. L., & Saroinsong, S. J. R., Entrepreneurship Development
Program in the Higher Education in Indonesia. International Journal of Recent Technology
and Engineering. https://doi.org/10.35940/ijrte.B1022.0982S919, 2019. Stankovic, F.,
Entrepreneurialism at the University of Novi Sad in Higher Education in Europe Vol. 31,
No. 2, 2006. And Urve Vanesaar, et. al., Evaluation of the Entrepreneurship Education
Programme in University: A New Approach. Journal The Knowledge Based Economy:
Implications for Higher Education in Economics and Business, Vol. 8, No. 30, 2011.
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sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa
neraka24.
Orang yang kreatif itu selalu berusaha mencari tahu apa makna dari
fenomena yang tampak. Dari situ ia terus mengembangkan nalarnya
sampai dia mengungkap esensi sesungguhnya dari kenyataan tersebut.
Kemampuan manusia untuk melakukan itu semua adalah karena adanya
ilmu pengetahuan yang diberikan Allah, sehingga seharusnya dengan
bertambahnya ilmu pengetahuan seseorang maka harus bertambah pula
ingatnya kepada Allah yang akhirnya timbulah bakti dan ibadat kepadaNya,
salah satunya melalui kewirausahaan ini25. Adapun hadist yang berkaitan
dengan pentingnya setiap manusia melakukan kegiatan entrepreneurship
(berinovasi, berkarya dan bekerja keras) yaitu terdapat dalam hadits
Bukhari No. 2072 yang berbunyi seperti di bawah ini:

َ
َ َ َّ َ
َ ُ ُْ ُ
ْ َعن، َع ْن َث ْور،يس ْب ُن ُيون ُ َس
َ  أ ْخ َب َر َنا ع،وسى
ْ
َ
اهيم بن م
ِ ى
ِ حدثنا ِإبر
ٍ
َّ َ َّ
َ َ ْ َ ْ
َ
ُ َّ  َعن الم ْق َدام َرض َي،ان
ُ  َع ْن َر،اّٰلل َع ْن ُه
اّٰلل صلى
س
د
ع
م
ن
ب
د
ل
ا
خ
ِ ول
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
َ
َ
َ ُ َْ ْ َ ْ ً ْ َ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
ُّ َ ً َ َ ٌ َ َ َ َ
 خيرا ِمن أن يأكل، «ما أكل أحد طعاما قط: قال،اّٰلل علي ِه وسلم
َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ ُ َ َّ َّ َ َّ َ
َ ْ
َ
 كان يأكل ِمن عم ِل،اّٰلل داود علي ِه السلام
ِ  و ِإن نبي،ِمن ع َم ِل َي ِد ِه
ِ
»َي ِد ِه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah
menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Tsaur, dari Khalid
bin Ma’dan “Dari Al-Miqdam RA., dari Rasulullah SAW., beliau
bersabda: “seseorang yang makan hasil usahanya sendiri, itu
lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud AS., makan dari hasil
usahanya sendiri.” (HR. Bukhari)26”

24

Anonim, Op. Cit, hlm. 75.
Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm. 1034.
26 Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari (194-256 H). Al-Jami’ As-Sahih. (Kairo:
Al-Matba’ah Al-Salafiyah, 1400 H). Hal. 80. Jilid 2. Hadis Nomor 2072.
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Isi kandungan hadist di atas menjelaskan bahwa Allah SWT sangat
menyukai dan mencintai hambanya yang berkarya dan bekerja keras.
Hadits di atas juga menggambarkan bahwa setiap orang dianjurkan untuk
berusaha mencari kehidupan dunia dengan arti kata setiap manusia disuruh
untuk bekerja dan tidak bermalas–malasan. Sebab Islam sebagai agama
rahmatalill’alamin juga mensyari’atkan umatnya untuk mencari kehidupan
dunia sebagai sarana untuk mencari kabahagian di dunia serta mencari
kebahagiaan akhirat. Firman Allah SWT dalam do’a yang sering dipanjatkan
pada Q.S Al Baqarah ayat 201 yang berbunyi :

َ َّ ً َ َ َ َ ٰ ْ َّ ً َ َ َ َ ْ ُّ
َ ٰ َ ََّ ُ ْ ُ َّ ْ َّ ْ ُ ْ َ
و ِمنهم من يقول ربنآ ا ِتنا ِفى الدنيا ح سنة و ِفى الا ِخر ِة ح سنة و ِقنا
َّ َ َ َ
عذاب الن ِار

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami,
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan
peliharalah kami dari siksa neraka"27.

Dengan demikian bisa diambil poin penting dari hadis di atas yaitu
tentang berkarya. Dalam berwirausaha, seseorang harus mempunyai jiwa
untuk berkarya, dan biasanya mereka mempunyai karakteristik-karakteristik
berwirausaha yang melekat pada dirinya. Pada hadits di atas juga
dianjurkan adanya kreatifitas dalam berusaha dan bekerja. Layaknya
seorang wirausahawan atau entrepreneur yang harus senantiasa berkarya
dan berinovasi. Seorang entrepreneur harus mempunyai ide yang kreatif,
yang nantinya mampu menangkap dan menciptakan peluang-peluang
bisnis yang bisa dikembangkan, sehingga ia tidak pernah khawatir
kehabisan lahan bisnisnya. Seorang entrepreneur juga harus senantiasa
berinovasi karena dengan sifat inovatif maka ia akan selalu terdorong untuk
meraih kemajuan dalam berbisnis dan mampu melakukan pembaharuan
dalam menangani kegiatan entrepreneurship yang digelutinya, sehingga

27

Anonim, Op. Cit.
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bisnis yang dilakukannya tidak pernah usang dan selalu dapat mengikuti
perkembangan zaman.
Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu kewajiban bagi
setiap muslim yaitu senantiasa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa
menggantungkan kepada orang lain (dari usaha/keringat sendiri), karena
manusia yang bisa melakukan ini merupakan sebagian dari manusiamanusia yang utama. Keharusan Rasulullah SAW kepada umatnya untuk
melakukan kewirausahaan juga tertuang dalam firman Allah Surah AlJumu’ah ayat 10 di bawah ini28:

َْ
ه
َ ْ َ ُ ٰ َّ
َُْ َ
ْ َ ْ
َ ُ َ َ
ْ
ْ
ْ
ُ
اّٰلل
ل
ض
ف
ن
م
ا
و
غ
ت
اب
و
ض
ر
ا
ال
ى
ف
ا
و
ر
ش
ت
ان
ف
وة
ل
الص
ت
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ف ِاذا ق ِض
ِ
ِ
ُ ْ
َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ َّ ً ْ َ َ ه
ُ
َواذكروا اّٰلل ك ِثيرا لعلكم تف ِلحون

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.
Ayat di atas memiliki dua kata kunci, yaitu bertebaranlah dan carilah.
Artinya, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja dan berusaha, tetapi juga
menggunakan

seluruh

potensi

dan

kemampuan

berwirausaha.

Sebagaimana juga terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir Jilid 8, yaitu Allah
mengizinkan umatnya bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah
Ta’ala setelah selesai menunaikan shalat29. Karunia Allah itu ada di manamana asal saja orang mau berusaha dan bekerja. Karunia dapat bertani
dan berladang, usaha dari menggembala dan beternak, usaha dari
berniaga dan jual beli, usaha dari macam-macam rezeki yang halal.
Sedangkan pada ujung ayat 10 di atas, dinyatakan bahwa supaya kamu
beruntung. Keberuntungan yang utama tersebut adalah mendapat berkat
dari Allah dari segala apa yang diusahakan. Bahkan setengah Ulama Salaf

28

Anonim, Op Cit, hlm. 554.
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8
(Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2005), hlm. 183.
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berkata “Barangsiapa yang dapat berjual beli selepas Jum’at, niscaya akan
diberi berkat oleh Allah tujuh puluh kali”30. Potensi dan kemampuan
berwirausaha pada individu dapat dilatih salah satunya pada perguruan
tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
tinggi. Sehingga perguruan tinggi dituntut betul untuk mengembangkan skill
yang berkaitan langsung dengan kewirausahaan, yaitu integritas selain
inovatif dan kreatif seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya.
Integrity (integritas) merupakan sifat standar dan fondasi utama karakter
seorang entrepreneur yaitu “kejujuran” yang mengikat secara utuh karakterkarakter positif lainnya31.
Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dengan kelembagaannya dapat berupa Universitas,
Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi dan Akademi Komunitas32.
Berdasarkan pasal 4 UU No. 12 Tahun 2012 dinyatakan bahwa salah satu
fungsi pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan sivitas akademika
yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif
melalui pelaksanaan tridharma. Sedangkan salah satu tujuan pendidikan
tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan
berbudaya untuk kepentingan bangsa33. Guna mencapai fungsi dan tujuan
pendidikan tinggi tersebut, maka peran sentral dari seorang pimpinan
perguruan tinggi sangat penting.
Perguruan tinggi sebagai sebuah organisasi tidak terlepas dari
perlunya leadership dan manajemen yang baik. Pimpinan perguruan tinggi
harus memiliki pengetahuan tentang leadership dan manajemen perguruan
tinggi. Perguruan tinggi yang tidak memiliki manajemen dan leadership,
30

Hamka, Op Cit, hlm. 7395-7396.
Ma’ruf Abdullah, Manajemen Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.
68
32 UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi (Jakarta: Lembaran
Negara RI Tahun 2012, Nomor 158).
33 Ibid, hal 6-7.
31
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akan berakibat fatal karena akan mengalami ketidakberdayaan dalam
menghasilkan SDM yang berkualitas, sehingga akan berdampak pada
kegagalan bangsa dalam membangun dirinya sendiri34. Ini didukung
berdasarkan

pandangan

Schumpeter

bahwa

proses

entrepreneurship/kewirausahaan merupakan salah satu faktor utama
dalam

pembangunan

ekonomi

suatu

negara/bangsa.

Saat

ini

kewirausahaan secara luas diakui baik oleh akademisi dan praktisi sebagai
faktor fundamental pembangunan ekonomi di seluruh dunia35. Begitu juga
Nancy W. Gleason menyatakan bahwa perguruan tinggi di era 4IR
merupakan wadah untuk berpikir tentang cara kreatif untuk bekerja
sehingga perguruan tinggi adalah ekosistem entrepreneurship yang ideal36.
Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi harus bertanggung jawab
mengelola perguruan tinggi37. Terutama dalam pencapaian semua tujuan
dan fungsi perguruan tinggi yang telah dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun
2012 mengenai pendidikan tinggi. Termasuk terhadap pencapaian fungsi
dan tujuan yang berkenaan dengan pengembangan nilai inovasi dan
kreatifitas di mana kedua nilai tersebut merupakan karakteristik jiwa
entrepreneurship dalam diri mahasiswa. Tidak ketinggalan Peraturan
Pemerintah No. 17 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi
antara lain membentuk insan yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya
diri dan berjiwa wirausaha38. Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) juga memandang bahwa Universitas sebagai

34

Toma, S.-G., Grigore, A.-M., & Marinescu, P., Economic Development and
Entrepreneurship in Procedia Economics and Finance, Vol. 8, No. 14, 2014, hlm. 436–443.
https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00111-7
35Sorin-George Toma, et al, “Economic Development and Entrepreneurship” dalam 1st
International Conference Economic Scientific Research-Theoritical, Empirical and Practical
Approaches, ESPERA, Vol. 8, Tahun 2014, hlm. 436 dan 441.
36 Nancy W. Gleason, Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution,
(Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2018), hlm. 148.
37Syahrizal
Abbas, Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), Cetakan Ketiga, hlm. 31.
38 Susilaningsih, “Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi: Pentingkah untuk
Semua Profesi?” dalam Jurnal Economia, Vol. 11, No. 1, April 2015, hlm. 2.
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sumber inovasi teknologi dan mesin pertumbuhan kemajuan bangsa39.
Bahkan Zimmemer dalam Dwi Wahyu Pril Ranto mengungkapkan bahwa
salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan di suatu negara
terletak

pada

peranan

universitas

melalui

penyelenggaraan

kewirausahaan40.
Pengembangan entrepreneurship mahasiswa ini hanya akan tercapai
jika perguruan tinggi tersebut melalui tangan dingin pimpinan perguruan
tingginya mampu membuat kebijakan, strategi dan program-program yang
memihak kepada pencapain pengembangan entrepreneurship mahasiswa.
Universitas berbasis entrepreneurship membutuhkan pimpinan dengan
karakteristik berkepribadian, bekerja dalam jabatan penuh waktu secara
profesional untuk memenuhi misi perguruan tingginya41. Dengan academic
entrepreneur yang ada dalam dirinya, seorang pimpinan perguruan tinggi
dapat berperan memajukan pendidikan di institusi pendidikan mereka atau
juga berperan sebagai fasilitator, motivator dan inovator bagi mahasiswa
dan bawahannya42. Sehingga tema “kepemimpinan” dan “entrepreneurship
mahasiswa” merupakan tema yang senantiasa relevan, aktual dan
menantang untuk dikaji. Peran pimpinan Perguruan Tinggi dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa merupakan faktor kunci
dalam melakukan berbagai terobosan untuk siap menghadapi industri kerja
yang kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, dan
menghadapi revolusi industri 4.0.
Perguruan Tinggi wajib menjawab tantangan untuk menghadapi
kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era globalisasi saat ini
dengan mengembangkan entrepreneurship mahasiswanya. Schlaepfer et
National Centre for Entrepreneurship in Education, “The Entrepreneurial University From
Concept to Action, dalam EULP, 2013, hlm. 10.
40 Dwi Wahyu Pril Ranto, “Membangun Perilaku Entrepreneur pada Mahasiswa Melalui
Entrepreneurship Education”, dalam JBMA, Vol. III, No. 1, Maret 2016, hlm. 79.
41 Maribel Guerrero & David Urbano, The Development of an Entrepreneurial University
dalam J Technol Transf, Dipublikasikan pada Tanggal 27 April 2010 dengan DOI
10.1007/s10961-010-9171-x., h.
42 Agustinus Johanes Djohan, 5 Pilar Kepemimpinan di Abad 21 (Malang: Media Nusa
Creative, 2016), hlm. 173.
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al, (2015), Fayolle dan Redford, (2014) mengungkapkan peran perguruan
tinggi dalam pengembangan kewirausahaan yaitu mampu meningkatkan
daya saing lulusan dalam menghadapi tantangan global43. Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) juga memuat informasi mengenai
keterampilan umum yang harus didapatkan lulusan sarjana yaitu mampu
menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan
bidang keahliannya dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu,
dan terukur44. Di mana inovatif, kreatif dan mandiri adalah ciri khas sikap
seorang entrepreneur. Sehingga sudah menjadi tuntutan SN-Dikti kepada
seluruh

perguruan

tinggi

untuk

menuju

ke

arah

pengembangan

entrepreneurship mahasiswa. Sebagaimana yang terjadi pada Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat sendiri, terdapat
delapan PTN dengan rincian sebagai berikut: Universitas Andalas
(UNAND), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Islam Negeri
(UIN) Imam Bonjol, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Pertanian Negeri
Payakumbuh, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, IAIN Batusangkar
dan IAIN Bukittingi45.
Berdasarkan hasil grandtour yang peneliti lakukan di UNP dan
UNAND sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi A, terdapat beberapa
fakta hasil observasi, dokumentasi dan wawancara terkait model
manajemen entrepreneurship mahasiswanya yang dilakukan oleh pimpinan
kedua universitas tersebut, yaitu sebagai berikut: Pertama, UNP: berdiri
pada tanggal 23 Oktober 1954 yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka,

43

Schlaepfer, R. C., & Koch, M., Industri 4.0: Challenges and Solutions for the Digital
Tranformation and use of Exponential Technologies, (Zurich: The Creative Studio at
Deloitte, 2015) and Fayolle, A., & Redford, D. T., Handbook on the Entrepreneurial
University (Elgar Original Reference) Research Handbooks in Bussiness and
Management, (Melbourne: Elgar Online, 2014).
44 Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Direktorat Belmawa-Dikti, Penyusunan
Profil dan CP, P3 UGM 2014.
45https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_di_Kota_Padang.
Diakses pada
Tanggal 12 Januari 2019.
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kelurahan Air Tawar Barat, kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan,
terlihat bahwa UNP di bawah kepemimpinan Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd.,
Ph.D yang menjabat sebagai Rektor dari tahun 2016 sampai 2024 kedepan
merupakan universitas yang menjadikan “Peningkatan keterlibatan
mahasiswa dalam kegiatan entrepreneurship/kewirausahaan” sebagai
salah satu program prioritas pengembangan kampus UNP. Statuta UNP juga
menetapkan salah satu tujuan UNP yaitu untuk “Terselenggaranya kegiatan
kemahasiswaan yang membentuk calon pemimpin dan wirausahawan yang
berkarakter”. Selanjutnya di dalam Rencana Strategis (Renstra) UNP,
peneliti juga melihat bahwa ditetapkannya “Jumlah mahasiswa yang
berwirausaha” sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam
sasaran strategis UNP46. Ini ditunjukkan pimpinan UNP sebagai bentuk
perencanaan dalam manajemen kewirausahaan mahasiswanya.
Keseriusan pimpinan UNP dalam mengembangkan manajemen
entrepreneurship mahasiswa juga terlihat dari dibuatnya program
pengembangan entrepreneurship mahasiswa mulai dari tataran Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan
Karir dan Kewirausahaan, Universitas dan nasional (Kemenristektikti).
Beberapa contoh program yang dibuat adalah: Studium General
Kewirausahaan (SGK), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI),
EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI), Pekan Ilmiah
Mahasiswa

Nasional

(PIMNAS),

Program

Kreativitas

Mahasiswa

Kewirausahaan (PKM-K), pemberian Mata Kuliah Kewirausahaan sebagai
mata kuliah wajib universitas, Gebyar Mahasiswa Wirausaha Nasional
(GEMNAS), Pekan Karir Nasional (PKN), Entrepreneur School, Bazar,
Seminar dan Talkshow Kewirausahaan mahasiswa, Young Entrepreneur
Award (YEA), Minang Entrepreneurhip Award (MEA), Jobfair dan EXPO
Kewirausahaan UNP47. Dalam penyelenggaraan kesemua program di atas,
46
47

Dok.1.1/STUNP/01.05.19
Obs.1.2/SUPKKUNP/08.11.18
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pimpinan UNP membuat unit-unit seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Unit Kegiatan Mahasiswa
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK), Unit Kegiatan
Mahasiswa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi UNP
(HIPMI PT UNP) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa UNP
(KOPMA UNP)48.
Terjadinya pergeseran paradigma UNP dari waktu ke waktu yang
dimulai dari UNP sebagai universitas berbasis pendidikan (teaching based
university), lalu perlahan berubah menjadi universitas berbasis riset
(research based university) dan saat ini UNP berada pada paradigma
universitas berbasis kewirausahaan (entrepreneurship based university)
menjadikan pemilihan UNP sebagai lokasi penelitian dalam disertasi ini
semakin tepat49. Ditambah lagi pada tahun 2011, UNP menjadi salah satu
dari 28 PTN lainnya yang dinobatkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai 50 perguruan tinggi yang paling menjanjikan di
Indonesia. Tujuan Strategis UNP adalah sebagai perguruan tinggi yang
menghasilkan penelitian, karya ilmiah dan karya cipta yang kreatif dan
inovatif serta menyebarluaskan hasil penelitian, karya ilmiah dan karya cipta
yang inovatif tersebut pada tingkat nasional dan internasional. Salah
satunya adalah melalui wadah entrepreneurship perguruan tinggi.
Animo mahasiswa dari kedelapan fakultas yang ada di UNP sangat
tinggi untuk berwirausaha terlihat dari jumlah mahasiswa yang mengikuti
program entrepreneurship dari tahun ke tahun sejak 2013-2016 semakin
meningkat50. Bahkan untuk tahun 2016 jumlah mahasiswa yang mengikuti
kegiatan entrepreneurship melebihi target yang ditentukan yaitu sebanyak
147 orang yang sebelumnya hanya ditargetkan sebanyak 80 orang. 147
orang tersebut tergabung dalam 39 kelompok yang mewakili 39 judul
kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW). Bentuk kegiatan

48

Ww.1.1/R.UNP/01.07.19
Ww.1.2/WRIII.UNP/01.11.18
50 Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19
49
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entrepreneurship yang sudah dilakukan mahasiswa UNP menggambarkan
karakteristik era reformasi industri 4.0, yaitu: a) Kekayaan yaitu dengan ilmu
yang dimilikinya mahasiswa membuat produk yang inovatif dan kreatif untuk
mendapatkan kekayaan, b) Teknosfer yaitu mahasiswa memanfaatkan
internet dalam memasarkan barang dan jasa, c) Infosfer yaitu dengan
pemanfaatan

internet,

mahasiswa

dapat

memperluas

jangkauan

pemasaran produk-produk yang tidak hanya sebatas kota Padang, tetapi
juga sudah luar kota Padang, d) Sosiosfer yaitu dengan akses dunia digital
yang tinggi, maka mahasiswa bisa secara langsung mendapatkan respon
atas kualitas barang dan jasa yang dipasarkan, dalam arti kata mahasiswa
dapat mempromosikan hasil kreasinya kepada publik melalui jejaring media
sosial untuk mendapatkan tanggapan atau respon sehingga dapat dijadikan
ukuran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya51. Adapun
daftar kegiatan dan contoh entrepreneurship yang sudah dilakukan
mahasiswa UNP dapat dilihat pada lampiran.
Kedua, UNAND: terletak di wilayah perbukitan Limau Manis, kira-kira
15 KM dari Kota Padang, Kec. Pauh, Provinsi Sumatera Barat52. Dari tahun
2015-2019, UNAND dipimpin oleh Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A selaku
Rektor. UNAND mendapat akreditasi institusi dengan peringkat A dari BAN
PT pada tahun 2014, dan termasuk kedalam klaster perguruan tinggi
mandiri dalam bidang penelitian53. Pada tahun 2016 Kemenrisktekdikti
menempatkan UNAND sebagai peringkat kesebelas perguruan tinggi
terbaik di Indonesia. Saat ini, jumlah fakultas di UNAND adalah sebanyak
15 fakultas. Tujuan didirikan UNAND yaitu sebagai perguruan tinggi yang
berupaya menghasilkan lulusan berdaya saing global, mempunyai spirit
kewirausahaan dan berkarakter.

UNAND memiliki sebuah wadah

organisasi yang dinamakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kewirarusahaan

51

Jalaluddin Rakhmat, Hegemoni Budaya. Yogyakarta (Yogyakarta: Yayasan. Bentang
Budaya, 1997).
52 Observasi di UNAND Sumatera Barat Tanggal 8 November 2017.
53 Anonim, “Daftar Akreditasi Program Studi pada Universitas Andalas”, dalam
https://akademik.unand.ac.id/akreditasi. Diakses pada Tanggal 7 November 2017.
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yang didirikan pada tahun 2008 dengan SK Rektor UNAND No.
1042/XIII/A/UNAND-2008 serta dengan Permendikbud RI No. 25 Tahun
2012 tentang UPT Kewiarusahaan UNAND guna mengembangkan
kewirausahaan mahasiswanya. Tahun 2014 silam UPT Kewirausahaan
UNAND terpilih sebagai pelaksana inkubator wirausaha terbaik pada 3rd
UNS SME’s Summit and Awards54. Beberapa kegiatan dan program
entrepreneurship yang sudah dilakukan mahasiswa UNAND dari tahun
2013 sampai sekarang dapat dilihat pada lampiran55.
UNAND sebagai kampus pionir yang menggalakkan kewirausahaan
mahasiswa di universitas, saat ini menjadikan mata kuliah kewirausahaan
sebagai mata kuliah pilihan yang berjumlah sebanyak 2 sks. Jika dilihat dari
grafik jumlah mahasiswa UNAND yang melakukan program kewirausahaan
dari tahun ke tahun pada lampiran, terlihat adanya kecenderungan
penurunan

jumlah

mahasiswa

yang

terlibat,

misalnya

dari

data

(dokumentasi) yang peneliti dapatkan dari UPT Kewirausahaan UNAND
bahwa untuk tahun 2013, jumlah mahasiswa yang terlibat adalah 130
orang, tahun 2014 ada sebanyak 49 orang, tahun 2015 bahkan hanya 16
orang dan tahun 2016 adalah 28 orang56.
Menurut analisis peneliti berdasarkan data pada lampiran dari kedua
universitas dalam model manajemen entrepreneurship mahasiswanya,
terdapat beberapa kesamaan seperti: jenis program kewirausahaan yang
dijalankan mahasiswa dari tataran/tingkat nasional yaitu berupa SGK,
KBMI, EXPO-KMI adalah sama-sama mengikuti Program Kewirausahaan
Mahasiswa Indonesia yang dikeluarkan Kemenristekdikti tahun 2017.
Namun untuk pengembangan program entrepreneurship mahasiswanya di
tataran UPT Kewirausahaan maupun UKM, terdapat kelebihan/keunggulan

54

Asmi Abbas, Kepala UPT Kewirausahaan UNAND, Wawancara di Ruang UPT
Kewirausahaan UNAND Gedung PKM Pada Tanggal 26 Januari 2018.
55 Rizki Fajri, Staf administrasi Umum UPT Kewirausahaan UNAND, Wawancara di UPT
Kewirausahaan UNAND Gedung PKM UNAND Limau Manis, pada Tanggal 8 November
2018.
56 Dokumentasi dari UPT Kewirausahaan UNAND.
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UNP di sini. Hal itu dibuktikan dari hasil observasi dan wawancara peneliti
dengan kepala UPT kewirausahaan kedua universitas.
UPT PKK UNP memiliki program rutin tahunan untuk kewirausahaan
mahasiswa seperti: (1) Pemberian Mata Kuliah Kewirausahaan sebagai
mata kuliah wajib universitas yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa
UNP mulai dari program diploma sampai doktor, sementara di UNAND,
Mata Kuliah Kewirausahaan hanya sebagai Mata Kuliah pilihan dengan 2
sks, (2) Mewajibkan seluruh prodi di UNP untuk menambah Mata Kuliah
lanjutan Kewirausahaan sesuai kajian bidang ilmu pada prodi masingmasing untuk diambil sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa UNP,
sedangkan UNAND tidak semua prodi melaksanakan Mata Kuliah
Kewirausahaan lanjutan yang sesuai dengan kajian bidang ilmu masingmasing prodi, (3) UNP membuat dan melaksanakan Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) dari tahun 2009 sampai sekarang dengan peningkatan
jumlah penerima modal kerja yang bertambah dari tahun ke tahun, misalnya
pada data tahun 2017, jumlah mahasiswa penerima PMW UNP hanya
enam puluh tim, pada tahun 2018, ditingkatkan menjadi tujuh puluh tim dan
pada tahun 2019 jumlah tim yang diberikan modal kerja adalah sebanyak
80 tim57, namun di UNAND, pernah terjadi dua tahun berturut-turut tidak
melaksanakan PMW karena Kemenristekdikti tidak menyetui pengajuan
anggaran untuk modal kerja mahasiswa melalui BOPTN58, (4) Membuat
program EXPO Kewirausahaan UNP sebagai kegiatan akhir dari PMW
yang diadakan setiap tahunnya, di kegiatan EXPO Kewirausahaan ini,
jumlah stand yang disediakan untuk mahasiswa penerima PMW pun juga
terus meningkat jumlahnya, yaitu untuk tahun 2018 hanya lima puluh stand,
dan tahun 2019 ada tujuh puluh stand, begitupun yang terjadi di UNAND (5)
Mengadakan kegiatan jobfair di setiap agenda Dies Natalis UNP dan
wisuda untuk setiap tahunnya, (6) Mengadakan pelatihan dan workshop
kewirausahaan untuk mahasiswa UNP secara rutin sebelum menggelar
57
58
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PMW, sama halnya dengan yang dilakukan UNAND (7) Mengadakan Kuliah
Umum Kewirausahaan setiap awal semester baru dengan jumlah frekuensi
sebanyak enam belas kali dalam satu semester yang lebih banyak dari
UNAND yang hanya dua belas kali dalam satu semester59.
Keunggulan lain UNP dalam manajemen kewirausahaan mahasiswa
oleh pimpinan perguruan tingginya adalah dibuatnya tiga UKM yang
bergerak di bidang kewirausahaan, yaitu: (1) UKM Pengembangan Karir
dan Kewirausahaan dengan SK pendirian No. 2133/UN35/KM/2017, (2)
UKM Himpunan Pengusaha Muda Indonesia perguruan Tinggi UNP (HIPMI
PT UNP) dengan SK Pendirian No. 527/UN35/KM/2017, dan (3) UKM
Koperasi Mahasiswa (UKM KOPMA) dengan SK pendirian surat keputusan
Rektor No.54/c.III/PT.37/84. Setiap UKM memiliki tiga program kerja
kewirausahaan yang menjadi agenda rutin tahunan sebagai agenda besar,
misalnya UKM PKK dengan agenda GEMNAS, PKN dan IMUN Plus,
sedangkan UKM HIPMI PT UNP dengan agenda Entrepreneur School,
Young Entrepreneur Award, Desain TI dan UKM KOPMA dengan agenda
KOPMA Wonderfull Week yang terdiri dari Bazar Produk Mahasiswa UNP,
Seminar dan Talkshow Internasional Kewirausahaan dan Olimpiade
Koperasi Siswa Indonesia. UNAND sendiri, hanya membuat satu UKM yang
bergerak di bidang kewirausahaan, yaitu Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia Perguruan Tinggi UNAND (HIPMI PT UNAND).
Dengan pergeseran paradigma UNP saat ini menjadi University Based
Entrepreneurial Ecosystems (UBEE), menjadikan alasan pemilihan lokasi
penelitian dalam disertasi ini juga semakin tepat. Ditambah lagi dengan
belum adanya diteliti kajian mengenai manajemen entrepreneurship
mahasiswa di UNP oleh peneliti lainnya. Berbeda dengan UNAND yang
sudah memuat banyak hasil penelitian baik berupa skripsi, tesis dan
disertasi terkait manajemen kewirausahaan mahasiswa UNAND, salah
satunya penelitian Firdaus Amna (2008) yang berjudul “Mahasiswa dan

59
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Kewirausahaan”60.

Penelitian

mengenai

pengembangan

jiwa

entrepreneurship mahasiswa di Perguruan Tinggi sudah banyak dilakukan
oleh peneliti luar negeri, misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Duyge
Turker dan Senem Sonmez bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi
wirausaha mahasiswa, yaitu pendidikan kewirausahaan melalui mata
kuliah, dukungan secara struktural universitas dan dukungan relasi bisnis.
Dari ketiga faktor tersebut, struktural universitas yang dalam hal ini adalah
kepemimpinan dari universitas tersebut tidak secara signikan berpengaruh
terhadap pengembangan wirausaha mahasiswa Turki, justru faktor yang
paling berpengaruh secara signifikan adalah pendidikan kewirausahaan
melalui pemberian mata kuliah kewirausahaan di universitas 61. Sehingga
memancing keinginan peneliti untuk melihat hal ini di UNP sebagai
perguruan tinggi yang saat ini berada pada paradigma entrepreneurial
based university.
Kemudahan peneliti dalam memasuki dan mengenal lokasi penelitian
yaitu UNP juga mempertajam alasan pemilihan UNP sebagai lokasi
penelitian. Selain itu prediket UNP sebagai peringkat 1 kampus dengan
Keterbukaan Informasi Publik untuk instansi tingkat Provinsi Sumatera
Barat dan termasuk lima besar Anugerah Perguruan Tinggi Negeri Menuju
Informatif tingkat nasional menjadi pertimbangan mendasar bagi peneliti
karena berhubungan dengan kemudahan dalam mengakses data guna
menjawab pertanyaan penelitian dalam disertasi ini. Di bawah ini adalah
grafik perbandingan jumlah mahasiswa UNP dan UNAND yang terlibat
dalam kegiatan kewirausahaan62:
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http://scholar.unand.ac.id/. Diakses pada Tanggal30 April 2020.
Doyge Turker & Senem Sonmez Selcuk, Op. Cit, p. 156.
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Perbandingan Jumlah Mahasiswa UNP dan UNAND
yang Terlibat Kegiatan Kewirausahaan
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Gambar 1.1: Grafik Perbandingan Jumlah Mahasiswa UNP dan UNAND yang
Terlibat dalam Kegiatan Kewirausahaan

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa untuk jumlah mahasiswa
UNP yang terlibat dalam kegiatan EXPO-KMI adalah sebanyak lima
tim/proposal

dengan

rincian:

Industri

Kreatif,

Makanan

Minuman,

Produksi/Budidaya, Teknologi dan Jasa Perdagangan, sedangkan UNAND
tiga

Proposal

(Jasa

dan

Perdagangan,

Makanan

Minuman

dan

Produksi/Budidaya). Adapun untuk jumlah mahasiswa UNP yang terlibat
dalam PIMNAS pada kategori PKM-K adalah sebanyak dua tim/proposal
sementara UNAND tidak ada. Untuk kegiatan SGK berupa workshop
business plan yang wajib diikuti mahasiswa yang akan mengikuti EXPO
KMI dan KBMI, UNP mengutus enam puluh mahasiswa63 sementara
UNAND hanya mengutus dua puluh mahasiswa. Adapun pada program
KBMI, UNP melibatkan sebanyak dua tim/proposal sementara UNAND
melibatkan lima tim/proposal64.
Besarnya animo mahasiswa UNP dalam mengikuti setiap rangkaian
kegiatan entrepreneurship baik yang diadakan dari pusat, UNP maupun

63
64
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Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak di bidang kewirausahaan sendiri
adalah

mengingat

kepada

urgensi

perlunya

dikembangkan

jiwa

entrepreneurship mahasiswa. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh
Etzkowitz bahwa salah satu misi dari universitas yang saat ini “Menuju
Entrepreneurial Based University” seperti UNP adalah difokuskan pada
pemenuhan pengajaran, penelitian dan kegiatan kewirausahaan secara
berkelanjutan65. Selain itu melihat kepada data yang dipaparkan oleh
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam buku Statistik
Pendidikan Tinggi Tahun 2017 bahwa untuk tahun 2017 jumlah lulusan PTN
dan PTS se-Indonesia adalah sebanyak 1.046.141 lulusan66. Peningkatan
jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun tidak dibarengi kualitas lulusan
terhadap permintaan dunia Industri sehingga mengakibatkan banyaknya
pengangguran. Tingginya tingkat pendidikan ternyata tidak menjamin
mudahnya mendapatkan pekerjaan. Data BPS menunjukkan data
pengangguran terbuka turun 5% (BPS, 2019) secara nasional67. Ironisnya,
dari jumlah tersebut prosentase kategori pengangguran lulusan perguruan
tinggi mengalami kenaikan. Survei pada tahun 2019 menunjukkan tingkat
pengangguran lulusan diploma dan universitas masing-masing berada di
kisaran enam hingga tujuh persen, jauh di atas tingkat pengangguran
lulusan SD (2,7 persen) dan SMP (5 persen)68. Dikhawatirkan kondisi ini
akan terus bertambah setiap tahunnya, sedangkan jumlah lapangan kerja
yang tersedia sangat terbatas.
65

Maribel Guerrero & David Urbano, The Development of an Entrepreneurial University
dalam J Technol Transf, Dipublikasikan pada Tanggal 27 April 2010 dengan DOI
10.1007/s10961-010-9171-x.
66 https://ristekdikti.go.id/epustaka/buku-statistik-pendidikan-tinggi-2017/. Diakses pada
Tanggal 21 September 2019.
67 Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Februari 2019: Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) sebesar 5,01 persen. Retrieved from Berita Resmi Statistik website:
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1564/februari-2019--tingkat engangguranterbuka--tpt--sebesar-5-01-persen.html.
68 Bimo Ario Tejo. (2019). Sarjana Menganggur dan Revolusi Pendidikan Tinggi. Retrieved
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Sebuah penelitian terdahulu dilakukan oleh peneliti bernama Fuada
Stankovic bahwa di masa depan akan ada lebih sedikit jumlah lapangan
pekerjaan yang akan disediakan oleh pemerintah. Hal ini selain diakibatkan
dari bertambahnya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya yang
tidak sesuai dengan permintaan zaman, juga disebabkan oleh tuntutan era
4IR yang menuntut perubahan secara fundamental yaitu: Internet of Data,
Internet of People, Internet of Service dan Internet of Things69. Hal ini
mengakibatkan kebutuhan akan tenaga kerja manusia akan berkurang.
Sehingga lulusan perguruan tinggi tidak akan banyak diterima di
perusahaan

ataupun

instansi

lainnya.

Sebagai

konsekuensinya,

mahasiswa dituntut memiliki unsur inovatif dan kreatif di dalam dirinya
dengan cara melakukan wirausaha sendiri setelah mereka lulus. Dan ini
merupakan tantangan baru bagi generasi muda di ekonomi transisi saat
ini70. Fuada juga menyampaikan pada kesimpulan penelitiannya bahwa
untuk bertahan dan berkembang dalam era persaingan global, universitas
harus menjadi universitas yang berbasis kewirausahaan71.
Selain itu tuntutan dari sebuah perguruan tinggi yang saat ini menuju
paradigma

“Entrepreneurial Based

University” mesti memuat

tiga

komponen dasar seperti yang diungkapkan Ropke yaitu (1) universitas itu
sendiri harus menjadi sebuah organisasi kewirausahaan; (2) anggota
universitas mulai dari fakultas, mahasiswa dan karyawan mengubah diri
mereka menjadi pengusaha; dan (3) adanya interaksi universitas dengan
lingkungan seperti pemerintah dan dunia industri72. Apabila seluruh
komponen bangsa, baik masyarakat, sector swasta, pemerintah dan

69

Ralf C. Schlaepfer dan Markus Koch, Industri 4.0: Challenges and Solutions for the
Digital Tranformation and use of Exponential Technologies (Zurich: the Creative Studio at
Deloitte, 2015), p. 4.
70 Fuada Stankovic, Entrepreneurialism at the University of Novi Sad dalam Higher
Education in Europe, Vol. 31, No. 2, July 2006, p. 122.
71 Ibid, h, 128.
72David A. Korby, et.al, Making Universities more Entrepreneurial: Development of a Model
dalam Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol. 28 Tahun 2011. DOI: 10.
1002/CJAS.220, p. 303.
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akademisi memiliki semangat wirausaha, tentu jumlah pengangguran akan
berkurang secara signifikan73.
Etzkowitzt dan Klofsten menyebutkan bahwa saat ini untuk universitas
yang berbasis entrepreneurship, dibutuhkan interaksi efektif antara
universitas dengan industri dan pemerintah74. Teori yang disampaikan Kirby
bahwa “Universitas yang berbasis kewirausahaan memiliki kemampuan
untuk berinovasi, mengenali dan menciptakan peluang, bekerja dalam tim,
mengambil risiko dan merespons tantangan75. Hal senada diungkapkan
Fuada Stankovic bahwa di dunia saat ini, diyakini bahwa dorongan kegiatan
kewirausahaan adalah kunci pembangunan ekonomi. Kewirausahaan hadir
di semua bidang kegiatan/ aktivitas manusia76. Kewirausahaan secara luas
dipandang sebagai salah satu mekanisme terbaik untuk pengembangan
ekonomi77. Sehingga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui
kewirausahaan, universitas harus menciptakan budaya dan program
kewirausahaan yang dengan mudah dapat diakses oleh siswa 78.
Setelah peneliti melakukan pengkajian lebih dalam tentang paradigma
universitas

“Menuju

Entrepreneurial

Based

University”

ini

akan

mempengaruhi pada fokus pengembangan universitas itu tersebut. Adapun
fokus universitas yang berbasis entrepreneurship adalah mengubah profil
lulusan dari “Job Seeker” menjadi “Job Creator”, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Schulte79. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa
terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pendidikan, usia,
faktor pendidikan dan akademik, kebutuhan akan prestasi, inovasi dan
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Toma, S.-G., Grigore, A.-M., & Marinescu, P., Economic Development and
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77 James Richardson, Entrepreneurship and Development in Asia dalam Int. J.
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pengambilan risiko dengan pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
Selanjutnya hasil uji regresi juga menunjukkan bahwa faktor inovasi,
pendidikan dan akademik memiliki dampak langsung terbesar pada
penciptaan semangat kewirausahaan mahasiswa80.
Berdasarkan data berbagai kegiatan dan program entrepreneurship
yang dilakukan mahasiswa UNP di atas, juga terlihat bahwa terdapat
koherensi yang cukup signifikan antara pimpinan UNP dengan programprogram entrepreneurship tersebut. Pimpinan UNP yang terlibat dalam
kesemua program di atas adalah Rektor, Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan (UPT PKK), Koordinator Kewirausahaan UPT PKK, Ketua
Umum Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK), Ketua
Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI
PT) UNP dan Ketua Umum Koperasi Mahasiswa (KOPMA UNP). Beberapa
bukti koherensi yang kuat dari manajemen pimpinan UNP dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa sebagai bentuk pendekatan
Top-Down manajemennya adalah sebagai berikut:
1.

Melihat kepada

misi UNP poin kelima dan keenam, yaitu

“Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional” serta
“Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk
menuju salah satu universitas bertaraf Internasional”. Sedangkan
tujuan UNP yaitu “Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan
adaptif terhadap perubahan lingkungan global”, “Menghasilkan
lulusan yang berilmu, terampil, profesional, berbudaya, berkarakter
tangguh dan “Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta
yang inovatif”81. Berdasarkan misi dan tujuan strategis UNP di atas,
maka

80

jelas

terlihat

bahwa

pelaksanaan

program-program

Feizollah Monavari Fard, et.al. Analysis of Factors Affecting the Development of An
Entrepreneurial Student dalam International journal of Advanced Biological and
Biomedical Research ISSN: 2322 - 4827, Vol. 1, No. 3, Tahun 2013: 246-259, p. 246.
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entrepreneurship mahasiswa UNP tersebut adalah salah satu cara
guna mencapai misi serta tujuan yang ditetapkan pimpinan. Seperti
contoh:

dengan

diadakannya

Kuliah

Umum

Kewirausahaan,

menghasilkan banyak kerja sama yang terjalin antara UNP dengan
lembaga/instansi/organisasi yang diundang sebagai narasumber. Inti
Kuliah umum serta workshop dan seminar nasional kewirausahaan
yang dilaksanakan adalah menumbuhkembangkan semangat serta
mental kewirausahaan mahasiswa yang ditandai dari nilai inovatif dan
kreativitas dalam diri mahasiswa. Sebagai hasilnya, semakin banyak
tercipta karya produk inovatif mahasiswa baik dalam kategori
makanan minuman, industri kreatif, teknologi, produksi/budidaya dan
jasa perdagangan82.
2.

Tuntutan UNP dalam menjawab indikator Sasaran Program/SP 1
pada Laporan Kinerja UNP tahun 2018 yaitu meningkatkan jumlah
mahasiswa yang berwirausaha83. Tentu saja dengan program
kewirausahaan yang dilakukan UNP seperti SGK, PMW, KBMI dan
EXPO KMI dapat menjawab Sasaran Program tersebut. Hal ini juga
sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Dr. Marwan bahwa Rektor
selaku pimpinan Perguruan Tinggi memaksa (mewajibkan) mulai dari
tingkat

Fakultas,

Dosen

dan

Mahasiswa

untuk

melakukan

kewirausahaan84. Untuk PMW sendiri, UNP mengadakan setiap tahun
mulai dari tahun 2009 yang lalu sampai sekarang. Prof. Ganefri selaku
Rektor

UNP

mengatakan

bahwa

jika

suatu

saat

pusat

(Kemenristekdikti) tidak lagi memberikan bantuan dana sebagai modal
usaha bagi mahasiswa wirausaha UNP dari Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Maka UNP tetap siap memberikan
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modal kerja kepada mahasiswa PMW dan KBMI dari anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UNP.
3.

Dilaksanakannya

Kuliah

Umum

Kewirausahaan

UNP

dengan

Narasumber-narasumber hebat seperti: (a) Dr (HC) H. Muhammad
Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), (b) Andrianof A. Chaniago (Komisaris
Utama Bank Rakyat Indonesia) yang merupakan Pakar Ekonomi UI,
(c) Ustad Valentino Dinsi (Pendiri Komunitas Majelis Taklim
Wirausaha), (d) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman Ph.D (Menteri
Pertanian RI) dsb, itu merupakan hasil inisiatif Rektor. Sehingga Dr.
Marwan, M.Si selaku Koordinator Kewirausahaan UPT PKK UNP
menyebutkan bahwa UNP adalah universitas di Sumatera dengan
frekuensi kuliah umum terbanyak dengan narasumber nasional
terbaik. Pelaksanaan Kuliah Umum Kewirausahaan tersebut selalu
diawali dengan pidato sambutan Rektor UNP sendiri85. Dan yang
menariknya Rektor pasang badan dalam memerintahkan izin kuliah
se-universitas demi pelaksanaan kuliah-kuliah umum kewirausahaan.
4.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UNP bahwa
UPT PKK merupakan unsur penunjang teknis yang memfasilitasi
lahirnya

program-program

kewirausahaan

mahasiswa

yang

bertanggung jawab langsung kepada Rektor86. Senada dengan SOTK
UNP, pada SOTK UPT PKK juga terlihat bahwa unit pelaksana
kegiatan

entrepreneurship

mahasiswa

UNP

yaitu

UPT

PKK

bertanggung jawab langsung kepada Rektor dengan koordinasi Wakil
Rektor III87.
5.

Pimpinan (Rektor, Wakil Rektor III dan Kepala UPT PKK UNP)
berusaha sangat aktif serta uptodate dalam mengakses programprogram pengembangan kewirausahaan mahasiswa yang bersumber
dari pusat/Kemenristekdikti. Sehingga UNP juga dikenal sebagai

85
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kampus

yang

“Quick

terhadap

Respon”

informasi

terkait

pengembangan kewirausahaan mahasiswa sebagaimana yang
disampaikan Dr. Marwan, M.Si selaku Koordinator Kewirausahaan
UNP dan Eddy Mustafa selaku Ketua Umum Alumni UPKK UNP88.
6.

Dukungan Kemenristekdikti melalui kebijakan untuk memberikan
bantuan pendanaan pada program peningkatan UNP menuju World
Class University (WCU). Hal itu karena: (1) prestasi UNP mendapat
Piagam Penghargaan Terbaik oleh Kemenristekdikti sebagai PTN
Satker dan BLU yang telah berhasil melaksanakan SPMI dan
pembudayaan

mutu.,

(2)

Dipercaya

oleh

Kemenristekdikti

memberikan pembinaan SPMI kepada 4 PTS, yaitu: Universitas Putra
Batam, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Dhamasraya,
dan Akademi Kebidanan Pasaman Barat. Dalam rangka menuju
WCU, maka salah satu sasaran strategis yang dilakukan UNP adalah
Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi
pemerintah dan industri; serta Menciptakan berbagai peluang untuk
income generating institusi, lalu mengembangkan berbagai bentuk
usaha baik yang ada dalam lingkungan kampus atau usaha lain di luar
kampus89. Sasaran ini juga searah dengan pengelompokkan
(Diferensiasi) UNP saat ini yaitu menjadi Entreprenurial University.
Sehingga
manajemen

sangat

terlihat

perguruan

bentuk

tinggi

pendekatan

UNP

dalam

top-down-nya
pengembangan

kewirausahaan mahasiswa UNP.
7.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Umum UPKK UNP Tahun
2017 dan 2018 juga turut serta membuktikan bahwa gezah
kewirausahaan

mahasiswa

UNP

merupakan

bentuk

dampak

keterlibatan Rektor sebagai pimpinan yang memfasilitasi mahasiswa
dalam mendapatkan bantuan modal usaha. Aldo Mahyendra selaku
Ketua Umum UPKK UNP Tahun 2018 menyatakan bahwa hanya satu
88
89

Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/04.04.19
Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19
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atau dua orang mahasiswa saja yang mau melakukan wirausaha jika
tidak ada program entrepreneurship yang dibuat oleh UNP melalui
inisiatif Rektor90.
Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
pendekatan

manajemen

pelaksanaan

program

entrepreneurship

mahasiswa di UNP adalah pendekatan top-down. Penyimpulan tersebut
juga sesuai dengan teori yang disampaikan oleh George dan Jones bahwa
pendekatan manajemen top-down adalah perubahan yang diterapkan oleh
pimpinan di tingkat tinggi dalam organisasi. Pimpinan di universitas
memutuskan untuk melakukan perubahan pada semua level organisasi
dalam universitas yang dipimpin. Perubahan top-down berlangsung dengan
cepat dengan memaksa seluruh bawahan untuk mengikuti perubahan dan
memecahkan masalah yang terjadi saat ini91. Selain itu menurut McShane
dan Glinow, dalam pendekatan top-down para bawahan atau karyawan
harus aktif terlibat dalam keputusan atau sepenuhnya mengambil alih
banyak keputusan92. Penggunakan pendekatan top-down dalam hal
perencanaan perubahan yaitu rencana tidak diturunkan dari satu tingkat ke
tingkat berikutnya, tetapi dikembangkan oleh anggota organisasi di
berbagai tingkatan dan di berbagai unit kerja untuk mencapai tujuan spesifik
organisasi sehingga anggota organisasi lebih aktif terlibat dalam
perencanaan93. Secara lebih singkat, pendekatan top-down adalah upaya
untuk menciptakan perubahan kelembagaan yang sistemik94. Hal seperti
inilah yang terjadi di UNP.

90

Ww.1.18/KETUM.UPKK18.UNP/04.04.19
George, Jennifer M and Jones, Gareth R., Understanding and Managing Organizational
Behavior: Sixth Edition (New Jersey: Prentice Hall, 2012), p. 548.
92 McShane, Steven L & Glinow, Mary Ann Von, Organizational Behavior (New York:
McGraw-Hill, 2008), p. 239.
93 Robbins & Coulter, Management: Elevent Edition (New Jersey: Prentice Hall, 2012), p.
212.
94 Hartman, Harriet, Integrating the Sciences and Society: Challenges, Practices, and
Potentials (USA: Emerald Group Publishing Limited, 2008). p. 229.
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Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melihat bahwa hal
ini sangat penting diangkat dalam sebuah karya ilmiah secara serius dalam
sebuah

disertasi

berjudul

“Model

Pengembangan

Manajemen

Entrepreneurship Mahasiswa di Universitas Negeri Padang”.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncul satu

pertanyaan pokok pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana model
pengembangan

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa

yang

dilakukan oleh pimpinan UNP sehingga berakibat pada meningkatnya
entrepreneurship mahasiswa? Untuk mendapatkan jawaban terhadap
pertanyaan pokok tersebut, perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan yang
mendalam melalui pertanyaan berikut:
1.

Apa konsep manajerial entrepreneurship mahasiswa yang dimiliki oleh
pimpinan UNP?

2.

Apa

faktor-faktor

pendukung

dan

penghambat

manajemen

pengembangan

manajemen

entrepreneurship mahasiswa di UNP?
3.

Bagaimana

rekonstruksi

model

entrepreneurship mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan UNP?
4.

Bagaimana

prospek

model

pengembangan

manajemen

entrepreneurship mahasiswa dilihat dari perspektif masa depan lulusan
UNP?
C.

Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan kepada pendeskripsian secara mendalam

tentang bagaimana model pengembangan manajemen entrepreneurship
mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan UNP sehingga berakibat pada
meningkatnya entrepreneurship mahasiswa.
D.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

a.

Menjelaskan

bagaimana

konsep

manajerial

mahasiswa yang dimiliki oleh pimpinan UNP.

entrepreneurship
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b.

Menjelaskan bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat
manajemen entrepreneurship mahasiswa di UNP.

c.

Menemukan

rekonstruksi

model

pengembangan

manajemen

entrepreneurship mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan UNP.
d.

Menjelaskan

prospek

model

pengembangan

manajemen

entrepreneurship mahasiswa dilihat dari perspektif masa depan
lulusan UNP.
2.

Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan berguna secara:

a.

Teoritis

1)

Mengembangkan konsep dan kajian yang lebih mendalam tentang
model pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa,
sehingga

diharapkan

dapat

menjadi

dasar

dan

pendorong

dilakukannya penelitian yang sejenis tentang masalah tersebut.
2)

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang
Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan pengembangan ilmu
pengetahuan,

khususnya

dalam

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa oleh pimpinan perguruan tinggi.
3)

Melahirkan teori baru tentang model pengembangan manajemen
entrepreneurship mahasiswa di perguruan tinggi.

b.

Praktis

1)

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya
tentang

model

pengembangan

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa di perguruan tinggi.
2)

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan
masukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi yang saat ini telah merubah visi yaitu menjadi
universitas berbasis entrepreneurship nan Islami tentang model
pengembangan
perguruan tinggi.

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa

di
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3)

Memberikan informasi dan alternatif solusi kepada pimpinan
perguruan tinggi, Wakil Rektor III yang membidangi urusan
kemahasiswaan, kepala UPT Kewirausahaan dalam hal model
pengembangan

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa

di

perguruan tinggi.
4)

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi
Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi dalam rangka meraih gelar Doktor (S3).
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN
A.

Landasan Teori

1.

Konsep Manajemen Konvensional dan Syariah (Islami)

a.

Manajemen Konvensional
Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata “Manus”

yang berarti tangan dan “agere” yang berarti melakukan. Kedua kata ini
digabung menjadi “managere” yang artinya menangani95. Manager ini
diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, yaitu “to manage (kata kerja),
management (kata benda) dan manager (orang)”. Akar kata-nya adalah
“manage” yang mengandung arti mengatur, mengurus, melaksanakan dan
mengelola96. George R. Terry dan Leslie W. Rue mengemukakan definisi
manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan
bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuantujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata97. Senada dengan
George R. Terry dan Leslie W. Rue di atas, menurut Frederick Taylor dan
Henri Fayol, pelopor penelitian bisnis awal abad ke-20, manajemen adalah
menyelesaikan sesuatu melalui komunitas orang-orang98.
Secara lebih lengkap, manajemen adalah pencapaian tujuan
organisasi

secara

efektif

dan

efisien

melalui

perencanaan,

pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan organisasi beserta
sumber daya. Definisi ini memiliki dua ide penting, yaitu (1) empat fungsi
manajemen:

perencanaan,

pengorganisasian,

memimpin,

dan

mengendalikan, dan (2) pencapaian tujuan organisasi dalam suatu cara

95

Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4 (Jakarta: Bumi
Aksara, 2014), hlm. 5.
96 Badrudin, Op. Cit, hlm. 1.
97 George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2016). hlm. 1.
98 Brian Dive, the Accountable Leader: Developing Effective Leadership Through
Managerial Accountability (London: Great Britanian by MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall,
2008), p. 35.

33

34

yang efektif dan efisien99. Manajemen juga merupakan proses bekerja
dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi
dalam lingkungan yang selalu berubah dengan mengefektifkan dan
mengefisienkan semua sumber daya. Menurut tokoh ini, efektifitas adalah
elemen sentral dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi
secara objektif, sedangkan efisiensi adalah elemen sentral dalam proses
manajemen dalam hal menyeimbangkan jumlah sumber daya yang
digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai. Terdapat lima komponen
dalam manajemen, yaitu (1) bekerja dengan dan melalui orang lain, (2)
mencapai tujuan organisasi, (3) menyeimbangkan efektivitas dan efisiensi,
(4) memaksimalkan sumber daya terbatas, dan (5) mengatasi perubahan
lingkungan seperti yang terlihat pada gambar 2.1 di bawah ini100:

Gambar 2.1 Lima Konsep Manajemen

Dari kesemua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan
proses pengarahan, pengawasan dan pengerahan segenap kemampuan
pimpinan kepada bawahan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi.
b.

Manajemen Secara Syariah (Islami)
Islam berarti "Menyerahkan Diri", yaitu manusia yang menyerah

untuk kehendak dan tujuan Tuhan. Sebagai agama, Islam berarti
99

Richard L. Daft, Management: Eight Edition (Amerika Serikat: Thomson South Western:
United States of America, 2008), hlm. 7.
100 Robert Kreitner, Management: Elevent Edition (Boston New York: Houghton Mifflin
Harcourt Publishing Company, 2009), hlm. 5
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penyerahan total dan ketaatan kepada Allah. Arti harfiah lain dari kata Islam
tersebut adalah “ketenangan” yang artinya adalah seseorang dapat
mencapai kedamaian jasmani dan pikiran hanya melalui ketundukan
dan ketaatan kepada Allah. Islam menciptakan paradigma manajemen
yang unik yang menumbuhkan kesopanan, kemakmuran, keragaman dan
kebahagiaan diantara orang-orang dari berbagai kepercayaan dan etnis di
seluruh dunia selama lebih dari 1000 tahun. Dalam skenario global hari ini,
umat Islam harus berkomitmen untuk membangun organisasi yang
mensimulasikan model manajemen Islam yang menginspirasi. Perspektif
Islam

dijelaskan

dan

didiskusikan

berdasarkan

sumber-sumber

pengetahuan Islam yang diungkapkan di dalam Al-Quran dan Hadits101.
Dalam pandangan agama Islam segala sesuatu harus dilakukan
secara rapi, benar, tertib, teratur dan tuntas, tidak boleh dilakukan secara
asal-asalan. Apa yang diatur dalam Islam ini telah menjadi indikator
pekerjaan manajemen yang meliputi rapi, benar, tertib, teratur dan
sistematis. Apa yang diatur dalam agama Islam itu adalah berdasarkan
syariat Islam (aturan yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah
Nabi Muhammad SAW). Dengan demikian manajemen merupakan bagian
dari syariat Islam, dan manajemen Islam identik atau sama dengan
manajemen syariah102. Diantara ayat Al Qur’an dan hadist Nabi Muhammad
SAW yang menjadi dasar kegiatan manajemen adalah Al-Quran Surat AshShaff ayat 4 di bawah ini:

َ ْ ُ َ ُ َ ْ َّ ُّ ُ َ َّ ه
ٌ ْ ُ ْ َّ ٌ َ ْ ُ ْ ُ ََّ َ ًّ َ
ْ
َ
يحب ال ِذين يق ِاتلون ِف ْي س ِبي ِل ٖه صفا كانهم بنيان مرصوص
ِ ِان اّٰلل

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu
bangunan yang tersusun kokoh103.
101

Abbasi, Abdus Sattar, et.al., Islamic Management Model, in African Journal of Business
Management, Vol. 4, No.9, Tahun 2010, p. 1873.
102 Ma’ruf Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012),
hlm. 13.
103 Anonim, Op Cit, hlm. 551.
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Manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional yang
telah dijelaskan di atas. Manajemen konvensional sama sekali tidak terkait
bahkan lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Orang-orang yang
menerapkan

manajemen

konvensional

diduga

tidak

merasa

ada

pengawasan melekat (build in control) dari Yang Maha Kuasa, kecuali
sedikit ada rasa diawasi oleh pengawas dari instansi yang berwenang,
karena

konsep

yang

membangun

integritasnya

berbeda

dengan

manajemen syariah104. Setiap aktivitas/kegiatan dalam manajemen syariah
selalu diupayakan menjadi amal saleh oleh pelakunya dan bernilai ibadah.
Amal saleh di sini tidak semata-mata hanya perbuatan baik seperti yang
dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi
oleh persyaratan-persyaratan berikut: (1) Niat yang ikhlas karena Allah, (2)
Tatacara pelaksanaannya sesuai syariah, (3) Dilakukan dengan penuh
kesungguhan.
Adapun fungsi manajemen dalam perspektif Islam adalah:
1)

Perencaanaan
Perencanaan dalam persepsi manajemen Islami (berbasis syariah)

adalah suatu keniscayaan dan merupakan kegiatan awal dari suatu
organisasi, instansi maupun bisnis, yang bertugas memikirkan hal-hal yang
terkait dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan
optimal. Dalam Al-qur’an Surat Az-Zalzalah ayat 7-8, Allah SWT berfirman
seperti di bawah ini:

ٗࣖ َف َم ْنَّي ْع َم ْل م ْث َق َال َذَّرة َخ ْي ًرا َّي َر ٗهۚٗ َو َم ْنَّي ْع َم ْل م ْث َق َال َذَّرة َش ًّرا َّي َره
ٍ
ٍ
ِ
ِ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang
mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan
melihat (balasan) nya pula105.

104
105

Ma’ruf Abdullah, Op Cit, hlm. 17.
Anonim, Op. Cit. hlm. 599.
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Konsep

Perencanaan

organisasi

dalam

Islam

adalah

harus

didasarkan pada Al-Qur’an. Salah satunya terdapat dalam Surat AlBaqarah ayat 200-201 seperti yang dapat dirujuk pada halaman 8 dalam
Bab I disertasi ini. Berdasarkan ayat di atas, dari sudut pandang Islam,
perencanaan yang komprehensif tidak hanya meliputi pemikiran strategis,
akan tetapi yang lebih penting adalah menaruh kepercayaan pada Allah
SWT sambil berharap untuk kebahagiaan dan kesuksesan dalam
menjalankan rencana dan hasil usaha bisnis106.
Senada dengan konsep di atas, Louis A. Allen mengungkapkan
bahwa perencanaan merupakan sasaran, menetapkan strategi dan
mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas.
Keberadaan perencanaan dalam perguruan tinggi sangat penting, karena
melalui perencanaan akan dapat ditentukan tujuan, kebijakan, prosedur,
program serta dapat memberikan cara atau pedoman pelaksanaan yang
efektif dalam mencapai tujuan perguruan tinggi. Perencanaan menentukan
arah organisasi dan bagaimana cara mendapatkannya. Perencanaan
berarti menentukan sasaran kinerja dan pengambilan keputusan organisasi
di masa depan dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk
mencapainya107. Perencanaan pada perguruan tinggi didasarkan pada
tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan-pengajaran, penelitian dan
pengabdian masyarakat.
2)

Organisasi
Islam menunjukkan organisasi yang sistematis dan efisien dalam

urusan dunia material dan spiritual. Nabi Muhammad SAW adalah seorang
manajer yang hebat, perencana dan penyelenggara bisnis yang sukses;
perdagangannya atas nama Khadijah tidak pernah gagal meraih laba. Hal
yang lebih menakjubkan adalah keinginan atau keuntungan duniawi
tidak menjadi satu-satunya tujuan dalam organisasi bisnis. Nabi
106Abdullah,

Osman Chuah dan Shuhaimi, Mohd, Conceptual Framework of Good
Management From the Islamic Perspective, in International Journal of Business and
Management Studies, Vol. 4, N0. 1, Tahun 2012, p. 188.
107 Richard L. Daft, Op Cit, p. 8.
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Muhammad SAW mengorganisir doa Jumat sehingga dikomunikasikan
dengan baik kepada semua pengusaha. Ketika panggilan shalat Jumat
terdengar

semua

harus

berhenti,

untuk

melakukan

ibadah

bersama di masjid. Islam menekankan bahwa semua manusia diciptakan
oleh Tuhan dan mereka harus saling menghormati satu sama lain dalam
mengatur semua orang dan sumber daya; tidak dengan tujuan keuntungan
semata tetapi juga untuk kesejahteraan dan keharmonisan umat manusia.
Di dalam prinsip pengorganisasian, jika prinsip menetapkan tujuan,
pembagian

kerja,

hubungan

kerja,

koordinasi

dan

informasi

dikomunikasikan dengan baik, maka tujuan lebih mudah dicapai.
Pengorganisasian

dari

perspektif

Islam

mencakup

aspek-aspek

pengelolaan yang saling menguntungkan, hubungan dalam sistem otoritas,
tanggung jawab dan akuntabilitas108.
Sedangkan konsep pengorganisasian dalam konteks konvensional
adalah pengorganisasian mengikuti perencanaan dan mencerminkan
bagaimana

organisasi

mencoba

melakukannya

sesuai

rencana.

Pengorganisasian melibatkan penugasan tugas, pengelompokan tugas ke
dalam departemen, mendelegasikan wewenang, dan mengalokasikan
sumber daya di seluruh organisasi109. Fungsi pengorganisasian dalam
perguruan tinggi merupakan fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap
tugas dan kedudukan. Staf dan karyawan yang bekerja pada perguruan
tinggi memiliki tugas yang khas dan karakteristik tersendiri.
3)

Kepemimpinan
kepemimpinan tidak harus dianggap berasal dari orang-orang di

posisi teratas sendirian. Kepemimpinan bisa dilihat di lini pertama, atasan
yang menginspirasi bawahan untuk meningkatkan niat dan semangat
bawahan juga menunjukkan kepemimpinannya. Manajer memastikan
stafnya memperlakukan staf satu sama lain dengan rasa hormat dan sama
karena kesetaraan, ini juga menunjukkan kepemimpinan. Dari perspektif
108
109

Abdullah, Osman, Op Cit, p. 190.
Richard L. Daft, Op Cit, p. 8
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Islam, pemimpin Muslim harus mempertimbangkan pedoman dalam Quran
dan Sunnah. Milik Allah-lah segalanya, baik kehormatan, kekuasaan,
reputasi, wewenang dan semua hal wajib tunduk pada kehendak-Nya.
Tugas manusia adalah untuk bekerja keras dan bertindak sebagai
pemimpin untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya. Dengan
demikian kita harus memotivasi orang lain mengikuti jalur yang benar
sehingga target bisa tercapai. Dalam model manajemen Islam, para
pemimpin juga wajib harus menyerahkan wewenang sesuai dengan AlQuran dan Sunnah. Wewenang yang dimaksud adalah kekuatan untuk
memerintah, memberi perintah, membuat keputusan, dan kepatuhan yang
tepat. Dalam model yang diusulkan, terdapat tiga elemen penting dalam
kepemimpinan sebuah organisasi, yaitu: kerendahan hati, tanggung jawab,
dan akuntabilitas110.
Sejalan dengan konsep kepemimpinan secara syariah di atas, maka
dengan kepemimpinan yang dimiliki seseorang dapat menggunakan
pengaruh untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.
Memimpin berarti menciptakan budaya dan nilai-nilai bersama, tujuan
berkomunikasi kepada karyawan di seluruh organisasi, dan menanamkan
pada karyawan keinginan untuk melakukan secara lebih baik111. Badrudin
juga menambahkan bahwa untuk fungsi manajemen Leading, yang
merupakan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh ahli bernama Louis
A. Allen, berisi pekerjaan yang dilakukan manajer yang menyebabkan
orang lain bertindak. Leading terdiri atas lima kegiatan yaitu, mengambil
keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara
manajer dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada
bawahan supaya mereka bertindak, memilih orang-orang yang menjadi
anggota kelompok serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap
bawahan agar mereka terampil dalam mencapai tujuan yang telah

110
111

Ibid.
Ibid.
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ditetapkan112. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Terry dan Rue bahwa
pemimpin

itu

menyampaikan

rencana

kepada

sekutu-sekutunya,

menjelaskan maksud dari kegiatan, mengatakan apa yang akan dibuat oleh
setiap anggota, berusaha membangkitkan kegembiraan dan berusaha
untuk menyelesaikan setiap perselisihan di kalangan anggota-anggotanya.
Pada dasarnya sang pemimpin memotivasikan dan membimbing perilaku
anggotanya

bukan

pemimpin

untuk

memenuhi

rencana

itu

dan

menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki113.
4)

Pengendalian
Dasar untuk pengendalian dalam Islam mungkin tidak sama dengan

pendekatan modern. Hal itu karena mekanisme kontrol internal dan
eksternal tidak boleh melanggar syariah. Jenis kontrol dalam Islam meliputi
dua hal, yaitu: (1) menetapkan standar tindakan mereka dan (2) mengambil
tindakan perbaikan, jika diperlukan. Hal ini sejalan dengan Alquran Surat
Ali Imran ayat 110 di bawah ini.

ْ
َ َ ْ َ ََْ
َّ ْ َ ْ ُ َُّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ْ َْ َ ْ ُ ُ َ
ْ
ُ
اس تأمرون ِبالمعرو ِف وتنهون ع ِن
ِ كنتم خير ام ٍة اخ ِرجت ِللن
َّ
َ َ َ ٰ ْ ُ ْ َ َ َٰ ْ ََ ُْ ْ َ َُْ ُ ْ َ ه
ُان َخ ْي ًرا ل ُه ْمۗ م ْن ُهم
اّٰللۗ ولو امن اهل ال ِكت ِب لك
ِ المنك ِر وتؤ ِمنون ِب
ِ
َ ْ ُ ْٰ ُ ُ َُ ْ ََ َ ُْ ْ ُْ
المؤ ِمنون واكثرهم الف ِسقون

Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.
Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka
adalah orang-orang fasik114".
Kontroling dari posisi Islam lebih efektif karena meminimalkan biaya
dalam tahap organizing dan aktualisasi. Dengan keyakinan itu Allah SWT

112

Badrudin, Op Cit, hlm. 17.
George R. Terry dan Leslie W. Rue, Op Cit, hlm. 192-193.
114 Anonim, Op Cit, hlm. 49.
113
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selalu mengawasi penampilan semua mahluk termasuk pimpinan115. Dalam
konteks manajemen konvensional, pengendalian adalah fungsi keempat
dalam proses manajemen. Mengontrol berarti memantau kegiatan
karyawan, menentukan apakah organisasi tepat sasaran menuju tujuannya,
dan membuat koreksi seperlunya guna memastikan organisasi bergerak
menuju sasarannya116. Pengendalian juga merupakan aktivitas-aktivitas
untuk memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai rencana.
Pengawasan

dilakukan

untuk

memastikan

terlaksana

tidaknya

perencanaan secara tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
Pengawasan juga bermanfaat untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi perguruan tinggi dalam menjalankan program dan kegiatan yang
telah dituangkan dalam perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka
dapat dilakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan.
Pengawasan dapat dilakukan sebelum proses, pada saat proses maupun
setelah proses pelaksanaan program kegiatan pada perguruan tinggi, di
mana pengawasan pada perguruan tinggi dilakukan terhadap seluruh
perencanaan tridharma perguruan tinggi 117. Jika digambarkan, model
manajemen dalam perspektif Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2: Model Manajemen dalam Perspektif Islam118
115

Abdullah, Osman Chuah, Op Cit, hlm. 193.
Richard L. Daft, Op Cit, p. 9.
117Syahrizal Abbas,
Manajemen Perguruan Tinggi, Beberapa Catatan (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), hlm. 95
118 Ibn Hanbal dalam Abbasi, Abdus Sattar, et.al. Op Cit, p. 1875.
116
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Sedangkan

dalam

konteks

manajemen

konvensional,

jika

digambarkan dapat dituliskan seperti gambar di bawah ini119:

Gambar 2.3. Fungsi Manajemen: Planning, Organizing, Leading dan
Controlling

c.

Pendekatan Manajemen Top-Down
Menurut Michael Beer, ada dua aliran pemikiran tentang bagaimana

mengelola perubahan organisasi, yaitu bentuk Top-Down dan Bottom-Up.
Namun yang paling dominan saat ini digunakan adalah top-down yaitu
dorongan untuk mengubah strategi yang menggunakan intervensi seperti
restrukturisasi dan rekayasa ulang120. Perubahan top-down adalah
perubahan yang diterapkan oleh manajer di tingkat tinggi dalam organisasi.
Hasil restrukturisasi dan rekayasa ulang organisasi adalah perubahan topdown. Manajer di organisasi memutuskan untuk melakukan perubahan,
mengelola dan menyelesaikan masalah dari berbagai tingkat divisi,
fungsional, atau individu selama proses121. Sedangkan perubahan bottomup adalah perubahan yang diterapkan oleh karyawan di level rendah dalam
organisasi dan secara bertahap naik sampai terasa di seluruh organisasi.

119

Andrew J. DuBrin, Essentials of Management (USA: South Western United States of
American, 2012), p. 8.
120 Michael Armstrong, Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice
11 th Edition (USA: London and Philadelphia, 2009), p. 440.
121 Jennifer M. George & Gareth R. Jones, Understanding and Managing Organizational
Behavior Sixth Edition (New Jersey: Prentice Hall, 2012), p. 548.
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Otoritas dalam pendekatan top-down pada organisasi adalah berasal
dari atas dan didelegasikan ke bawah. Pilihan apakah aturan tersebut akan
dipatuhi atau tidak didasarkan pada derajat pemahaman individu yang
menerima dan melaksanakannya. Perspektif ini disebut sebagai teori
penerimaan otoritas karena hal itu berarti bahwa otoritas manajer/ pimpinan
tergantung pada penerimaan bawahan122. Salah satu fungsi utama hierarki
organisasi adalah untuk meningkatkan standardisasi dan kontrol untuk
manajer puncak. Manajer dapat mengarahkan kegiatan bawahan menuju
tujuan bersama. Jika orang yang tepat dengan visi kreatif bertanggung
jawab atas hierarki tersebut, maka hasilnya bisa sangat fenomenal.
Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan
manajemen top-down di mana sebagian besar keputusan utama dan
inovasi mengalir langsung melalui CEO perusahaan dan kemudian
didelegasikan ke sub-tim sebagai tugas khusus untuk diselesaikan adalah
perusahaan Apple123. Selain perusahaan Apple, perusahaan Yahoo juga
menggunakan pendekatan manajemen top down dalam menyelesaikan
krisis perusahaannya. Carol Bartz selaku CEO yahoo sangat meyakini
menggunakan pendekatan manajemen top-down ini karena berhubungan
dengan reorganisasi124. Selanjutnya adalah perusahaan BMW yang
menyatakan bahwa sebagian besar kesuksesannya adalah karena
pendekatan manajemen top-down yang digunakannya125. Pendekatan
perencanaan ini paling berhasil di sebuah perusahaan dengan entitas
perusahaan yang kuat dengan lebih otokratis kekuasaan atas unit
operasi126.

122

Griffin and Moorhead, Organizational Behavior: Managing People and Organizations
(USA: South Western, 2014), p. 451.
123 Robbins and Judge, Organizational Behavior (USA: Pearson Education, 2013), p. 506.
124 Schermerhorn, et. al, Organizational Behavior (USA: John Wiley & Sons, 2010), hal.
350.
125 Hellriegel, Don and Slocum, John W., Organizational Behavior (USA: South-Western
Cengage Learning, 2011), p. 551
126 Cassidy, Anita, A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning (New York:
Auerbach Publications, 2006), p. 21.
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Pendekatan top down adalah pendekatan yang berupaya untuk
menciptakan perubahan kelembagaan dan sistemik127. Pendekatan top
down dalam manajemen dan kepemimpinan memberi jalan bagi model
kolaborasi, sedangkan pendekatan Bottom-up adalah pendekatan yang
berupa akar rumput dan jaringan. Pendekatan top-down fokus pada
keputusan

otoritatif

(misalnya

undang-undang

baru).

Pertanyaan

pertanyaan yang mengalir dari pendekatan manajemen top down ini
meliputi: Apa yang ditentukan undang-undang? Keputusan apa yang
diambil? Apakah kepatuhan (dengan arahan undang-undang) terjadi?
Apakah tujuan kebijakan terpenuhi?
Implementasi pendekatan manajemen

top-down akan sukses

dilakukan jika kondisi berikut ada, kondisi tersebut adalah:
1.

Tujuan kebijakan yang jelas dan konsisten diwujudkan dalam
statuta (atau arahan hukum lainnya).

2.

Sebuah teori yang kuat yang mendasari undang-undang, salah
satunya menentukan faktor yang mempengaruhi tujuan kebijakan dan
memberikan wewenang yang cukup kepada pelaksana.

3.

Penempatan fungsi implementasi dalam agen simpatik dengan
struktur yang memadai, dana yang cukup, dan memadai akses ke
pendukung.

4.

Komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai.

5.

Dukungan aktif dari kelompok konstituensi.

6.

Tidak adanya kebijakan publik yang bertentangan dan kondisi sosial
ekonomi yang akan melemahkan.
Namun saat ini, organisasi mengakui bahwa semua strategis

keputusan memiliki konsekuensi operasional, baik di tingkat makro maupun
mikro. Sebagai gantinya, respon modern terhadap perencanaan strategis
adalah menggabungkan pendekatan top-down dengan pendekatan bottom-

127

Hartman, Harriet, Integrating the Sciences and Society: Challenges, Practices, and
Potentials (USA: Emerald Group Publishing Limited, 2008). p. 229.
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up128. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model kolaboratif lebih efektif
dalam lingkungan yang sedemikian kompleks129.
d.

Konsep Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi

1.

Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi
Apa hubungan antara kepemimpinan dan manajemen? Meskipun

kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, manajemen
lebih sering dipandang sebagai menyelesaikan sesuatu melalui orang lain
untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan. Manajemen dianggap
berkaitan dengan orang yang bekerja dalam organisasi terstruktur dan
dengan peran yang ditentukan. Sementara kepemimpinan ditekankan pada
perilaku interpersonal di konteks yang lebih luas. Ini sering dikaitkan dengan
perilaku yang antusias dan antusias pengikut. Kepemimpinan tidak selalu
terjadi dalam struktur hierarki organisasi130.
Husaini Usman menyatakan bahwa terdapat empat pendapat tentang
manajemen dan kepemimpinan, yaitu: (1) Kepemimpinan terpisah atau
tidak ada hubungan dengan manajemen, (2) Kepemimpinan bagian
manajemen karena fungsi manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan, (3) Kepemimpinan dan manajemen bersifat tumpang
tindih

karena

dalam

manajemen

ada

kepemimpinan

dan

dalam

kepemimpinan ada manajemen dan (4) Manajemen adalah bagian dari
kepemimpinan karena setiap pemimpin harus memiliki empat atribut dan
keterampilan. Di sini, peneliti memilih konsep manajemen pimpinan sebagai
kepemimpinan bagian dari manajemen, hal itu didukung oleh pernyataan
Peter F. Drucker bahwa manajemen adalah melakukan pekerjaan dengan
benar sedangkan kepemimpinan adalah melakukan pekerjaan yang
benar131.
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Johnson Bob, Managing Operations (Oxford: Institude of Management, 1998), p. 32.
Perry James L, the Jossey-Bass Reader on Nonprofit and Public Leadership (USA:
Jossey Bass A willey Imprint, 2010), p. 128.
130 Laurie J. Mullins, Op Cit, p. 374.
131 Husnaini Usman, Op Cit, hlm. 10-11.
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Pemimpin yang sukses merupakan pemikir yang kreatif. Mereka tahu
bagaimana melihat dari luar ke dalam, menantang status quo, bergerak
proaktif, melihat dan mengembangkan bakat. Mereka menerjemahkan visi
masa depan menjadi pandangan yang dapat diajarkan. Pandangan
tersebut memiliki empat elemen, yaitu: Ide (produk, jasa, pasar, saluran
distribusi atau segmen konsumen yang akan menjadi terpenting), Nilai
(sikap dan idealism yang mendukung ide-ide bisnis), Energy emosional
(dorongan, komunikasi satu sama lain yang menciptakan hasil positif) dan
Edge (cara maju dalam bisnis yang membuat pemimpin dapat membuat
keputusan ya atau tidak yang berat)132.
Manajemen pimpinan perguruan tinggi harus selalu menjadi
perhatian. Hal itu karena perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan
yang

melahirkan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

dalam

mengisi

pembangunan bangsa. Tuntutan terhadap peran perguruan tinggi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah berhenti. Kedudukan
dan peran strategis yang diemban oleh perguruan tinggi, mengharuskan
lembaga ini secara terus menerus melakukan perubahan dan perbaikan
dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi. Terutama dalam hal
mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara
optimal dalam mencapai visi dari perguruan tinggi tersebut. Sehingga
perguruan tinggi sudah semestinya melakukan upaya peningkatan kerja
organisasi melalui penataan struktur kelembagaan pada tingkat fakultas,
jurusan, program studi serta lembaga-lembaga studi yang bersifat otonom
baik pada level rektorat maupun dekanat. Untuk menjaga kepercayaan
publik, dunia pendidikan tinggi kita harus berbenah. Diperlukan sebuah
model baru pendidikan tinggi yang sanggup mengikuti cepatnya
perkembangan

zaman

salah

satunya

melalui

pengembangan

entrepreneurship mahasiswa133. Disamping itu juga peningkatan skill dan
132The

Drucker Foundations, A Leader to leader guide: On Creativity, Innovation and
Renewal (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 56-57.
133 World Economic Forum. (2009). Educating the next Wave of Entrepreneurs: Unlocking
Entrepreneurial Capabilities to meet The Global Challenges of the 21st Century,
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profesionalitas tenaga dosen, karyawan dan tenaga pendukung lainnya
dalam upaya pengembangan entrepreneurship mahasiswa. Tidak kalah
penting dengan kemahiran pimpinan perguruan tinggi dalam menggali
sumber-sumber pendanaan yang dapat menjaga kesinambungan kegiatan
perguruan tinggi dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa.
Perguruan tinggi perlu memiliki unit-unit usaha yang dapat menghasilkan
keuntungan dalam rangka menghidupkan perguruan tinggi, dan juga akan
menghasilkan sejumlah aset dan dana abadi bagi perguruan tinggi
tersebut134.
Pada perguruan tinggi, jiwa entrepreneurship ini perlu dikembangkan
sedemikian rupa, sehingga perguruan tinggi memiliki unit-unit usaha yang
dapat menghasilkan keuntungan dalam rangka menghidupkan perguruan
tinggi, dan juga akan menghasilkan sejumlah aset dan dana abadi bagi
perguruan tinggi tersebut.135 Pimpinan perguruan tinggi sudah semestinya
memiliki dan menerapkan tujuh (7) faktor sukses kepemimpinan perguruan
tinggi

dalam

mengembangkan

entrepreneurship

(kewirausahaan)

mahasiswa, yaitu: (1) memiliki cara pandang (vision) entrepreneur,
hubungan kerjasama (kemitraan) dengan pemerintah dan industri dan
sponsorship universitas, (2) memiliki program-program entrepreneurship
yang kuat dari pimpinan fakultas, (3) memiliki komitmen program yang
berkelanjutan dalam waktu yang lama, (4) memiliki komitmen dengan
sumber-sumber finansial yang besar terhadap universitas, (5) komitmen
untuk melanjutkan inovasi dalam kurikulum dan program-program
entrepreneurship

(kewirausahaan)

di

universitas,

(6)

kesesuaian

infrastruktur (sarana dan prasarana) dengan organisasi entrepreneurship
(kewirausahaan) di universitas dan (7) memiliki komitmen untuk

(Switzerland: World Economic Forum, 2009).
134 David Audretsch et al., University Evolution, Entrepreneurial Activity and Regional
Competitiveness, (London: Springer, 2016).
135 Syahrizal Abbas, Op Cit, hlm. 164.
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perpanjangan

pembangunan

perusahaan

dalam

mengembangkan

entrepreneurship (kewirausahaan) universitas136.
Manajemen pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa seperti yang diungkapkan oleh Michael L.
Fetter dkk di atas sangat berkesinambungan dengan tuntutan perubahan
paradigma perguruan tinggi menjadi University Based Entrepreneurship
Ecosystem (UBEE). Hal ini merupakan isu terhangat dalam kancah
perguruan tinggi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Karakteristik dari UBEE
itu diantaranya adalah: (1) Anggota-anggota dari perguruan tinggi (fakultas,
mahasiswa dan para karyawan/staff) mengubah diri mereka menjadi
seorang entrepreneur, (2) perguruan tinggi itu sendiri sebagai sebuah
organisasi entrepreneur dan (3) Interaksi perguruan tinggi dengan
lingkungan mengikuti pola entrepreneurship. Artinya adalah bahwa
perguruan tinggi yang berbasis entrepreneurship, perlu menjadi organisasi
entrepreneurship, semua civitasnya menjadi entrepreneur dan interaksi
perguruan

tinggi

dengan

lingkungannnya

juga

mengikuti

pola

entrepreneurship137.
Sementara Prof. Dr. A.E. Ted Wall (2007) dalam Syahrizal Abbas
mengungkapkan

bahwa

manajemen

pimpinan

perguruan

tinggi

terakumulasi dalam konsep yang disebut: “VALUE”, yang merupakan
singkatan dari kata View, Appreciate, List, Understand, and Evaluate.
Gubungan kata ini merupakan prinsip kepemimpinan (leadership) dan
manajemen perguruan tinggi yang harus diketahui pimpinan perguruan
tinggi sebagaimana yang dijelaskan seperti di bawah ini:
1)

View (Pandangan)
View bermakna pandangan atau pendapat. Esensi dari kata view

memandang kepemimpinan dan praktik manajemen dalam perspektif
136

Michael L. Fetters, Patricia G. Greene, Mark P. Rice and John Sibley Butler, The
Development of University – Based Entrepreneurship Ecosystems (USA: Edward Elgar
Publisher Inc, 2010), p. ix-x
137 Marta Peris, Jaime Alonso Gomez et.al, Entrepreneurial Universities, Exploring the
Academic and Innovative Dimensions of Entrepreneurship in Higher Education (USA:
Springer International Publishing AG, 2017), p. 9.
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budaya. Seorang pemimpin harus memahami budaya dimana praktik
manajemen

itu

dijalankan.

Budaya

menjadi

faktor

penting

yang

mempengaruhi praktik manajemen pada suatu perguruan tinggi, karena
budaya suatu masyarakat belum tentu sama dengan budaya masyarakat
lain. Perbandingan praktik manajemen antar perguruan tinggi menjadi hal
penting dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan
untuk mengetahui karakter, nilai budaya yang menyebabkan mereka
mampu menerapkan manajemen perguruan tinggi yang baik. Dalam
konteks implementatif, seorang pemimpin harus mengetahui karakter,
sikap, perilaku dan budaya yang dianut oleh seluruh civitas akademika
perguruan tinggi. Dengan memahami budaya, akan memudahkan
pemimpin menerapkan manajemen perguruan tinggi, karena sesuai
dengan nilai yang dianut oleh civitas akademika suatu perguruan tinggi
tersebut.
2)

Appreciate (Menghargai)
Appreciate

bermakna

menghargai.

Apresisasi

dalam

praktik

manajemen mengharuskan seorang pemimpin menghargai orang lain.
Penghargaan yang diberikan pemimpin bukan hanya sebatas keberhasilan
atas kinerja seseorang, tetapi lebih kepada menghargai identitas dan
kedudukan sosial, potensi, kelebihan dan kelemahan, tidak merendahkan
dan memberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik kepada suatu
organisasi atau perguruan tinggi. Perilaku menghargai orang lain yang
ditunjukkan pimpinan perguruan tinggi, akan menciptakan situasi di mana
setiap orang akan merasakan bahwa ia adalah bagian dari perguruan tinggi
dan berusaha untuk melakukan yang terbaik demi perguruan tinggi.
Menghargai orang lain yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi bisa
dalam bentuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya,
atau memberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan.
Reward yang diberikan atas kesuksesan suatu tugas dan tanggung jawab
seseorang dapat dikategorikan sebagai bentuk menghargai orang lain.
Pemimpin yang menghargai orang lain adalah mereka yang memposisikan
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staff nya bukan sebagai orang yang memiliki kedudukan interior dalam
struktur suatu organisasi, tetapi berbeda dalam tugas dan kewenangan
serta tanggung jawab dalam suatu organisasi.
3)

List (Susunan)
Ketika

kepemimpinan

(leadership)

dan

praktek

manajemen

dijalankan, maka pimpinan perguruan tinggi hendaklah menyusun daftar
potensi yang dimiliki pada suatu perguruan tinggi dan mengidentifikasikan
mana yang mungkin dilakukan dalam suatu situasi dan mana kegiatan yang
dapat ditunda untuk beberapa waktu dengan berbagai pertimbangan.
Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki daftar skala prioritas apa yang
harus dilakukan dalam menjalankan program kegiatan di perguruan tinggi.
Skala prioritas bisa berupa urutan waktu maupun materi kegiatan. Tanpa
ada skala prioritas akan menyebabkan perguruan tinggi tidak tepat sasaran
dan tidak tepat waktu dalam menjalankan kegiatannya.
4)

Understand (Memahami)
Seorang pemimpin harus memahami implikasi dari penerapan

leadership dan manajemen pada suatu perguruan tinggi dengan
mengidentifikasikan dan memahami beberapa hal penting seperti
dukungan, hambatan dan tantangan yang mungkin dapat disikapi dalam
satu situasi tertentu. Dalam konteks understanding ini, seorang pemimpin
harus sering mendengar dan memahami saran dan pendapat orang lain.
Seorang pemimpin harus lebih banyak mendengar ketimbang berbicara,
karena dengan mendengar akan banyak diperoleh berbagai masukan
dalam rangka memperbaiki kinerja, guna menjalankan kegiatan perguruan
tinggi.
5)

Evaluate (Evaluasi)
Evaluasi ini bermakna melakukan penilaian terhadap langkah yang

sudah diambil dalam menjalankan praktik manajemen di perguruan tinggi.
Seorang pemimpin harus melakukan penilaian terhadap langkah yang
ditempuh dalam menetapkan praktik manajemen. Pemimpin perguruan
tinggi harus merefleksikan tujuan, pembelajaran, adaptasi, kebutuhan dan
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dukungan yang diperlukan dalam menerapkan manajemen pada suatu
perguruan tinggi. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk memudahkan pemimpin
dalam menyusun langkah dan strategi, guna mewujudkan manajemen
perguruan tinggi yang didukung oleh sumber daya yang memadai.138
Jika digambarkan, maka dapat dilihat pada gambar 2.4 di bawah ini.

View
Appreciate
List

Understand

Evaluate
Gambar 2.4 Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi menurut Ted A. Wall

2.

Manajemen Pimpinan dalam Perspektif Islam
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menunjukkan jalan,

membimbing, mengarahkan atau mempengaruhi tindakan orang lain.
Dalam

Islam,

menyerahkan

model
diri

manajemen

kepada

Hukum

pimpinan
Al-Qur’an

harus
dan

mengikuti
Hadist.

dan
Gaya

kepemimpinan Rasulullah SAW adalah gaya kepemimpinan yang
memadukan tiga komponen yang sangat diperlukan oleh seorang
pemimpin yaitu: (a) visi artinya mampu menjelaskan arah dan tujuan serta
alasannya, (b) Value : artinya memimpin dengan cinta kasih menggerakkan
orang lain dengan keteladanan, dan memiliki prinsip-prinsip nilai (integrity)
serta (3) dan vitality: artinya memiliki daya vitalitas atau energi yang sangat

138

Syahrizal Abbas, Op Cit, hlm. 30-34.

52

kuat sehingga mampu menggerakkan orang lain, melebihi daya tahan fisik
maupun mental139.
Manajemen pimpinan dalam perspektif Islam harus menanamkan tiga
elemen penting dalam kepemimpinan organisasi, yaitu140:
1)

Kerendahan Hati
Para pemimpin kharismatik selalu memiliki kepercayaan diri yang

besar. Namun mereka sangat rendah hati. Mereka rela mengakui mereka
tidak

tahu

dan

tidak

mungkin

menjadi

yang

terbaik

terhadap segala sesuatu. Hal Itulah yang menjadi sebab untuk mereka
terus belajar. Sebagaimana terdapat dalam Surat At-Thaha ayat 25 dan 26
di bawah ini141.

َ
َ َ
ََ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ۙقال ر ِب اشرح ِلي صد ِريۙ وي ِسر ِل ْٓي ام ِري

Artinya: (25) Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dada dan
ayat (26) dan mudahkanlah untukku urusanku.
Hal ini merupakan permintaan dari Nabi Musa a.s kepada Rabbnya
agar Dia melapangkan dadanya dalam mengemban apa yang dengannya
dia diutus. Di mana Allah menyuruhnya dengan suatu hal yang sangat

agung. Dalam Tafsir Ibn Katsir ini juga dinyatakan bahwa Jika Engkau tidak
menjadi penolong, pembela, pembantu dan pengayomku, niscaya tidak ada
kekuatan padaku untuk melakukan tersebut142.
2)

Tanggung Jawab
Seorang pemimpin harus mengetahui tanggung jawab mereka, target

mereka, apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan hal terbaik dan
konsekuensi yang akan diterima jika melakukan kesalahan. Nabi
Muhammad (SAW) berkata, “Tuhan membuat hambaNya (Laki-laki)
bertanggung jawab atas orang lain, baik dalam jumlah besar atau lebih

Ma’ruf Abdullah, Op Cit, hlm. 130.
Abbasi, Abdus Sattar, et.al., Op Cit, p. 1874.
141 Anonim, Op Cit, hlm. 313.
142 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid
5.3 Juz 16 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2005), hlm. 378-379.
139
140
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kecil, ia (Laki-laki) itu akan ditanyai apakah dia memutuskan dakwaannya
(hukumannya) sesuai dengan tuntutan keputusan Tuhan atau tidak. Dan itu
belum semuanya. Tuhan akan mempertanyakan dia bahkan tentang
anggota keluarganya143.
3)

Akuntabilitas
Akuntabilitas menyampaikan citra kepercayaan. Seorang pemimpin

harus bertanggung jawab atas keputusannya. Dia harus menyerahkan
semua elemen tanggung jawabnya kepada orang yang sesuai. Pemimpin
terbaik dalam sejarah adalah mereka yang tahu siapa mereka dan
bertanggung jawab kepada para pengikut mereka. Akuntabilitas telah
menjadi ikon untuk kinerja kepemimpinan, baik dalam sektor publik ataupun
swasta. Islam menjelaskan konsep akuntabilitas dalam al-Qur'an Surat AlZazalah ayat 7-8 seperti yang dapat dirujuk pada halaman 35 dalam
disertasi ini. Maksud ayat ini supaya manusia mengetahui bahwa manusia
akan diberi balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia, baik
dalam

bentuk

kebaikan

maupun

keburukan.

Imam

meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

Al-

Bukhari

َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ َ َ َّ َ
َ ْ َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ك عن زي ِد ب ِن أسلم عن أ ِبي صا ِل ٍح
ِ حدثنا عبد
ٍ اّٰلل بن مسلمة عن ما ِل
َ
َ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َّ
ُ
َ
َ
َّ َّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
اّٰلل صلى اّٰلل ليه ِه
ان ع ْن أ ِبي ه ي
ِ ررة ر ِض َي اّٰلل عنه أن رسول
ِ السم
َ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ
ٌالخ ْي ُل ل َث َل َاثة ل َر ُجل أ ْج ٌر َول َر ُجل س ْت ٌر َو َل َلى َر ُجل و ْزر
وسلم قال
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
ٍ
َ
َ
َ َّ
َّ َ َ
َََ ٌ ُ َ َ ٌ ْ َُ
َ
َّفأ
ْاّٰلل َفأ َط َال في َم ْرج أو
َ
يل
ب
س
ي
ف
ا
ه
ط
ب
ر
ل
ج
ر
ف
ر
ج
أ
ه
ل
ي
ذ
ال
ا
م
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ
َ
ْ ْ َ َ َ
ْ
ُ ْ َ َ َ ْ َّ ْ
َ
َ
َ
َ
َر ْوض ٍة فما أصابت ِفي ِط َي ِلها ذ ِلك ِمن ال َم ْر ِج أو الروض ِة كانت له
َ
َ
َ َ َ
ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ َ ْ ََّ ْ َ َ َ َ
ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
ات ولو أنها قطعت ِطيلها فاستنت شرفا أو شرفي ِن كانت
ٍ حسن

143

Ibn Hanbal dalam Abbasi, Abdus Sattar, et.al., Op Cit, p. 1874.
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َ
َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََّ ْ َ ُ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َ َ ْ
ات له َولو أنها مَّرت ِبنه ٍر فش ِربت ِمنه َول ْم
ٍ أرواثها وآثارها حسن
َ
َ
ٌ
َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُ
ًك َح َس َنات ل ُه َو َر ُجل َر َب َط َها َف ْخ ًرا َور َئاء
ي ِرد أن يس ِقيها كان ذ ِل
ٍ
ِ
َ َ َ َ ٌ ْ َ َ َ ْ ْ َْ ً َ َ
و ِنواء ِلأه ِل ال ِإسل ِام ف ِهي ِوزر للى ذ ِلك

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari
Zaid bin Aslam dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah
radliallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Kuda itu ada tiga jenis. Yang pertama kuda
yang bagi seorang pemiliknya menjadi pahala, yang kedua menjadi
sarana untuk memenuhi kebutuhan dan yang ketiga mendatangkan
dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang
menambat kudanya untuk kepentingan fii sabilillah dimana dia
mengikatnya di ladang hijau penuh rerumputan atau taman. Apa
saja yang didapatkan kuda itu selama berada dalam pengembalaan
di ladang penuh rerumputan hijau atau taman maka semua akan
menjadi kebaikan bagi orang itu. Seandainya talinya putus lalu kuda
itu berlari sekali atau dua kali maka jejak-jejak dan kotorannya akan
menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Dan seandainya kuda itu
melewati sungai lalu minum darinya sedangkan dia tidak hendak
memberinya minum maka semua itu baginya adalah kebaikan.
Yang kedua adalah seseorang yang menambatkan kudanya
dengan kesombongan, pamer dan permusuhan terhadap Kaum
Muslimin maka baginya adalah dosa disebabkan perbuatannya itu".
Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang keledai,
maka Beliau menjawab: "Tidak ada wahyu yang diturunkan
kepadaku tentang itu kecuali ayat 7 - 8 Surah Al Zalzalah, yang
mencakup banyak faedah (yang artinya): ("Maka barangsiapa yang
beramal kebaikan seberat biji sawi maka dia akan melihat
balasannya dan barang siapa yang beramal keburukan seberat biji
sawi maka dia akan melihat balasannya"). (Hadits Riwayat
Bukhari)144

144

Lidwa Pustaka Software, Kitab 9 Imam Hadits, Hadits Shahih Bukhari No. 2648, Kitab
Jihad dan penjelajahan, BabTiga Macam Kuda
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Alquran surat Faathir ayat 18 juga menyampaikan mengenai
akuntabilitas dalam kepemimpinan, yaitu seperti di bawah ini:

ْ ُ َ ْ ٌ َ َ ُ َ ََ
ُ ْ ْ َ ُْ َ َ ْ ٰ ٌَ َْ ُ ُ َْ ْ َ
ٰ
ازرة ِوزر اخرىۗواِ ن تدع مثقلة ِالى ِحم ِلها لا يحمل ِمنه
ِ ولا ت ِزر و
َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ََّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ ُ َ َّ ٰ ْ ُ َ َ َ ْ َ َّ ٌ َ
ُ
ش ْيء ولو كان ذا قربىۗ ِانما تن ِذر ال ِذين يخشون ربهم ِبالغي ِب واقاموا
َ َ ه
ْ َ َّ ٰ َ َ َ ْ َ َ ه َ َّ َ َ َ َ ه
ُاّٰلل ْال َمص ْير
ِ الصلوةۗومن تزكى ف ِانما يتزكى ِلنف ِس ٖهۗواِ لى
ِ

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan
jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk
memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun
meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya
yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut
kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan
mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang
mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk
kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu145).
Ayat ini memupuk tanggungjawab dalam jiwa manusia yang beriman.
Ajaran Islam tidak serupa dengan ajaran jahiliyah yang mengatakan bahwa
orang lain dapat memikul dosa seseorang, dengan misalnya mengupahkan
atau membayar kepadanya agar dia sudi mengambil alih sebahagian dari
dosa itu supaya si berdosa pertama dapat keringanan sedikit146.
4)

Ketulusan
Ketika seseorang pemimpin melakukan tugas dengan tulus, maka ia

akan melakukan dan menyelesaikan dengan kemampuan terbaik yang
dimilikinya, hal itu karena ketulusan adalah pelengkap terbaik dalam
sebuah organisasi. Ketulusan adalah nilai absolut, yaitu salah satunya tulus
atau tidak tulus. Dan tidak ada diantara keduanya. Jika ada yang kurang
tulus, itu menyiratkan bahwa ada beberapa elemen lain di dalam niatnya.
Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 14 di
bawah ini:

145
146

Anonim, Op Cit, hlm. 436.
Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 8 (Singapura: Pustaka Nasional Ltd, 2003), hlm. 5917.
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َّ ْ ُ ُ ْ َ ه
َ ُقل
ُ اّٰلل اع
ْمخل ًصا ل ٗه د ْيني
د
ب
ٗۚ ِ ِ
ِ
ِ

Artinya: Katakanlah: "Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)
agamaku"
Ayat ini adalah penjelasan lagi dari ayat 11 bahwa seluruh kegiatan
adalah agama, dan agama itu hanya semata-mata murni untuk Allah, tidak
ada persembahan dan pengabdian kepada yang lain. Seluruh gerak hidup
dan perjuangan adalah dari kesadaran atau dari niat. Dan seluruhnya itu

adalah agama, dan tujuannya hanya satu saja, Allah. Bersih, suci dan tidak
dikotori oleh kehendak-kehendak yang lain147. Sama halnya dengan bentuk
kesucian hati kita kepada Allah, dalam sebuah organisasi loyalitas
karyawan adalah salah satu perhatian utamanya. Ini terkait dengan alasan,
yaitu kurangnya nilai sistem dalam budaya organisasi. Jika ada ketulusan
dalam budaya organisasi, maka setiap pemangku kepentingan akan
bertindak dengan tulus untuk meningkatkan nilai organisasi. Upaya yang
tulus menghasilkan efisiensi dan efisiensi mengarah pada kinerja individu
yang lebih baik.
5)

Kecakapan/Kemahiran
Kemahiran

umumnya

dipahami

sebagai

melakukan

sedikit

lebih banyak dari persyaratan minimal. Terdapat dua tipe orang, yaitu (1)
orang-orang yang melakukan tugas mereka dengan cermat, tetapi tidak
menunjukkan komitmen tambahan, (2) orang-orang yang bersemangat dan
mau berkorban dalam pelaksanaan tugas mereka, bekerja tanpa lelah
untuk melaksanakan tugas melebihi dan di atas kewajiban mereka.
Kemahiran adalah kualitas anggota organisasi yang menunjukkan lebih dari
yang ditentukan dalam melaksanakan tugas. Kemahiran juga berarti
berperilaku dengan orang lain sehingga membuat orang lain tersebut
nyaman dan bahagia. Kemahiran juga berarti melakukan pekerjaan dengan

147

Ibid, hlm. 6253-6254.
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baik atau melakukan beberapa pekerjaan dalam cara yang mahir. Jika
setiap anggota organisasi menunjukkan kemahiran (ihsan), maka secara
signifikan akan meningkatkan penampilan organisasi. Hal ini sebagaimana
tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 di bawah ini:

َ ْ ُّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٰ ْ َ َّ ُ ْ َ ٰ ٰ َ ه
َ
َو ْابت ِغ ِفيمآْ اتىك اّٰلل الدار الا ِخرة ولا تنس ن ِصيبك ِمن الدنَيا
َ َ َّ ه
َْ
َ َ َ ْ َْ ََ َ َْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ه
ْ
ۗان اّٰلل لا
ِ واح ِسن كمآْ احسن اّٰلل ِالهك ولا تب ِغ الفساد ِفى الار ِض
َُيح ُّب ْال ُم ْفسد ْين
ِ
ِ ِ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik,
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan148.
Ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan Allah kepada manusia tidaklah
terhitung banyaknya. Sejak dari manusia dikandung Ibunya, sampai datang
ke dunia. Sampai dari tidak mempunyai apa-apa, lalu diberi rezeki berlipat
ganda. Maka sudah sepatutnya lah berbuat baik pula, yaitu AL-IHSAN.
Ihsan itu ada dua. Pertama Ihsan kepada Allah, sebagaimana yang tersebut
dalam Hadist Nabi seketika Jibril menanyakan kepada Nabi SAW tentang
Ihsan, yaitu bahwa engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau
lihat Allah itu. Dan meskipun engkau tidak mungkin melihatNya, namun Dia
pasti melihat engkau. Kemudian Ihsan sesama manusia, yaitu hubungan
yang baik, budi yang baik, penyelenggaraan yang baik, bermulut yang
manis, berhati yang lapang, berbelas kasihan kepada fakir miskin.
Kemudian disebut pula Ihsan kepada diri sendiri, dengan mempertinggi
mutu diri, memperteguh pribadi, guna mencapai kemanusiaan yang lebih
sempurna sehingga kita berguna dalam masyarakat149.
148
149

Anonim, Op Cit, hlm. 394.
Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional Ltd, 2003), hlm. 5376.
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6)

Keadilan
Keadilan adalah sebuah elemen penting untuk menjaga urusan

individu dan kolektif tetap dijalan yang lurus. Seperti halnya ketulusan,
keadilan adalah mutlak. Tidak ada yang namanya relatif adil atau relatif
tidak adil. Keadilan jelas merupakan nilai dan kebajikan dalam semua
agama dan dijunjung tinggi oleh semua masyarakat. Dengan demikian,
keadilan adalah nilai universal yang dapat diterima oleh setiap orang. Allah
memerintahkan keadilan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran
surat An- Nahl ayat 90 di bawah ini:

ْ
َْ َ
َ ٰ ََْ ٰ ْ ُْ
ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ه
َ
ۤئ ِذى القربى وينهى ع ِن
ِ ۞ ِان اّٰلل يأمر ِبالعد ِل وال ِاحس
ِ ان واِ يتا
َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
َ ْ َْ
الفحشا ِۤء والمنك ِر والبغي ي ِعظكم لعلكم تذكرون
ِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran150.
Terdapat tiga hal yang diperintahkan Allah dalam ayat di atas supaya

dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Allah, yaitu: (1)
Adil yaitu menimbang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya
dan jangan berlaku zalim aniaya, (2) Ihsan yaitu mempertinggi mutu amalan
kepada Allah dan berbuat lebih tinggi lagi dari keadilan kepada sesama
makhluk dan (3) Memberi kepada keluarga yang terdekat151.
Tidak dapat

dibayangkan

jika pola manajemen

Islam tidak

menegakkan keadilan. Islam mutlak harus memberantas semua bentuk
ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kesalahan dari

proses

manajemen khususnya dan di masyarakat secara umum. Dengan
demikian, keadilan juga berkontribusi dalam menanamkan rasa tanggung
jawab di setiap anggota sebuah organisasi untuk melakukan tugasnya

150
151

Anonim, Op Cit, hlm. 277.
Hamka, Loc Cit, hlm. 3951.
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dengan sangat baik sesuai kemampuan mereka. Dengan demikian, ini
mengarah pada peningkatan kinerja dari organisasi yang dipimpin.
7)

Mencintai Kebenaran/Jujur
Jujur berarti konsistensi antara kata-kata dan perbuatan. Organisasi

manusia tidak bisa bertahan tanpa kebenaran. Seseorang bisa jujur atau
tidak jujur. Al-Qur’an memberikan ajaran yang jelas tentang kebenaran.
Bahwa Allah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang
melakukan kebenaran dan menghukum orang munafik jika itu dikehendakiNya. Sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 24 di bawah ini:

َ
ْ
َ ْ َ هُ ه
َالصدق ْي َن بص ْدقه ْم َو ُي َعذ َب ال ُم ٰنفق ْي َن ا ْن َشا َۤء ا ْو َي ُت ْوب
ِلهج ِزي اّٰلل
ِ
ِ ِِ
ِِ ِِ ِ ِ
ً ْ َّ ً ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َّ ه
ٗۚۗان اّٰلل كان غفورا ر ِحيما
ِ للي ِهم

Artinya: Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang
benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika
dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang152.
Di ayat ini dijelaskanlah bahwasanya orang berbuat jujur memang
karena timbul dari dasar jiwanya yang memang jujur, pastilah akan
mendapat ganjaran yang mulia di sisi Allah. Berbuat jujur karena orangnya
memang jujur jauh berbeda dengan orang yang dipaksa oleh keadaan

berbuat jujur, padahal dalam lubuk hatinya kejujuran itu tidak ada. Inilah
rahasia pertama ayat ini. Sedangkan rahasia kedua ayat ini adalah akan
diadzabnya orang-orang yang munafik jika dikehendaki Allah153. Tidak ada
tempat

untuk

kemunafikan

dalam

sistem

nilai

Islam.

Benar

dalam berbicara tidak cukup, tindakan harus diselaraskan dengan
kata-kata. Sistem nilai Islam melampaui sedikit dan membahas isi dari niat,
yang tidak pernah ada dibahas dalam teori etika populer kontemporer.

152
153

Anonim, Op Cit, hlm. 421.
Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 8 (Singapura: Pustaka Nasional Ltd, 2003), hlm. 5669.
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8)

Kesabaran
Dalam Al-Qur’an, Allah secara eksplisit mengidentifikasi kesabaran

sebagai salah satu karakteristik yang menentukan bagi para pemimpin dan
pengikut Islam. Keteguhan pikiran diperlukan untuk mengendalikan amarah
dan keserakahan untuk kekayaan. Setiap pimpinan dan para pengikut pasti
menemukan banyak ketidaksepakatan, penyimpangan, salah tafsir dan
kesenjangan dalam perencanaan dan hasil. Oleh karena itu, sistem nilai
Islam menekankan untuk memiliki kesabaran. Di dalam Al-Qur’an banyak
diterangkan bahwa kesabaran hanya dapat dicapai oleh orang yang kuat
jiwanya. Maka daripada pengecualian yang empat ini: (1) Iman, (2) Amal
shalih, (3) Ingat-mengingat tentang kebenaran dan (4) Ingat-mengingat
tentang kesabaran. Jika tidak ada syarat yang empat ini, maka rugilah
seluruh masa hidupnya154. Dalam sistem nilai Islam, setiap anggota
organisasi saling mendukung dalam menghadapi semua hambatan dan
saling memotivasi untuk kesabaran. Ini memastikan bahwa seluruh
organisasi bergerak maju tujuan dengan ketegasan. Jika digambarkan,
maka manajemen pimpinan dalam perspektif Islam dapat dinyatakan
seperti gambar di bawah ini155:

Gambar 2.5: Model Manajemen Pimpinan dalam Perspektif Islami

154
155

Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 10 (Singapura: Pustaka Nasional Ltd, 2003), hlm. 8103.
Ramadani, Veland, et.al. Op Cit, p. 24.
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3.

Konsep Perguruan Tinggi

a.

Pengertian Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi merupakan nama umum dari penyelenggara

pendidikan tinggi, di dalamnya terdapat bentuk-bentuk penyelenggaraanya
sesuai dengan pilihan dan ketersediaan faktor pendukung baik formal legal
maupun sumber daya. Menurut Barnet terdapat empat konsep penting
tentang pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi sebagai salah satu
kelembagaan dalam pendidikan tinggi, yaitu:
1)

Pendidikan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia yang
berkualifikasi dengan keahlian tertentu;

2)

SDM hasil pendidikan tinggi mempunyai kompetensi yang dapat
berkontribusi bagi pembangunan masyarakat;

3)

Pendidikan tinggi merupakan penyedia pembelajaran dengan
manajemen yang efisien sehingga pencapaian tujuan pendidikan
dapat berjalan dengan baik;

4)

Pendidikan tinggi melakukan perluasan kesempatan hidup bagi
mereka yang mengikutinya sehingga dapat berpartisipasi dalam
pembangunan melalui modus pendidikan yang fleksibel dan
berkelanjutan156.
Di dalam UU. No. 12 Tahun 2012 pasal 59, dinyatakan bahwa bentuk

perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
1)

Universitas
Merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi dan jika
memenuhi syarat universitas dapat menyelenggarakan pendidikan
profesi.

156

Uhar Suharsaputra, Op Cit, hlm. 22.
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2)

Institut
Merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu dan
jika memenuhi syarat institut dapat menyelenggarakan pendidikan
profesi.

3)

Sekolah tinggi
Merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu
rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu dan jika
memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan
profesi.

4)

Politeknik
Merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi
dan jika memenuhi syarat politeknik dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.

5)

Akademi
Merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vokasi dalam satu atau beberapa rumpun ilmu pengetahuan dan atau
teknologi tertentu.

6)

Akademi komunitas
Merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vokasi setingkat diploma satu dan atau diploma dua dalam satu atau
beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu yang
berbasis keunggulan

local atau

untuk memenuhi kebutuhan

khusus157.

157UU

Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 pasal 59, Pendidikan Tinggi (Jakarta:
Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 158).
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Perguruan tinggi dengan civitas akademikanya memiliki keunikan
tersendiri, karena perguruan tinggi terdiri atas dua dimensi organ yaitu
administratif dan fungsional akademik. Dimensi organ administratif
dimaknai dengan kelembagaan dan struktur organisasi yang diisi oleh
tenaga-tenaga administratur. Dimensi organ fungsional akademik dimaknai
dengan kelembagaan dan struktur organisasi yang diisi oleh tenaga-tenaga
fungsional akademik.
b.

Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi
Universitas adalah salah satu institusi tertua di negara maju. Sejak

perkembangannya di abad pertengahan, peran utamanya adalah dalam
bidang penelitian dan pengajaran dasar. Oleh karena itu universitas telah
memberikan masyarakat pengetahuan yang canggih dan membentuk
orang-orang yang sangat terampil. Karena kemajuan zaman, maka
universitas menghadapi peningkatan permintaan untuk menambah
pasokan pengetahuan ke aspek ekonomi158. Penemuan universitas
semakin dirasakan sebagai sumber inovasi karena kemajuan ekonomi.
Kedalaman dan keanekaragaman pengetahuan yang ditransfer dari
universitas ke masyarakat berdampak signifikan pada keduanya 159.
Agar mampu menghasilkan para wirausaha muda, perguruan tinggi
terlebih dahulu harus mampu merubah eksistensi lembaganya menjadi
sebuah Entrepreneurial University (EU).

Menurut Asha Gupta secara

kongkrit EU memiliki makna, pertama perguruan tinggi dapat menjadi
lembaga kewirausahaan sebagai suatu organisasi dengan memanfaatkan
secara optimum dan efisien sumber daya (khususnya SDM) yang dimiliki.
Kedua, para mahasiswa, staf pengajar dan fakultas terintegrasi dengan
lembaga bisnis, industri, dan komunitas (stakeholders) melalui inovasi dan
pengenalan ilmu pengetahuan dan kerjasama dengan industri. Makna
pertama dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk pemanfaatan

158

David Audretsch et al, University Evolution, Entrepreneurial Activity and Regional
Competitiveness (London: Springer, 2016), p. 30.
159 Ibid, hlm. 27.
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peluang dengan memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan
secara optimal dan efisien semua sumber daya, seperti uang, bahan baku,
teknologi, mesin, keterampilan, dan tenaga kerja agar menghasilkan produk
yang berdaya saing dan menguntungkan. Mengacu pada uraian di atas,
EU dapat diartikan sebagai perguruan tinggi (universitas, sekolah tinggi,
politeknik, akademi) yang memposisikan dirinya sebagai lembaga yang
berkomitmen terhadap penumbuhan, penanaman, dan pengembangan jiwa
kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi. Atau dengan kata lain
konsep EU sama artinya dengan model perguruan tinggi yang berbasis
kewirausahaan (Entrepreneurship-Based University).
Dengan demikian perguruan tinggi harus sudah mulai meningkatkan
konsep atau model perguruan tingginya yang dahulu hanya sebatas
teaching atau research-based university saja menjadi entreprenurshipbased university. Pada teaching based university, unsur pengajaran
mendapat porsi dominan dibanding dengan penelitian dan pelayanan
kepada lingkungan stakeholders. Kemudian pada research based
university, unsur pengajaran dan penelitian memiliki porsi yang dominan
sama besar dibanding dengan pelayanan kepada lingkungan stakeholders.
Sedangkan pada entrepreneurship based university, ketiga unsur
pengajaran, penelitian dan pelayanan kepada lingkungan stakeholders
mendapat porsi yang sama besar dan saling terintegrasi. Jika perguruan
tinggi tetap dengan model perguruan tinggi yang berbasis pengajaran atau
riset saja, maka upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan
di perguruan tinggi akan lambat.
Program entrepreneurial based university berbeda dengan standar
pendidikan lainnya karena membutuhkan sistem yang terkoordinasi dengan
baik antar komponen perguruan tinggi160. Entrepreneurial based university
adalah model untuk menstimulasi individu untuk berbuat lebih baik.
160

Seneler, C., Dabic, M., Owaishiz, A., & Daim, T., Exploring Entrepreneurship in the
Academic Environment. PICMET 2019 - Portland International Conference on
Management of Engineering and Technology: Technology Management in the World of
Intelligent Systems, Proceedings. https://doi.org/10.23919/PICMET.2019.8893752, 2019.
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Mencermati perbedaan kampus yang berbasis entrepreneurship dengan
tradisional seperti dipaparkan Alma, (2011) di bawah ini:

Gambar 2.6: Perbedaan Model Kampus Tradisional ke Entrepreneurship161

Konsep EU di atas sebenarnya sejalan dengan program yang telah
dicanangkan dan dijalankan oleh Dirjen Dikti sejak tahun 1997 yang diberi
nama Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan (PKM-K) yang terdiri
dari: (1) Kuliah entrepreneurship, (2) Kuliah Kerja Usaha, (3) Magang
entrepreneurship, (4) Inkubator entrepreneur baru, (5) Konsultasi Bisnis dan
Penempatan Kerja dan (6) Sinergi Bisnis Intelektual-Pemerintah162.
Sementara pada tahun 2009, pemerintah membuat Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) sebagai bentuk program pengembangan kewirausahaan
mahasiswa selain Kuliah Kewirausahaan, Magang Kewirausahaan, Kuliah
Kerja Usaha dan Inkubator Wirausaha Baru yang sudah dibuat pada tahun
1997163. Pada tahun 2017, pemerintah melalui Dirjen Dikti Kemenristekdikti
melakukan revitalisasi program pengembangan kewirausahaan mahasiswa
Indonesia menjadi: (1) Studium General Kewirausahaan (SGK), (2)
Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT), (3) Kompetisi Bisnis Mahasiswa

161

Buchari Alma, Kewirausahaan (17th ed.) (Bandung: Alfabeta, 2011).
Ratna Lubis Nugroho, Pendidikan Entrepreneurship di Perguruan Tinggi, Disertasi,
Pascasarjana Telkom University, 22 Agustus 2016, hlm. 3.
163 Siswo Wiratno, Op Cit, hlm. 456-458.
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Indonesia (KBMI) dan (4) EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia
(KMI EXPO)164.
Dilakukannya revitalisasi program pengembangan kewirausahaan ini
oleh pemerintah tidak lain adalah untuk mengembangkan perguruan tinggi
sebagai wadah untuk menghasilkan lulusan dan mahasiswa yang:
1)

Membentuk

karakter

wirausaha

mahasiswa

berupa

proses

pengintegrasian antara hardskill dan softskill (knowledge, skill, perso
nal quality: motivation, attitute, behaviour, traits, values) sehingga
terbentuk kapasitas wirausaha.
2)

Mendorong

tumbuhnya

wirausaha

muda

berbasis

keilmuan.

Wirausaha muda ini diharapkan sudah memiliki bekal yang cukup
berupa keterampilan dasar berwirausaha yang diperoleh melalui
berbagai program kewirausahaan yang diikutinya. Kecukupan ilmu ini
memberikan bekal bagi lulusan perguruan tinggi untuk menjalankan
usaha yang sehat dan berkelanjutan.
3)

Mendorong

pembentukan

dan

penguatan

kelembagaan

pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. Lembaga ini
dapat menggagas dan membangun pembinaan kewirausahaan yang
berkesinambungan dengan sistem pengelolaan yang terencana,
sistematis dan progresif serta bersinergi dengan program pembinaan
kewirausahaan nasional165.
Sebagai bentuk kelembagaan atau organisasi pendidikan, perguruan
tinggi mempunyai fungsi dan peran penting dalam melaksanakan
pendidikan tinggi, yaitu sebagaimana terdapat dalam UU No. 12 Tahun
2012 Pasal 58 yaitu:
(a)

Wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat;

(b)

Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;

(c)

Pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

164

Intan Ahmad, Ristekdikti: Panduan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia
Tahun 2017, Jakarta: hlm. 3.
165 Ibid, hlm. 4.
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(d)

Pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan
menemukan kebenaran;

(e)

Pusat pengembangan peradaban bangsa.

c.

Landasan Ideologis Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi merupakan

sub sistem dari sistem pendidikan nasional. Perguruan tinggi adalah satuan
pendidikan

yang

menyelenggarakan

pendidikan

tinggi.

Dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka
pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan
mimbar akademik serta otonomi keilmuan, serta perguruan tinggi memiliki
otonomi

untuk

mengelola

sendiri

lembaganya

sebagai

pusat

penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian
kepada masyarakat166.
Dalam konteks kesisteman dan juga kejenjangan dalam pendidikan
formal, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi masih
memerlukan berbagai upaya dan kebijakan yang dapat meningkatkan
angka melanjutkan masyarakat agar perannya makin meningkat dalam
kuantitas dengan tetap mendasarkan pada peningkatan mutu yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, posisi perguruan tinggi amat penting dalam
melaksanakan pendidikan tinggi sebagai jenjang tertinggi dalam pendidikan
formal, sehingga proses pendidikan yang dijalani oleh manusia yang
mengikuti pendidikan tinggi merupakan sentuhan pendidikan formal terakhir
yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan
nasional dan keterselesaian pendidikan tinggi oleh seseorang jelas dapat
meningkatkan mutu human capital. Sehingga sistem pendidikan nasional
dapat membangun manusia yang bermutu yang dapat berkiprah signifikan
secara optimal bagi meningkatnya mutu hidup dan kehidupan manusia

166

UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 pasal 24, Pendidikan Tinggi (Jakarta:
Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 158).

68

dalam masyarakat yang menjadi penopang utama bagi kemajuan bangsa
dan pembangunan negara yang makin kuat dan berkeadaban167.
d.

Perguruan
Mahasiswa

Tinggi

dalam

Pengembangan

Entrepreneurship

Perguruan Tinggi dalam mengembangkan program kewirausahaan
mahasiswa perlu melakukan beberapa langkah, yaitu:
1)

Mengembangkan pernyataan visi dan misi untuk program;

2)

Mengembangkan dan mengkomunikasikan komitmen terhadap
program;

3)

Menciptakan kesadaran dan penerimaan untuk program;

4)

Memfasilitasi orientasi fakultas/pendidikan dalam kewirausahaan;

5)

Memastikan program desain yang realistis dan holistik dengan
memanfaatkan metode pengajaran paling efektif yang memungkinkan
dalam fakultas yang tersedia sumber daya;

6)

Mengembangkan kegiatan pendukung;

7)

Membuat

atau

memanfaatkan

sepenuhnya

pusat-pusat

kewirausahaan yang tersedia;
8)

Mengembangkan jaringan dengan universitas lain, mitra masyarakat,
perusahaan swasta dan agen pendanaan168.
Kriteria praktik kewirausahaan yang baik dalam mengelola internal

pemangku kepentingan dalam perguruan tinggi melibatkan beragam
strategi, yang dinyatakan dengan jelas dalam laporan OECD, yaitu:
a)

Menyampaikan pemahaman yang jelas tentang kewirausahaan
sebagai strategi tujuan universitas;

b)

Memastikan ada top-down mendukungnya;

c)

Menetapkan

tujuan

pendidikan

kewirausahaan

dan

memulai

mendukung;

167

Uhar Suharsaputra, Op Cit, hlm. 24-25.
Alain Fayolle dan Dana T. Redford, Handbook on the entrepreneurial university (Elgar
Original Reference) (Research Handbooks in Bussiness and Management, (Melbourne:
Elgar Online, 2014), p. 21.
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d)

Menumbuhkan sikap kewirausahaan, perilaku dan keterampilan juga
meningkatkan

teknologi

tinggi

dan

berteknologi

rendah

berorientasi pada pertumbuhan kewiraswastaan.
e)

Menciptakan struktur penghargaan bagi pendidik kewirausahaan,
para professional profesor, dan peneliti kewirausahaan dengan
mengukur hasil pendidikan, membimbing wirausahawan potensial,
dan berbagi penelitian hasil169.

e.

Arah Orientasi Perguruan Tinggi Berbasis Entrepreneurship
Saat

ini,

perguruan

tinggi

yang

berorientasi

murni

pada

entrepreneurial based university akan menjadikan kebutuhan pasar
sebagai dasar peningkatan kualitas lulusan170. Usaha yang mendukung
aktivitas kewirausahaan semakin mengarahkan perguruan tinggi pada
eksploitasi peluang kewirausahaan. Strategis dari Perguruan Tinggi
berdampak pada perilaku lulusan. Adapun arah orientasi perguruan tinggi
yang berbasis kewirausahaan disebut orientasi pasar (Market oriented).
Orientasi

Pasar

(Market

Orientation) menurut

Lukas

dan Ferrell

didefinisikan sebagai proses dari menghasilkan dan memberikan informasi
pasar untuk tujuan menciptakan superior value bagi konsumen. Sedangkan
menurut Prakosa, orientasi pasar adalah suatu konsep orientasi yang
berfokus pada penciptaan nilai-nilai yang tinggi bagi konsumen dan sebagai
fenomena organisasional yang dapat berpotensi untuk meningkatkan
kinerja Organisasi. Orientasi pasar merupakan suatu proses dan aktivitas
yang berhubungan dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan dengan
cara menilai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penerapan orientasi
pasar dapat membawa dampak terhadap peningkatan kinerja bagi suatu
perusahaan171.

169

Ibid.
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171 Nurchayati A dan Imam Gozali, Penerapan Model Strategi Keunggulan Bersaing
Berorentasilingkungan Pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Di Kotasemarang Dalam
Serat Acitya–Jurnal Ilmiahuntag Semarang, Hlm. 35
170

70

Narver and Slater dalam Nurchayati dan Imam Gozali menyatakan
bahwa orientasi pasar terdiri dari 3 (tiga) komponen perilaku yaitu orientasi
pelanggan, orientasi pesaing dan koordinasi interfungsional. Dalam
orientasi pelanggan dan orientasi pesaing termasuk semua aktivitas dalam
memperoleh informasi tentang pembeli dan pesaing pada pasar yang dituju
dan

serta

menyebarluaskan

dalam

bisnis,

sedangkan

koordinasi

interfungsional didasarkan dalam informasi pelanggan serta pesaing dari
usaha bisnis yang terkoordinasi. Orientasi pelanggan adalah kemauan
perusahaan untuk memahami kebutuhan dan keinginan para pelangganya.
Orientasi pelanggan juga dapat diartikan sebagai pemahaman yang
memadai tentang target beli pelanggan dengan tujuan agar dapat
menciptakan nilai unggul bagi pembeli secara terus menerus. Pemahaman
orientasi pelanggan mencakup seluruh rantai nilai pembeli, baik pada saat
ini maupun pada masa yang akan datang. Hal ini dapat dicapai melalui
proses pencarian informasi tentang pelanggan172.
Dengan adanya informasi tersebut maka perusahaan sebagai penjual
akan memahami siapa pelanggan potensialnya, dan apa yang mereka
inginkan pada saat ini dan saaty ang akan datang. Orientasi pesaing adalah
kemauan perusahaan untuk memonitor strategi yang diterapkan para
pesaingnya.

Perusahaan

yang

berorentasi

pada

pesaing

berarti

perusahaan mempunyai strategi bagaimana membagikan informasi
mengenai pesaing, bagaimana merespon tindakan pesaing dan juga
bagaimana manajemen puncak di dalam mendiskusikan strategi pesaing.
Orientasi pesaing berarti bahwa perusahaan memahami kekuatan jangka
pendek, kelemahan, kemampuan jangka panjang dan strategi dari para
pesaing potensialnya. Pemahaman terhadap orientasi pesaing termasuk di
dalamnya adalah apakah pesaing menggunakan teknologi baru

guna

mempertahankan pelanggan yang ada. Perusahaan yang berorientasi
pesaing sering dilihat sebagai perusahaan yang mempunyai strategi dan

172
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memahami bagaimana cara memperoleh dan membagikan informasi
mengenai pesaing, bagaimana merespon tindakan pesaing dan juga
bagaimana manajemen puncak menanggapi strategi pesaing. Koordinasi
interfungsional merupakan kegunaan dari sumber daya perusahaan yang
terkoordinasi dalam menciptakan nilai unggul bagi pelanggan yang
ditargetkan. Koordinasi interfungsional menunjuk pada aspek khusus
dari struktur organisasi yang mempermudah komunikasi antar fungsi
organisasi yang berbeda. Koordinasi interfungsional didasarkan pada
informasi pelanggan dan pesaing serta terdiri dari upaya penyelarasan
bisnis, secara tipikal melibatkan lebih dari departemen pemasaran, untuk
menciptakan

nilai

unggul

bagi

pelanggan.

Adanya

koordinasi

interfungsional dapat mempertinggi komunikasi dan pertukaran diantara
semua fungsi organisasi yang memperhatikan pelanggan dan pesaing,
serta untuk menginformasikan trend pasar. Koordinasi antar fungsi sangat
membantu perkembangan, baik kepercayaan maupun kemandirian
diantara unit fungsional yang terpisah, dan akhirnya dapat menciptakan
lingkungan perusahaan yang menerima produk baru,dengan didasarkan
dari

kebutuhan

pelanggan. Orientasi pelanggan adalah kemauan

perguruan tinggi untuk memahami para pelanggannya (mahasiswa).
Orientasi pesaing adalah kemauan perguruan tinggi untuk memonitor para
pesaingnya. Koordinasi antar fungsi adalah upaya perguruan tinggi untuk
memberikan informasi akademik kesemua bidang/fungsi173.
4.

Konsep Pengembangan Entrepreneurship Mahasiswa

a.

Pengertian Entrepreneurship Mahasiswa
Istilah entrepreneurship pertama kali diperkenalkan oleh Richard

Cantillon. Menurutnya, komponen utama dari definisi wirausahawan
condong pada asumsi risiko. Kemudian, J.-B. Say menyatakan bahwa
wirausahawan menggeser sumber daya ekonomi keluar dari area dengan
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Nurchayati A & Imam Gozali, Penerapan Model Strategi Keunggulan Bersaing
Berorentasilingkungan Pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Di Kotasemarang Dalam
Serat Acitya–Jurnal Ilmiahuntag Semarang, Hlm. 35
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produktivitas lebih rendah dan memindahkannya ke area dengan
produktivitas lebih tinggi. Dia menyarankan bahwa kewirausahaan terjadi di
bawah lima kondisi kebaruan: barang baru, metode produksi baru, pasar
baru, sumber bahan baru, atau organisasi baru. Menurut pandangan
Schumpeterian, proses kewirausahaan merupakan salah satu faktor kunci
dalam pembangunan ekonomi suatu daerah/negara174. Makanya dengan
sifat dan keterampilan seorang entrepreneur maka lima kondisi kebaruan
dapat berlangsung, sebagaimana dinyatakan Hessel OOsterbeek bahwa
ciri dan keterampilan wirausaha adalah: Perlu prestasi, Perlu otonomi,
Butuh

kekuatan,

Orientasi

sosial,

Kemanjuran

diri,

Daya

tahan,

Kecenderungan mengambil risiko, Keterampilan, Kesadaran pasar,
Kreativitas dan Fleksibilitas175.
Entrepreneurship adalah salah satu paradigma yang masih muda
dalam

ilmu

manajemen.

entrepreneurship

berkembang

Hal

itu

menjadi

mengakibatkan
sebuah

paradigma

paradigma

yang

menggunakan metode dan teori dari ilmu-ilmu yang lebih tua, sebagaimana
diungkapkan oleh Brygrave dalam Ulhoi dan Neegaard176. Wirausaha
adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah
organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut177. Berdasarkan semua
pandangan ahli di atas, maka

dapat peneliti simpulkan bahwa

entrepreneurship dalam disertasi ini adalah kemampuan entrepreneur
dalam menangkap peluang dengan kemampuan, kreatifitas dan inovasi
yang dimilikinya untuk menciptakan lima kondisi kebaruan, yaitu barang
baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber bahan baru, atau
organisasi baru.

174

Ibid.

175Hessel

Oosterbeek et al, “The Impact of Entrepreneurship Education on
Entrepreneurship Skills and Motivation”, dalam European Economic Review, Vol. 54,
Tahun 2010, p. 446.
176 Helle Neergaard dan John Parm Ulhøi, Handbook of Qualitative Research Methods in
Entrepreneurship, (USA: Edward Elgar Publishing, Inc., 2007), p. 28.
177 Bambang Banu Siswoyo, “Pengembangan Jiwa Kewirausahaan di Kalangan Dosen dan
Mahasiswa”, dalam Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 2, Tahun 2014, hlm. 115.
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Saat ini kewirausahaan telah menjadi bagian penting dari kebijakan
industri dan pendidikan di banyak negara (Hytti dan O'Gorman, 2004)178.
Hal itu juga dipertegas Michael H. Moris et al dalam bukunya bahwa
tindakan kewirausahaan mewakili cahaya penuntun dan kekuatan
pendorong bagi individu dan organisasi ketika mereka berusaha untuk
menemukan dan mempertahankan keunggulan dalam zaman yang
kompleks dan serba canggih ini. Terlebih lagi ketika pemikiran dan tindakan
wirausaha tidak ada, hasilnya bukanlah kondisi yang stabil sehingga
tindakan kewirausahaan membutuhkan pelatihan, waktu dan investasi dan
harus ada penguatan dan investasi terus menerus179. Selain itu Shipra
Vaidya juga menambahkan bahwa saat ini, bidang kewirausahaan
tampaknya sudah mapan dan diakui dalam dunia akademis. Di mana
Shipra juga menyatakan Perilaku, Atribut, dan Keterampilan yang terkait
dengan Pengembangan Kewirausahaan seperti pada tabel 2.1 di bawah
ini180:
Tabel 2.1 Perilaku, Atribut, dan Keterampilan yang Terkait dengan
Pengembangan Kewirausahaan
Perilaku wirausaha
Atribut Wirausaha
Keterampilan
Kewirausahaan
Mencari peluang dan
Berorientasi pada
Kreatif dalam
tamak
pencapaian
menyelesaikan
dan ambisi
masalah
Mengambil inisiatif
Percaya diri dan
bujukan
kepercayaan diri
Menyelesaikan
Ketekunan
perundingan
masalah
secara kreatif
Mengelola secara
Lokus internal yang
Penjualan
mandiri
tinggi
kontrol (otonomi)

178

Martin Lackeus, Entrepreneurship in Education: What, Why, When, How (European
Commision: OECD, 2015), p. 17.
179 Michael H. Morris et al, Entrepreneurship Programs and the Modern University (USA:
Edward Elgar, 2013), p. x-xi
180 Shipra Vaidya, Developing Entrepreneurial Life Skills: Creating and Strengthening
Entrepreneurial Culture in Indian Schools (India: Springer New Delhi Heidelberg, 2014), p.
6-7.
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Mengambil tanggung
jawab dan
kepemilikan
Melihat semuanya

Jaringan yang efektif
untuk dikelola
saling ketergantungan
Menyatukan
semuanya
secara kreatif
Menggunakan
penilaian dalam
mengambil
risiko yang
diperhitungkan

Orientasi tindakan

Mengelola secara
holistik bisnis

Preferensi untuk
belajar oleh
perbuatan
Bekerja keras

Pemikiran strategis

Penentuan

Ketidakpastian

Kreatif

Jaringan

Pengambilan
keputusan yang intuitif

Istilah entrepreneurship dikenal dalam kosa kata manajemen dan
bisnis pada tahun 1980-an. Pengertian entrepreneurship menurut Drucker
(1985) dan Sange (1990) adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu
yang berbeda181. Kata entrepreneurship dalam Bahasa Indonesia
diterjemahkan sebagai kewirausahaan182. Zimmemer juga menyatakan
bahwa istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan “Entrepreneurship”
183,

sehingga kata kewirausahaan juga digunakan dalam disertasi ini karena

maksudnya sama. Kata Entrepreneurship yang diterjemahkan ke Bahasa
Indonesia sebagai Kewirausahaan tersebut berasal dari bahasa Perancis
yang

artinya

“antara”184.

Hal

menarik

Veithzal

dkk

menyatakan

KEWIRAUSAHAAN adalah singkatan dari Kreatif, Enerjik, Wawasan luas,
Inovatif, Rencana Bisnis, Agresif, Ulet, Supel, Antusias, Hemat, Asa,

181

Drucker, P. F., Innovation and Entrepreneurship, (London and New York: Harper
Business, 1985) and Sange, P., Fifth Discipline, Currency Dobleday, (New York: Pearson,
1990).
182 Muhammad Syahrial Yusuf, SEQ: Spiritual Entrepreneurship Quotient (Kiat Islami
Meraih Sukses sebagai Pengusaha Dunia Bahagia Akhirat Surga (Jakarta: Lentera Ilmu,
2011), hlm. 122.
183 Febrianto, “Starategi Peningkatan Kewirausahaan bagi Mahasaiswa di Pendidikan
Tinggi”, dalam Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol. I, No. 1, Januari 2015, hlm. 106.
184 Robert B Mellor et al, Entrepreenurship for Everyone: AStudent Textbook (Singapore:
SAGE Publication, 2009), hlm. 22.
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Antusias, Negosiatif185. Sikap mental yang dinyatakan oleh Veithzal di atas,
juga terdapat dalam modul pembelajaran kewirausahaan yang dikeluarkan
oleh Ditjen Dikti Kemedikbud di bawah ini186:

Gambar 2.7 Relasi Faktor-faktor Pembentuk Wirausahawan

Adapun makna secara etimologis dari wirausaha/ wiraswasta
berasal dari bahasa Sansekerta, terdiri dari tiga suku kata, yaitu: “wira“,
“swa“, dan “sta“. Wira berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi
luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar/pejuang kemajuan,
memiliki keagungan watak. Swa berarti sendiri, dan Sta berarti berdiri187.
Dalam

bahasa

terminologi

Arab

modern,

entrepreneur

seringkali

diterjemahkan dengan padanan kata “Rajul A’mal” seperti yang dinyatakan
Dr. Asyraf M. Dawabah dalam bukunya yang berjudul Rajul A’mal Islamy188.
Entrepreneurship dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan
yang dikelompokkan kedalam mu’amalah, yaitu berkenaan dengan
hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan
dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kewirausahaan juga merupakan
agen perubahan yang kuat untuk meningkatkan dunia di sekitar kita189.

185

Veithzal Rivai Zainal dkk, Islamic Entrepreneurship: Maju, Berkembang dan Bertahan
dengan Teladan Bisnis Rasulullah (Yogyakarta: BPFE, 2017), hlm. 2.
186Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kewirausahaan: Modul Pembelajaran, Jakarta,
2013, hlm. 15 dan 32
187 Ibid, hlm. 15.
188 Muhammad Syahrial Yusuf, Op Cit, hlm. 123.
189Nicko Widjaja, Starting Over: the Story of An Accidental Entrepreneur (Mosher
Publishing, 2012), hlm. 118.
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Semangat keentrepreneuran dapat disimak dalam firman Allah dalam surat
Huud ayat 61 dan Al-Mulk ayat 15 di bawah ini190:

ٰ

ُ َ َ ه
َٰ َ َ ً ٰ ْ ُ ََ َ ْ َُ ٰ َ
ُ ُ ْ
ْ
ْ
َ
ْ
۞ واِ لى ثمود اخاهم ص ِلحاۘ قال يقو ِم اعبدوا اّٰلل ما لكم ِمن ِال ٍه
ُ
ُ َ َ ُ
ْاس َت ْغف ُر ْو ُه ُثَّم تُ ْوبُوْٓا
ٗ َغ ْي ُر
ْ ۗه َو ان ْ َشاك ْم م َن ْال َا ْرض َو ْاس َت ْع َم َرك ْم ف ْي َها َف
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌا َل ْه ِهۗاَّن َرب ْي َقر ْي ٌب ُّمج ْيب
ِ ِ
ِ
ِ ِ

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada
bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi
(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah
ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya
Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa
hamba-Nya) (Surat Huud, ayat 61)"

َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َّ َ ُ
ْض َذ ُل ْو ًلا َف ْام ُش ْوا ف ْي َم َناكب َها َو ُك ُل ْوا من
هو ال ِذي جعل لكم الار
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ْ
ُّ
ْ
ُالن ُش ْور
ِرز ِق ٖهۗ واِ له ِه

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan (Surat Al-Mulk, ayat 15).
Berdasarkan kedua ayat di atas, maka Allah memerintahkan manusia
untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik serta
diperintahkan untuk berusaha mencari rezki.
memberikan

penjelasan

secara

eksplisit

Islam memang tidak

terkait

konsep

tentang

entrepreneurship ini, namun diantara keduanya mempunyai kaitan yang
cukup erat, memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa
teknis yang digunakan berbeda.
Entreprenurship dalam perspekstif Islam menurut Ali Aslan Gumasay
dipahami atas tiga pilar yang saling berkaitan, yaitu: (1) Kewirausahaan, (2)
Sosial ekonomi/ etika, dan (3) Religius spiritual. Pilar pertama, berdasarkan
190

Veithzal Rivai Zainal dkk, Op Cit, hlm. 37.
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definisi kewirausahaan yaitu pengejaran peluang. Pilar kedua adalah sosial
ekonomi atau etis. Entrepreneurship dalam perspektif Islam dipandu oleh
seperangkat norma dan nilai. Pilar ketiga adalah Religius spiritual yaitu
menghubungkan manusia dengan Tuhan yaitu untuk memperoleh rahmat
dan keberkahan Allah (menyenangkan Allah). Ketiga pilar ini saling
terkait.191. Pernyataan Ali Aslan Gumusay juga senada dengan yang
disampaikan Peter Daly bahwa Islam sebagai agama menyoroti pentingnya
keberadaan kegiatan bisnis karena dapat meningkatkan ekonomi
masyarakat secara keseluruhan. Umat Islam diharapkan mencari nafkah
sesuai dengan keyakinan hukum Alquran dan Syariah. Ketika Muslim
terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, maka diyakini bahwa mereka
memenuhi kewajiban agama mereka untuk menyenangkan Allah.
Kombinasi faktor etika, sosial, lingkungan, ekonomi dan hukum Islam
adalah landasan utama prestasi bisnis dalam Islam. Semua area fungsional
utama dalam suatu organisasi seperti strategi, sumber daya manusia,
keuangan, dan pemasaran dapat dibentuk dan dipengaruhi dari perspektif
Islam seperti yang disampaikan Ramadani et al192.
b.

Entrepreneurship dalam Perspektif Islam
Entrepreneurship (Kewirausahaan) adalah bagian dari ekonomi Islam

dan

bisnis.

Kewirausahaan

adalah

pengejaran

kesempatan

di luar sumber daya yang dikendalikan. Nabi Muhammad SAW dan
sahabat-sahabatnya adalah contoh dari ini. Islam adalah salah satu agama
yang berusaha mendorong orang untuk melakukan wirausaha. Islam
mendorong

laki-laki

untuk

tetap

selalu

mencari

karunia

Allah.

Kewirausahaan adalah faktor yang dapat mengubah masalah ekonomi
negara manapun. Sejumlah pemikir barat, selain cendekiawan muslim,
telah mengakui sifat progresif Islam yang menginginkan kemakmuran dan
keterlibatan dalam aktivitas kewirausahaan yang produktif. Dalam Islam,
191

Ali Aslan Gumusay, Entrepreneurship from an Islamic Perspective, dalam J Bus Ethics,
Tahun 2015, p. 199-208.
192 Ramadani, Velan, Et. Al., Entrepreneurship and Management in an Islamic Context
(Switzerland: Springer, 2017), p. 1.
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kewirausahaan adalah bagian dari budaya Islam seperti yang ditunjukkan
oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Islam selalu
mengundang semua muslim untuk menjadi inovatif, wirausaha dan aktif.
Islam adalah agama yang menyertakan pendekatan positif untuk kegiatan
ekonomi dan mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang
pedagang sebelum misi kenabiannya. Hasilnya, banyak pengusaha muslim
menjadi pengusaha sukses di dunia. Islam melihat semuanya sebagai
elemen komprehensif dalam kehidupan, termasuk kewirausahaan. Karena
itu, dalam Islam kewirausahaan termasuk semua aspek kehidupan, apakah
itu untuk dunia atau selanjutnya.
Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara kegiatan kewirausahaan
dan agama. Islam memiliki karakter kewirausahaan sendiri dan memiliki
prinsip panduan berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist untuk memandu
pelaksanaan kewirausahaan. Entrepreneur muslim harus mencari berkah
Allah di atas semua faktor lainnya. Entrepreneur muslim melakukan
kegiatan wirausaha tidak semata-mata untuk keuntungan, tetapi di atas
semua itu, untuk memenuhi fardu kifayah. Kewirausahaan Islam berbeda
dari bentuk kewirausahaan agama lainnya karena biasanya melibatkan
produk atau layanan halal. Semakin banyak barang yang disertifikasi
sebagai halal, yang mengacu pada sesuatu yang ada diizinkan dalam
Islam.
Pengusaha Islam didefinisikan dalam bab ini sebagai mereka yang
memulai bisnis

dengan

mengikuti

pedoman

agama

Islam,

yang

memasukkan kesetaraan dan perdagangan yang adil. Faktor pendorong inti
bagi wirausahawan Islam adalah menggabungkan kepercayaan agama
seperti tanggung jawab sosial dengan ide bisnis. Sebagaimana terdapat
dalam Al-Qur'an Surat Taha ayat 114 di bawah ini:

ٰ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُّ َ ْ ُ ْ َ َ ٰ َ ه
َ َْ
ٰ ْ ُّ ْ َ ْ َ ْ
ُ فتعلى
ضى ِالهك
ْٓ اّٰلل ال َم ِلك الحقۚٗ َولا تعجل ِبالق ْرا ِن ِمن قب ِل ان يق
ْ َُ ٗ ُ ْ َ
ً ْ ْ ْ
َّ
وحيهۖوقل ر ِب ِز ِدني ِللما
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Artinya: Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan
janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur´an sebelum
disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya
Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan193"
Kewirausahaan Islam melibatkan ide-ide baru, sehingga dibutuhkan
ilmu-ilmu pengetahuan. Sehingga sebelum memulai melakukan kegiatan
kewirausahaan, maka sudah seharusnya kita berdoa kepada Allah agar
dtambahkan

ilmu

pengetahuan

guna

menciptakan

ide-ide

dalam

berwirausaha tersebut. Wirausahawan berorientasi Islam dipengaruhi oleh
dukungan layanan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Ini
membantu membangun motivasi dan persiapan proyek untuk usaha bisnis
kewirausahaan. Komponen penting lainnya dari transformasi untuk
mengembangkan wirausaha Islam adalah pelatihan praktis dan kesadaran
akan inovasi. Kewirausahaan Islam dapat membantu para pembuat
kebijakan di negara-negara mayoritas muslim untuk kepentingan bisnis
lebih lanjut terkait dengan agama dan budaya. Ini akan membantu
meningkatkan jumlah pengusaha yang menjalankan bisnis dari perspektif
Islam194.
Kewirausahaan Islami umumnya dipandang sebagai inovasi demi
melakukan bisnis yang lebih baik. Agenda kewirausahaan dalam konteks
Islam dipandang sebagai penciptaan bisnis baru. Kewirausahaan Islami
bukanlah masalah baru seperti yang telah diakui selama perkembangan
sejarah dan asal usul agama. Kewirausahaan Islam telah terjadi sejak
periode lama dan terbentuk dari hasil akumulasi pengetahuan baru.
Munculnya kewirausahaan nan Islami dapat dilihat dalam hal pergeseran
pandangan budaya tentang peran agama dalam bisnis. Kewirausahaan
dalam Islam tidak kalah inovatif daripada bentuk lain tetapi mengambil
pandangan yang berbeda. Ini artinya Islami kewirausahaan perlu fokus
pada strategi manajemen yang inovatif untuk meningkat kinerja pasar.

193
194

Anonim, Op Cit, hlm. 320.
Ramadani, Veland, et.al. Op Cit, p. 10.
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Kewirausahaan Islam harus terus berfokus pada penciptaan ide-ide yang
baru yang memungkinkan penyampaian layanan bisnis yang lebih baik.
Lembaga formal termasuk masjid dan sekolah ataupun perguruan
tinggi

dapat

memobilisasi

pengembangan

kewirausahaan

dengan

mengajarkan pendidikan kewirausahaan sebagaimana yang dinyatakan
Kayed dan Hassan. Peristiwa keagamaan informal termasuk pertemuan
komunitas dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan dan
meningkatkan kesadaran kewirausahaan Islam. Lingkungan wirausaha
perlu mengadopsi nilai-nilai Islam yang lebih, yang mempengaruhi
pengembangan produk dan jasa. Lingkungan kelembagaan di negaranegara mayoritas Islam dapat menumbuhkan budaya kewirausahaan
dengan mengaktifkan pendekatan mencoba-coba untuk memproduksi
produk dengan inovasi pengembangan yang baru.
Islam adalah agama dengan perspektif yang sangat komprehensif
tentang perbendaharaan terkait masalah. Dalam agama, dinyatakan dalam
al-Qur'an dan al-Hadits bahwa menjadi kaya adalah sikap yang baik.
Namun,

dorongan

untuk

menjadi

kaya

juga

harus

diperluas

dengan beberapa penjelasan lebih lanjut di mana semua karya yang dipilih
dalam

Islam

seharusnya

terintegrasi

dengan

prinsip

spiritual.

Kewirausahaan dalam Islam menjadi bagian yang menonjol dari ekonomi
Islam. Ada integrasi antara keaktifan wirausaha dan agama (Dana 2009;
Davis 2013; Faizal et al. 2013; Ramadani et al. 2015). Islam mendorong
Muslim untuk menjadi wirausaha, dan itu sudah terbukti dalam beberapa
ayat al-Qur'an dan diterima dalam perkataan Nabi Muhammad SAW yaitu
seperti di bawah ini:

َ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ َ ٌ َّ َ َ َ َّ َ
َْ ْ َ َ َ ْ َ
ْ
َ
حدثنا هناد حدثنا ق ِبيصة عن سفيان عن أ ِبي حمزة عن الحس ِن
َ
َّ ْ َ
ُ ُ َّ ُ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ
ْ َع
َ
اجر الصدو
َال
ال
ق
م
ل
س
و
ه
ه
ي
ل
اّٰلل
ى
ل
ص
ي
ب
الن
ن
ع
يد
ع
س
ي
ب
أ
ن
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُّ َ َ
َ َّ َ َ ُ َ ْ
َ
الص ِد ِيقين والشهد ِاء
ِ الأ ِمين مع الن ِب ِيين و
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan
kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al
Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau
bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan
bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`."
(Hadits Riwayat Tirmidzi)195
Dengan kata lain, pekerjaan sebagai wirausaha dalam Islam
dinyatakan dalam negara tersertifikasi, dengan alasan bahwa pengusaha
yang jujur dan tulus dapat menetapi tempat yang sama dengan para Nabi,
Siddiqin dan Syuhada seperti yang dinyatakan Faizal et al. 2013; dan
Hamid dan Sa'ari 2011196.
Kewirausahaan dalam perspektif Islam sangat mempertimbangkan
beberapa prinsip pikiran. Pertama, Islam mendorong pengembangan
kewirausahaan. Selain itu, kewirausahaan adalah bagian integral dari
agama. Kedua, perspektif sumber daya kepemilikan menunjukkan harta
muslim sebagai khalifah dan agen kepercayaan Allah, yang bertanggung
jawab dalam menghasilkan kemakmuran dan mempertimbangkan bahwa
berbisnis adalah bagian dari ibadah atau perbuatan baik. Ketiga, perspektif
sukses dalam melakukan bisnis menunjukkan bahwa hal yang paling
penting adalah bagaimana memanfaatkan sebanyak mungkin hasil
kewirausahaan untuk masyarakat, hal ini sebagaimana dikatakan Hamid
dan Sa'ari 2011; Noruzi 2011.
Secara umum, prinsip pemikiran kewirausahaan dalam perspektif
Islam menurut Hamid dan Sa'ari (2011) dan Noruzi (2011) meliputi:
1)

Melindungi Risiko
Ekonomi adalah kegiatan yang berisiko, sehingga dalam ekonomi
Islam seorang pengusaha memiliki hak hukum dan harus dilindungi
oleh hukum (syariah) sebagai sarana untuk mengurangi risiko dan

195

Lidwa Pustaka Software, Kitab 9 Imam Hadits, Hadits Sunan Tirmidzi No. 1130, Kitab
Jual Beli, Bab Pedagang dan komentar Nabi SAW.
196 Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa al-Tirmidzi (279 H). Al-Jami’ Al-Kabir, (Beirut: Dar al-Gharb
Al-Islami, 1996 M). hlm. 498. Jilid 2. Hadis Nomor 1209.
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mendapatkan keadilan, misalnya, bagi hasil dan bagi hasil yang hilang
dalam sistem syirkah (mudharabah dan musyarakah).
2)

Tunduk pada Syariah
Perbedaan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam menekankan
bagaimana

seorang

Muslim

menghasilkan,

mengelola,

dan

menghabiskan harta, misalnya, menghindari riba, memahami halal,
haram dan syubhat, jujur dan tulus kepada masyarakat dan
pelanggan.
3)

Bebas dari Segala Unsur Penindasan
Pengusaha Muslim memberikan perbedaan antara keadilan dan
kebebasan, dan dilarang menjadi kejam atau merugikan masyarakat.
Sebagai contoh; seorang pengusaha muslim seharusnya tidak
menyebabkan penyalahgunaan sumber dan menyia-nyiakan sumber
daya, dan harus membatasi produksi.

c.

Karakteristik Muslimpreneur
Muslimpreneur harus berbeda dari entrepreneur/pengusaha yang lain

baik

dalam

motif

ataupun

tujuan

mereka.

Diharapkan

jika

mereka mampu mengelola bisnis mereka dengan sukses, maka mereka
juga

harus

memiliki

kinerja

yang

baik

dalam

hal

iman

dan

keyakinan terhadap Allah SWT197.
a)

Taqwa
Taqwa adalah kerangka kerja pengusaha muslim yang sukses.

Karakteristik taqwa yang harus dimiliki oleh muslimpreneur ini terdapat
dalam Al-Qur’an surat Al-Saff ayat 10-11 di bawah ini:

197

Faizal, et.al., The Entrepreneurs Characterictic from Al-Quran and Al-Hadist, in Journal
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َ
َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ٰ َ ْ ُ ُّ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ٰ َ ْ َّ َ ُّ َ ٰٓ
ْ
اب ا ِلي ٍم
ٍ يايها ال ِذين امنوا هل ادلكم للى ِتجار ٍة تن ِجيكم ِمن لذ
ُ
َ
ُ
ه
َ ْ ُ َُ َ ْ ُ َ َ ُْ ُْ َ ه
ْاّٰلل ب َا ْم َوالك ْم َوا ْن ُفسكم
ْ
َ
ْ
ِ تؤ ِمنون ِب
ِ
ۗ ِ
ِ اّٰلل ورسو ِل ٖه وتج
ِ ِ اهدون ِفي س ِبي ِل
َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َّ ٌ ْ َ ْ ُ ٰ
ۙذ ِلكم خير لكم ِان كنتم تعلمون
Artinya: (10) Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan
suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang
pedih, (11) (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan
berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui198.
Dalam ayat di atas, Allah menanyakan kepada hamba-Nya yang
beriman, apakah mereka suka jika Tuhan sendiri yang menunjukkan
kepada mereka suatu perniagaan yang jelas akan besar untungnya?
Keuntungan yang nyata adalah terlepas daripada azab yang pedih.
Perniagaan yang pasti beruntung memerlukan beberapa modal, yaitu: (1)
Iman kepada Allah dan Rasul. Barangsiapa yang bermodalkan iman dan
beramal shalih dia pasti mendapat ganjaran dan laba yang berlipat ganda
dan kekayaan tidak tepermanai. (2) Berjihad di jalan Allah dengan harta
benda kamu dan diri-diri kamu. Sesudah iman kepada Allah dan Rasul
mantap, maka hendaklah buktikan dengan kesanggupan dan kesukaan
berjihad di jalan Allah, yaitu bekerja keras, berjuang, tidak kenal menyerah,
tidak kenal berhenti apalagi mundur di dalam menegakkan jalan Allah 199.
Melalui keputusan ini, seorang wirausahawan harus percaya kepada
Allah dan berusaha mencari kekayaan untuk meningkatkan dirinya sendiri
dan

melakukan

semua

ajaran

Allah

dan

ajaran

Nabi200.

Pengusaha sukses adalah ketika ia memiliki 'taqwa' kepada Allah dan

198Anonim,

Op Cit, hlm. 550.
Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 9 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm. 7348.
200 Y. Yaacob and I. A. G. Azmi, Entrepreneurs Personality from Islamic Perspective: A
Study of Succesful Muslim Entrepreneurs in Malaysia, dalam IPEDR, Vol. 46, No. 16,
Tahun 2012. p. 86-90
199
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keagungan

'iman'

untuk

mendapatkan

banyak

keuntungan

dari

kegiatan kewirausahaan.
b)

Halal
Prioritas utama yang ditambahkan setelah taqwa adalah konsep

"Halal" (yang bisa diterjemahkan sebagai diterima oleh agama). Allah
berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88 di bawah ini:

َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َّ َ ه
ُ َّ َّ ً َ ً ٰ َ ُ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ُ ه
ي انتم ِب ٖه مؤ ِمنون
ْٓ وكلوا ِِما رزقكم اّٰلل حللا ط ِيباۖواتقوا اّٰلل ال ِذ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah
telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang
kamu beriman kepada-Nya201.
Agama

memiliki

peran

kunci

untuk

dimainkan

dalam membentuk model dan tingkat aktivitas kewirausahaan di
masyarakat. Meskipun Islam mendukung bekerja untuk orang lain untuk
mendapatkan penghasilan, namun tetap mendorong dan merangsang umat
Islam untuk memulai kewirausahaan sebagai pilihan utama untuk
menghasilkan pendapatan yang halal. Beg mencatat bahwa Islam tidak
hanya memotivasi muslim menjadi wirausaha, tetapi mampu membuatnya
untuk

bekerja

keras

dan

mendapatkan

penghasilan

halal.

Penghasilan halal melalui kewirausahaan dapat membantu orang lain
mencari
eksploitasi

nafkah
oleh

sehingga

menyelamatkan

beberapa

orang

dan

kekayaan

publik

mencegah

dari

mereka

bergantung pada negara. Kekayaan publik milik umat muslim sehingga
dapat digunakan dalam proyek yang melayani kebutuhan bersama dan
kepentingan bersama masyarakat202.

201

Anonim, Op Cit, hlm. 122.
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c)

Jangan Berlebih-lebihan
Islam mendorong orang untuk menikmati berkah hidup tanpa

berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A’raf ayat 31 di
bawah ini:

َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ
ُ َ ْ ْ ُ ََ ْ ْ ُ ُ َ َٰ
َ
ْ
َ
۞ ٰي َب ِن ْ ْٓي ادم خذوا ِزينتكم ِعند ك ِل مس ِج ٍد وكلوا واشربوا ولا
َ ْ ْ ُ ْ ُّ ُ َ ٗ َّ ْ ُ ْ ُ
ࣖ يحب المس ِر ِفين
ِ تس ِرفواۚٗ ِانه لا

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap
(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang berlebih-lebihan203.
Seorang Entrepreneur harus hemat. Sebagaimana juga dinyatakan oleh
Veithzal Rivai Zainal dkk bahwa seorang entrepreneur harus mampu
menggunakan dan mengatur keuangan secara tidak berlebihan dan sesuai
dengan kebutuhan, atau dalam arti kata berhemat204.
d)

Kepedulian terhadap Kesejahteraan
Seorang

entrepreneur

muslim

wajib

memberikan

persentase

kelebihan uang dan barangnya kepada masyarakat. Allah SWT berkata
dalam Surat Ali-Imran ayat 92 di bawah ini:

َ َّ ه
َ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُّ ُ َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ ه
َاّٰلل
ْ
تحبونۗوما تن ِفقوا ِمن شي ٍء ف ِان
ِ لن تنالوا ال ِبر حتى تن ِفقوا ِِما

َ
ِب ٖه ل ِل ْي ٌم

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai.
Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah
mengetahuinya205.

Nabi Muhammad SAW menunjukkan etnis dan toleransi beragama serta
membangun kesejahteraan sosial berdasarkan sistem wirausaha sosial
203

Anonim, Op Cit, hlm. 154.
Veithzal Rivai Zainal, dkk., Op Cit, hlm. 2.
205 Anonim, Loc Cit, hlm. 62.
204
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nan Islami. Jika digambarkan maka bentuk model kewirausahaan dalam
perspektif Islam adalah seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.8 Model Entreprenurship dalam Perspektif Islam206

d.

Fungsi Entrepreneurship di Perguruan Tinggi
Berdasarkan hasil penelitian Charles Schriber bahwa perolehan hasil

pendidikan formal terhadap keberhasilan seseorang hanya 15 %, dan
selebihnya 85 % ditentukan oleh sikap mental atau kepribadian207. Dimana
sikap mental tersebut adalah salah satu sasaran pengembangan
entrepreneurship

di

perguruan

tinggi.

Tujuan

pengembangan

entrepreneurship mahasiswa terkait dengan pengembangan berbagai
keterampilan dan atribut seperti kemampuan berpikir kreatif, bekerja dalam
tim, dan mengelola risiko208. Dalam pandangan Schumpeter, seorang
entrepreneur adalah inovator. Hanya seseorang yang sedang melakukan
inovasi yang dapat disebut sebagai entrepreneur. Mereka yang tidak lagi
melakukan inovasi, walaupun pernah maka tidak dapat lagi dianggap

206

Ramadani, Veland, et.al, the Context of Islamic Entrepreneurship and Busines:
Concept, Principles and Perspectives, dalam International Journal Business and
Globalisation, Vol. 15, No. 3, Tahun 2015, P. 250.
207 Buchari Alma, Kewiarusahaan: untuk Mahasiswa dan Umum (Bandung: Alfabeta,
2017), hlm. 18.
208 Drucker, P. F, Management Challenges for The 21 st Century. (New Delhi: Butterworth
Heneiman, 1999).
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sebagai entrepreneur. Hal itu karena entrepreneur bukanlah jabatan
melainkan suatu peran.
Fungsi entrepreneur bagi lingkungannya adalah:
1)

Memperbaharui

dengan

“merusak

secara

kreatif”

dengan

keberaniannya melihat dan mengubah apa yang sudah dianggap
mapan, rutin dan memuaskan;
2)

Inovator, menghadirkan hal yang baru di masyarakat;

3)

Mengambil dan memperhitungkan resiko;

4)

Mencari peluang dan memanfaatkannya;

5)

Menciptakan organisasi baru.
Sedangkan

manfaat

mempelajari

pengetahuan

dan

praktik

entrepreneurship bagi mahasiswa adalah memberikan pilihan karir untuk
berperan menjadi:
a)

Entrepreneur

(entrepreneurs):

yaitu

orang

yang

menjalankan

usahanya sendiri.
b)

Wiramanajer (intrapreneurs): yaitu orang yang memiliki kemampuan
sebagai entrepreneur tetapi tidak menjalankan usaha sendiri
melainkan menjalankan usaha atau memimpin usaha orang lain.

c)

Wirakaryawan (innopreneurs): yaitu para karyawan yang memiliki
kemampuan sebagai entrepreneur tetapi karena sebab-sebab tertentu
mereka memilih untuk bekerja di suatu perusahaan/ organisasi.

d)

Ultramanajer

(ultrapreneur):

yaitu

orang-orang

yang

memiliki

kemampuan untuk membuka bidang usaha baru di berbagai tempat
dengan pendekatan yang inovatif.
e)

Pendidik/pemikir:

yaitu

orang-orang

yang

mempelajari

entrepreneurship tetapi bukan bermaksud untuk menjadi pelaku yang
berhubungan dengan entrepreneurship, melainkan untuk kepentingan
pendidikan

dan

menganalisis

sesuatu

pengetahuan tentang entrepreneurship209.

209
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yang

membutuhkan
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Perlunya

peran

perguruan

tinggi

dalam

mengembangkan

entrepreneurship mahasiswa, Chruchill menyatakan bahwa masalah
pendidikan sangatlah penting bagi keberhasilan wirausaha. Chruchill
malahan mengatakan bahwa kegagalan pertama dari seorang wirausaha
adalah karena dia lebih mengandalkan pengalaman daripada pendidikan.
Namun dia juga tidak menganggap remeh arti pengalaman bagi seorang
wirausaha, baginya sumber kegagalan kedua adalah jika seorang
wirausaha hanya bermodalkan pendidikan tetapi miskin pengalaman
lapangan210. Buchari Alma juga menambahkan bahwa entrepreneurial
experience is one of the best predictors of succes, makanya kebanyakan
wirausahawan berumur antara usia 22-55 tahun. Namun bukan berarti yang
dluar usia tersebut ada masalah, yang membedakannya hanya yang
bersangkutan

kurang

dalam

pengalaman

atau

terlambat

dalam

melangkah211.
e.

Sekolah Bisnis/ Bisnis Pendidikan di Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam masyarakat. Oleh

karena itu, tanggung jawab seorang manajer akademik (Pimpinan
Perguruan Tinggi/Rektor) dalam mencapai peran perguruan tinggi terhadap
masyarakat sangat besar. Pengintegrasian filosofi kerja, menjalin
kerjasama (Link and Match) dengan UKM agar lebih memajukan UMKM,
lebih inovatif sebagai komunitas pembelajaran sudah harus dilakukan
dalam sebuah pendidikan bisnis atau sekolah bisnis. Sehingga debat
mengenai perubahan model bisnis dalam pendidikan tinggi terus
berlangsung sampai saat ini. Sehingga sekarang adalah waktu untuk
perubahan dan pengembangan sistemik untuk mempersiapkan peserta
didik memasuki dunia yang belum dipetakan dan tidak pasti di masa
depan212. Apalagi heterogenitas pendidikan kewirausahaan saat ini sangat
sulit ditebak perkembangannya. Pendekatan model bisnis menyediakan
210
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alat yang ampuh untuk memahami sifat dari perubahan lingkungan dan
area organisasi sehubungan dengan kekuatan dan kelemahan atas
perubahan yang sedang berlangsung. Sehingga dapat membentuk respon
kelembagaan yang efektif. Namun, karena tidak ada model bisnis yang
mutlak (tunggal), maka perguruan tinggi harus bekerja secara bervariasi
agar memiliki pemahaman yang lebih holistik terhadap pendidikan bisnis
mereka.
Banyak unsur dalam menunjang peran perguruan tinggi dalam
mengembangkan pendidikan bisnisnya. Salah satu unsur yang sangat
penting dalam pendidikan bisnis/sekolah bisnis untuk dikembangkan bagi
siswa adalah “Inovatif”. Tentu saja inovasi yang dimaksudkan di sekolah
bisnis adalah dalam semua aspek pendidikan, yaitu: muatan isi (konten)
dan kurikulum, modalitas dan format, jaringan dan pengalaman belajar yang
harus inovatif serta kegiatan yang berbasis teknologi213. Laporan Institute
for the Future dalam buku Dali Peter dinyatakan bahwa lembaga pendidikan
bisnis perlu memberikan penekanan tambahan pada pengembangan
keterampilan seperti pemikiran kritis214.
Salah satu cara dalam meningkatkan inovasi mahasiswa dalam
konteks pendidikan bisnis/sekolah bisnis adalah dengan menggunakan
Digital

Poster

dalam

mengembangkan

literasi

akademik

mereka.

Pengalaman para peneliti membuktikan terdapat korelasi yang positif
terhadap peningkatan motivasi literasi berpikir kritisnya, mahasiswa tertarik
dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan terlibat secara positif
dengannya.

Sehingga

kebaruan

dari

teknologi

dianggap

lebih

menyenangkan, menarik, dan lebih baik dalam menarik perhatian mereka
untuk

berkontribusi

pada

rasa

kepemilikan dalam pembelajaran215.

213
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keterlibatan

yang

tinggi

dan
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teknologi
yang akrab bagi siswa dan mahasiswa (yang tumbuh di lingkungan kaya
teknologi dan memiliki keahlian bernavigasi secara efektif dengan teknologi
smartphone) akan menjadi cara inovatif untuk melibatkan dan memotivasi
siswa dalam mengenali dan mengembangkan keterampilan literasi digital
mereka, hal itu karena literasi digital merupakan keterampilan yang vital
untuk kesuksesan akademik dan kemampuan kerja mereka nantinya216.
Pengajar dalam sekolah bisnis ataupun bisnis pendidikan harus
memberikan peluang bagi siswa dan mahasiswa untuk belajar tentang
proses dan kecenderungan minat mereka sendiri, sebagai contoh dalam
pendidikan bisnis terdapat empat kategori gelar bisnisnya yaitu: Bisnis
Internasional; Bisnis dengan Ekonomi; Bisnis dengan Manajemen Ritel; dan
Bisnis dengan Logistik dan Rantai Suplai Pengelolaan217. Selain itu
pengajar juga harus memberikan pengalaman tentang kepemimpinan.
Pengajar harus mempersiapkan siswa dan mahasiswanya menjadi
pemimpin sesuai dengan tantangan yang mungkin mereka hadapi di masa
depan nanti.
Selain cara di atas, maka teknik lain dalam pendidikan bisnis adalah
menjadikan kelas sebagai wahana pembelajaran masyarakat. Pengajar
dan subjek belajar saling menjelajahi teori, kerangka kerja dan pengalaman
sebagai dasar untuk mengembangkan cara pandang yang baru serta
menyediakan peluang untuk berlatih dan merefleksikan pengalamanpengalaman

belajar

itu

sehingga

dapat

memodelkan

perilaku

kepemimpinan di ruang kelas. Kunci pendidikan bisnis adalah memastikan
bahwa cara pengajar berada di kelas adalah asli, artinya pengajar tidak
menampilkan dirinya sebagai 'para ahli', namun lebih tentatif dan kolaboratif
dengan para siswa dan mahasiswanya. Artinya jika di kelas tradisional guru
adalah pemimpin dan siswa adalah pengikut, maka dalam sekolah bisnis
atau pendidikan bisnis cara ini tidak digunakan lagi. Pada universitas yang
216
217
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menjalankan pendidikan bisnis, maka sudah sewajibnya memberikan mata
kuliah kewirausahaan dalam setiap program studinya. Untuk berhasil
menerapkan program pembelajaran berbasis kewirausahaan dalam semua
program studi, misalnya Profesi Kesehatan, kependidikan (disiplin ilmu nonbisnis) maka membutuhkan etos dan masukan tim yang terpadu seuniversitas secara komprehensif.
f.

Manajemen Bisnis

1)

Manajemen Bisnis Konvensional
Manajemen

bisnis

konvensional

sebagai

sains sosial

dikembangkan berdasarkan pandangan hidup saintifik dan metodologi
saintifik

sejak awal abad XX. Sains manajemen bisnis/Manajemen

bisnis konvensional termasuk sains sosial yang bersifat tidak bebas nilai
(value-free science). Hal ini berarti sains manajemen bisnis tak dapat
dipisahkan dari pandangan hidup, nilai-nilai dan keyakinan tertentu yang
berasal dari para ilmuwan atau praktisi yang mengembangkan sains
manajemen bisnis tersebut. Mengingat sains manajemen bisnis yang
sekarang

mendominasi

dunia adalah dari Amerika Serikat, maka

pandangan hidup yang mendasari manajemen bisnis adalah pandangan
hidup yang berasal dari Amerika Serikat. Pandangan hidup tersebut
berdasarkan paham-paham yang dominan dalam masyarakat Amerika
Serikat antara lain rasionalisme, materialisme, individualisme dan
sekulerisme yang berasal dari jaman Pencerahan abad XVII - XVIII.
Meskipun

sains

manajemen

bisnis

konvensional

dapat

memberikan manfaat kepada masyarakat, namun sains manajemen
bisnis konvensional juga telah menimbulkan bahaya dan kerusakan
yang

besar

baik

secara

fisik

maupun mental seperti kerusakan

lingkungan hidup, tindak kriminal, keretakan sosial, dan kemiskinan.
Bahaya dan kerusakan yang disebabkan oleh manajemen bisnis
konevensional (modern) tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan
metode-metode yang berlandaskan pada pandangan hidup yang sama
dengan yang menimbulkannya. Dengan demikian, untuk menyelesaikan
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masalah-masalah tersebut diperlukan cara berfikir dan metode alternatif
berlandaskan pandangan hidup yang berbeda. Faktor-faktor itulah yang
mendorong perlunya dibangun dan dikembangkan konsep manajemen
bisnis Islam berdasarkan pandangan hidup Islam yangbersumber pada
al-Quran dan al-Hadis seperti dalam manajemen bisnis syariah yang akan
dijelaskan di bawah ini.
2)

Manajemen Bisnis Syariah
Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno “management” yang

memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu kata manajemen
juga berasal dari bahasa Italia “managgiare” yang berarti mengendalikan218.
Bisnis berasal dari bahasa Inggris “business” yang berarti usaha,
perdagangan, usaha komersial219. Syariah berasal dari bahasa Arab “syara
“ atau “syari’at” yang berarti the moslem law atau hukum Islam. Syariah juga
berarti prilakuyang terkait dengan niali-nilai keimanan dan ketauhidan220.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis syariah yaitu
pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola,
dan melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip
Syariah221. Manajemen bisnis Islam juga dapat didefinisikan sebagai
kegiatan melayani orang lain dengan melalui pembuatan barang atau
penyediaan barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan yang
halal dalam rangka mengabdi kepada Allah222. Manajemen bisnis
dapat didefinisikan

sebagai

studi

dan

praktik

muslim

Islam
dalam

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan
sumber daya yang diamanahkan kepadanya dengan hikmah dan ihsan

218

Kamaludin dan Alfan, Etika Manajemen Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.
27.
219 R. Lukman Fauroni, Etika Bisnis dalam Alquran, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,
2006), hlm. 26
220 Didin Hafidhuddin dan Hendry Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta:
GemaInsani, 2003), hlm.5
221 Ma’ruf Abdullah, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014),
hlm. 2.
222
Fuad Mas’ud, Konsep Manajemen Bisnis Islam (Studi Prinsip-prinsip Manajemen Bisnis
dalam Al-Qur’an, dalam Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 442-445
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untuk melayani orang lain dengan melalui pembuatan barang atau
penyediaan

barang

dan

jasa

untuk memperoleh keuntungan yang

halal dalam rangka mengabdi kepada Allah guna mencapai kebahagian
dunia akhirat223.
Istilah manajemen bisnis termasuk istilah modern yang muncul
berkaitan dengan perkembangan sistem kapitalisme dan industrialisasi
di negara Barat. Tidak ada istilah bisnis dalam al-Quran, akan tetapi alQuran menggunakan istilah lain yang mengandung makna yang hampir
sama

seperti at-tijarah,

diterjemahkan

ke

dalam

perniagaaan,

jual

beli

al-bai’, isytara, and ar-ribh,
bahsa
dan

Indonesia
bisnis.

dengan

Sedangkan

yang dapat
perdagangan,
untuk

istilah

manajemen, dalam al-Quran ditemukan kata dabbara, yudabbiru224.
Dalam

mengembangkan ilmu manajemen

bisnis Islam dapat

digunakan metodologi jamak (multimethodology). Dalam hal ini yang
dimaksud

dengan

metodologi

jamak

(multimethodology)

adalah

menggunakan al-Quran, al-Hadis dan ushul fiqh. dalam mengembangkan
manajemen bisnis Islam dapat memanfaatkan segala sesuatu dari
manajemen bisnis konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan
pandangan hidup Islam yang bersumber pada al-Quran dan alHadis.Pandangan hidup berdasarkan al-Quran dan al-Hadis menyakini
bahwa al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi
Muhammad melalui Malaikat Jibril. Al-Quran adalah sumber ilmu
pengetahuan, hukum dan etika. Agama Islam bersumber pada alQuran dan al-Hadis yang pada intinya mengandung tiga aspek utama
yaitu akidah, syariah dan akhlak.
Dalam manajemen bisnis Islam, kegiatan manajemen bisnis
bukan

hanya merupakan kegiatan yang bersifat duniawi, tetapi juga

bersifat ukhrawi, sehingga istilah keuntungan dan kesuksesan mencakup

223

Ibid.
Fuad Mas’ud, Konsep Manajemen Bisnis Islam (Studi Prinsip-prinsip Manajemen Bisnis
dalam Al-Qur’an, dalam Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 442-445
224
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dua aspek yaitu dunia dan akhirat. Kehidupan
dipisahkan

dengan

kehidupan

akhirat,

dunia

tidak

bisa

karena kehidupan dunia

merupakan jembatan menuju akhirat. Prinsip-prinsip manajemen bisnis
Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Dalam al-Quran
dan al-Hadis dapat ditemukan sembilan prinsip manajemen bisnis Islam
yaitu: 1) Tauhid, 2) Ibadah, 3) Amanah dan Tanggung Jawab, 4)
Hikmah, 5) Adil, 6) Ihsan, 7) Tolong Menolong, 8) Halaalan Thayyiban,
dan 9) Musyawarah. Kesembilan

prinsip

manajemen

bisnis

Islam

tersebut merupakan kesatuan yang terpadu, sehingga dapat dijadikan
pedoman untuk melakukan kegiatan manajemen bisnis. Bila kesembilan
prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara
praktik

manajemen

bisnis

insya

Allah

akan

konsisten

dalam

dapat merealisasikan

tujuan syariat Islam (maqaashid syari’ah) yakni memberikan manfaat
dan mashlahat kepada seluruh manusia. Hal ini karena konsep
manajemen bisnis Islam tidak dapat dipisahkan dengan tujuan syariat Islam
yakni memenuhi kebutuhan hidup manusia
macam

kebutuhan. Pertama,

kebutuhan

yang mencakup tiga

primer

(dharuriyah)

yaitu

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, kebutuhan
sekunder (hajiyyat) yaitu hal-hal yang dapat mengindakan manusia dari
kesulitan

hidupnya. Ketiga,

kebutuhan

tersier (tahsiniyat)

yaitu

merupakan maslahah yang menopang peningkatan martabat seseorang
dalam masyarakat dan di hadapan Allah. Dengan kata lain, manajemen
bisnis Islam merupakan sarana untuk mewujudkan maqaashid syari’ah 225.
Adapun

perbandingan

antara

pandangan

manajemen

bisnis

konvensional dengan manajemen bisnis syariah dapat dilihat pada table 2.2
di bawah ini:

Fuad Mas’ud, Konsep Manajemen Bisnis Islam (Studi Prinsip-prinsip Manajemen Bisnis
dalam Al-Qur’an, dalam Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 442-445
225
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Tabel 2.2: Perbandingan Manajemen Bisnis Konvensional dan
Syariah226
No Manajemen Bisnis
Manajemen Bisnis Syariah
Konvensional
1
Realitas hanya material (riil),
Realitas mencakup baik riil
realitas immaterial seperti

(material) maupun tidak riil

Tuhan, malaikat, ruh dianggap

(immaterial) seperti Tuhan,

tidak ada.

malaikat, kehidupan akhirat, dan
lain-lain

2

Realitas eksternal, alam raya,

Realitas eksternal, alam raya

tumbuhan dan hewan ada

dan isinya seperti tumbuhan

dengan sendirinya melalui

dan hewan diciptakan oleh Allah

proses evolusi. Tatanan

dan mengikuti hukum-hukum

alam raya mengikuti hukum

Allah (sunnatullah)

sebab-akibat yang belum
sepenuhnya dipahami oleh
manusia.
3

Manusia adalah organisme

Manusia adalah ciptaan Allah

yang komplek dan kepribadian

dengan tujuan mengabdi kepada

merupakan satu interrelasi dari

Allah. Kehidupan manusia

sifat-sifat kimiawi dan dan fisik

mengikuti hukum-hukum Allah

yang belum dapat dipahami
sepenuhnya oleh manusia
4

226

Benar dan salah, baik dan

Benar dan salah, baik dan buruk

buruk hanya berkaitan dengan

dapat diketahui dan ditentukan

manusia, dan hal itu dapat

berdasarkan petunjuk dari Allah

diketahui dan ditentukan

yakni Al-Quran dan dari Nabi

melalui pengalaman dan

yakni al-Hadits, serta

pengetahuan yang

pengetahuan yang

dikembangkan oleh manusia

dikembangkan oleh manusia.

Ibid, hlm. 49.
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g.

Program Entrepreneurship di Perguruan Tinggi
Program entrepreneurship di perguruan tinggi mulai dirintis sejak

tahun 1950-an di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Eropa dan
Kanada. Peter Drucker mengakui bahwa perilaku wirausaha tidak misterius
dan tidak terkait dengan gen; sebaliknya itu bisa dipelajari227. Di Indonesia,
pendidikan kewirausaahan baru mulai dibicarakan pada era tahun 1980-an
dan digalakkan pada tahun 1900-an228. Program pengembangan jiwa
kewirausahaan telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada
bulan Juli 1995. Setelah itu diluncurkan berbagai program rintisan
pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa.
universitas

bertanggung

jawab

dalam

mendidik

dan

Pihak

memberikan

kemampuan wirausaha kepada para lulusannya dan memberikan motivasi
untuk berani memilih berwirausaha sebagai karir mereka. Pihak perguruan
tinggi perlu menerapkan pola pembelajaran yang konkrit berdasarkan
masukan yang empiris untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan
yang bermakna agar dapat mendorong semangat mahasiswa untuk
berwirausaha229.
Kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengembangan budaya
kewirausahaan sudah dimulai sejak tahun 1997 dengan mengeluarkan
Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) dengan jenis
program:

Kuliah

Enterpreneurship,

Kuliah

Kerja

Usaha,

Magang

Entrepreneurship, Inkubator Entrepreneur Baru, Konsultasi Bisnis dan
Penempatan Kerja dan Sinergi Bisnis Intelektual Pemerintah, lalu
dilanjutkan pada tahun 2009 dengan membuat Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) selain program-program di atas230. Dan pada tahun
2017, Ditjen Dikti melalui Kemenristekdiki melakukan revitalisasi program

Rocío Aliaga-Isla, “Entrepreneurship Programs and the Modern University”, dalam
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, April 2014, p. 408
228 Kasmir, Op Cit, hlm. 4.
229 Reza Fahmi dan Tri Amanda, “Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan Terhadap Minat
Berwirausaha Mahasiswa”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, Juni
2017, hlm. 38.
230 Ratna L. Nugroho, Op Cit, hlm. 3.
227
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pengembangan kewirausahaan mahasiswa berupa empat (4) program,
yaitu seperti pada tabel di bawah ini231.
Tabel

Karakteristik Umum Program Pembinaan
Kewirausahaan Terintegrasi
No Jenis Program
Karakteristik Umum
1
Studium General
b. Program
sosialisasi
Program
Kewirausahaan (SGK)
kewirausahaan Ditjen Belmawa ke
civitas akademika PT dan mengajak
PT agar berperan lebih aktif dalam
pengembangan
program
kewirausahaan.
c. Diberikan paparan dari berbagai
wirausaha mahasiswa yang telah
sukses mengembangkan bisnisnya.
Pada akhir acara dilakukan klinik
kewirausahaan.
d. Membangun penyadaran dengan
motivasi dan kepercayaan diri untuk
maju dan mandiri
2
Program Belajar
a. Suatu kegiatan belajar bekerja terpadu
Bekerja Terpadu
di
UMKM
untuk
memberikan
(PBBT)
pengalaman belajar berwirausaha
kepada mahasiswa dengan ikut
bekerja di UMKM.
b. Mahasiswa
menyesuaikan
kegiatannya dengan kegiatan produksi
di UMKM.
c. Membangun
kapasitas
sebagai
seorang calon wirausaha yang
mencakup knowledge, skill, personal
quality (motivation, attitute, behaviour,
traits, values).
d. Pembelajaran
memahami
suara
pelanggan (voice of customer) dan
pemenuhan
kebutuhan
dengan
pelibatan konsumen.
3
Kompetisi Bisnis
a. Suatu kegiatan untuk memberikan
Mahasiswa Indonesia
bantuan modal kepada mahasiswa
(KBMI)
yang
telah
memiliki/berminat
berwirausaha (bisa berasal dari
mahasiswa PBBT, PKMK dan program
kewirausahaan lainnya yg ada di PT).

231

2.3

Intan Ahmad, Op Cit, hlm. 5.
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4

Expo Kewirausahaan
Mahasiswa Indonesia
(Expo KMI)

b. Pemberdayaan (empowering) yang
mencakup partisipasi dan pemecahan
masalah.
c. Kategori usaha KBMI ada lima yaitu
makanan
minuman,
jasa
dan
perdagangan, industri kreatif, teknologi
dan produksi/budidaya.
a. Merupakan suatu kegiatan tahunan
berupa pameran usaha dan ajang temu
bisnis bagi mahasiswa pelaksana
kewirausahaan.
b. Kegiatan ini diikuti oleh PT yang
membina mahasiswa berwirausaha.

Guna memudahkan pemahaman tentang program pengembangan
entrepreneurship di perguruan tinggi maka dapat dilakukan dengan
pendekatan konsep ekosistem, yang disebut dengan University Based
Entrepreneurship

Ecosystems

(UBEEs)232.

OECD

tahun

2008

mengungkapkan bahwa terdapat enam dimensi untuk dapat memahami
entrepreneurship di perguruan tinggi, yaitu: (1) Educational scope
(Cakupan Program), (2) Rancangan Program, (3) Karakteristik Program, (4)
Model Program, (5) Pembiayaan Program dan (6) Evaluasi Program233.
Semula pengertian entrepreneur hanya dalam lingkup bisnis, namun
kemudian berkembang pada bidang-bidang lain, di mana saat ini
entrepreneur dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:
1)

Bussines Entrepreneur yaitu merupakan kegiatan di bidang bisnis
yang sudah lama dikenal.

2)

Government Entrepreneur yaitu merupakan entrepreneur yang
bergerak di bidang pemerintahan.

232

Fetters, M.L., Greene, P.G., Rice, M.P. & Butler, J.S, The Development of UniversityBased Entrepreneurship Ecosystems. (Northampton MA: Edward Elgar Publishing Limited,
2010), p. 1.
233 Jonathan Potter, Entrepreneurship and Higher Education: Local Economic and
Employment Development (OACD, 2008), p. 145.
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3)

Academic Entrepreneur yaitu merupakan entrepreneur yang bergerak
di bidang pendidikan. Ia bisa berperan sebagai pendidik dan bisa juga
sebagai orang yang mengembangkan pendidikan.

4)

Social Entrepreneur yaitu merupakan entrepreneur yang bergerak di
bidang sosial kemasyarakatan.
Sementara menurut Clarence Danhof dalam buku Economic

Development dalam Winardi menjelaskan jenis entrepreneurship yaitu
seperti di bawah ini:
a)

Innovating Entrepreneurship yaitu memiliki ciri-ciri: mengumpulkan
informasi secara agresif serta analisis tentang hasil-hasil yang dicapai
dari kombinasi baru faktor-faktor produksi.

b)

Imitative Entrepreneurship yaitu memiliki ciri menerapkan dengan
meniru inovasi-inovasi yang berhasil diterapkan oleh kelompok para
inovating entrepreneur.

c)

Fabian Entrepreneurship yaitu memiliki ciri sikap yang teramat berhatihati dan sikap skeptical tetapi harus segera melaksanakan peniruan
menjadi jelas sekali.

d)

Drone

Entrepreneurship

yaitu

bercirikan

penolakan

untuk

memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahanperubahan dalam rumus produksi sekalipun akan mengakibatkan
mereka merugi dibandingkan dengan para produsen lainnya 234.
Sehingga

dapat

diambil

benang

merah

bahwa

Entrepreneurship/Kewirausahaan dapat terjadi pada semua bidang
(Hisrich, Peters dan Shepherd). Sebagai bangunan konseptual dalam
penelitian

ini,

peneliti

menggunakan

Moore’s

(1986)

model

with

embellishments, a model of the entrepreneurial process sebagai bangunan
model konsep penelitian dalam konteks pengembangan entrepreneurship

234

J. Winardi, Entrepreneur dan Entreprenurship (Depok: Kencana, 2017), hlm. 20-21.
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perguruan tinggi seperti gambar 2.9 dan 2.10 di bawah ini yang peneliti kutip
dari buku Helle Neegaard and John Parm Ulhoi235.

Gambar 2.9 Model Proses Pengembangan Entrepreneurship

Gambar 2.10 Model Proses Pengembangan Entrepreneurship

h.

Model Pengembangan Entrepreneurship Mahasiswa
Secara

umum,

inovasi

didefinisikan

sebagai

menciptakan,

menemukan, dan memanfaatkan peluang untuk cara-cara baru dalam
melakukan sesuatu yang menghasilkan produk dan layanan yang lebih
baik, sistem dan cara memimpin/mengelola orang dan organisasi. Karena

235

Helle Neegaard and John Parm Ulhoi, Handbook of Qualitative Research Methods in
Entrepreneurship (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), p. 29.
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itu, inovasi dalam konteks pengembangan universitas kewirausahaan dapat
dilihat dalam hal: inisiatif pengembangan organisasi dan kepemimpinan
baru,

eksperimen

dalam

pedagogi,

organisasi

pengetahuan,

dan

pengembangan program, keterlibatan pemangku kepentingan internal dan
eksternal, kegiatan lintas disiplin, eksplorasi penelitian baru, metode dan
aplikasi untuk berlatih236. Ekosistem universitas dapat memiliki pengaruh
penting

pada

perilaku

kewirausahaan

mahasiswa.

Pembelajaran

berdasarkan pengalaman merupakan komponen penting dari ekosistem,
tetapi bukan merupakan elemen eksklusif, karena potensinya dapat
ditingkatkan ketika ditambah dengan wahana pembelajaran lainnya 237. Di
bawah ini adalah gambar pengembangan model entrepreneurship. Gambar
ini menjelaskan model entrepreneurship di universitas dalam upaya
pengembangan entrepreneurship mahasiswanya238.

Gambar 2.11 Model Pengembangan Entrepreneurship

i.

Bidang-bidang Program Entrepreneurship Mahasiswa
Bekerja dan berusaha termasuk berwirausaha boleh dikatakan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena

The National Centre for Entrepreneurship in Education, “The Entrepreneurial
University”, p. 10.
237 Michael H. Morris, “Student Entrepreneurship and the University Ecosystem: A MultiCountry empirical Exploration” dalam European J. Internasional Management, Vol. 11, No.
1, Tahun 2017, p. 81.
238 Nwite Onuma, “Entrepreneurship Education in Negerian Tertiary Institutions: A Remedy
to Graduates Unemployment” dalam British Journal of Education Vol.4, No. 5, May 2016,
hal. 16-28, Published by European Centre for Research Training and Development UK
(www.eajournals.org), p. 20.
236
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keberadaanya sebagai khalifah fil-ardh dimaksudkan untuk memakmurkan
bumi dan membawanya kearah yang lebih baik. Allah berfirman dalam surat
Al-Hud ayat 61 sebagaimana dapat dirujuk pada halaman 70 dalam
disertasi ini. Hadist Riwayat Ahmad di bawah ini juga menyampaikan hal
senada

dengan

tuntutan

untuk

berusaha

dan

bekerja

termasuk

berwirausaha bagi manusia, yaitu:

َ
ْ
َ
َ
َ
َ ُّ
ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ودي عن و ِائ ٍل أ ِبي بك ٍر عن عباية ب ِن
ِ حدثنا ي ِزيد حدثنا المسع
َ ُ َ َ َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ َ
ِرفاعة ْب ِن َر ِاف ِع ْب ِن خ ِد ٍيج ع ْن ج ِد ِه َر ِاف ِع ْب ِن خ ِد ٍيج قال ِقيل يا رسول
َ
َ ْ ُّ َ َّ
ْ َ ْ َ ُّ ُ َ
ُ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ
ُ
َ
ْ
ور
ِ
ٍ اّٰلل أي الكس ِب أطيب قال عمل الرج ِل ِبي ِد ِه وكل بي ٍع مبر

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada
kami Al Mas'udi dari Wa`il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi'
bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan,
"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?"
beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya
sendiri dan setiap jual beli yang mabrur239."
Dalam pandangan Islam setiap jenis pekerjaan manusia adalah mulia,
yang penting halal, atau dengan kata lain, tidak melakukan pekerjaan yang
jelas- jelas dilarang syariat Islam. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an
surat Al-Baqarah ayat 168 di bawah ini:

َْ
ُ ُ ْ ُ ََّ َ َّ ً َ ً ٰ َ
َّ ْ ُ ُ ُ َّ َ ُّ َ ٰٓ
ٰ
ْ
يايها الناس كلوا ِِما ِفى الار ِض حللا ط ِيباۖولا تت ِبعوا خطو ِت
َ
ٌ ْ ُّ ٌّ ُ َ ْ ُ ٗ َّ ٰ ْ َّ
الشيط ِنۗ ِانه لكم لدو م ِبين

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu240.
239

Lidwa Pustaka Software, Kitab 9 Imam Hadits, Hadits Musnad Ahmad No. 16628,
Kitab Musnad Penduduk Syam, Bab Hadits Rafi’ bin Hudaij radhiyallahu ta’ala ‘anhu.
240 Anonim, Op.Cit.
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Oleh sebab itu, Islam selalu mendorong bahkan mengharuskan setiap
ummatnya untuk bekerja keras, baik dalam bidang makanan minuman,
pertanian, jasa dan perdagangan, teknologi, produksi/budidaya maupun
industri. Dengan demikian, semua jenis pekerjaan manusia selalu
dipandang baik dan dihargai oleh Islam, sepanjang pekerjaannya itu dapat
meningkatkan harkat dan derajat orang yang bersangkutan, mampu
meningkatkan kesejahteraan dirinya, bahkan jika mungkin pekerjaan
tersebut dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

َ
َ ْ ُْ َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ  عن النبي صلى،رْ َرة
َ َع ْن أبي ه
، " خير الك ْس ِب:اّٰلل لي ْه ِه َو َسل َم قال
ي
ِ
ِِ ِ
َ َ َ َ
َْ َ ُ ْ َ
" كسب ي ِد الع ِام ِل ِإذا نصح

Artinya: Dari Abu Hurairah, ra, dari Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam,
“Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan
tangannya jika dia tulus/berniat baik dalam bekerja”241

Dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kalimat “Khair” artinya baik,
berbeda dengan hadis sebelumnya yang menggunakan kalimat “Athyab”
artinya lebih baik. Hadis ini sangat mendukung hadis sebelumnya, sehingga
entrepreneurship merupakan pekerjaan yang sangat direkomendasikan
oleh Rasulallah SAW. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kalimat
“Athyab” lalu didukung oleh “Khair” yang lebih menekankan kepada esensi
dari pekerjaan tersebut yaitu dengan bekerja ikhlas.
Berikut ini macam-macam bidang entrepreneurship yang dapat
dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi yang sesuai dengan anjuran
Nabi:
1.

Pertanian, Makanan dan Minuman
Jika kita amati dengan teliti, akan kita dapati bahwa ternyata syariat

Islam sangat memperhatikan usaha bagaimana memenuhi hajat hidup
241
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utama manusia, yakni, makan atau makanan yang bersumber dari berbagai
tanaman-tanaman yang hidup dibumi. Hal ini terlihat pada beberapa ayat
dalam Al-quran yang menjelaskan, menegaskan dan menceritakan
bagaimana Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan di bumi dengan
menurunkan air hujan, agar hasilnya dapat dimanfaatkan dan dimakan oleh
seluruh ummat manusia beserta binatang ternak peliharaannya. Pertanian
dalam Islam begitu diperhatikan, lantaran melalui pertanian, manusia dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan
makanan. Oleh sebab itulah, berbagai nash dalam Al-quran dan hadis
Rasulullah banyak menyinggung tentang pertanian242 sebagaimana firman
Allah dalam surat ‘Abasa ayat 24-32 di bawah ini:

َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َُّ ًّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََّ
ُ ََْْ
َ َ ٰ ُ َْ ْ
فلينظ ِر ال ِانسان ِالى طع ِام ٖ ْٓهۙ انا صببنا الماۤء صباۙ ثم شققنا الارض
ْ َ َّ ً ْ ُ ْ َ َّ ً ْ َ َّ ً َ َّ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ًّ َ
ًنخ ًلاَّۙو َح َداۤئ َق ُغ ْلبا
شقاۙ فانْۢبتنا ِفيها حباۙ و ِعنبا وقضباۙ وزيتونا و
ِ
ُ
ُ َّ ً َ َ ًّ َ ً َ َ
ْالا لك ْم َول َا ْن َعامكم
َ
َاكهة َّوابا م
ِ وف
ۗ ِ
ِ

Artinya: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari
langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu
Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran,
zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan
serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk
binatang-binatang ternakmu243.
Pada surat Makkiyah ini, Allah memerintahkan manusia “tahu diri”,
paling tidak terhadap makanannya, siapa yang menyediakannya, terutama
air yang amat penting dalam kehidupan. Dengan air tanah menjadi subur,
terbelah sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Buah-buahan,
anggur dan sayuran dapat diperolehnya dengan bebas dan baik. Imam
Nawawi rahimahullah berkata, “Pada hadits-hadits ini terdapat petunjuk
242
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tentang keutamaan bercocok tanam dan bertani. Pahala seorang petani
terus mengalir hingga hari Kiamat, selama pohon dan tumbuhan yang ia
tanam atau kegunaannya masih bisa dimanfaatkan. Dan sebelumnya, para
ulama juga telah berselisih pendapat tentang mata pencaharian yang paling
bagus dan utama. Ada yang berpendapat bahwa yang paling utama adalah
perdagangan. Ada pula yang berpendapat bahwa perkerjaan paling utama
ialah industri. Ada lagi yang mengatakan bahwa pertanian adalah yang
paling utama, dan pendapat inilah yang lebih benar244.
Hadis di atas menjelaskan, bahwa pertanian merupakan sektor
penting

dalam

kehidupan

manusia.

Rasulullah

mendorong

dan

menegaskan betapa pentingnya usaha pertanian bagi ummat manusia,
bahkan lantaran begitu pentingnya pertanian, maka untuk orang-orang
yang berkecimpung dibidang pertanian dan selalu berdaya upaya
meningkatkan hasil dan fungsi pertanian, telah dinyatakan oleh Rasulullah,
bila dalam pertanian hasilnya dirasakan oleh burung serta hewan lainnya
dan manusia, melainkan semuanya itu adalah sedekah.
2.

Perindustrian
Secara harfiah, industri berasal dari bahasa yunani, yaitu industrian

yang artinya buruh atau tenaga kerja. Terdapat dua pengertian industri,
pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, industri
diartikan sebagai usaha manusia dalam mengelola bahan mentah atau
bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sementara itu
dalam arti luas, industri adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia
dalam mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan
atau barang jadi menjadi nilai yang lebih tinggi dalam penggunaannya.
Adapun beberapa usaha perindustrian antara lain:
a.

Industri Kulit
Usaha industri kulit pada zaman modern ini begitu diminati oleh

banyak kalangan, karena begitu banyak manfaat dan sesuai dengan
244
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kebutuhan manusia pada saat sekarang, karena bisa dibuat berbagai
macam barang benda yang menjadi kebutuhan bagi manusia, seperti baju,
sepatu, sandal, tas dan lain-lain. Rasulullah pun juga menganjurkan
umatnya untuk memanfaatkan kulit dari hewan yang telah dimanfaatkan
dagingnya, yaitu dengan cara disamak. Hal itu karena menyamak
merupakan media untuk menghilangkan kotoran dan kuman yang terdapat
dalam kulit hewan supaya menjadi suci, sehingga kulit tersebut bisa
dimanfaatkan, seperti dalam sabda Rasulullah pada hadist Riwayat Ahmad
di bawah ini:

َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ َّ َ َ َ
َّ َّ ُ ْ َ َ َ َّ َ
ْ
اّٰلل ب ِن
د
ب
ع
ن
ب
يد
ز
ي
ن
ع
ك
ل
ا
م
ا
ن
ث
د
ح
ال
ق
ا
ز
ِ
ِ
ِ
ِ حدثنا عبد الر
ِ
ِ
َ
ُ
َ َ ُ َّ َّ َ
َّ
ُ
َ
َ
َ َ َ َْ ْ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
قسي ٍط ع ِن اب ِن ثوبان عن أ ِم ِه عن ل ِائشة أن النبي صلى اّٰلل ليه ِه
ِ
ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ
َ ُ َ َْ َْ
ْ ْ
ود الميت ِة ِإذا د ِبغت
ِ وسلم أم َر أن يستمتع ِبجل

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq dia berkata; telah
menceritakan kepada kami Malik dari Yazid bin Abdullah bin
Qusaith dari Ibnu Tsauban dari ibunya dari Aisyah bahwa Nabi
Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan untuk mengambil
faedah kulit hewan yang sudah mati bila telah disamak245.
Serta hadis tentang sucinya kulit setelah disamak, berikut sabda Nabi
dalam hadist At-Tirmidzi di bawah ini:

ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ
ْان ْب ُن ُع َي ْي َن َة َو َع ْب ُد ْال َعزيز ْب ُن ُم َحَّمد َعن
حدثنا قتيبة حدثنا سفي
ٍ
ِ ِ
َ
َ َ
َ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ
َّ
 قال،اس قال
ٍ زي ِد ب ِن أسلم عن عب ِد الرحم ِن ب ِن وعلة عن اب ِن عب
َ َّ
َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُّ
َاّٰلل َلي ْه ِه َو َسل َم أيما إهاب دبغ فقد طهر
اّٰلل صلى
ِ رسول
ِ ٍ ِ
245Lidwa
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah
menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dan Abdul Aziz bin
Muhammad dari Zaid bin Aslam dari 'Abdurrahman bin Wa'lah dari
Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah  ﷺbersabda, "Kulit apapun jika
disamak, maka ia menjadi suci246."
Hadis ini menjelaskan tentang hukum menyamak adalah mubah, juga
menjelaskan bahwa semua kulit bangkai dapat disamak dan dapat
disucikan. Kulit hewan serta perakannya ketika masih hidup dihukumi suci,
dan kulit tersebut berubah menjadi najis hanya karena hewan tersebut telah
menjadi bangkai, tak ubahnya seperti kulit hewan sembelihan yang terkena
najis dapat disucikan kembali. Keumuman hadis di atas, mencakup segala
macam kulit bangkai, akan tetapi pengecualian ini tidak mengikuti kulit
anjing dan babi, sehingga masih termasuk dalam keumuman larangan
penggunaan kulit bangkai dalam hadis di atas, dan juga, najis anjing dan
babi terletak pada badan binatang tersebut, sehingga tidak dapat disucikan,
seperti darah dan nanah yang tidak dapat disucikan karena benda tersebut
memang merupakan barang najis, berbeda dengan baju yang terkena najis.
Alasan berikutnya ialah, jika keadaan hidup seekor anjing saja tidak
menjadikannya suci, apalagi hanya sekedar menyamak247.
Dengan penjelasan hadis di atas, dapat diketahui bahwa begitu
banyak manfaat dari kulit yang sudah disamak, artinya bisa dibuat sebagai
suatu barang yang bisa digunakan oleh kalangan masyarakat. Bahkan bisa
menjadi suatu usaha yang menjanjikan bagi seseorang yang menggeluti di
bidang industri kulit ini, termasuk mahasiswa sebagai generasi yang berada
pada usia produktif dengan segala skill, nilai inovatif dan kreativitas yang
dimiliki. Asalkan dikelola dengan cara yang sesuai dengan syariat, agar
usaha tersebut menjadi berkah, yang mendatangkan manfaat bagi dirinya
dan ummat.

246
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b.

Industri Kain
Industri kain merupakan industri yang begitu besar. Begitu banyak

macam-macam kain yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat,
seperti kain katun dan kain sutra. Biasanya kain tersebut banyak
digunakan sebagai bahan pakaian. Nabi Muhammad sendiri sangat
menganjurkan ummatnya untuk berpakaian yang baik, khususnya yang
berwarna putih, sebagaimana sabda Nabi:

َ َْ
َّ
َْ ْ َ ُّ َ ْ
َ
ُ
َ
َ
َّ ُ ْ ُ ََّ ُ َ َ َّ َ
َ َ ُْ
ْ
َّ
اّٰلل بن رج ٍاء الم ِكي عن عب ِد
ِ حدثنا محمد بن الصب ِاح أنبأنا عبد
َ َ
َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ
َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ
ْ
َّ
َ
،اس قال
ِ
ِ اّٰلل ب ِن عثمان ب ِن خثي ٍم عن س ِع
ٍ يد ب ِن جبي ٍر عن اب ِن عب
ُ َ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ
اّٰلل صلى اّٰلل ليه ِه وسلم خير ِثَي ِابكم البياض فك ِفنوا
ِ قال رسول
َ َُْ َ ْ ُ َْ َ َ
ِفيها موتاكم والبسوها

artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah
berkata, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Raja` Al
Makki dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Sa'id bin Jubair
dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah  ﷺbersabda, "Sebaik-baik
pakaian kalian adalah putih, kafanilah mayat kalian dengan warna
itu, dan kenakanlah248.
Sabda Nabi di atas menjelaskan bahwa pakaian putih, merupakan
pakaian yang lebih baik dan bersih, karena memang seseorang yang
mengenakan pakaian ini terlihat lebih indah dan bersih, juga si pemakai
akan senantiasa menjaga pakaiannya agar tidak terkena kotoran. Namun
bukan berarti, Nabi melarang untuk memakai pakaian yang berwarna selain
putih, sebab Nabi pun juga pernah menggunakan pakaian selain berwarna
putih, dalam suatu riwayat dikatakan:

248
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َ
َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ
ُ ْ َ َ َ ْ
َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ
ْ
اعيل حدثنا ِإسر ِائيل عن أ ِبي ِإسحا س ِمعت
ِ حدثنا ما ِلك بن ِإسم
َ
َ
َ
َّ َ
َّ ْ َ َ ْ َ َّ ُ
ْ ً َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َْ
َ
َ
البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن ِفي حل ٍة حمراء ِمن النبي صلى
ِِ
َ
َ
ْ َ َ ُ َ َّ ُ َّ
َ ْ
ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ
َ
ْ
ُضرب
ٍ اّٰلل ليه ِه وسلم قال بعض أصح ِابي عن ما ِل
ِ ك ِإن جمته لت
َ
َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ً َ
ق ِريبا ِمن من ِكبي ِه قال أبو ِإسحا س ِمعته يح ِدثه غير مر ٍة ما حدث
ُ
َْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُّ َ
ِب ِه قط ِإلا ض ِحك قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذني ِه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah
menceritakan kepada kami Isra`il dari Abu Ishaq saya mendengar
Al Barra` berkata; saya belum pernah melihat seseorang yang
paling bagus dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika
mengenakan baju berwarna merah, Sebagian sahabatku
mengatakan; dari Malik bahwa rambut beliau menjuntai hingga
mendekati kedua bahunya." Abu Ishaq mengatakan; bahwa saya
mendengar ia menceritakan hadits ini tidak hanya sekali, dan
tidaklah ia menceritakan hal ini kecuali ia tersenyum." Syu'bah
mengatakan; "Bahwa rambut beliau hingga melebihi kedua
telinganya." (Hadits Riwayat Bukhari)249

Dalam hadis ini menjelaskan, bahwa sejatinya semua pakaian itu baik.
Terlebih untuk zaman seperti ini, begitu banyak model ragam bentuk
pakaian yang dibuat sesuai perkembangan zaman. Asalkan sesuai dengan
syariat, yakni suci bersih, serta menutup aurat. Itu tidak jadi masalah, sesuai
dengan inovasi serta kreativitas seseorang.
3.

Produksi Madu
Kita tentu tidak asing dengan madu, bahan makanan yang

bersumber dari alam ini telah lama digunakan oleh masyarakat di seluruh
dunia. Madu merupakan salah satu bahan makanan yang istimewa.
Madu tidak sekedar untuk pemanis makanan atau minuman, tetapi lebih
dari itu madu dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam

249
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penyakit250. Penggunaan madu telah dimulai sejak zaman purba. Pada
saat itu, madu merupakan satu-satunya jenis gula atau bahan pemanis
yang telah diketahui, disamping berfungsi sebagai obat. Pada zaman
fir’aun, madu telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat mesir kuno
sebagai minuman yang dapat menyembuhkan berbagai macam
penyakit251. Rasulullah sendiri sangat menyukai madu, karena rasanya
yang manis dan menyehatkan, sabda Nabi:

ََ ُ
ُْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
َّ َ
َ َ َ َ
ْ
ع ْن ل ِائشة َر ِض َي اّٰلل عنها قالت كان رسول اّٰللِ صلى اّٰلل ليه ِه
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُّ ُ َ َّ َ َ
َ يحب الحلو
اء والعسل
ِ وسلم

artinya :Dari ‘Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata; “Rasulallah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menyukai manisan dan madu 252
Kata ‘asal (madu) kadang digolongkan sebagai kata mu’annats
(kata jenis perempuan). Ia memiliki lebih 100 nama, madu mengandung
sejumlah manfaat sebagaimana Al Muwaffiq Al Baghdadi dan selainnya
menyebutkan secara ringkas. Mereka berkata, “ ia dapat membersihkan
kotoran-kotoran dalam pembuluh darah dan usus, mencegah zat-zat
reduksi yang merusak dan membersihkan kotoran dalam perut. Madu
dapat menciptakan suhu panas yang normal untuk tubuh, membuka
pembuluh darah, menguatkan lambung, liver, ginjal, dan jalur-jalur
pembuangan. Ia juga dapat menetralisir kelembaban baik dengan cara
dimakan dan dioles serta menjadi nutrisi. Fungsi lainnya adalah
mengawetkan makanan yang diadon dan menghilangkan rasa obat yang
tidak enak, membersihkan liver dan paru-paru, memperlancar air seni
dan haid, memudahkan batuk yang berdahak253.
250
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Selain bagi kesehatan, madu juga bermanfaat untuk urusan
kecantikan, hebatnya lagi, manfaat madu dapat dirasakan untuk segala
usia, baik balita, anak-anak, remaja, dewasa, ataupun manula. Bahkan
untuk bayi, janin, dan ibu hamil pun, madu dapat memberikan berbagai
macam manfaat. Artinya dengan memproduksi madu, berarti juga
mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Selain itu, juga dapat dijadikan
usaha yang menguntungkan, memproduksi madu sama halnya dengan
menjalankan sunnah Nabi.
4.

Peternakan dan Produksi Susu
Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak

serta membudidayakan hewan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan
hasil dan manfaat dari hewan tersebut. Adapun contohnya seperti:
kambing, unta, sapi dan lain sebagainya. Rasulullah sendiri sangat
menganjurkan umatnya untuk berternak. Karena banyak memberikan
manfaat, dagingnya, susunya, serta kulitnya bisa diolah menjadi sesuatu
yang bisa dikonsumsi. Sementara itu, Nabi juga merupakan seorang
pengembala dimasa mudanya, Nabi mengatakan bahwa berternak adalah
usaha yang membawa berkah, berikut sabda Nabi254:

َ
ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ
ْ
ُ
اّٰلل صلى اّٰلل ليه ِه وسلم الخيلاء والفخر ِفي أه ِل
ِ وقال رسول
َ
ْ َ ْ َْ
َُ
َ َْ ْ
َّ
َ
الخي ِل وال ِإ ِب ِل والس ِكينة ِفي أه ِل الغن ِم

Artinya: Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Sombong
dan berbangga diri ada pada para penggembala kuda dan unta,
sedangkan ketenangan ada pada para pengembala kambing"
(Hadits Riwayat Ahmad)255
Adapun yang dimaksud berkah di sini yaitu, dengan berternak, maka
kebutuhan masyarakat akan tetap terpenuhi, khususnya bagi kaum

254

Musnad Ahmad, juz 11, (No. 28143, h. 275) Sunan Ibnu Majah, (No. 2304).
Lidwa Pustaka Software, Kitab 9 Imam Hadits, Hadits Musnad Ahmad No.7894 , Kitab
Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab : Musnad Abu Hurairah
Radliyallahu 'anhu
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muslimin ketika menjelang hari raya Qurban, sangat membutuhkan hewanhewan ternak, yakni kambing, sapi atau kerbau untuk dijadikan qurban. Jadi
sebenarnya peran peternak sangat dibutuhkan, sama halnya seperti peran
petani, untuk mempermudah kebutuhan hidup manusia. Selain dagingnya
yang dapat dimanfaatkan dari hewan ternak, melainkan juga susunya yang
sangat sehat untuk dikonsumsi. Nabi sendiri sangat menyukai susu.
disamping rasanya yang segar, namun juga memberi manfaat yang banyak,
sabda nabi:

 من:  قال رسول اّٰلل صلى اّٰلل ليهه وسلم: وعن ابن عباس قال
 وأطعمنا خيرا منه،  مهللا بارك لنا فهه: أطعمه اّٰلل طعاما فليقل
 وقال،  مهللا بارك لنا فهه وزدنا منه:  ومن سقاه اّٰلل لبنا فليقل،
 ليس شيء يجزي مكان الشراب: رسول اّٰلل صلى اّٰلل ليهه وسلم
والطعام غير اللبن
Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas dia berkata, “Rasulallah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam bersabda: “Barangsiapa dianugerahi makanan oleh
Allah, maka hendaklah ia mengucapkan, ‘Ya Allah berkahilah
kami di dalam makanan ini, dan berilah kami rizki kebaikan
darinya.’ Dan barangsiapa dianugerahi minuman susu oleh Allah,
hendaklah ia mengucapkan, “Ya Allah, berikanlah kami
keberkahan padanya dan tambahkanlah kami darinya, Rasulallah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya aku tidak
mengetahui makanan dan minuman yang bermanfaat kecuali
susu256.
5.

Budidaya Laut
Diantara usaha yang dapat dikembangkan oleh manusia yakni

budidaya laut. Laut merupakan salah satu anugerah yang Allah ciptakan

256

Lidwa Pustaka Software, Kitab 9 Imam Hadits, Hadits Sunan Ibnu Majah No. 3313,
Kitab Makanan , Bab Susu
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untuk manusia, yang didalamnya terdapat macam-macam hewan laut yang
halal untuk dikonsumsi, seperti ikan dan lain sebagainya. Apalagi
mengingat Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi dengan kontur
wilayah yang terdiri dari lautan, pulau, dataran rendah dan dataran tinggi
sehingga bidang budidaya laut bisa menjadi suatu peluang emas bagi
masyarakatnya khususnya mahasiswa UNP untuk memberdayakan laut
menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Sebagaimana Sabda Nabi257:

 قال رسول اّٰلل صلى اّٰلل ليهه:عن أبي هريرة رضي اّٰلل عنه قال
ُّ
َ
لحل ميتته
ِ  ا، هو الطهور ماؤه:وسلم في البحر
artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu berkata, Rasulallah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Ia (laut) adalah suci airnya
dan halal bangkainya258".
Nusantara terkenal dengan Lautan yang mengelilinginya dan
memisahkan antar pulau-pulaunya. Lautan bagi penduduk Indonesia
merupakan salah satu sarana yang menghubungkan dan mengantar
mereka mengenal serta mengetahui pulau-pulau yang ada. Di samping itu,
lautan juga menjadi salah satu sumber rezeki bagi banyak penduduk
Indonesia khususnya kaum muslim. Artinya, sungguh luar biasa anugerah
yang Allah berikan kepada para hambanya. Laut dengan segala
kekayaanya yang begitu dekat dengan kita, berbagai macam ikan, baik
yang besar seperti paus, maupun yang kecil seperti ikan tongkol atau
salmon. Indonesia merupakan negeri bahari yang 2/3 luasnya adalah
lautan, yang artinya, laut sangat memberi manfaat kepada masyarakat
Indonesia. Dengan demikian, bukan sekedar memanfaatkannya melainkan
juga melestarikan serta menjaganya. Oleh karena itu, di sini peran
pemerintah sangat penting, untuk menjaga kelestarian laut, agar hasil laut

Sunan Abu Daud, (No. 83, H. 33) Imam Tirmidzi Berkata: “Hadis ini Hasan Shahih”.
Lidwa Pustaka Software, Kitab 9 Imam Hadits, Hadits Sunan Abu Daud No.76, Kitab
Thaharah, Bab Wudhu dengan air laut.
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dapat dimanfaatkan secara maksimal, serta efisien dan dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat. Dengan cara memaksimalkan peran para
nelayan, dan menghimbau para nelayan untuk memanfaatkan hewanhewan yang ada di lautan dengan cara yang tidak merusak lingkungan,
agar eksistensi tetap terjaga.
Kesemua bidang entrepreneurship di atas merupakan bidang-bidang
yang bisa dilakukan oleh mahaisswa sebagai pribadi yang mandiri guna
mencapai kesuksesan hidup di dunia. Melalui kewirausahaan, manusia
akan bisa menjadi manusia yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia
dan akhirat. Islam selalu memperhatikan keseimbangan antara berbagai
aspek yang meliputi: keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ilmu
dan amal, antara urusan hubungan dengan Allah dan sesama manusia,
antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat
dalam ajaran Islam harus menjadi perhatian. Rasul diutus Allah untuk
mengajar dan mendidik manusia agar mereka dapat meraih kebahagiaan
di kedua alam tersebut. Implikasinya pendidikan harus senantiasa
diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satunya
yaitu pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. Hal ini senada dengan
dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Qashas ayat 77 di bawah ini259:

َ ْ ُّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٰ ْ َ َّ ُ ْ َ ٰ ٰ َ ه
َ
َو ْابت ِغ ِفيمآْ اتىك اّٰلل الدار الا ِخرة ولا تنس ن ِصيبك ِمن الدنَيا
َ َ َّ ه
َْ
َ َ َ ْ َْ ََ َ َْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ه
ْ
ۗان اّٰلل لا
ِ واح ِسن كمآْ احسن اّٰلل ِالهك ولا تب ِغ الفساد ِفى الار ِض
َُيح ُّب ْال ُم ْفسد ْين
ِ
ِ ِ
Artinya; Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah
dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan
bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah

Arief Hidayat Efendi, Al- Islam Studi Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tarbawi), (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), hlm. 58.
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kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai
orang yang berbuat kerusakan.
B.

Penelitian yang Relevan
Masalah entrepreneurship mahasiswa sudah sering ditulis baik dalam

bentuk buku, jurnal maupun berupa penelitian. Bahwa ada kesamaan, yaitu
sama-sama

membahas

entrepreneurship

mahasiswa,

sedangkan

perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah:
1.

Ratna Lubis Nugroho, 2016, dalam Disertasi berjudul Pendidikan
Entrepreneurship di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Institut
Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas
Kristen Maranatha dan Institut Manajemen Telkom di Bandung) 260.
Perbedaan dengan peneliti adalah bahwa peneliti mengkaji tentang
model pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa yang
dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri
Sumatera Barat. Sedangkan Ratna Lubis Nugroho meneliti tentang
bagaimana pelaksanaan pendidikan entrepreneurship di empat
institusi di kota Bandung.

2.

Susilaningsih, 2012, dalam Disertasi berjudul Konstruksi Model
Program

Pendidikan

Kewirausahaan

di

Perguruan

Tinggi:

Pendekatan Sequential Exploratory Mixed Research Design Berbasis
Multi Kasus261. Perbedaan dengan peneliti adalah dalam hal faktorfaktor pemicu keberhasilan program kewirausahaan pada perguruan
tinggi yang ditelitinya yaitu meliputi komitmen perguruan tinggi, iklim
kewirausahaan,

sarana

prasarana

dan

kegiatan

pendukung,

sementara dalam penelitian peneliti, faktor pemicu pengembangan

Ratna Lubis Nugroho, “Pendidikan Entrepreneurship di Perguruan Tinggi”, (Disertasi,
Program Pascasarjana Telkom University, 2016).
261 Susilaningsih, “Konstruksi Model Program Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan
Tinggi: Pendekatan Sequential Exploratory Mixed Research Design Berbasis Multi Kasus”,
(Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, 2012).
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entrepreneurship mahasiswa yang dikaji adalah faktor pimpinan
perguruan tinggi.
3.

Yan Chen, 2014, dalam Disertasi berjudul “Toward A Search
Perspective on Entrepreneurship: A Dissertation in: Entrepreneurship
and Innovation”262. Perbedaannya dengan peneliti adalah disertasi ini
meneliti

tentang perilaku

perusahaan untuk mengembangkan

perspektif tentang kewirausahaan dan menyelidiki bagaimana
pengalokasian sumber daya untuk mempengaruhi kinerja usaha baru.
Artinya lokasi penelitian dalam disertasi Yan Chen ini adalah
perusahaan, sementara peneliti meneliti perguruan tinggi/universitas.
Namun

sama-sama

membahas

tentang

pengembangan

entrepreneurship.
4.

Michael Lorz, 2011, dalam Disertasi berjudul “The Impact of
Entrepreneurship

Education

on

Entrepreneurial

Intention”263.

Perbedaan dengan peneliti adalah studi disertasi ini bertujuan untuk
melihat

kontribusi

pendidikan

kewirausahaan

pada

niat

kewirausahaan. Sementara dalam disertasi peneliti, peneliti mengkaji
tentang

manajemen

pimpinan

perguruan

tinggi

dalam

mengembangkan entrepreneurship mahasiswa dalam empat program
pengembangan kewirausahaan mahasiswa menurut Ditjen Dikti
Kemenristekdikti tahun 2017.
5.

Mihaela Diaconu dan Amalia Dutu, 2015, dalam Jurnal Internasional
berjudul “The Role of the Modern University in Supporting the
Entrepreneurial Ecosystem264. Perbedaan dengan peneliti adalah
Mihaela mengkaji tentang pendidikan dan budaya bisnis, motivasi
untuk keterlibatan staf akademik dan mahasiswa dalam kegiatan

262

Yan Chen, Toward a Search Perspective on Entrepreneurship, (Disertasi, B.E., South
China University of Technology, 2014).
263 Michael Lorz, the Impact of Entrepreenurship Education on Entrepreenurial Intention,
(Disertasi, University of St. Gallen, School Management, 2011).
264 Michaela Diaconu dan Amalia Dutu,”The Role of The Modern University in Supporting
the Entrepreneurial Ecosystem”: dalam European Journal Of Interdisciplinery Studies, Vol.
7, Issue 1, Tahun 2015.
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wirausaha yang selanjutnya dikaitkan dengan pembangunan ekonomi
dan ekosistem wirausaha di perguruan tinggi yang ditelitinya.
Sedangkan dalam penelitian peneliti ini, peneliti hanya mengkaji
tentang

model

pengembangan

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi di
Perguruan Tinggi Negeri Sumatera Barat, belum merambah ke efek
lanjutannya yaitu kemajuan pembangunan ekonomi dan bagaimana
menyisipkan lulusan ke pasar kerja sebagaimana yang diteliti Mihaela.
6.

Daniela Maresch et al, 2016, dalam Jurnal Internasional berjudul the
Impact of Entrepreneurship Education on the Entrepreneurial Intention
of Students in Science and Engineering Versus Business Studies
University Programs265. Perbedaan dengan peneli adalah bahwa
Daniela Maresch et al mengkaji tentang dampak pendidikan
kewirausahaan terhadap niat wirausaha mahasiswa program studi
Sains dan Teknik versus Program Studi Bisnis pada universitas
Austrian.

Sementara

tujuan

penelitian

peneliti

bukanlah

mengkomparatifkan minat wirausaha mahasiswa antar program studi,
namun melihat manajemen pimpinan perguruan tinggi dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa.
7.

Sorin-George Toma, et al, 2014, dalam Jurnal Internasional berjudul
“Economic

Development

and

Entrepreneurship266”.

Perbedaan

dengan peneliti adalah Sorin-George Toma et al mengkaji tentang
peran kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi dan beberapa
faktor utama yang terlibat dalam kaitan antara kewirausahaan dan
pembangunan ekonomi. Sementara peneliti melihat manajemen
pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa, belum kepada perkembangan ekonominya.
Daniela Maresch et al, “the Impact of Entrepreenurship Education on the
Entrepreneurial Intention of Students in Science and Engineering Versus Business Studies
University Programs”, dalam Technological Forecasting & Social Change, Vol. 104, Tahun
2016.
266 Sorin-George Toma et al, Economic Development and Entrepreneurship, dalam
Procedia Economics and Finance, Vol. 8, Tahun 2014.
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8.

Febriyanto,
Peningkatan
Tinggi”267.

2015,

dalam

Jurnal

Kewirausahaan
Perbedaan

Bagi

dengan

Nasional

berjudul

Mahasiswa
peneliti

“Strategi

di

Pendidikan

adalah

Febiyanto

menggunakan teori kuliah tamu dan kunjungan studi sebagai strategi
peningkatan kewirausahaan mahasiswa di Lampung Timur. Namun
peneliti dalam disertasi ini menggunakan program pengembangan
kewirausahaan hasil revitalisasi ditjen dikti kemenristekdikti 2017
sebagai program-program pada universitas dalam pengembangan
kewirausahaan mahasiswa di Sumatera Barat.
Jika disajikan dalam suatu bentuk pemetaan, maka persamaan dan
perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya dalam
penelitian relevan pada disertasi peneliti ini dapat dilihat pada tabel 2.4
berikut:
Tabel 2.4: Persamaan dan Perbedaan Peneliti dengan Penelitian
Relevan
No Judul Penelitian
Persamaan
Perbedaan
1
Ratna Lubis Nugroho,
Sama-sama
Ratna Lubis
2016 “Pendidikan
meneliti tentang
Nugroho meneliti
Entrepreneurship di
pengembangan
tentang kurikulum
entrepreneurship
Perguruan Tinggi
kewirausahaan di
(Studi Kasus di Institut mahasiswa di
tiga PT, sedangkan
Teknologi Bandung,
perguruan tinggi.
peneliti melakukan
Universitas Pendidikan
penelitian terkait
Indonesia, Universitas
model
Kristen Maranatha dan
pengembangan
Institut Manajemen
manajemen
entrepreneurship
Telkom di Bandung)”.
mahasiswa UNP.
2
Susilaningsih, 2012,
Sama-sama
Susilaningsih
“Konstruksi Model
meneliti tentang
meneliti tentang
Program Pendidikan
pengembangan
Konstruksi Model
Kewirausahaan di
entrepreneurship
Program Pendidikan
Perguruan Tinggi:
mahasiswa di
Kewirausahaan di
Pendekatan
perguruan tinggi.
Perguruan Tinggi,
Sequential Exploratory
sedangkan peneliti
Mixed Research
melakukan
penelitian terkait
Febriyanto, “Strategi Peningkatan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa di Pendidkan
Tinggi” dalam Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol. 1, No. 1, Januari 2015.
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Design Berbasis Multi
Kasus”.

3

Yan Chen, 2014,
“Toward A Search
Perspective on
Entrepreneurship: A
Dissertation in:
Entrepreneurship and
Innovation”.

4

Michael Lorz, 2011,
“The Impact of
Entrepreneurship
Education on
Entrepreneurial
Intention

model
pengembangan
manajemen
entrepreneurship
mahasiswa UNP.
Sama-sama
Yan Chen meneliti
membahas tentang tentang perilaku
pengembangan
perusahaan untuk
entrepreneurship.
mengembangkan
perspektif tentang
kewirausahaan dan
menyelidiki
bagaimana
pengalokasian
sumber daya untuk
mempengaruhi
kinerja usaha baru.
Artinya lokasi
penelitian dalam
disertasi Yan Chen
ini adalah
perusahaan,
sementara peneliti
meneliti perguruan
tinggi/universitas.
Sama-sama
Michael Lorz
membahas tentang melihat kontribusi
pengembangan
pendidikan
entrepreneurship.
kewirausahaan
pada niat
kewirausahaan.
Sementara dalam
disertasi peneliti,
peneliti mengkaji
tentang model
pengembangan
manajemen
entrepreneurship
mahasiswa dalam
empat program
pengembangan
kewirausahaan
mahasiswa menurut
Ditjen Dikti
Kemenristekdikti
tahun 2017.
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5

Mihaela Diaconu dan
Amalia Dutu, 2015,
“The Role of the
Modern University in
Supporting the
Entrepreneurial
Ecosystem.

6

Daniela Maresch et al,
2016, “the Impact of
Entrepreneurship
Education on the
Entrepreneurial
Intention of Students in
Science and

Sama-sama
membahas tentang
pengembangan
entrepreneurship.

Perbedaan dengan
peneliti adalah
Mihaela mengkaji
tentang pendidikan
dan budaya bisnis,
motivasi untuk
keterlibatan staf
akademik dan
mahasiswa dalam
kegiatan wirausaha
yang selanjutnya
dikaitkan dengan
pembangunan
ekonomi dan
ekosistem
wirausaha di
perguruan tinggi
yang ditelitinya.
Sedangkan dalam
penelitian peneliti
ini, peneliti hanya
mengkaji tentang
model
pengembangan
manajemen
entrepreneurship
mahasiswa yang
dilakukan oleh
pimpinan UNP,
belum merambah ke
efek lanjutannya
yaitu kemajuan
pembangunan
ekonomi dan
bagaimana
menyisipkan lulusan
ke pasar kerja
sebagaimana yang
diteliti Mihaela.
Sama-sama
Perbedaan dengan
membahas tentang peneli adalah
pengembangan
bahwa Daniela
entrepreneurship.
Maresch et al
mengkaji tentang
dampak pendidikan
kewirausahaan
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Engineering Versus
Business Studies
University Programs”

7

8

terhadap niat
wirausaha
mahasiswa program
studi Sains dan
Teknik versus
Program Studi
Bisnis pada
universitas Austrian.
Sementara tujuan
penelitian peneliti
bukanlah
mengkomparatifkan
minat wirausaha
mahasiswa antar
program studi,
namun melihat
model
pengembangan
manajemen
entrepreneurship
mahasiswa.
Sorin-George Toma, et Sama-sama
Sorin-George Toma
al, 2014, “Economic
membahas tentang et al mengkaji
Development and
pengembangan
tentang peran
Entrepreneurship.
entrepreneurship.
kewirausahaan
dalam
pembangunan
ekonomi dan
beberapa faktor
utama yang terlibat
dalam kaitan antara
kewirausahaan dan
pembangunan
ekonomi.
Sementara peneliti
melihat model
pengembangan
manajemen
entrepreneurship
mahasiswa, belum
kepada
perkembangan
ekonominya.
Febriyanto, 2015,
Sama-sama
Febiyanto
“Strategi Peningkatan
membahas tentang menggunakan teori
Kewirausahaan Bagi
kuliah tamu dan
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Mahasiswa di
Pendidikan Tinggi

pengembangan
entrepreneurship.

kunjungan studi
sebagai strategi
peningkatan
kewirausahaan
mahasiswa di
Lampung Timur.
Namun peneliti
dalam disertasi ini
menggunakan
program
pengembangan
kewirausahaan hasil
revitalisasi ditjen
dikti
kemenristekdikti
2017 sebagai
program-program
pada universitas
dalam
pengembangan
kewirausahaan
mahasiswa di UNP
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.

Pendekatan Penelitian
Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk
memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis dalam
mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian Manajemen Pimpinan
Perguruan Tinggi dalam Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa
pada Perguruan Tinggi Negeri Sumatera Barat studi di Universitas Negeri
Padang ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell memaknai
penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mengekplorasi dan
memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau
kemanusiaan dengan melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan
pertanyaan dan prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari
partisipan268. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak
kualitatif. Menurut Creswell (2012) dalam Mukhtar bahwa karakter utama
dalam penelitian kualitatif adalah: pertama: penelusuran masalah dan
pengembangannya sacara detail terpusat pada satu fenomena tertentu.
Kedua, teori dan peraturan yang digunakan menjadi sandaran dalam
merumuskan

masalah.

Ketiga,

dalam

merumuskan

masalah

dan

pertanyaan penelitian serta tercapainya tujuan penelitian secara umum,
ditentukan oleh pengalaman langsung peneliti berpartisipasi dalam sosial
setting pada studi pendahuluan “grand tour” hingga proses penelitian yang
dilaksanakan. Keempat, pengumpulan data bertolak pilihan kata yang
sederhana. Kelima, analisis data yang dideskripsikan dan tema-tema yang
ditampilkan dalam analisis diinterpretasikan menjadi makna dan Keenam,
penelusuran laporan penelitian baik menyangkut struktur dan berbagai

268Creswell,

Jhon W, Terjemahan Achmad Fawaid, Research Design: Pendekatan
Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 4.
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bentuk penyajian data sangat fleksibel dan ditentukan oleh refleksi
subjektivitas peneliti269.
Selain itu, berdasarkan Worlds Economic Forum disebutkan bahwa
teknik evaluasi entrepreneurship dapat dilakukan secara kuantitatif dan
kualitatif. Teknik kualitatif digunakan untuk mengukur hal-hal yang sulit
diukur seperti perubahan perilaku, persepsi dan

minat terhadap

entrepreneurship270. Ditambahkan Ratna L. Nugroho bahwa pemilihan
pendekatan kualitatif untuk penelitian entrepreneurship karena dengan
penelitian kualitatif peneliti dapat menggunakan langkah-langkah penelitian
yang bersifat non-linear, artinya penelitian ini langkah-langkahnya fleksibel,
bisa kembali ke langkah awal jika dirasa perlu atau langsung ke tahap yang
lebih jauh bila sudah mencukupi, dan peneliti tidak bermaksud membuat
pengakuan bahwa responden penelitian ini akan menjadi representasi atas
seluruh populasi (yaitu seluruh civitas akademika Universitas Negeri
Padang). Peneliti berpandangan bahwa realita tidak akan pernah dapat
dipahami secara penuh, hanya dapat kira-kira. Oleh karena itu, peneliti
mengandalkan diri pada investigasi pola berulang untuk mampu
menangkap atau memahami realita sebanyak mungkin271.
Sejalan dengan definisi Creswell di atas, Lexy J. Moleong juga
menyatakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah272. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa pendekatan kualitatif dalam disertasi ini merupakan metode-metode

269

Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Dekriptif Kualitatif, (Jakarta Selatan: Referensi GP
Press Group, 2013), hlm. 84-85.
270World Economic Forum, Educating the next Wave of Entrepreneurs: Unlocking
entrepreneurial capabilities to meet the global challenges of the 21st Century, (Switzerland:
World Economic Forum, 2009), p. 65.
271 Ratna L. Nugroho, Op Cit, hlm. 23.
272Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi (Bandung: PT. Remada
Rosdakarya, 2011), hlm. 6
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untuk mengeksplorasi dan memahami makna dengan cara mengandalkan
diri pada investigasi pola berulang untuk mampu menangkap atau
memahami realita sebanyak mungkin guna memperoleh representasi data
yang sebenarnya.
Prosedur kualitatif menurut Creswell menunjukkan pendekatan yang
berbeda untuk penyelidikan ilmiah daripada metode penelitian kuantitatif.
penelitian kualitatif menggunakan asumsi-asumsi filosofis yang berbeda,
strategi penyelidikan dan metode pengumpulan data, analisis dan
interpretasi. Meskipun proses serupa, prosedur kualitatif mengandalkan
data teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data
dan menarik pada strategi yang beragam penyelidikan273. Peneliti
membangun suatu komplek gambaran holistik meneliti kata-kata, laporanlaporan, merinci pandangan dari penutur asli dan melakukan studi di suatu
pengaturan yang alami274. Sehingga melalui pendekatan kualitatif ini,
diharapkan terangkat gambaran mengenai kualitas, realitas sosial dan
persepsi sasaran dari Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi dalam
Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa pada Perguruan Tinggi
Negeri Sumatera Barat studi pada Universitas Negeri Padang.
Kajian disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripstif
(naturalistik) dengan jenis metode studi kasus. Metode studi kasus adalah
suatu bentuk penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, untuk
menyelidiki proses dan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman
mendalam seorang individu, kelompok, atau situasi275. Dalam pendekatan
kualitatif, terdapat delapan metode yaitu: 1) action research; 2) case study
research; 3) ethnography; 4) grounded theory; 5) semiotics; 6) discourse
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Creswell, John W., Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods
Approaches (Singapore: SAGE Publication Asia-Pacific Pte. Ltd), p. 232.
274 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,
2013), hlm. 24.
275 Lodico, Marguerite G et al., Methods in Educational Research: from Theory to Practice
(San Francisco: Jossey-Bass, 2010), p. 156.
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analysis; 7) hermeneutics; dan 8) narrative and metaphor276. Metode studi
kasus yaitu pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi
kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam
sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail
dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi majemuk dan
melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Dalam studi kasus ini, peneliti
menyelidiki secara cermat suatu strategi, program, kebijakan, peristiwa,
aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh
waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap
dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan
waktu yang telah ditentukan.277
Dalam penelitian entrepreneurship, harus memenuhi tujuh ciri-ciri,
yaitu:
1)

Less physic envy

2)

Fewer theoretical models, more empirical models

3)

Less concern with sophisticated statistics

4)

More field research

5)

More longitudinal studies

6)

Dedicated researchers

7)

Original field-derived data banks

8)

Less obsession with scientific revolutions278.
Penulis mengawali langkah penelitian dengan mengidentifikasi

masalah seperti yang telah dicantumkan pada latar belakang masalah,
kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan
masalah penelitian diantaranya literatur serta model manajemen pimpinan
perguruan tinggi dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa
pada

Universitas

276Myers,

Negeri

Padang.

Kemudian

menyusun

alternatif

Michael D, Qualitative Research in Business & Management: 2nd Edition
(Singapore: SAGE Publication Asia-Pasific Pte Ltd, 2009), p. 8.
277Creswell, John W, Op. Cit, hlm. 20.
278Helle Neegaard dan John Parm Ulhoi, Handbook of Qualitative Research Methods in
Entrepreneurship (USA: Edward Elgar, 2007), p. 41.
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pembahasan

sesuai dengan data

yang dikumpulkan,

selanjutnya

menentukan kriteria solusi yang akan diberikan sesuai dengan masalah
yang ditemukan, setelah itu, melakukan analisis timbal balik antara data
yang ditemukan di lapangan dengan teori yang dibangun (sesuai atau tidak
sesuai), selanjutnya merumuskan hasil penelitian dan mengambil
keputusan untuk dianalisis serta mengurai dan mendeskripsikannya secara
lebih mendalam.
B.

Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

1.

Situasi Sosial
Situasi sosial adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan untuk

melakukan penelitian. Karena penelitiannya adalah riset sosial atau
lingkungan manusia atau budaya, maka dinamakan dengan situasi sosial.
Situasi sosial secara langsung mengarahkan seorang peneliti seperti
layaknya peneliti berada dalam sebuah rumah, ini dimaksudkan agar
peneliti benar-benar fokus pada situasi di dalam rumah yang diteliti.279
Betapa pentingnya untuk memeriksa situasi sosial yang kompleks secara
mendalam dan fokus. Menurut Marguerite G Lodico et. al., bahwa situasi
sosial adalah salah satu karakteristik penelitian kualitatif. Karakteristik
penelitian kualitatif adalah: (1) Studi dilakukan dalam pengaturan
naturalistik,

(2)

Peneliti

mengajukan

pertanyaan

penelitian

untuk

mengeksplorasi, menafsirkan, atau memahami konteks sosial, (3) Peserta
biasanya dipilih melalui metode non-random berdasarkan apakah individu
memiliki informasi penting mengenai hal yang diteliti atau tidak, (4) Teknik
pengumpulan data melibatkan metode seperti observasi dan wawancara
yang membuat peneliti memiliki ikatan lebih erat dengan narasumber, (5)
Peneliti cenderung mengambil peran interaktif di mana peneliti mengenal
peserta dan konteks sosial tempat mereka tinggal, (6) Hipotesis terbentuk
setelah peneliti berhasil mengumpulkan dan menganalisisnya dan (7) hasil
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Mukhtar. Op. Cit. hlm. 88.
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penelitian disajikan dalam bentuk narasi (menggunakan kata-kata dan
bukan angka)280.
Situasi sosial pada kajian ilmiah disertasi ini terkonteks kepada
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Sumatera Barat. Di bawah ini
adalah Tabel daftar PTN di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:
Tabel 3.1 Daftar Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Barat.281
No.

PTN

Akreditasi

1.

Universitas Andalas (UNAND)
Universitas Negeri Padang
(UNP)
UIN Imam Bonjol
Politeknik Negeri Padang
Politeknik Pertanian Negeri
Payakumbuh
IAIN Batusangkar
IAIN Bukittingi
ISI Padang Panjang

A
A

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Provinsi
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Sumatera Barat

B
B
B

Sumatera Barat
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Sumatera Barat

B
B
B

Pada tahap awal, peneliti berperan sebagai peserta pasif. Setelah
peneliti diterima baik oleh aktor-aktor di Universitas Negeri Padang
tersebut, secara bertahap peneliti mulai diterima sebagai orang dalam
sehingga peneliti dapat berperan secara aktif. Pada tahap awal peneliti
tidak melakukan interaksi dengan aktor-aktor tetapi hanya mengamati apa
dan bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan akademik dan
kegiatan yang berhubungan dengan entrepreneursip mahasiswa dan
lainnya. Setelah diterima, barulah peneliti ikut melakukan beberapa
kegiatan yang dilakukan oleh aktor. Selanjutnya peneliti melakukan
observasi dan wawancara dengan orang yang dianggap memiliki informasi
yang relevan dengan masalah penelitian ini, yaitu Rektor UNP, Wakil Rektor
III yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni UNP, kepala UPT
Pengembangan

280

Karir

dan

Kewirausahaaan

UNP,

Koordinator

Lodico, Marguerite G et al, Op Cit, p. 143

281https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_di_Kota_Padang

dan
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_negeri_di_Indonesia. Diakses pada
tanggal 18 Januari 2019.
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Kewirausahaan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP,
Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Ketua Umum Unit
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP, Ketua Umum Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT), Ketua Umum
Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UNP dan mahasiswa UNP baik yang saat
ini masih aktif sebagai mahasiswa ataupun yang sudah menjadi alumni
UNP terutama yang pernah mendapatkan modal kerja dari program yang
dibuat oleh UNP sendiri ataupun pusat (Kemenristekdikti). Selanjutnya data
yang didapat dikumpulkan dari dokumen dan catatan seperti interuksi,
laporan, keputusan-keputusan dan dokumen lainnya.
Pertimbangan menetapkan situasi sosial yaitu peneliti bukan bagian
dari situasi sosial yang diteliti, situasi sosial dapat didatangi kapanpun oleh
peneliti untuk mendapatkan informasi melalui purposive sampling data dan
proses elaborasi data. Situasi sosial memiliki informasi atau data yang
sesuai dengan judul dan masalah peneliti yang mungkin dapat
dikumpulkan. Unsur purposive sampling diambil berdasarkan kebutuhan
dengan pertimbangan standar manajemen pimpinan perguruan tinggi
dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa. Dipilihnya tempat
atau setting di Universitas Negeri Padang sebagai lokasi penelitian tentunya
mempunyai beberapa pertimbangan dan alasan. Pertimbangan dan alasan
tersebut yaitu:
1.

Telah terlaksananya manajemen pimpinan perguruan tinggi dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa pada UNP yang
ditandai dari banyaknya kegiatan dan program entrepreneurship yang
dijalankan mulai dari tataran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM),
universitas dan nasional (pusat).

2.

Berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi kerja peneliti.

3.

Permasalahan yang ada pada penelitian ini belum diteliti oleh peneliti
sebelumnya.

130

4.

Ketersediaan akses data untuk penelitian yang berjudul manajemen
pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa di PTN Sumatera Barat.

2.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang

ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau dikenal
dengan informan.282 Dinamakan subjek penelitian karena dalam proses
penelitian kualitatif, penelitiannya dilakukan secara terpusat pada sudut
pandang orang yang diteliti. Subjek adalah mereka yang telah ditetapkan
atau mereka yang dimintai informasi secara bergulir dan bergilir sehingga
data membesar dan meluas hingga sampai titik jenuh data. Di dalam
sebuah

penelitian,

subjek

penelitian

merupakan

sesuatu

yang

kedudukannya sangat sentral, berada dan diamati oleh peneliti. Di bawah
ini akan disebutkan sampel penelitian sesuai kebutuhan penelitian ini
dengan pertimbangan Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi dalam
Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa pada PTN Sumatera Barat
yaitu:
Tabel 3.2 : Daftar Nama Perguruan Tinggi Negeri
sebagai Sampel Penelitian
No
Perguruan Tinggi
Akreditasi
Universitas
Negeri
Padang
(UNP)
A
1
Tabel 3.2 menunjukan nama universitas sebagai sampel penelitian
dengan program-program entrepreneurship mahasiswa yang sudah
berjalan dan berkembang, yaitu UNP. Adapun pertimbangan menetapkan
informan (subjek penelitian) ini adalah mereka yang relatif paham tentang
masalah dan penelitian yang akan dilakukan, mereka yang mengerti
tentang situasi sosial yang menjadi lokasi penelitian, mereka mau berbagi
informasi ilmu dan pengetahuan, mereka juga yang bertanggung jawab atas
kebenaran informasi yang diberikan kepada peneliti dalam penelitian ini.

282
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Subjek penelitian pada UNP dalam penelitian ini adalah: Rektor, Wakil
Rektor III yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni UNP,
kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP, Koordinator
Kewirausahaan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP,
Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Ketua Umum Unit
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP, Ketua Umum Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT), Ketua Umum
Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UNP dan mahasiswa UNP baik yang saat
ini masih aktif sebagai mahasiswa ataupun yang sudah menjadi alumni
UNP terutama yang pernah mendapatkan modal kerja atau supporting dana
dari program yang dibuat oleh UNP maupun pusat (Kemenristekdikti).
Sedangkan yang menjadi instrumen kunci (Key Informan) dalam penelitian
ini

adalah

Rektor

UNP.

Hal

itu

karena

Rektor

adalah

pucuk

pimpinan/pimpinan utama/orang nomor satu yang mengelola perguruan
tinggi yang dipimpinnya dan pastinya mengetahui semua situasi sosial
dalam universitasnya.
Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik snowball
sampling atau teknik bola salju yang awalnya kecil kemudian menggelinding
menjadi besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono yang mengatakan
bahwa snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data,
yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Informan
berikutnya berlanjut kepada Wakil Rektor III UNP yang membidangi bagian
kemahasiswaan UNP. Kemudian berlanjut pada informan berikutnya yaitu
Kepala

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

Pengembangan

Karir

dan

Kewirausahaan (PKK) UNP yang peneliti anggap juga sangat mengetahui
dan memahami tentang pengembangan entrepreneurship mahasiswa
UNP. Informan selanjutnya adalah Koordinator Kewirausahaan UPT
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP, Dosen pengampu mata
kuliah kewirausahaan, Ketua Umum (Ketum) Unit Kegiatan Mahasiswa
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP (UKPKK). Informan
selanjutnya adalah Ketua Umum (Ketum) Himpunan Pengusaha Muda
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Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT), selanjutnya Ketua Umum (Ketum)
Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UNP dan yang terakhir adalah mahasiswa
UNP yang saat ini aktif sebagai mahasiswa terutama yang nantinya akan
peneliti ambil adalah yang menjadi peserta PMW, KBMI dan EXPO KMI
UNP. Sedangkan alumni UNP yang nantinya akan peneliti ambil sebagai
sumber data adalah yang punya usaha di sekitaran kota Padang yang juga
sebelumnya menjadi peserta program kewirausahaan UNP.
Semua informan tersebut adalah pihak yang memiliki ikatan dinas dan
masih berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan pengembangan
kewirausahaan

di

Universitas

Negeri

Padang

sehingga

peneliti

menganggap informan yang peneliti pilih bisa memberikan informasi yang
benar. Sebelum peneliti turun ke lapangan, peneliti belum mengenali semua
informan tersebut sebelumnya, sehingga peneliti yakin penelitian ini bisa
berjalan secara objektif.
C.

Jenis dan Sumber Data

1.

Jenis Data
Ada dua jenis data dalam disertasi ini yaitu:

a.

Data Primer
Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti,

umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan diperoleh dari
tangan pertama atau subjek (informan) melalui proses wawancara283. Data
primer pada umumnya dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah
informasi

tentang

manajemen

pimpinan

perguruan

tinggi

dalam

mengembangkan entrepreneurship mahasiswa yaitu bersumber dari Rektor
UNP, Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan dan alumni UNP, kepala
UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaaan UNP, Koordinator
Kewirausahaan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP,
Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Ketua Umum Unit

283
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Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNP, Ketua Umum Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI) PT UNP, Ketua
Umum (Ketum) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UNP dan Mahasiswa UNP
yang saat ini menjadi peserta PMW, KBMI dan EXPO KMI UNP serta alumni
UNP yang memiliki usaha di sekitaran kota Padang yang dulunya juga
peserta program kewirausahaan mahasiswa UNP.
b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan

dan dianalisis secara tersendiri baik sebelum ataupun setelah data primer
didapatkan284.

Adapun data sekunder yang peneliti inginkan adalah

pertama bentuk program dan kegiatan entrepreneurship yang sudah
dilakukan mulai dari tataran mahasiswa (UKM) dan UNP, Kedua sejarah
UNP, ketiga data geografis UNP, keempat struktur organisasi UNP, kelima
struktur organisasi UPT PKK UNP, keenam struktur organisasi UPKK UNP,
ketujuh struktur organisasi HIPMI PT UNP dan KOPMA UNP, kedelapan
sarana dan prasarana yang ada di UNP dalam pengembangan
entrepreneursip mahasiswa, kesembilan visi misi UNP dan kesepuluh visi
misi UPT PKK UNP.
2.

Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun

yang menjadi sumber data untuk mendapatkan informasi penelitian adalah:
a.

Sumber data yang diperoleh dari informan (manusia) yaitu Rektor,
Wakil

Rektor

III,

Kepala

UPT

Pengembangan

Karir

dan

Kewirausahaan, Koordinator Kewirausahaan UPT Pengembangan
Karir dan Kewirausahaan UNP, Dosen pengampu mata kuliah
kewirausahaan, Ketua Umum UKM Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan, Ketua Umum HIPMI PT UNP, Ketua Umum Koperasi
Mahasiswa (KOPMA) UNP dan mahasiswa UNP yang saat ini aktif
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sebagai mahasiswa terutama yang menjadi peserta PMW, KBMI dan
EXPO KMI UNP serta alumni UNP yang memiliki usaha di sekitaran
kota Padang dengan latar belakang dulunya menjadi peserta program
kewirausahaan UNP.
b.

Sumber data berupa jenis program dan karakteristik umum setiap
program entrepreneurship mahasiswa UNP oleh UPT PKK dan tiga
UKM yang bergerak di bidang Kewirausahaan yang ada di UNP serta
dari mahasiswa peserta program kewirausahaan UNP dan alumni
UNP yang mempunyai usaha di sekitaran kota Padang.

c.

Sumber data berupa dokumen, yaitu semua dokumen yang berkaitan
dengan penelitian, berupa arsip, dokumen resmi, brosur, program
UPT Kewirausahaan, program UKM Kewirausahaan, program
pimpinan perguruan tinggi, arsip tahunan data mahasiswa beserta
bidang entrepreneurship yang dilakukan, dan dokumen lainnya yang
ada di UNP yang berkenaan dengan manajemen pimpinan perguruan
tinggi dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa.

3.

Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti sendiri

sebagai key instrument. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono yang
mengatakan bahwa “the researcher is the key instrument”. Kemudian
instrumen pendukung yang dipakai yaitu pedoman wawancara, pedoman
observasi, buku catatan lapangan, kamera dan Hand Phone (HP).
Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan dalam melakukan
proses wawancara mendalam dengan informan supaya proses wawancara
menjadi lebih terarah. Pedoman observasi dipakai sebagai panduan dalam
melakukan observasi supaya tidak ada objek observasi penting yang
terlewatkan selama penelitian. Buku catatan lapangan digunakan untuk
mencatat hal-hal penting yang ditemukan selama penelitian. Kamera
digunakan untuk mengambil video selama wawancara berlangsung.
Kamera juga digunakan untuk mengambil video dan gambar yang dianggap
penting untuk bisa dijadikan data pendukung. Selain kamera, juga
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digunakan HP untuk merekam proses wawancara guna menghindari jika
sewaktu-waktu kamera tidak bisa merekam proses wawancara sampai
selesai.
D.

Teknik Pengumpulan Data
Data artinya sesuatu yang diketahui, diartikan sebagai informasi yang

diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris. Wujudnya
berupa ungkapan kata-kata. Data juga merupakan kekuatan inti dari Case
Study Research (CSR)285. Namun menurut Donald Ary et. al., bahwa
menafsirkan data kualitatif itu sulit karena tidak ada aturan yang ditetapkan
yang harus diikuti. Kualitas interpretasi data tergantung pada latar
belakang, perspektif, pengetahuan dan orientasi teoretis dari peneliti dan
keterampilan intelektual yang dibawa peneliti saat penelitian. Tidak seperti
penelitian kuantitatif. Meskipun interpretasi data kualitatif bersifat pribadi
dan hasilnya tanpa aturan yang ditetapkan, maka tidak berarti bahwa
peneliti kualitatif dapat sepenuhnya bergantung pada perasaan pribadi
ketika menafsirkan data. Interpretasi tidak bisa sekadar imajinasi, tetapi
harus didukung oleh data286.
Dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian
kualitatif adalah: 1) Kualitas Instrumen

penelitian dan 2) kualitas

pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan
validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data
berkenaan

dengan

mengumpulkan

data.

ketepatan
Dalam

cara-cara
penelitian

yang

digunakan

untuk

kualitatif,

peneliti

sangat

mengutamakan observasi sebagai teknik pengumpulan data lalu didukung
oleh teknik wawancara dan teknik dokumentasi yang dikumpulkan di
lapangan. Hal itu sebagaimana dinyatakan Donald Ary et. al., bahwa
metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian
kualitatif adalah: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumen atau
285

Woodside, Arch G, Case Study Research: Theory, Methods, Practice (USA: Emerald
Group Publishing Limited, 2010), p. 8.
286 Ary, Donald et al, Introduction to Research in Education (Canada: Wadsworth, 2010),
p. 490.

136

analisis artefak. Artefak mungkin termasuk rekaman audio dan video, foto,
game, karya seni, atau item lainnya yang memberikan wawasan terkait
dengan konteks atau peserta287. Metodenya seperti gambar di bawah ini:
Observasi
D
Wawancara

A
T

Dokumentasi

A

Gambar 3.1 Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif

Penjelasan ketiga teknik pengumpulan data di atas adalah sebagai
berikut:
1.

Observasi
Observasi adalah metode dasar untuk memperoleh data dalam

penelitian kualitatif. Observasi merupakan metode pengumpulan data
utama yang peneliti gunakan guna menjawab rumusan masalah dalam
disertasi ini. Observasi dalam kualitatif berlangsung dalam periode waktu
yang lebih panjang dari pengamatan kuantitatif. Observasi kualitatif
bergantung pada narasi atau kata-kata untuk menggambarkan pengaturan,
perilaku, dan interaksi. Tujuannya adalah untuk memahami interaksi yang
kompleks dalam pengaturan alami. Peneliti kualitatif dapat menjadi peserta
dalam situasi yang diamati atau tidak berpartisipasi sama sekali288.
Observasi yang akan peneliti lakukan dalam disertasi ini adalah
observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk
mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam
pengamatan ini peneliti merekam, mencatat baik dengan mengajukan
sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti289. Alasan

287

Ibid, hlm. 220.
Ibid, hlm. 431.
289 John W Creswel, Op. Cit, hlm. 267.
288
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peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis
perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku
manusia dan evaluasi yaitu mengetahui pengukuran terhadap aspek
tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif ada tiga model, yaitu:
a.

Observasi partisipan yaitu metode pengumpulan data yang digunakan
untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan
pengindraan dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian
responden.

b.

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa
menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau
pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya
dalam mengamati suatu objek.

c.

Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan
secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.
Observasi yang peneliti lakukan di sini adalah observasi partisipan

yaitu dimana peneliti dalam menjalankan penelitian terjun langsung dan
berkecimpung bersama objek penelitian (responden) yang akan diteliti.
Dengan demikian diharapkan bahwa data yang diperoleh nantinya dari
informan lebih sahih terutama yang berkaitan dengan masalah manajemen
pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan panduan
observasi yang disiapkan untuk memudahkan dan membantu peneliti
dalam

memperoleh

data,

panduan

tersebut

dikembangkan

dan

diperbaharui selama peneliti berada dilokasi penelitian. Observasi peneliti
lakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, guna mangamati
secara langsung dan mencatat peristiwa yang terjadi pada Universitas
Negeri Padang.
2.

Interview atau Wawancara
Wawancara adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan

dan dasar untuk memperoleh data kualitatif. Wawancara digunakan untuk
mengumpulkan data dari orang-orang tentang pendapat, keyakinan, dan
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perasaan tentang situasi dengan kata-kata mereka sendiri. Wawancara
dapat memberikan informasi yang tidak bisa diperoleh melalui pengamatan,
atau dapat digunakan untuk memverifikasi pengamatan290. Creswell
menyebutkan bahwa teknik wawancara dalam penelitian kualitatif adalah
peneliti melakukan face to face interview (wawancara berhadap-hadapan)
dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat
dalam focus group interview. Pertanyaan yang dibutuhkan adalah
pertanyaan yang bersifat umum, tidak terstruktur dan bersifat terbuka (open
ended) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para
partisipan.291 Sedangkan menurut Mukhtar, bahwa wawancara itu adalah
teknik memperoleh infomasi

secara langsung melalui permintaan

keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat
memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang
diajukan.292
Peneliti ingin melakukan wawancara di tempat penelitian dengan cara
pengambilan data melalui wawancara/secara lisan langsung dengan
sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone,
teleconference. Jawaban responden peneliti rekam dan rangkum sendiri.
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk
memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini subjek yang
akan diwawancarai adalah Rektor UNP, Wakil Rektor III UNP, Kepala UPT
PKK UNP, Koordinator Kewirausahaan UPT Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan UNP, Dosen Pengampu Mata Kuliah Kewirausahaan,
Ketua Umum UKM Kewirausahaan UNP yaitu UPKK, HIPMI PT UNP dan
KOPMA UNP yang memungkinkan untuk menjawab semua permasalahan
dalam penelitian ini serta mahasiswa UNP yang saat ini aktif dan menjadi
penerima

bantuan

modal

kerja/supporting

dana

dari

program

kewirausahaan yang dibuat oleh UNP ataupun nasional (Kemenristekdikti)

290

Ary, Donald et al, Op Cit, hal. 438.
Creswel, John W, Op. Cit , hal. 267.
292 Mukhtar, Op Cit, hal. 101.
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dan juga alumni UNP yang memiliki usaha sendiri dari hasil program
kewirausahaan yang pernah dijalankan sewaktu menjadi mahasiswa UNP
dahulu.
3.

Dokumentasi
Penelitian kualitatif dapat menggunakan dokumen tertulis atau artefak

lain untuk mendapatkan dan memahami fenomena yang diteliti. Dokumen
dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: (1) catatan publik, (2)
pribadi dokumen, (3) bahan fisik, dan (4) dokumen yang dihasilkan
peneliti293. Dokumentasi ini terutama dilakukan terhadap data sekunder
yang banyak mendukung dan berkaitan dengan data primer. Lexy J.
Moleong menyebutkan bahwa metode dokumentasi adalah setiap bahan
tertulis atau film, transkrip, buku, surat kabar, majalah, peraturan, notulen
rapat, catatan harian, agenda dan sebagainya.294 Dokumentasi yang akan
peneliti ambil yaitu data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari
UNP berupa dokumen yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan
data yang lain. Aktifitas pengumpulan data dilakukan seperti gambar berikut
ini:
1
Menentukan
Tempat
7
Mennyimpa
n Data

2.

Memperoleh
Akses dan
Membangun
Hubungan

3
Sampling
Pursposif

6 Memecahkan
Persoalan
Lapangan

5
Merekam
Informasi

4
Mengumpulka
n Data

Gambar 3.2 Lingkaran Pengumpulan Data Menurut Creswel
293
294

Ary, Donald et al, Op Cit, hlm. 442.
Lexy, J. Moleong, Op. Cit, hlm. 216.

140

Gambar 3.2 mengenai pengumpulan data menurut Creswel adalah
dimulai dengan cara 1. Menentukan tempat penelitian, 2. Memperoleh
akses dan membangun hubungan. 3. Memilih sampling purposif. 4.
Mengumpulkan data. 5. Merekam informasi. 6 Memecahkan persoalan di
lapangan. 7. menyimpan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan teknik observasi partisipatif karena peneliti terlibat dalam
kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Dalam observasi
partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan
apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.
Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (in-depth
interview) dengan informan untuk mendapatkan informasi secara detail dan
lebih mendalam. Melalui wawancara bisa diketahui pendapat-pendapat
para informan dan hal-hal yang mereka rasakan khususnya dalam
manajemen pimpinan UNP dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa UNP.
Studi dokumentasi dalam penelitian ini yaitu pengumpulan informasi
melalui data-data kegiatan entrepreneurship di lingkungan UNP seperti
mulai dari visi dan misi UNP, Visi dan Misi UPT PKK UNP, Visi dan misi
UKM PKK, HIPMI PT dan UKM KOPMA UNP. Serta tidak lupa data-data
yang terkait dengan prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh UNP,
mahasiswa UNP dan alumni UNP terkait dengan kewirausahaan dan
dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung
penelitian ini.
E.

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses dimana peneliti secara sistematis mencari

dan

mengatur

data

untuk

meningkatkan

pemahaman

dan

mempresentasikan apa yang didapat dan dipelajari kepada orang lain.
Semua teknik analisis kualitatif melibatkan upaya untuk memahami
fenomena yang diteliti, mensintesiskan informasi dan menjelaskan
hubungan, berteori tentang bagaimana dan mengapa hubungan tersebut
muncul sebagaimana adanya, dan menghubungkan kembali pengetahuan
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baru dengan apa yang sudah diketahui sebelumnya295. Menurut Mukhtar,
analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan
memadukan sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan secara empiris
menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis
yang selanjutnya siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian296. Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Miles Huberman yaitu
menganalisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung terus
menerus sampai tuntas sampai data yang diperoleh mendalam dan sampai
jenuh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles
dan Huberman (1984) yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data (data
reduction),

penyajian

data

(data

display),

dan

penarikan

kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Dalam mereduksi
data, dipilih data-data yang dianggap penting dan menjadi fokus penelitian
dari semua data yang didapatkan selama penelitian. Kemudian dilakukan
pengelompokkan data sesuai dengan informasi yang sama atau yang
mendekati sama dan saling berhubungan serta saling mendukung untuk
dilanjutkan pada tahap penyajian data (data display). Penyajian data (data
display) dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Datadata tersebut disajikan pada hasil temuan penelitian dan selanjutnya ditarik
kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Adapun tahapannya
adalah sebagai berikut:
1.

Pengumpulan Data
Merupakan tahap pertama analisis data sebelum melakukan reduksi

data. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi,
mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut
ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
Setelah data dikumpulkan, maka keseluruhan data dibaca secara seksama
dan teliti.

295
296

Ary, Donald, Op Cit, p. 480-481
Mukhtar, Op. Cit, hlm. 120.
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2.

Reduksi Data
Dari pengamatan lapangan, dokumentasi dan wawancara ditemukan

data yang sedemikian banyak dan kompleks serta campur aduk, maka
langkah yang perlu diambil adalah mereduksi data. Menurut Mattew B.
Milles dan A. Michael Huberman, reduksi data adalah proses pemillihan,
pemusatan

perhatian

pada

penyederhanaan,

pengabstrakan

dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus
menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.297
3.

Penyajian Data
Alur penting yang ketiga dari kegiatan analisis data penelitian kualitatif

adalah penyajian data. Milles dan Huberman membatasi suatu penyajian
sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data
berupaya untuk menampilkan atau menceritakan data secara transparan.
Teknik penyajian data yang runtun dan sistematis sangat membantu peneliti
dalam menarik kesimpulan dan verifikasi yang memadai terhadap hasil
penelitian298.
4.

Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam pandangan Milles dan Huberman

hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.
Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.
Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,
kekokohannya yakni validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki
adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak
jelas

kebenarannya

dan

kegunaannya.299

Kesimpulan

awal

yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.
297

Milles, Matthew B. & Huberman, A. Michael, Qualitative Data Analysis (California:
SAGE Publication, Inc, 1994), p. 10
298 Ibid, hlm. 11.
299 Ibid, hlm. 18.
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Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh
bukti-bukti

yang

valid

dan

konsisten

saat

peneliti

ke

lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel. Keempat tahapan di atas, jika digambarkan
adalah seperti di bawah ini300:

Gambar 3.3 Komponen Analisis Data menurut Miles and Huberman

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini juga mengikuti
langkah-langkah Jhon W. Creswell dalam artian analisis data penelitian ini
menggunakan analisis data yang dikombinasikan antara Matthew B. Miles
dan Michael Huberman dengan John W. Creswell. Adapun langkahlangkah analisis data John W. Creswell sebagai berikut301:
a.

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini
melibatkan transkrip wawancara, mengetik data lapangan atau
memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang
berbeda tergantung dengan sumber informasi;

b.

Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah informasi yang
diperoleh direfleksikan maknanya secara keseluruhan;

c.

Menganalisis lebih detail dengan mencoding data. Coding merupakan
proses mengolah materi/informasi menjadi segmen tulisan sebelum
memaknai. Tahap ini melibatkan beberapa proses yaitu mengambil
data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses

300

Ibid, hal. 12.
John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed
Methode (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 275-284.
301
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pengumpulan, mengsegmentasi kalimat atau gambar tersebut
kedalam kategori-kategori;
d.

Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang,
kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis;

e.

Deskripsikan tema-tema ini untuk penyajian kembali dalam bentuk
narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah
dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil
analisis;

f.

Interpretasi data yaitu memaknai data yang sudah dikumpulkan di
lokasi penelitian.

F.

Uji Keterpercayaan Data (Trushworthines)
Mendapatkan data yang terpercaya tentunya diperlukan teknik

pengecekan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria
tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif seorang
peneliti menggunakan teknik untuk menguji keabsahan data dengan
berbagai macam cara. Oleh sebab itu untuk menguji keterpercayaan data
dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan
kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Adapun
penjelasannya seperti dibawah ini:
1.

Kredibilitas
Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang

kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian
tersebut. Dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk
mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari
sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat
menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk
meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan,
ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus
negative dan memberchecking. Adapun penjelasan masing-masing strategi
tersebut adalah sebagai berikut:
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a.

Perpanjangan Keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan

penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini,
peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi
terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan302. Dengan
perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini maka akan
memungkinkan kepercayaan data yang dikumpulkan akan benar.
Perpanjangan merupakan upaya untuk mendapatkan data yang
akurat, peneliti dapat meningkatkan kehadiran di lapangan dengan
senantiasa melakukan interaksi dengan subjek penelitian untuk mengetahui
manajemen

pimpinan

perguruan

tinggi

dalam

mengembangkan

entrepreneurship mahasiswa dan menguji informasi yang telah diperoleh.
b.

Meningkatkan Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri atau unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang
sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
Ketekunan pengamatan dilakukan atas pemikiran bahwa dalam suatu
peristiwa, lain waktu hasilnya juga berlainan pula. Dan suatu kejadian harus
dicermati sebagai bagian dari suatu proses dalam rentang waktu yang
cukup panjang. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan
secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut
kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan
sistematis. Dengan meningkatkan katekunan itu, peneliti dapat melakukan
pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau
tidak. Dengan demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka
peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis
tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan
ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil

302Moleong,

Lexy J. , Op Cit, hlm. 327.
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penelitian atau dokumentasi-dokumintasi yang terkait dengan temuan yang
diteliti.
c.

Triangulasi
Merujuk pada pengujian kebenaran data. Tanpa triangulasi data-data

yang di-displaykan tidak ubahnya hanya sebuah laporan sebuah kegiatan
kepanitian dan tentunya tidak bermanfaat. Triangulasi dilakukan secara
berdalam-dalam elaboratif sampai pada titik jenuh data. Triangulasi sebagai
gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji
fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang
berbeda. Triangulasi data dapat dilakukan dengan empat macam cara
yaitu: trianggulasi metode, triangulasi peneliti, triangulasi sumber dan
triangulasi teori.303 Adapun penjelasan desain triangulasi dalam penelitian
sebagai berikut di bawah ini:
1)

Trianggulasi

metode

dilakukan

dengan

cara

membandingkan

informasi atau data dengan cara yang berbeda. Terdapat dua strategi
yaitu: (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian
beberapa teknik pengumpulan data dan (b) pengecekan derajat
kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
2)

Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih
dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data, yaitu dengan
jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan
pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan
pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam
pengumpulan data.

3)

Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan
alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dapat dicapai dengan
jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan

303

Anonim, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi (Jambi, 2017), hlm. 53.
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umum

dengan

apa

yang

dikatakannya

secara

pribadi,

(c)

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d)
membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan (e)
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
4)

Triangulasi teori. Menurut Lincoln dan Guba bahwa fakta tidak dapat
diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Jika
analisis telah menguraikan pola, hubungan dan menyertakan
penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk
mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing. 304
Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan

triangulasi sumber, teknik dan waktu. Menurut (Wiliam Wiersma, 1986)
yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa triangulation is qualitative
of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple
data collection procedures. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai
cara, dan berbagai waktu.
Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh dari Rektor UNP sebagai key informan
dengan data yang diperoleh dari beberapa informan lainnya yaitu Wakil
Rektor III, Kepala UPT PKK UNP, Koordinator Kewirausahaan UPT PKK
UNP, Dosen Pengampu Mata Kuliah Kewirausahaan UNP, Ketum UKM
UPKK UNP, Ketum HIPMI PT UNP dan Ketum KOPMA UNP. Triangulasi
sumber juga bisa terlihat pada data reduksi karena telah dikelompokkan
data yang sama dan mendukung. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh dari wawancara bersama informan
304

Moleong, Lexy J, Op. Cit, hlm. 330-332.

148

dengan observasi dan studi dokumentasi. Jika dengan triangulasi teknik
menghasilkan data yang sama maka bisa diambil suatu kesimpulan, tetapi
jika triangulasi teknik menghasilkan data yang berbeda maka dipastikan
kembali kebenaran data tersebut kepada informan. Triangulasi waktu
dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dan
observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Data yang diperoleh
melalui wawancara dengan informan berdua saja dibandingkan dengan
data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di depan banyak
orang. Data yang diperoleh dari observasi pertama dibandingkan dengan
observasi selanjutnya pada hari yang berbeda. Jika triangulasi waktu
menghasilkan data yang sama maka bisa dilakukan penarikan sebuah
kesimpulan, tetapi bila triangulasi waktu menghasilkan data yang berbeda
maka diulang kembali baik wawancara maupun observasi sehingga
menemukan kepastian data.
2.

Transferabilitas
Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian

kualitatif untuk dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau
setting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif, transferabilitas
merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi.
Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan
suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi
yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin
mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda bertanggung
jawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut
masuk akal.
3.

Dependabilitas
Dependabilitas

menekankan

perlunya

peneliti

untuk

memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang
dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan
yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut
dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.
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4.

Konfirmabilitas
Konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan

hasil penelitian yang dikonfirmasikan oleh orang lain. Terdapat sejumlah
strategi

untuk

meningkatkan

konfirmabilitas.

Peneliti

dapat

mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali
seluruh data penelitian. Peneliti lain dapat mengambil suatu peran “devil’s
advocate”

terhadap

didokumentasikan.

hasil

Peneliti

penelitian,
secara

dan

aktif

proses

dapat

ini

menelusuri

dapat
dan

mendeskripsikan contoh-contoh negative yang bertentangan dengan
pengamatan sebelumnya305.
G.

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 sampai dengan

Februari 2020 dan tempat lokasi penelitian adalah Universitas Negeri
Padang (UNP). Pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dimulai awal
bulan Mei sampai awal Oktober 2019 dan selesai sampai verifikasi dan
analisis data pada bulan Desember 2019. Penulisan hasil penelitian
dilakukan pada bulan Desember 2019-Februari 2020, selesai sampai
perbaikan dan seminar hasil penelitian rencana pertengahan bulan Maret
2020. Perbaikan diperkirakan akhir bulan Maret 2020. Sedangkan ujian
tertutup serta terbuka sebelum tanggal 16 April 2020. Adapun Jadwal
penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:
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NO

KEGIATAN

1.

Pembuatan
Proposal

2.

Menunggu Jadwal
Ujian Proposal

3.
4.

Verifikasi Dan
Analisis Data

6.

Penulisan Hasil
Penelitian

7.

Perbaikan
Seminar Hasil
Penelitian

9.

MarMei
2020

Perbaikan Hasil
Ujian Proposal
Pengumpulan
Data

5.

8.

Tabel 3.3
Waktu Penelitian
Tahun 2017 – 2020
Juli
Feb - Maret- OktDes2017
Maret
Okt
Des Feb
– Jan
2019
2019
2019 2020
2019

Ujian Tertutup
dan
Terbuka

Demikian waktu penelitian yang peneliti rancang dan sudah peneliti
laksanakan. Rancangan penelitian adalah suatu kesatuan, rencana terinci
dan

spesifik

mengenai

cara

memperoleh,

menganalisis

dan

menginterpretasi data. Tujuan pembuatan rancangan penelitian adalah
untuk menguji atau menemukan ilmu pengetahuan, membantu mengatasi
atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh penulis dalam penelitian ini.
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H.

Pengembangan Instrumen

1.

Kisi-kisi Instrumen

Tema

Indikator

Sub Indikator

Manajemen
Pimpinan
Perguruan Tinggi

1. View (Pandangan)

a. Pimpinan
menunjukkan rasa
tulus dalam bekerja
kepada para bawahan
dalam bentuk
penyampaian niat
yang suci dan bersih
dalam pergerakan
mencapai visi
organisasi (Konteks
Ketulusan sebagai
manajemen pimpinan
dalam perspektif
Islami)
b. Pimpinan berusaha
melakukan Ihsan
dalam tiga bagian,
yaitu Ihsan dengan
Allah, Ihsan dengan
sesama manusia dan
Ihsan dengan dirinya
sendiri yaitu berupaya
meningkatkan mutu
dirinya dan
memperteguh
kepribadiannya
(Konsep kemahiran
dalam manajemen
pimpinan dalam
perspektif nan Islami).
c. Pandangan pimpinan
terhadap
entrepreneurship
mahasiswa.
d. Pandangan pimpinan
terhadap organisasi
yang didesain untuk
mengembangkan
entrepreneurship
mahasiswa.
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2. Appreciate
(Penghargaan)

e. Pandangan pimpinan
terhadap perilaku dan
budaya yang dianut
oleh seluruh civitas
akademika perguruan
tinggi yang
dipimpinnya terhadap
kebijakan yang
diambil terkait
pengembangan
entrepreneurship
mahasiswa.
f. Pandangan pimpinan
terhadap
perkembangan
ekonomi lokal dan
nasional.
a. Pimpinan
menempatkan
seseorang sesuai
dengan
kompetensinya, atau
memberikan
kepercayaan untuk
melakukan sesuatu
pekerjaan.
b. Pimpinan
menyerahkan semua
elemen
tanggungjawab
kepada orang yang
sesuai (Akuntabilitas
Pimpinan dalam
perspektif Islam)
c. Pimpinan terlihat
sangat antusias dalam
menjalankan visi
organisasi yang
ditandai dari
pengorbanan waktu
dan biaya serta
tenaga melebihi
kewajiban mereka
(Konsep kecakapan
dalam konteks
manajemen pimpinan
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dalam perspektif
Islam).
d. Pimpinan mampu
menciptakan suasana
yang menyenangkan
bagi semua lini
organisasi/Ihsan
sesama manusia.
(Konsep kecakapan
dalam manajemen
pimpinan dalam
perspektif Islam).
e. Pimpinan memberikan
reward kepada staff
yang berprestasi atas
kinerjanya terkait
kebijakan pimpinan
dalam
mengembangkan
entrepreneurship
mahasiswa
f. Pimpinan berlaku adil
kepada semua
bawahan. (Konsep
Keadilan dalam
manajemen pimpinan
dalam perspektif
Islam).
g. Pimpinan memberikan
motivasi kerja kepada
semua staff.
h. Pimpinan memberikan
short course
entrepreneurship
(program pelatihan
untuk dosen) guna
membantu mencapai
misi kebijakan yang
dibuat terkait
pengembangan
entrepreneurship
mahasiswa.
i. Pimpinan melakukan
seminar, workshop,
lokakarya
entrepreneurship guna
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3. List (Daftar Potensi)

4. Understanding
(Pemahaman)

mencapai visi
kebijakan.
j. Pimpinan melakukan
sarasehan dengan
mitra usaha demi
mendapatkan konsep
entrepreneurship yang
holistic.
a. Pimpinan menyusun
daftar potensi (analisis
SWOT) sebelum
mengeluarkan
kebijakan terkait
program
pengembangan
entrepreneurship
mahasiswa.
b. Pimpinan menetapkan
skala prioritas tertentu
dalam mengeluarkan
kebijakan
pengembangan
entrepreneurship
mahasiswa
c. Pimpinan menyusun
masa pelaksanaan
kebijakan yang dibuat
terkait pengembangan
entrepreneurship
mahasiswa untuk
dilakukan secara
berkelanjutan dalam
waktu yang lama.
a. Pimpinan lebih
menjadi pendengar
dan memahami saran
dan pendapat dari
semua staff daripada
banyak bicara terkait
pelaksanaan
kebijakan dalam
pengembangan
entrepreneurship
mahasiswa
b. Pimpinan harus
memahami implikasi
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5. Evaluate (Evaluasi

dari penerapan
leadership dan
manajemen pada
suatu perguruan tinggi
dengan
mengidentifikasikan
dan memahami
beberapa hal penting
seperti dukungan,
hambatan dan
tantangan yang
mungkin dapat
disikapi dalam satu
situasi tertentu.
a. Pimpinan
menunjukkan sifat
sabar dalam
mengendalikan
amarah akibat
ketidaksepakatan,
penyimpangan atau
salah tafsir dengan
bawahan (Konsep
Kesabaran dalam
manajemen pimpinan
pada perspektif
Islam).
b. Pimpinan terlihat
menunjukkan
keteguhan pikiran
dalam mengevaluasi
kesenjangan antara
perencanaan dengan
hasil dari visi misi
yang sudah dijalankan
(Konsep Kesabaran
dalam manajemen
pimpinan pada
perspektif Islam).
c. Pimpinan melakukan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan terkait
pengembangan
entrepreneurship
mahasiswa.
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Entrepreneurship
Mahasiswa

1. Studium General
Kewirausahaan
(SGK)

2. Program Belajar
Bekerja Terpadu
(PBBT)

3. Kompetisi Bisnis
Mahasiswa
Indonesia (KBMI)

4. Expo
Kewirausahaan
Mahasiswa
Indonesia (KMI
Expo)
2.

Instrumen Pengumpulan Data

a.

Lembaran Observasi
Indikator

View (Pandangan)

d. Pimpinan
merefleksikan tujuan,
pembelajaran,
adaptasi, kebutuhan
dan dukungan yang
diperlukan dalam
menerapkan kebijakan
pengembangan
entrepreneurship
mahasiswa.
a. Cakupan Program
b. Rancangan Program
c. Karakteristik Program
d. Model Program
e. Pembiayaan Program
f. Evaluasi Program
a. Cakupan Program
b. Rancangan Program
c. Karakteristik Program
d. Model Program
e. Pembiayaan Program
f. Evaluasi Program
a. Cakupan Program
b. Rancangan Program
c. Karakteristik Program
d. Model Program
e. Pembiayaan Program
f. Evaluasi Program
a. Cakupan Program
b. Rancangan Program
c. Karakteristik Program
d. Model Program
e. Pembiayaan Program
f. Evaluasi Program

Pernyataan
1.

Pimpinan menunjukkan rasa
tulus dalam bekerja kepada
para bawahan dalam bentuk
penyampaian niat yang suci
dan bersih dalam pergerakan
mencapai visi organisasi

Keterangan
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(Konteks Ketulusan sebagai
manajemen pimpinan dalam
perspektif Islami)
Pimpinan berusaha melakukan
Ihsan dalam tiga bagian, yaitu
Ihsan dengan Allah, Ihsan
dengan sesama manusia dan
Ihsan dengan dirinya sendiri
yaitu berupaya meningkatkan
mutu dirinya dan memperteguh
kepribadiannya (Konsep
Kemahiran dalam manajemen
pimpinan dalam perspektif nan
Islami).
Pimpinan memiliki pandangan
bahwa universitas sebagai
organisasi entrepreneurship.
Pimpinan memiliki cara
pandang organisasi yang
didesain untuk memfasilitasi
dan mendukung perilaku
entrepreneurship dan inovatif.
Pandangan pimpinan dalam
perspektif budaya organisasi
terhadap kebijakan yang
diambil dalam meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa.
Pimpinan memahami karakter,
sikap dan prilaku civitas
akademikanya sebelum
memutuskan kebijakan dalam
meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa.
Pimpinan memperhatikan
perkembangan ekonomi local
dan nasional.
Pimpinan mengangkat
permasalahan yang terjadi di
masyarakat sebagai peluang
mengeluarkan kebijakan dalam
meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa.
Pimpinan melakukan
komunikasi (konsultasi) kepada
expert atau ahli terhadap
kebijakan yang dikeluarkan
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Appreciate

terkait dengan
entrepreneurship mahasiswa
10. Pimpinan memahami secara
penuh visi dari kebijakan yang
dibuat untuk meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa.
11. Pimpinan menentukan
kebijakan berdasarkan peluang
terbesar yang dimiliki
perguruan tinggi yang
dipimpinnya.
12. Skala perioritas pengambilan
kebijakan oleh pimpinan sesuai
dengan perkembangan zaman.
13. Pimpinan melakukan analisis
SWOT sebelum mengeluarkan
kebijakan terkait usaha
peningkatan entrepreneurship
mahasiswa.
14. Pimpinan memahami prosedur
melakukan kebijakan yang
dibuat untuk meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa
15. Pimpinan melibatkan pihakpihak eksternal dalam usaha
meningkatkan
entrepreneurship
Mahasiswa
16. Pimpinan melakukan
keterlibatan dekan dan ketua
program studi dalam
mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa
17. Pimpinan menyukai perubahan
dan inovasi.
1. Pimpinan menyerahkan semua
elemen tanggungjawab kepada
orang yang sesuai (Akuntabilitas
Pimpinan dalam perspektif
Islam)
2. Pimpinan terlihat sangat
antusias dalam menjalankan visi
organisasi yang ditandai dari
pengorbanan waktu dan biaya
serta tenaga melebihi kewajiban
mereka (Konsep kecakapan
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dalam konteks manajemen
pimpinan dalam perspektif
Islam).
3. Pimpinan mampu menciptakan
suasana yang menyenangkan
bagi semua lini organisasi/ Ihsan
sesame manusia. (Konsep
kecakapan dalam manajemen
pimpinan dalam perspektif
Islam).
4. Pimpinan berlaku adil kepada
semua bawahan. (Konsep
Keadilan dalam manajemen
pimpinan dalam perspektif
Islam).
5. Pimpinan memberikan reward
kepada staff yang berprestasi
atas kinerjanya melaksanakan
program kebijakan yang sudah
dibuat.
6. Pimpinan memberikan motivasi
kerja kepada semua staff
sebagai bentuk apresiasi
terhadap para bawahan.
7. Pimpinan menempatkan staff
dengan kompetensi yang sesuai
dengan posisi yang diberikan
kepadanya.
8. Pimpinan membeda-bedakan
antara staf yang satu dengan
yang lainnya berdasarkan tugas,
kewenangan dan
tanggungjawab.
9. Pimpinan memiliki persyaratan
yang cukup tinggi dalam
pemberian wewenang (delegasi)
kepada orang yang akan
melaksanakan kebijakan yang
dibuat guna meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa.
10. Pimpinan membuatkan job
description kepada penerima
wewenang sebelum melakukan
kebijakan tersebut.
11. Pimpinan memberikan short
course entrepreneurship
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List

(program pelatihan untuk dosen)
untuk membantu dalam
pencapaian visi kebijakan yang
dibuat
12. Pimpinan melakukan seminar/
workshop/ lokakarya
entrepreneurship guna mencapai
visi kebijakan
13. Pimpinan melakukan program
sarasehan dengan mitra usaha
atau dunia usaha demi
mendapatkan konsep
entrepreneurship yang holistic
14. Pimpinan melakukan program
pembinaan atau pendampingan
terhadap staf baru atau dosen
baru yang akan melakukan
kebijakan yang dikeluarkan
15. Pimpinan melakukan komunikasi
efektif dan hubungan yang aktif
dengan semua staff dan
mahasiswa selama melakukan
kebijakan yang dikeluarkan
16. Pimpinan menerapkan kebijakan
program pengembangan
entrepreneurship mahasiswa
pada semua program studi di
universitas yang dipimpinnya.
1. Pimpinan menyusun daftar
potensi (analisis SWOT)
perguruan tinggi yang
dipimpinnya sebelum
mengeluarkan kebijakan terkait
dalam usaha peningkatan
entrepreneurship
mahasiswanya
2. Pimpinan menetapkan skala
perioritas tertentu dalam
mengeluarkan kebijakankebijakan pengembangan
entrepreneurship mahasiswa
3. Pimpinan menyusun masa
pelaksanaan kebijakan yang
dibuat terkait pengembangan
entrepreneurship mahasiswa
untuk dilakukan secara
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Understand

Evaluation

berkelanjutan dalam waktu
yang lama
1. Pimpinan mendapatkan
dukungan dari universitas
terkait dengan kebijakan yang
dibuat dalam pengembangan
entrepreneurship mahasiswa
2. Pimpinan memahami hambatan
dalam melaksanakan kebijakan
yang dikeluarkan untuk
mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa.
3. Pimpinan lebih menjadi
pendengar daripada yang
berbicara terkait dengan
pelaksanaan kebijakan
pengembangan
entrepreneurship mahasiswa.
1. Pimpinan menunjukkan sifat
sabar dalam mengendalikan
amarah akibat
ketidaksepakatan,
penyimpangan atau salah tafsir
dengan bawahan (Konsep
Kesabaran dalam manajemen
pimpinan pada perspektif
Islam).
2. Pimpinan terlihat menunjukkan
keteguhan pikiran dalam
mengevaluasi kesenjangan
antara perencanaan dengan
hasil dari visi misi yang sudah
dijalankan (Konsep Kesabaran
dalam manajemen pimpinan
pada perspektif Islam).
3. Pimpinan melakukan evaluasi
pelaksanaan kebijakan setiap
sebelum dilakukan kebijakan.
4. Pimpinan melakukan evaluasi
pelaksanaan kebijakan setelah
dilakukan kebijakan.
5. Pimpinan melakukan evaluasi
kerja terhadap pelaksanaan
kebijakan secara berkala.
6. Pimpinan melakukan
perubahan rencana apabila
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ditemukan penyimpangan
terhadap pelaksanaan
kebijakan yang dibuat.
7. Pimpinan melakukan reorganisasi sebagai upaya
perbaikan terhadap
penyimpangan kebijakan yang
dibuat.
8. Pimpinan melakukan evaluasi
secara ketat sebagai cara
efektif dalam melakukan
evaluasi kinerja staf.
1. Klinik Kewirausahaan
Studium General
2. Pelatihan pendampingan
Kewirausahaan
wirausaha
(SGK)
3. Sosialisasi dari kementerian,
mitra usaha, pimpinan
terhadap entrepreneurship
mahasiswa
1. Teknologi dan Industri Kreatif
Program
2. Boga/ Kuliner
Mahasiswa
3. Barang dan Jasa
Wirausaha (PMW)
4. EXPO
1. Makanan dan minuman
Kompetisi Bisnis
2. Jasa dan perdagangan
Mahasiswa
3. Industry kreatif
Indonesia (KBMI)
4. Teknologi
5. Produksi/ Budidaya
1. Pameran usaha
Expo
2. Ajang temu bisnis
Kewirausahaan
3. Seminar nasional dan
Mahasiswa
workshop
Indonesia (KMI
4. Talk Show
Expo)
5. Lomba KMI
6. Sarasehan Forum Pimpinan PT
7. Pameran dan Bazar Produk
Bisnis
b.
Pedoman Wawancara
Indikator
View (Pandangan)

Pertanyaan
1. Bagaimana bentuk ketulusan Bapak dalam
memimpin UNP ini dalam mencapai dua misi
UNP yaitu mengembangkan program
entrepreneurship mahasiswa?
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2. Apa niat Bapak dalam melakukan berbagai
program kewirausahaan yang ada di UNP
ini?
3. Bagaimana cara Bapak dalam berbuat baik
kepada Allah, sesame manusia dan diri
Bapak sendiri dalam uoaya mencapai semua
misi dan tujuan strategis UNP ini yaitu
menjadi WCU?
4. Bagaimana pandangan Bapak Rektor, Wakil
Rektor III, dan Ibu Kepala UPT PKK di UNP
ini dalam memahami universitas sebagai
organisasi entrepreneurship?
5. Bagaimana pandangan Bapak Rektor, Wakil
Rektor III dan Bapak/Ibu kepala UPT
Kewirausahaan di Universitas ini dalam
perspektif budaya organisasi terhadap
kebijakan yang diambil dalam meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa?
6. Bagaimana pandangan Bapak Rektor dalam
memahami karakter, sikap dan prilaku civitas
akademika pada universitas ini sebelum
memutuskan kebijakan dalam meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa?
7. Apakah Bapak memperhatikan
perkembangan ekonomi local dan nasional
dalam memutuskan kebijakan
pengembangan entrepreneurship mahasiswa
di universitas ini?
8. Apakah Bapak mengangkat permasalahan
yang terjadi di masyarakat sebagai peluang
mengeluarkan kebijakan dalam
meningkatkan entrepreneurship mahasiswa
di universitas ini?
9. Apakah Bapak melakukan komunikasi
(konsultasi) kepada expert atau ahli terhadap
kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan
entrepreneurship mahasiswa di universitas
ini?
10. Apakah Bapak melakukan analisis SWOT
sebelum mengeluarkan kebijakan terkait
usaha peningkatan entrepreneurship
mahasiswa di universitas ini?
11. Apakah Bapak melibatkan pihak-pihak
eksternal dalam usaha meningkatkan
entrepreneurship Mahasiswa di universitas
ini?
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Appreciate

12. Apakah Bapak melibatkan dekan dan ketua
program studi dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa di universitas
ini?
13. Apakah Bapak menyukai perubahan dan
inovasi?.
1. Apakah Bapak menyerahkan semua elemen
tanggungjawab kepada orang yang sesuai
(Akuntabilitas Pimpinan dalam perspektif
Islam)?
2. Bagaimana contoh dan bentuk ke-antusiasan
Bapak dalam menjalankan visi organisasi
guna mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa UNP? (Konsep kecakapan dalam
konteks manajemen pimpinan dalam
perspektif Islam).
3. Bagaimana cara Bapak dalam menciptakan
suasana yang menyenangkan bagi semua lini
organisasi/ Ihsan sesame manusia dalam
upaya mencapai misi program yang dibuat?.
(Konsep kecakapan dalam manajemen
pimpinan dalam perspektif Islam).
4. Bagaimana bentuk reward yang Bapak
berikan kepada staff yang berprestasi atas
kinerjanya melaksanakan program kebijakan
yang sudah dibuat?
5. Apakah Bapak memberikan motivasi kerja
kepada semua staff sebagai bentuk apresiasi
terhadap para bawahan?
6. Apakah Bapak menempatkan staff dengan
kompetensi yang sesuai dengan posisi yang
diberikan kepadanya untuk menjalankan
kebijakan pengembangan entrepreneurship
mahasiswa yang Bapak buat ini?
7. Apakah Bapak membeda-bedakan antara staf
yang satu dengan yang lainnya berdasarkan
tugas, kewenangan dan tanggungjawab?
8. Apakah Bapak memiliki persyaratan yang
cukup tinggi dalam pemberian wewenang
(delegasi) kepada orang yang akan
melaksanakan kebijakan yang dibuat guna
meningkatkan entrepreneurship mahasiswa?
9. Apakah Bapak membuatkan job description
kepada penerima wewenang sebelum
melakukan kebijakan tersebut?
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List

Understand

10. Apakah Bapak memberikan short course
entrepreneurship (program pelatihan untuk
dosen) untuk membantu dalam pencapaian
visi kebijakan yang dibuat?
11. Apakah Bapak melakukan seminar/ workshop/
lokakarya entrepreneurship guna mencapai
visi kebijakan dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa di universitas
ini?
12. Apakah Bapak melakukan program sarasehan
dengan mitra usaha atau dunia usaha demi
mendapatkan konsep entrepreneurship yang
holistic?
13. Apakah Bapak melakukan program
pembinaan atau pendampingan terhadap staf
baru atau dosen baru yang akan melakukan
kebijakan yang dikeluarkan?
14. Apakah Bapak Rektor, Wakil Rektor III dan
Bapak/Ibu Kepala UPT Kewirausahaan
universitas ini melakukan komunikasi efektif
dan hubungan yang aktif dengan semua staff
dan mahasiswa selama melakukan kebijakan
yang dikeluarkan?
15. Apakah Bapak menerapkan kebijakan
program pengembangan entrepreneurship
mahasiswa pada semua program studi di
universitas yang Bapak pimpin?
1. Apakah Bapak menyusun daftar potensi
(analisis SWOT) perguruan tinggi yang Bapak
pimpin sebelum mengeluarkan kebijakan
terkait dalam usaha peningkatan
entrepreneurship mahasiswa?
2. Apakah Bapak menetapkan skala perioritas
tertentu dalam mengeluarkan kebijakankebijakan pengembangan entrepreneurship
mahasiswa di universitas ini?
3. Apakah Bapak menyusun masa pelaksanaan
kebijakan yang dibuat terkait pengembangan
entrepreneurship mahasiswa untuk dilakukan
secara berkelanjutan dalam waktu yang lama?
1. Apakah Bapak mendapatkan dukungan dari
universitas terkait dengan kebijakan yang
dibuat dalam pengembangan
entrepreneurship mahasiswa?
2. Bagaimana cara Bapak sebagai pimpinan
universitas ini dalam menghadapi dan
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Evaluation

Studium General
Kewirausahaan
(SGK)

mengantisipasi hambatan dalam
melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan
untuk mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa?
3. Mana yang Bapak sukai, “menjadi pendengar
yang baik” atau “menjadi pembicara yang
aktif” disaat diadakannya rapat evaluasi
pelaksanaan program pengembangan
entrepreneurship mahasiswa di universitas
ini?.
1. Bagaimana sikap Bapak dalam
mengendalikan amarah akibat
ketidaksepakatan, penyimpangan atau salah
tafsir dengan bawahan (Konsep Kesabaran
dalam manajemen pimpinan pada perspektif
Islam) terkait dengan pengembangan
kewirausahaan mahasiswa UNP?.
2. Apa saja persiapan Bapak sebelum
melakukan evaluasi terhadap program yang
dibuat dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa?
3. Apakah Bapak melakukan evaluasi
pelaksanaan kebijakan setiap sebelum
dilakukan kebijakan?
4. Apakah Bapak melakukan evaluasi
pelaksanaan kebijakan setelah dilakukan
kebijakan?
5. Apakah Bapak melakukan evaluasi kerja
terhadap pelaksanaan kebijakan secara
berkala?
6. Apakah Bapak melakukan perubahan
rencana apabila ditemukan penyimpangan
terhadap pelaksanaan kebijakan yang
dibuat?
7. Apakah Bapak melakukan re-organisasi
sebagai upaya perbaikan terhadap
penyimpangan kebijakan yang dibuat?
8. Apakah Bapak melakukan evaluasi secara
ketat sebagai cara efektif dalam melakukan
evaluasi kinerja staf?.
1. Bagaimana Cakupan Program SGK di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
2. Bagaimana Rancangan Program SGK di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
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Program Belajar
Bekerja Terpadu
(PBBT)

Kompetisi Bisnis
Mahasiswa
Indonesia (KBMI)

3. Bagaimana Karakteristik Program SGK di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
4. Bagaimana Model Program SGK di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
5. Bagaimana Pembiayaan Program SGK di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
6. Bagaimana Model Program SGK di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
1. Bagaimana Cakupan Program PBBT di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
2. Bagaimana Rancangan Program PBBT di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
3. Bagaimana Karakteristik Program PBBT di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
4. Bagaimana Model Program PBBT di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
5. Bagaimana Pembiayaan Program PBBT di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
6. Bagaimana Model Program PBBT di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
1. Bagaimana Cakupan Program KBMI di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
2. Bagaimana Rancangan Program KBMI di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
3. Bagaimana Karakteristik Program KBMI di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
4. Bagaimana Model Program KBMI di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
5. Bagaimana Pembiayaan Program KBMI di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
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6.

Expo
Kewirausahaan
Mahasiswa
Indonesia (KMI
Expo)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bagaimana Model Program KBMI di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
Bagaimana Cakupan Program KMI Expo di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
Bagaimana Rancangan Program KMI Expo di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
Bagaimana Karakteristik Program KMI Expo di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
Bagaimana Model Program KMI Expo di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
Bagaimana Pembiayaan Program KMI Expo
di Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?
Bagaimana Model Program KMI Expo di
Universitas ini Bapak/ Ibu Kepala UPT
Kewirausahaan?

Tabel 3. 4
Contoh Format Pencatatan Lapangan untuk Wawancara
Oleh:
STUDI
Halaman……….
LAPANGAN
Mona Novita
dari……………….
NIM. DMP. 17 189

Tujuan Penelitian:

Mahasiswa Program Doktor
(S3)

Untuk memahami konsep manajemen
pimpinan perguruan tinggi (View,
Appreciate, List, Understanding dan
Evaluate) dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa.

Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam
Pascasarjana
UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi

Objek penelitian: Universitas Negeri Padang
Lokasi objek penelitian:
…………………………………………………………………………………….
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No
1
2
3
4
5
6

In-depth interview
Uraian
Nomor Responden
:
Nama Responden
:
Lokasi Kerja Responden
:
Lokasi Wawancara
:
Jadwal Wawancara
: Tgl …………..
Waktu ……..
Durasi Wawancara
:
Deskripsi

c.

Makna

Dokumentasi
Aspek yang akan Dikumpulkan
Dokumentasinya

Struktur organisasi UNP
Visi dan Misi UNP
Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PKK)
UNP
Struktur organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Kewirausahaan UNP dan HIPMI PT UNP
Foto-foto dokumentasi kegiatan keempat program
pengembangan kewirausahaan UNP
Kebijakan tertulis pimpinan
entrepreneurship mahasiswa

UNP

terhadap

Keterangan

170

170

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN
ANALISIS HASIL PENELITIAN
A.

Deskripsi Lokasi Penelitian (Universitas Negeri Padang)

1.

Visi, Misi, Tujuan, Motto dan Sasaran Strategis UNP
Adapun yang menjadi Visi, Misi, Motto dan Sasaran Strategis UNP

adalah sebagai berikut306:
a.

Visi UNP
“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di
bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga dan seni pada
tahun 2020 berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Pencapaian visi UNP untuk tahun
2020 ditandai dari beberapa indikator utama, antara lain dari sisi
kelembagaan yaitu: (1) meningkatnya rangking Perguruan Tinggi
Nasional menjadi urutan ke 25 dari 4.000 perguruan tinggi di
Indonesia yang sebelumnya berada pada ranking 67307 yang
ditetapkan Kemenristekdikti pada tanggal 16 Agustus 2019, (2)
Akreditasi institusi unggul (A), (3) Persentase program studi
terakreditasi A yang sudah mencapai angka 41 dari 101 program studi
yang aktif di UNP308, (4) Sampai tahun 2019 UNP telah memiliki 15
prodi yang membuka kelas Internasional, 4 Prodi telah divisitasi oleh
assesor akreditasi Internasional AUN-QA tanggal 20-22 Agustus
2019, yaitu Prodi S1 Pendidikan Kimia, Pendidikan Teknik Elektro,
Manajemen dan Pendidikan Bahasa Inggris, selanjutnya 4 Prodi,
yakni

Prodi

Pendidikan

Kesejahteraan

306

Keluarga,

Pendidikan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Padang, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1521, Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 18 Oktober
2016, hlm. 23.
307307
https://sumbar.antaranews.com/berita/291816/rektor-unp--revolusi-kurikulum-ptuntuk-revolusi-industri-40
308 Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19
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Kesehatan

dan

Rekreasi,

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan dan Pendidikan Bimbingan dan Konseling sedang
menunggu Akreditasi AUN-QA pada tahun 2020. Selain itu ada 6
Prodi lagi dalam persiapan menuju AUN-QA, dan sisanya terdapat 9
prodi yang dalam proses Akreditasi ASIIN dari lembaga akreditasi
Internasional berkedudukan di Jerman309.
b.

Misi UNP
Adapun yang menjadi misi UNP adalah sebagai berikut:
1)

Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu
kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2)

Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan
ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran
yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional;

3)

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi,
olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa;

4)

Meningkatkan

tata

kelola

universitas

(good

university

governance);
5)

Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional;

6)

Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk
menuju salah satu universitas bertaraf internasional.
Berdasarkan misi yang telah disusun untuk 2015-2019, dari

semua tata nilai yang dirumuskan tersebut dirangkum menjadi satu
kalimat berikut: “Bekerja profesional dan kompeten, berkomitmen
tinggi, melayani dengan empati, serta dilandasi ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa”.

309http://unp.ac.id/id/akademik/wisuda-ke-116-unp-tahun-2019-serahkan-ijazah-2948

sarjana-magister-doktor-pidato-rektor. Diakses pada Tanggal 13 Januari 2020.
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c.

Tujuan UNP
Tujuan yang ditetapkan oleh UNP adalah seperti di bawah ini:
1)

Menghasilkan lulusan yang unggul, bermoral, dan agamis yang
berdaya

saing

tinggi

dan

mampu

beradaptasi

dengan

perkembangan;
2)

Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang membentuk
calon pemimpin dan wirausahawan yang berkarakter;

3)

Menghasilkan

penelitian

untuk

mengembangkan

ilmu

kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni serta
menyebarluaskannya pada tingkat nasional dan internasional;
4)

Meningkatnya mutu dan jumlah implementasi ilmu kependidikan,
ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui
pengabdian masyarakat;

5)

Terciptanya tata kelola universitas yang baik (good university
governance);

6)

Terjalinnya kerjasama yang bersinergi dengan berbagai institusi
baik pemerintah pusat maupun swasta dalam dan luar negeri;

7)

Terwujudnya universitas unggul di kawasan Asia Tenggara pada
tahun 2020;

8)
d.

Terbangunnya budaya akademik yang berwawasan global.

Motto UNP
"Alam Takambang Jadi Guru"
Motto ini memiliki arti bahwa seluruh sivitas akademika Universitas
Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya.

e.

Sasaran Strategis UNP
Guna merealisasikan visi dan misi UNP, maka UNP merumuskan

sasaran strategis tahun 2015-2019 yang menggambarkan ukuran-ukuran
tercapainya visi dan misi UNP. Tujuan strategis UNP tahun 2015-2019
dirumuskan berdasarkan visi UNP 2020 dengan memperhatikan rumusan
misi UNP 2010-2015. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan
strategis pembangunan UNP, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang
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menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018. Sasaran
strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut310:
Tabel 4.1 Sasaran Strategis UNP Beserta Indikator Kinerja Utamanya
No
1

Sasaran Strategis (Outcome)
Meningkatnya Kualitas
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

2

Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan

3

Meningkatnya Relevansi,
Kualitas dan Kuantitas Sumber
Daya

4

Meningkatnya Relevansi dan
Produktivitas Riset dan
Pengembangan

5
6

Menguatnya kapasitas inovasi
Terwujudnya Tata Kelola yang
Baik

310

Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19

Indikator Kinerja Utama (IKU)
a. Rasio afirmasi (%)
b. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
c. Persentase lulusan bersertifikat
kompetensi & profesi
d. Persentase lulusan yang langsung
bekerja
e. Jumlah mahasiswa berprestasi
f. Persentase lulusan tepat waktu
g. Rata-rata IPK lulusan
h. Persentase mahasiswa penerima
beasiswa
a. Rangking PT nasional
b. Akreditasi institusi
c. Persentase prodi terakreditasi minimal
B
d. Persentase prodi terakreditasi A
e. Jumlah prodi menjadi anggota
akreditasi internasional
a. Persentase dosen berkualifikasi S3
b. Persentase dosen bersertifikat pendidik
c. Rasio jumlah dosen terhadap
mahasiswa
d. Jumlah buku teks karya dosen dengan
ISBN
e. Persentase dosen dengan jabatan
Lektor Kepala
f. Jumlah dosen dengan jabatan Guru
Besar
a. Jumlah HKI yang didaftarkan
b. Jumlah publikasi internasional
c. Jumlah sitasi karya ilmiah
d. Jumlah prototype R&D
e. Jumlah prototype industry
f. Jumlah publikasi nasional
g. Jumlah jurnal yang diterbitkan
terakreditasi nasional
h. Jumlah jurnal yang diterbitkan terindeks
scopus
Jumlah produk inovasi
a. Opini penilaian laporan keuangan oleh
auditor public
b. Indeks kepuasan pelayanan
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Berdasarkan tabel 4.1, terlihat bahwa sasaran strategis UNP di atas
sesuai dengan sasaran strategis dalam Renstra Kemenristekdikti 20152019 yaitu mencakup enam bidang dengan rincian: (a) Meningkatnya
kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, (b) meningkatnya kualitas
kelembagaan, (c) meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber
daya,

(d)

meningkatnya

relevansi

dan

produktivitas

riset

dan

pengembangan, (e) menguatnya kapasitas inovasi dan (f) meningkatnya
pengawasan dan akuntabilitas dan terwujudnya tata kelola yang baik311.
2.

Keadaan Struktur Organisasi Mahasiswa, Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Tingkat UNP dan Bentuk Kegiatan Kecakapan
Hidup Mahasiswa UNP

a.

Keadaan Struktur Organisasi Mahasiswa UNP
Struktur organisasi mahasiswa UNP terdiri atas:
1)

BEM UNP (Badan Eksekutif Mahasiswa UNP)

2)

MPM UNP (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNP)

3)

BEM F (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas)

4)

BPM F (Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas)

5)

HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan)312

BEM UNP adalah lembaga eksekutif tertinggi UNP yang diibaratkan
sebagai suatu negara. Sedangkan BEM Fakultas diibaratkan provinsiprovinsi yang ada di negara tersebut. Sementara itu Himpunan
Mahasiswa

Jurusan

merupakan

kota/kabupatennya.

Jalannya

pemerintahan kampus, diawasi oleh Majelis Permusyawaratan
Mahasiswa tingkat UNP dan BPM tingkat fakultas.
b.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tingkat UNP
Guna

meningkatkan

dan

mengembangkan

kemampuan

kepemimpinan, pembentukan karakter, penalaran, minat, bakat, dan
kesejahteraan mahasiswa, dibentuk organisasi kemahasiswaan tingkat
311

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Rencana Strategis 20152019 Kemenristekdikti, Diakses pada http://risbang.ristekdikti.go.id Tanggal 10 Januari
2020.
312 Dok.1.32/DWUNP/tgl.bln.th
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universitas,

fakultas

dan

jurusan.

Organisasi

kemahasiswaan

diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa 313. Di samping
meningkatkan akses dan mutu pendidikan, UNP juga memberikan
perhatian khusus kepada kesejahteraan mahasiswa, pengembangan
kecakapan hidup mahasiswa (soft skills), keterlibatan mahasiswa dalam
organisasi kemahasiswaan dan keterlibatan dalam kegiatan lomba
akademik dan non-akademik. UNP juga mengembangkan kecakapan hidup
mahasiswa. Bentuk kecakapan hidup yang dilaksanakan antara lain:
kewirausahaan, latihan kepemimpinan dan pembentukan sikap dan mental
melalui kegiatan ketahanmalangan survival. Pengembangan kecakapan
hidup mahasiswa dilaksanakan pada tingkat program studi, fakultas, dan
universitas. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNP didorong
melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak mahasiswa.
Organisasi ini berperan sebagai wadah pembinaan minat, bakat dan
penalaran mahasiswa, baik di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas.
Perguruan tinggi sebagai sebuah organisasi pendidikan selain
menyediakan dan menuntut individu atau mahasiswa di dalamnya untuk
melaksanakan pendidikan juga menyediakan organisasi terstruktur dan
legal untuk melayani kebutuhan bersosialiasi mahasiswanya sebagai
makhluk sosial. Berbagai organisasi dengan berbagai basic dan sesuai
dengan bakat setiap mahasiswa disediakan di perguruan tinggi untuk
melayani kebutuhan mahasiswa baik untuk sekedar melayani kebutuhan
berinteraksi dan bersosialisasi hingga untuk mengembangkan bakat, minat
dan potensi dalam diri mahasiswa.
Sebagai seorang mahasiswa, yang merupakan ujung tombak
pergerakan bangsa tidak hanya dituntut cerdas secara kognitif, tapi juga
dituntut

untuk

cerdas

secara

afektif

dan

psikomotor.

Untuk

mengembangkan kecerdasan kognitif, sudah dilakukan dalam bangku
perkuliahan, sementara untuk mengembangkan kecerdasan afektif dan

313

Dok.1.1/STUNP/01.05.19
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psikomotor dapat dilakukan di dalam organisasi. UNP menyediakan
organisasi di tingkat universitas seperti BEM dan BPM, berbagai UKM
dengan berbagai basic keahlian juga. Ditingkat fakultas, ada BPM F, BEM
F, UKM F, HIMA serta HMJ314. Dalam acara pelantikan dan pengukuhan
koordinator Pembina dan Pengurusan Unit Kegiatan (UK) Mahasiswa pada
tanggal 4 Maret 2019, Prof. Ganefri selaku Rektor UNP menyampaikan
bahwa UK Mahasiswa merupakan wadah pengembangan softskill yang
bertujuan agar mahasiswa dapat menemukan beragam dinamika
organisasi dan kepemimpinan. Selain mengurus UK, mahasiswa juga perlu
memperhatikan IPK315. Hal senada disampaikan Prof. Ardipal selaku Wakil
Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNP bahwa arah perwujudan UK
Mahasiswa ini sejalan dengan visi dan misi UNP sebagai salah satu
universitas unggul di Asia Tenggara. Di mana salah satunya ditentukan oleh
kreativitas dan aktivitas UK Mahasiswa, karena melalui UK Mahasiswa
minat, bakat dan prestasi mahasiswa dapat lebih dikembangkan316.
Saat ini UNP memiliki UKM yang bisa mewadahi lahir dan
berkembangnya kemampuan-kemampuan potensial yang ada pada diri
mahasiswa UNP. Tidak tanggung-tanggung, saat ini UNP mempunyai dua
puluh UKM. Di bawah ini adalah tabel daftar UKM Tingkat UNP yang
menjadi sarana mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan afektif
dan psikomotornya.
Tabel 4.2 Daftar Nama Organisasi Kemahasiswaan, Jenis Kegiatan
dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa317
No
1
2
3
4

314

Nama Organisasi
Mahasiswa
MPM
BEM
MENWA (Resimen
Mahasiswa)
UK KPK (Unit Kegiatan
Komunikasi dan Penyiaran
Kampus)

Jumlah/Jenis Kegiatan
4
16
3

Jumlah Mahasiswa
yang Terlibat
667
9367
424

3

1210

Ww.1.16/KETUM.IA.UPKK.UNP/02.07.19
Dok.1.32/DWUNP/tgl.bln.th
316 Ww.1.2/WRIII.UNP/01.11.18
317 Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19 dan Dok.1.15/SKPUPKKUNP/04.04.19
315
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5

6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19

20

UK PPIPM (Unit Kegiatan
Pusat Pengembangan Ilmiah
dan Penelitian Mahasiswa)
UK WP2SOSPOL (Unit
Kegiatan Wadah
Pengembangan Pengkajian
Sosial Politik)
UK MPALH (Unit Kegiatan
Mahasiswa Pencinta Alam
dan Lingkungan Hidup)
UK PRAMUKA
UK O (Unit Kegiatan
Olahraga)
UK KOPMA (Unit Kegiatan
Koperasi Mahasiswa)
UK KES (Unit Kegiatan
Kesenian)
UK FF (Unit Kegiatan Film
dan Fotografi)
UK K (Unit Kegiatan
Kerohanian)
UK KSR PMI (Korps Suka
Rela Palang Merah
Indonesia)
UK PASKIBRAKA
UK SKK GANTO (Surat
Kabar Kampus GANTO)
UK BA (Unit Kegiatan
Bahasa Asing)
UK PKK (Unit Kegiatan
Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan)
HIPMI-PT (Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia
Perguruan Tinggi)
UK Robotik (Unit Kegiatan
Robotik)
JUMLAH

4

1048

3

1304

3

338

3
4

613
878

3

570

5

1041

3

575

3

310

3

1364

3
3

220
606

1

124

3

750

67

20.659

Saat ini keduapuluh UK tersebut dikoordinasi oleh koordinator
Pembina yang baru dilantik Rektor dengan nama-nama sebagai berikut: (a)
Drs. Essy Maestro (UK Kesenian dan Bahasa Asing), (b) Dr. Hardeli
(Pramuka dan KSR-PMI), (c) Hendra Naldi (WP2Sospol dan Ganto), (d)
Nelvi Eruzon (Foto Film dan Fotografi dan Menwa), (e) Didin Tohidin (UKO
dan Paskibraka), (f) Yulhendri (Kopma, UKKPK dan HIPMI) dan (g) Dr.
Yuliana (PPIPM dan Kewirausahaan)318. Adapun yang menjadi subjek
318
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penelitian peneliti dalam disertasi ini adalah UKPKK, HIPMI-PT dan UK
KOPMA yang program kerjanya berhubungan dengan pengembangan
kewirausahaan mahasiswa UNP.
c.

Bentuk Kegiatan Kecakapan Hidup Mahasiswa UNP
Di samping meningkatkan akses dan mutu pendidikan, UNP juga

memberikan

perhatian

khusus

kepada

kesejahteraan

mahasiswa,

pengembangan kecakapan hidup mahasiswa (soft skills), keterlibatan
mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan dan keterlibatan dalam
kegiatan lomba akademik serta non-akademik. Bentuk kecakapan hidup
yang dilaksanakan, antara lain: kewirausahaan, latihan kepemimpinan, dan
pembentukan sikap dan mental melalui kegiatan ketahan malangan
survival. Pengembangan kecakapan hidup mahasiswa dilaksanakan pada
tingkat program studi, fakultas dan universitas. Hingga saat ini,
pengembangan entrepreneurship mahasiswa tetap menjadi prioritas utama
Prof. Ganefri, seperti yang peneliti buktikan dari rencana strategis UNP
sendiri untuk tahun 2015-2019 dalam Rencana Strategis (Renstra) UNP
tahun 2015-2019.
Secara umum, bentuk-bentuk kegiatan kecakapan hidup yang
dilakukan oleh mahasiswa UNP dalam mengembangkan lifeskill termasuk
pengembangan jiwa kewirausahaannya dapat dilihat pada tabel 4.3 di
bawah ini:
Tabel 4.3 Bentuk Kegiatan Kecakapan Hidup dan Jumlah Keterlibatan
Mahasiswa UNP319
No

1
2
3
4

5

6
319

Bentuk Kegiatan

Seminar
Pendidikan dan Pelatihan
Kunjungan Industri
LKMM (Latihan Keterampilan
Manajemen Mahasiswa) Tingkat
Menengah
LKMM ((Latihan Keterampilan
Manajemen Mahasiswa) Tingkat
Lanjut
Mawapres (Mahasiswa Berprestasi)

Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19

Jumlah/Jenis
Kegiatan
5
8
3
1

Jumlah
Mahasiswa yang
Terlibat
1.200
1.300
180
120

1

13

1

12

179

7
8
9
10
11
12
13
14

MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an)
PMW (Program Mahasiswa
Wirausaha)
KBM FPP (Kemah Bakti Mahasiswa)
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan
KBM FBS (Kemah Bakti Mahasiswa)
Fakultas Bahasa dan Seni
PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa
7 dan 5 Bidang)
PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa
Nasional)
KBM FIK (Kemah Bakti Mahasiswa)
Fakultas Ilmu Keolahragaan
KBM FT (Kemah Bakti Mahasiswa)
Fakultas Teknik
JUMLAH

1
34

295
170

1

776

1

380

7

28

2 Judul

6

1

550

1

850

67

5.880

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jika dilihat dari segi
jumlah/jenis kegiatan yang dilakukan oleh UNP dan mahasiswa UNP dalam
mengembangkan

kecakapan

hidup

termasuk

dalam

kecakapan

berwirausaha, sudah cukup banyak dan bisa dikatakan bagus. Hal itu
sebagaimana terlihat dari hasil kegiatan tersebut sudah sangat banyak
mahasiswa UNP yang berprestasi mulai dari peringkat I Tingkat Nasional
yang salah satunya juga menjadi peringkat I Cabang Business Plan
Competition serta masih banyak lagi nama-nama mahasiswa berprestasi
UNP yang menjadi peraih peringkat II dan III pada Tingkat Nasional seperti
yang terdapat pada lampiran320.
Dari empat belas bentuk kegiatan pada tabel di atas, yang menjadi
sasaran dalam penelitian dalam disertasi peneliti ini adalah bentuk kegiatan
seminar,

pendidikan

dan

pelatihan,

kunjungan

industri,

Program

Mahasiswa Wirausaha (PMW), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lima
dan tiga bidang serta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS). Bentuk
kegiatan tersebut menjadi sasaran peneliti karena sangat berkaitan erat
dengan pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP yang diberikan
oleh UNP sendiri.

320
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3.

Keunggulan/Prestasi UNP
Semenjak didirikan tahun 1954 sampai tahun 2020 ini, sudah sangat

banyak prestasi yang menjadi keunggulan UNP sendiri sebagai sebuah
perguruan tinggi. Adapun prestasi-prestasi/keunggulan UNP sebagai objek
penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:
a.

Peringkat ke-25 dari 100 Perguruan Tinggi Negeri Terbaik SeIndonesia321;

b.

Peringkat 1 top 10 the most popular Universitas di Sumatera Barat
Versi Unirank 2018 (web metrics);

c.

UNP adalah perguruan tinggi pertama yang membuat program
“Kampus Mengaji, Bershalawat dan Subuh Mubarokah” di Sumatera
Barat guna mewujudkan UNP sebagai perguruan tinggi yang religius
yang tidak hanya akan menghasilkan lulusan yang cerdas secara
kognitif, ilmu pengetahuan dan teknologi juga cerdas secara spiritual;

d.

UNP adalah perguruan tinggi dengan tata kelola yang baik. Salah satu
indikatornya adalah opini penilaian laporan keuangan oleh auditor
publik berada dalam kategori “Wajar Tanpa Pengecualian/WTP”322.

e.

UNP mendapat Piagam Penghargaan Terbaik oleh Kemenristekdikti
sebagai PTN Satker dan BLU yang telah berhasil Melaksanakan
SPMI dan pembudayaan mutu323;

f.

Pada tanggal 29 November 2019 UNP mendapatkan nominasi
sebagai Pengelola Asset Terbaik yang diberikan oleh Kementerian
Keuangan RI;

g.

Sejak dicanangkannya UNP sebagai BLU, UNP mendapatkan
peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik untuk instansi tingkat
Provinsi Sumatera Barat seperti gambar 4.1 di bawah ini;

321http://www.unp.ac.id/id/institusi/selamat-kepada-universitas-negeri-padang-atas-

prestasi-peringkat-25-dari-100-perguruan. Diakses pada Tanggal 12 Januari 2020.
322 Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19
323 Dok.1.12/BPRESUNGG/05.09.19
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Gambar 4.1: Rektor UNP Menerima Penghargaan Peringkat Pertama Anugerah
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 (Sumber: unp.ac.id)

h.

UNP termasuk kepada lima besar Anugerah Perguruan Tinggi Negeri
Menuju Informatif tingkat nasional seperti Gambar 4.2.di bawah ini;

Gambar 4.2: UNP Peringkat 5 Besar Kategori Badan Publik Perguruan
Tinggi Negeri “Menuju Informatif” (Sumber: unp.ac.id)

i.

UNP termasuk 1.000 perguruan tinggi yang telah memiliki akses
internet berkualitas broadband dari 4.520 perguruan tinggi di
Indonesia.

UNP

menyediakan

layanan

SSO

Telkom

yang

diperuntukkan kepada semua sivitas akademika termasuk mahasiswa
di kampus-kampus UNP. Internet gratis ini tidak hanya bisa digunakan
di lingkungan kampus, namun mahasiswa juga bisa mengaksesnya
dimana saja di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas wifiid

karena

Telkom

yang

sudah

bekerjasama

dengan

UNP

menyediakan 300.000 akses wifi di seluruh wilayah Indonesia untuk
bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa UNP324.

324http://unp.ac.id/id/kiprah/setelah-kick-layanan-sso-telkom-mahasiswa-unp-gratis-

internetan-kuliah-umum. Diakses pada Tanggal 13 Januari 2020.
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j.

Upaya UNP untuk senantiasa mengembangkan pemanfaatan
teknologi informasi diganjar prestasi sebagai pemenang terbaik II
Pelayanan Informasi melalui Internet tingkat Nasional seperti gambar
4.3 di bawah ini325;

Gambar 4.3: Rektor Menerima Penghargaan Terbaik II Pelayanan
Informasi Melalui Internet (Website) pada Anugrah Humas
PTN & LLDIKTI Tahun 2018 (Sumber: unp.ac.id)

k.

UNP dipercaya oleh Kemenristekdikti untuk memberikan pembinaan
SPMI kepada 4 PTS, yaitu: (1) Universitas Putra Batam, (2)
Universitas Muhammadiyah Riau, (3) Universitas Dhamasraya dan (4)
Akademi Kebidanan Pasaman Barat326;

l.

UNP meraih peringkat “A” untuk mutu pelayanan berdasarkan survey
kepuasan masyarakat (SKM) di bidang pelayanan akademik dan
kemahasiswaan327;

m.

UNP merupakan perguruan tinggi yang saat ini menuju World Class
University (WCU), yang ditandai dari: (1) sertifikasi laboratorium
pengujian terpadu UNP ISO/TE 17025/2017, yang saat ini sedang
menjalani akreditasi laboratorium pengukuran terpadu UNP sebanyak
8 Labor, terdiri dari: Lab. T. Sipil, Tambang, Otomotif, Mesin, Elektro,
Fisika, Kimia dan Biologi, (2) UNP resmi menjadi Associate Member
AUN-QA sebagai prasyarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi AunQA. Sebanyak 4 dari 8 Prodi sudah divisitasi untuk diakreditasi

325

Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19
Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19
327 Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19
326

183

internasional pada tanggal 20 Agustus 2019, dan empat prodi lagi
sedang dalam waiting list328.
n.

Akreditasi institusi unggul (A). Begitujuga dengan akreditasi 41 prodi
di UNP yang sudah ditetapkan A oleh Lembaga Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dari 101 prodi yang ada di UNP.
Sampai tahun 2019 UNP telah memiliki 15 prodi yang membuka Kelas
Internasional,

4 Prodi telah divisitasi oleh assesor akreditasi

Internasional AUN-QA tanggal 20-22 Agustus tahun ini, yaitu Prodi S1
Pendidikan Kimia, Pendidikan Teknik Elektro, Manajemen dan
Pendidikan Bahasa Inggris, selanjutnya 4 Prodi, yakni Prodi
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Pendidikan Kesehatan dan
Rekreasi,

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan

dan

Pendidikan Bimbingan dan Konseling sedang menunggu Akreditasi
AUN-QA pada tahun 2020. Selain itu ada 6 Prodi lagi dalam persiapan
menuju AUN-QA, dan sisanya terdapat 9 prodi yang dalam proses
Akreditasi ASIIN dari lembaga akreditasi Internasional berkedudukan
di Jerman.
o.

Dalam bidang lembaga penelitian, UNP menjadi universitas dari
kelompok LPTK dengan penelitian terbanyak yang dibiayai oleh dana
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dikti. Prestasi tersebut
dicapai UNP pada triwulan pertama tahun 2019, yakni sebanyak 133
proposal.

Keberhasilan

sertifikat Reviewer

ini

Nasional

dibarengi
bersertifikat

dengan

pemberian

Asia-Pasifik

bidang

penelitian Quantum Human Resource Management Internasional dan
Komite Akreditasi Nasional pada 64 orang dosen di UNP.
p.

Jumlah artikel dosen yang telah masuk publikasi internasional tahun
2018 sebanyak 1513, meningkat 27% dari tahun sebelumnya yang
hanya berjumlah 1241. Di sisi lain, dosen yang telah memiliki sertifikat
Hak Kekayaan Intelektual pada 2017 sejumlah 137 orang, kemudian

328
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meningkat di 2018 menjadi 324. "Hal ini mengalami peningkatan
sebanyak 180%.329
q.

Budaya minang yang kuat turut mewarnai keunikan Motto dari UNP
namun memberikan makna yang mendalam untuk dipahami oleh
seluruh civitas akademika UNP sendiri, yaitu “Alam Takambang Jadi
Guru”. Motto ini memiliki arti bahwa seluruh sivitas akademika
Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap
lingkungannya.

r.

UNP memiliki pembelajaran e-Learning yang diberi nama “Learning
Management System” yang dirilis oleh UPT Puskom UNP.

s.

UNP merupakan salah satu universitas yang memiliki kolam renang
standar internasional di Indonesia330.

t.

UNP

merupakan

salah

satu

Lembaga

Pendidikan

Tenaga

Kependidikan (LPTK). UNP lahir dari kebijakan perluasan mandat
(wider mandate) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan seluruh
Indonesia331.
u.

Sebagai provinsi yang memiliki kultur dan tekstur lautan, pesisir
sekaligus dataran rendah dan tinggi, Sumatera Barat merupakan
lahan bagi pengembangan pariwisata dan budaya. Di samping itu
dengan lautan yang dimiliki dan beberapa kepulauan, seperti
Kepulauan Mentawai, UNP dapat menjalankan program seiring
dengan visi dan misi Indonesia sebagai sumber negara kepulauan,
kekayaan laut Sumatera Barat merupakan modal pembangunan yang
dapat didayagunakan. Biodiversitas tanaman, binatang yang hidup di
hutan, serta biodiversitas laut dapat diolah menjadi bahan pangan,
energi, dan obat-obatan yang dapat dikembangkan oleh bidang Ilmu
Pengetahuan Alam di FMIPA UNP. Sementara itu, lembaga penelitian

329http://www.ganto.co/berita/3313/wisuda-ke-114-rektor-unp-beberkan-prestasi-yang-

telah-diraih.html. Diakses pada Tanggal 12 Januari 2020.
330http://www.berkuliah.com/2014/08/37-fakta-menarik-tentang-universitas_63.html.
Diakses pada Tanggal 12 Januari 2020.
331 Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19
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dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan bidang
industri menjadi pihak-pihak yang kompeten untuk mengolah dan
memberikan nilai tambah pada produk-produk berbasis sumberdaya
alam tersebut.
v.

UNP sebuah universitas yang khas, yakni universitas yang
berkomitmen pada pendidikan dan keguruan, serta mengembangkan
disiplin

ilmu

non-kependidikan

dalam

batas

kewenangannya.

Integrasi bidang kependidikan dan non-kependidikan dalam satu atap
fakultas menjadikan bidang-bidang ilmu yang dikembangkan menjadi
semakin kuat dalam semangat saling mengisi.
4.

Kiat-Kiat UNP Menjadi Unggulan dan Berprestasi
Beberapa kiat yang dilakukan oleh UNP dalam mencapai keunggulan

dan prestasi seperti yang peneliti paparkan di atas adalah sebagai berikut:
a.

UNP memberikan insentif baik berupa insentif finansial maupun nonfinansial kepada mahasiswa pelaku wirausaha yang berhasil meraih
kejuaraan baik di tingkat universitas maupun nasional. Insentif juga
diberikan

kepada

Dosen

pendamping

proposal

bisnis

plan

mahasiswa, Dosen tim monitoring evaluasi proposal bisnis mahasiswa
dan Dosen tim pewawancara kegiatan kompetisi bisnis mahasiswa
dalam bentuk pemberian SK dan dimasukkan dalam sistem
remunerasi UNP.
b.

Pemasangan sarana internet gratis selama menjadi mahasiswa UNP
dengan menggunakan wifi.id.

c.

Diberlakukannya pembelajaran daring dalam proses pembelajaran
sehingga menjadi lembaga mandiri dengan penerapan kurikulum
integrative kewirausahaan332.

d.

Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi
pemerintah dan industri.

332
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e.

Menciptakan berbagai peluang untuk income generating institusi.
Mengembangkan berbagai bentuk usaha baik yang ada dalam
lingkungan kampus atau usaha lain di luar kampus.

f.

Menyiapkan beberapa program studi yang sudah terakreditasi A
mengikuti akreditasi internasional.

g.

Membuka program studi baru yang dibutuhkan masyarakat.

h.

Meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik.

i.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kependidikan
dalam memberikan layanan.

j.

Merancang skema pemberian renumerasi bagi staf akademik dan
tenaga kependidikan.

k.

Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam
negeri, perguruan tinggi di negara-negara ASEAN, dan negara
lainnya333.

5.

Profil Lulusan Mahasiswa UNP
Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di

bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan
studinya334. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap
kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha
maupun

industri,

serta

kebutuhan

dalam

mengembangkan

ilmu

pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil lulusan program studi
disusun oleh kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga terjadi
kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional.
Agar lulusan prodi dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam
profil tersebut, maka diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam
rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)335. Seperti contoh, untuk

333

Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri
4.0, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018), hal. 13.
335 Ibid, hlm. 20.
334
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beberapa program studi yang ada di UNP, contoh profil lulusan yang dapat
digambarkan adalah sebagai berikut336:
Tabel 4.4. Contoh Profil Lulusan Beberapa Prodi di UNP
Program Studi
S-1 Psikologi
S-1 Seni Musik
S-1 Teknik Mesin
S-1 Konstruksi Bangunan
D-3 Perhotelan

Contoh Profil
Konsultan SDM, Manajer SDM, Konselor, Fasilitator,
Trainer, Peneliti
Penyaji, Pencipta/Penggubah, Pengelolan Pertunjukan
Seni, Pengkaji
Supervisor, Controller, Pengelola Project , Peneliti
Drafter, Supervisor Project
Housekeeper, Penyaji FB, Administrator

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa profil lulusan
merupakan peran dan fungsi lulusan dan bukan jabatan atau jenis
pekerjaan. Namun akan tetapi jenis dan jabatan pekerjaan dapat membantu
menentukan profil lulusan. Profil lulusan di sini adalah “Peran” yang
diharapkan bisa dilakukan nantinya oleh lulusan di dunia kehidupan. Peran
ini bisa menunjuk kepada suatu profesi (dokter, arsitek, pengacara) atau
jenis pekerjaan yang khusus (manager perusahaan, praktisi hukum,
akademisi) atau bentuk kerja yang bisa digunakan dalam beberapa bidang
yang lebih umum (komunikator, kreator, leader) yang dicanangkan oleh
Program Studi yang bersangkutan. Sehingga bisa diambil suatu benang
merah bahwa profil lulusan mahasiswa UNP itu sangat tergantung kepada
visi misi dari fakultas dan program studi yang ada di UNP, di mana tentunya
tidak menyimpang dari visi, misi dan tujuan dari UNP sendiri.337.
Adapun keterampilan umum yang harus didapatkan lulusan sarjana
menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yaitu sebagai
berikut338:

a.

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan

336

Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Direktorat Belmawa-Dikti, Penyusunan
Profil dan CP, P3 UGM 2014.
337 Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK.UNP/09.01.20
338 Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Direktorat Belmawa-Dikti, Penyusunan
Profil dan CP, P3 UGM 2014.
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dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya;

b.

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

c.

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan,
desain atau kritik seni;

d.

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi;

e.

Mampu

mengambil

keputusan

secara

tepat

dalam

konteks

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil
analisis informasi dan data;

f.

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.

g.

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang

ditugaskan

kepada

pekerja

yang

berada

di

bawah

tanggungjawabnya;

h.

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;

i.

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
Kemenristekdikti bahkan menyatakan bahwa relevansi dan daya saing

lulusan perguruan sangat ditentukan oleh penguasaan tiga hal, yaitu: (i)
academic skills yang berhubungan langsung dengan bidang ilmu yang
ditekuni di Perguruan Tinggi, (ii) generic/life skills yang merujuk
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serangkaian

dan

jenis-jenis

keterampilan

yang

diperoleh

selama

menempuh pendidikan yang dapat diaplikasikan di lapangan kerja
serta mencakup banyak hal seperti kemampuan berpikir kritis-kreatif,
pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim, dan
kepemimpinan, dan (iii) technical skills yang berkaitan dengan profesi
spesifik yang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian agar berkinerja
bagus pada suatu bidang pekerjaan.

B.

Temuan Analisis Penelitian

1.

Konsep Manajerial Entrepreneurship Mahasiswa yang Dimiliki
oleh Pimpinan UNP
Dalam sub bahasan ini, peneliti akan menjelaskan tentang program

kerja pimpinan UNP yang dimulai dari pembahasan mengenai visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis UNP sebagai bentuk planning/perencanaan
dalam sebuah fungsi manajemen.
a.

Perencanaan
Planning (Perencanaan) merupakan sasaran, menetapkan strategi

dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas.
Keberadaan perencanaan dalam perguruan tinggi sangat penting, karena
melalui perencanaan akan dapat ditentukan tujuan, kebijakan, prosedur,
program serta dapat memberikan cara atau pedoman pelaksanaan yang
efektif dalam mencapai tujuan perguruan tinggi. Perencanaan menentukan
arah organisasi dan bagaimana cara mendapatkannya. Beberapa bentuk
planning

pimpinan

UNP

dalam

mengembangkan

entrepreneurship

mahasiswa UNP dimulai dari dibuatnya visi dan misi UNP yang spesifik dan
jelas yang berbunyi: “Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia
Tenggara di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga dan seni
pada tahun 2020 berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Visi UNP ini tercover dengan jelas pada beberapa misi UNP sebagai
berikut: 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu
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kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model
pembelajaran

yang

internasional;

3)

inovatif

baik

pada

Menyelenggarakan

tingkat

kegiatan

nasional

maupun

pengabdian

kepada

masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi,
olahraga dan seni untuk kemajuan bangsa; 4) Meningkatkan tata kelola
universitas (good university governace); 5) Meningkatkan kerja sama lokal,
nasional,

dan

internasional;

6)

Mengembangkan

landasan

dan

melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf
internasional339.
Keseriusan pimpinan UNP terhadap pengembangan entrepreneurship
mahasiswa juga terlihat dari statuta yang disusun dengan menetapkan
salah

satu

tujuan

UNP

yaitu

untuk

“Terselenggaranya

kegiatan

kemahasiswaan yang membentuk calon pemimpin dan wirausahawan yang
berkarakter”. Selain itu pimpinan UNP juga menyusun Rencana Strategis
UNP dengan menetapkan “Jumlah mahasiswa yang berwirausaha” sebagai
salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sasaran strategis UNP
tahun 2015-2019 pada outcome yang berbunyi “Meningkatnya Kualitas
Pembelajaran dan Kemahasiswaan”.
Visi, misi dan tujuan UNP di atas, diperlihatkan pimpinan UNP dalam
bentuk program kerja yang dibuat guna mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa UNP. Apa, bagaimana dan siapa yang melaksanakan program
kerja yang dibuat pimpinan UNP dalam rangka mengembangkan
entreprenurship mahasiswa, akan peneliti deskripsikan sebagai tahapan
organisasi dari sebuah fungsi manajemen seperti yang akan peneliti
jelaskan di bawah ini.

339

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Padang, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1521, Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 18 Oktober
2016, hlm. 23.
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b.

Organisasi
Pengorganisasian

bagaimana

mengikuti

organisasi

mencoba

perencanaan

dan

melakukannya

mencerminkan

sesuai

rencana.

Pengorganisasian melibatkan penugasan tugas, pengelompokan tugas ke
dalam departemen, mendelegasikan wewenang, dan mengalokasikan
sumber daya di seluruh organisasi. Pengorganisasian dari perspektif Islam
mencakup

aspek-aspek

pengelolaan

yang

saling

menguntungkan,

hubungan dalam sistem otoritas, tanggung jawab dan akuntabilitas. Fungsi
pengorganisasian dalam perguruan tinggi merupakan fungsi pengisian staf
yang sesuai untuk setiap tugas dan kedudukan. Staf dan karyawan yang
bekerja pada perguruan tinggi memiliki tugas yang khas dan karakteristik
tersendiri. Di dalam prinsip pengorganisasian, jika prinsip menetapkan
tujuan, pembagian kerja, hubungan kerja, koordinasi dan informasi
dikomunikasikan dengan baik, maka tujuan lebih mudah dicapai.
Adapun bentuk pengorganisasian pimpinan dalam mencapai tujuan
pengembangan entrepeneurship mahasiswa tergambar dari formalisasi
tugas dan tanggungjawab pimpinan mulai dari Rektor, Wakil Rektor III UNP,
Kepala UPT PKK, Ketua Umum UPKK UNP, Ketua Umum HIPMI PT UNP
dan Ketua Umum KOPMA UNP. Adapun tugas Rektor sebagai pimpinan
utama UNP yang tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) UNP dalam pasal 6 huruf a yaitu memimpin penyelenggaraan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta
membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya
dengan lingkungan. Di sini, unsur mahasiswa merujuk salah satunya
kepada

pengembangan

karakter

kewirausahaannya.

Tugas

dan

tanggungjawab Rektor ini sangat sejalan dengan tugas dari seorang Wakil
Rektor III UNP sebagaimana juga terdapat dalam SOTK UNP Pasal 9
bahwa tugas dari Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Alumni
mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan
kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan
kesejahteraan mahasiswa. Di sini, juga sangat terlihat bahwa program dan
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unit yang dibentuk oleh WR III UNP dalam pengembangan kewirausahaan
mahasiswa UNP sangat sinkron dengan tugasnya, yaitu pembinaan
kemahasiswaan dan alumni UNP.
UNP memiliki satu unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan
program pengembangan karir dan kewirausahaan yang dikoordinasikan
oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Berdasarkan Pasal
122,

UPT

PKK

mempunyai

tugas

yaitu

melaksanakan

urusan

pengembangan karir dan kewirausahaan di lingkungan UNP. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, UPT
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: (a)
pelaksanaan

penyusunan

rencana,

program,

dan

anggaran;

(b)

pelaksanaan pengembangan karir dan kewirausahaan; (c) pelaksanaan
administrasi kegiatan pengembangan karir dan kewirausahaan; dan (d)
pelaksanaan

urusan

tata

usaha

UPT

Pengembangan

Karir

dan

Kewirausahaan. Sedangkan UKM HIPMI PT dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa dari tataran UKM, membagi menjadi tiga
bidang utama, yaitu (a) Bidang Internal dengan sub-bidang keanggotaan,
riset dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan kesekretariatan, (b)
Bidang Ekternal dengan sub-bidang: Hubungan luar, kompartemen
kerjasama dan media informasi dan komunikasi serta (c) Bidang Akselerasi
bisnis dengan sub-bidang: investasi, makanan dan minuman waralaba,
industri kreatif, jasa hiburan dan pariwisata.
Adapun UPKK membentuk beberapa departemen sebagai sebuah
UKM yang disahkan oleh Rektor dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa yang tercantum dalam Statuta UNP Tahun 2016 Pasal 81
tentang hak mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi
kemahasiswaan. Adapun departemen yang dibentuk dalam pendelegasian
wewenang sebagai ciri khas dalam sebuah pengorganisasian unit/lembaga
adalah: (a) Departemen Karir, (b) Departemen Kesekretariatan, (c)
Departemen Pengabdian Masyarakat, (d) Departemen Wirausaha Kreatif,
(e) Departemen Informasi dan Komunikasi, (f) Departemen pengembangan
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Sumber Daya Anggota. Sementara itu, KOPMA membagi unitnya menjadi
beberapa divisi, yaitu: (a) Divisi humas, (b) Divisi Litbang dan (c) Divisi
Infokom dengan tugas sesuai kepada departemen dan divisi masingmasing sebagaimana terdapat dalam Buku Panduan Organisasi 2019-2020
masing-masing UKM.
Secara lebih singkatnya, implementasi organizing pimpinan UNP
ditunjukkan dalam bentuk formalisasi tugas, restrukturisasi pengelola dan
pendirian beberapa unit usaha penunjang. Unit usaha penunjang yang
didirikan dalam usaha pengembangan entrepreneurship antara lain: Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Unit
Kegiatan Mahasiswa Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK),
Unit Kegiatan Mahasiswa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Perguruan Tinggi UNP (HIPMI PT UNP) dan Unit Kegiatan Mahasiswa
Koperasi Mahasiswa UNP (KOPMA UNP). Unit-unit yang dibentuk dengan
program kerja masing-masing saling bersinergi positif dengan pelibatan
pihak internal dan eksternal UNP guna mencapai tujuan pimpinan yaitu
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP.
Di bawah ini adalah beberapa program kerja yang sudah dibuat oleh
pimpinan UNP dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP,
yaitu sebagai berikut:
1)

Studium General Kewirausahaan (SGK)

(a)

Definisi SGK
SGK adalah kegiatan berupa sosialisasi program kewirausahaan
Ditjen Belmawa ke civitas akademika perguruan tinggi dan mengajak
perguruan tinggi agar berperan lebih aktif dalam pengembangan
program kewirausahaan340.

(b)

Tujuan dan Manfaat SGK
Adapun tujuan dan manfaat dilaksanakannya program SGK ini adalah
untuk: (a) mengembangkan kewirausahaan di setiap perguruan tinggi

340

Dok.1.28/PPKMI2019/04.07.19
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dan

(b)

menumbuhkan

motivasi

berwirausaha

di

kalangan

mahasiswa341.
(c)

Cakupan SGK
Program ini diperuntukkan untuk mahasiswa program S1 dan D3/D4.
Pelaksanaannya adalah peserta yang mengikuti ini tidak dalam bentuk
tim, melainkan individual yaitu sekitar 500-1000 orang untuk 1
lokasi342.

(d)

Karakteristik SGK
Adapun karakteristik dari SGK adalah sebagai berikut:
(1)

Program sosialisasi Program kewirausahaan Ditjen Belmawa ke
civitas akademika PT dan mengajak PT agar berperan lebih aktif
dalam pengembangan program kewirausahaan.

(2)

Diberikan paparan dari berbagai wirausaha mahasiswa yang
telah sukses mengembangkan bisnisnya. Pada akhir acara
dilakukan klinik kewirausahaan.

(3)

Membangun penyadaran dengan motivasi dan kepercayaan diri
untuk maju dan mandiri

(e)

Pelaksanaan SGK di UNP
Saat peneliti melakukan penelitian di UNP, bentuk SGK yang
diikuti UNP adalah berupa kegiatan workshop rencana bisnis yang
diadakan oleh Ditjen Belmawa yang bertempat di Politeknik Negeri
Padang (PNP). Tahun ini UNP belum menjadi perguruan tinggi
penyelenggara. Adapun kegiatan SGK yang dilakukan adalah berupa
penyampaian materi oleh para narasumber yang ditetapkan direktorat
kemahasiswaan Ditjen Belmawa. Adapun cakupan materinya adalah
mengenai

wawasan

kewirausahaan

yang

didalamnya

adalah

marketing, operasional produksi, keuangan, SDM, strategi dan
kualitas (mutu). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dr. Marwan
bahwa:
341
342

Dok.1.28/PPKMI2019/04.07.19
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“Untuk SGK di UNP ada, misalnya orang belmawa itu mengadakan pelatihan
kewirausahaan di sebuah perguruan tinggi, contoh di PNP,UNAND, maka kita
datang ke sana (mahasiswa UNP) dalam rangka sosialiasasi KBMI dan PKM.
Lalu narasumber nasional di UNAND/ PNP itu kita undang secara khusus ke
UNP untuk memberikan sosialiasi khusus untuk mahasiswa UNP. Kalau di
UNP masalah dana adalah masalah nomor ke sekian lah bagi pimpinan343”.

Ibu Yun menambahkan bahwa kegiatan workshop rencana bisnis
yang diadakan di UNP ditujukan untuk memberikan motivasi
pengembangan usaha di kalangan mahasiswa dan menciptakan
budaya kompetisi dalam berusaha yang lebih baik, apalagi materi
yang disampaikan tidak akan didapatkan di bangku kuliah344.
Pelaksanaan kegiatannya dibagi dalam dua sesi, pertama diisi dengan
kiat-kiat membawa proposal penelitian ke tingkat nasional sedangkan
sesi kedua merupakan workshop penyusunan business plan dan
diskusi bersama mentor bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti
kegiatan

yang

bertemakan

“Strategi

Hibah

Kompetisi

Bisnis

Mahasiswa Indonesia345. Ibu Yun juga menyampaikan bahwa sejauh
ini (sampai 2019) hanya sebanyak 4% dari 30.000 mahasiswa UNP
yang proposalnya lulus dalam ajang kompetisi bisnis nasional.
Sehingga diharapkan kegiatan workshop ini menjadi bekal agar
mahasiswa bisa fleksibel dan mampu mengikuti perubahan zaman346.
Adapun narasumber yang diundang adalah Bapak Surfa Yondri
M.Kom yang merupakan Direktur Politeknik Negeri Padang dan
sekaligus team Kewirausahaan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti 347.
Wakil Rektor III UNP bahkan menambahkan jika kegiatan workshop
ini sangat penting sebagaimana terdapat dalam kutipan langsung di
bawah ini:
“Workshop ini sangat penting untuk menyikapi perkembangan zaman,
UNP sudah mulai melakukan kerjasama dengan daerah-daerah agar
exis di semua tempat dan bila perlu se Asia Tenggara supaya UNP
tidak dipandang sebelah mata, kerja keras Pak rektor harus kita
343

Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/05.04.19
345 Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/05.04.19
346 Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/05.04.19
347 Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/05.04.19
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imbangi dengan prestasi-prestasi yang membanggakan dalam KBMI
sehingga bisa meningkatkan mutu UNP348”

Di bawah ini adalah foto kegiatan SGK berupa workshop rencana
business plan yang diadakan di UNP yang berhasil peneliti
dapatkan349.

Gambar 4.4: Pembukaan Workshop Rencana Bisnis di UNP oleh Wakil
Rektor III UNP dan Ditjenbelmawa Kemenristekdikti

Gambar 4.5: Jalannya Kegiatan Workshop Rencana Bisnis di UNP
yang Diikuti 170 Mahasiswa UNP

348
349

Dok.1.32/DWUNP/tgl.bln.th
Dok.1.32/DWUNP/tgl.bln.th
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Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Edi Mustafa
bahwa UNP pernah mengikuti workshop sosialiasi KBMI dan PKM
yang diadakan di Politeknik Negeri Padang dan Universitas Andalas
dengan mendatangkan narasumber dari Ditjenbelmawa. Selain itu
ada juga kegiatan monitoring evaluasi (Monev) eksternal yang
dilakukan oleh Ditjenbelmawa ke UNP dalam mengevaluasi PKM
Mahasiswa UNP. Selanjutnya juga ada kuliah umum dengan
mendatangkan narasumber dari Ditjenbelmawa langsung, serta dari
praktisi wirausaha dan menteri juga sering diundang sebagai
narasumber350.
Penyampaian dari Dr. Marwan dan Edi Mustafa tersebut benar
adanya yang dibuktikan dari dokumentasi yang peneliti dapatkan dari
staf Tata Usaha UPT PKK UNP bahwa adanya surat pemberitahuan
dari UPT PKK UNP kepada Wakil Dekan III untuk semua fakultas yang
ada di UNP guna menginformasikan kepada mahasiswa agar
mengikuti kegiatan workshop rencana bisnis (Business Plan) yang
merupakan rangkaian tahapan kegiatan program KBMI tahun 2019. Di
dalam surat tersebut, disebutkan bahwa mahasiswa yang akan
mengikuti kegiatan workshop tersebut harus mendaftarkan diri secara
online

pada

laman

SIM-PKMI

di

situs

web

http://sim-

pkmi.ristekdikti.go.id. Untuk SGK tahun 2019 ini, kegiatan berupa
workshop rencana bisnis yang diselenggarakan di Politeknik Negeri
Padang tersebut diadakan pada tanggal 23 Maret 2019351.
Femil Anggia menyatakan bahwa jumlah peserta workshop yang
diadakan di PNP adalah sebanyak 647 mahasiswa yang berasal dari
24 perguruan tinggi se-Sumbar dan Riau. Adapun jumlah mahasiswa
UNP yang mengikuti workshop ini adalah sebanyak 60 peserta.
Narasumbernya

adalah

Bapak

Ismet

Yus

Putra

Kasubdit

Kesejahteraan dan Kewirausahaan, Nurhadi Irbath seorang coach
350
351

Ww.1.16/KETUM.IA.UPKK.UNP/02.07.19
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enterpreneur dan business, serta Tim PKMI Belmawa Ristekdikti352.
Di bawah ini adalah salah satu dokumentasi kegiatan workshop
business plan yang diadakan di Politeknik Negeri Padang353.

Gambar 4.6: Workshop Business Plan KBMI 2019 di PNP Padang

2)

Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)

(a)

Definisi KBMI
KBMI adalah suatu kegiatan untuk memberikan bantuan modal
kepada mahasiswa yang telah memiliki wirausaha (bisa berasal dari
mahasiswa PBBT, PKMK dan program kewirausahaan lainnya yang
ada di perguruan tinggi)354. Ini adalah suatu program yang cukup
bergengsi yang diberikan oleh Ditjen Belmawa Kemenristekdikti
sebagai bentuk kepercayaan terhadap penunjukan perguruan tinggi
pelaksana program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)
Tahun 2019 yang terlihat dari Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI Nomor
185/B/HK/2019. UNP termasuk salah satu dari sederatan nama
perguruan tinggi pelaksana KBMI Tahun 2019 dengan dua judul

352

Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/02.07.19
Dok. 1.34/PWRBPNP/05.04.19
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proposal dari tim peserta (mahasiswa) yaitu: (a) Central Led 3Sr dan
(b) E-commerce Gazatronik355.
(b)

Tujuan dan Manfaat KBMI
Adapun tujuan dan manfaat dilaksanakannya program KBMI ini
adalah

untuk melahirkan

wirausaha

baru

berbasis teknologi

(technopreneur) dari kalangan intelektual356. Selain itu juga untuk
menumbuhkan karakter bisnis (sense of business) untuk memulai dan
mengembangkan usaha didukung dengan modal yang diberikan
dengan pendampingan secara terpadu dan membangun keterampilan
wirausaha serta menumbuhkembangkan wirausaha baru.
(c)

Cakupan KBMI
Program ini diperuntukkan untuk mahasiswa program S1 dan D3/D4
yang sudah mengikuti SGK, PBBT atau program kewirausahaan yang
lain. Peserta dalam bentuk tim (kelompok) dengan maksimal lima
orang per kelompok357. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari
berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi
yang sama, namun masih dalam satu Perguruan Tinggi yang sama.
Keanggotaan setiap kelompok program KBMI mahasiswa berasal dari
minimal dua angkatan yang berbeda. Adapun besarnya dana kegiatan
per judul adalah sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,- .
Mekanisme pembiayaan mengikuti alur pelaksanaan Program KBMI,
yaitu pencairan dana 70% setelah pengumuman desk evaluation dan
pencairan dana 30% setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi
terhadap laporan kemajuan. Pembiayaan KBMI akan ditransfer ke
rekening Perguruan Tinggi358.

355
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(d)

Karakteristik KBMI
Adapun karakteristik dari KBMI ini adalah sebagai berikut:
(1)

Suatu kegiatan untuk memberikan bantuan modal kepada
mahasiswa yang telah memiliki/berminat berwirausaha (bisa
berasal

dari

mahasiswa

PBBT,

PKMK

dan

program

kewirausahaan lainnya yg ada di PT).
(2)

Pemberdayaan (empowering) yang mencakup partisipasi dan
pemecahan masalah.

(3)

Kategori usaha KBMI ada lima yaitu: makanan minuman, jasa
dan

perdagangan,

industri

kreatif,

teknologi

dan

produksi/budidaya.
(e)

Pelaksanaan KBMI di UNP
UNP adalah salah satu dari sederatan nama perguruan tinggi
pelaksana KBMI tahun 2019 dengan dua judul proposal dari tim
peserta (mahasiswa) yaitu: (a) Central Led 3Sr dan (b) E-commerce
Gazatronik359. Proses permulaan program KBMI di UNP dimulai
dengan edaran surat dari UPT PKK UNP No. 083/UN35/PG/2019
tanggal 18 Maret 2019 tentang Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa
Indonesia (KBMI) untuk menghimbau seluruh mahasiswa selingkungan UNP mulai dari jenjang S1 dan D3 yang memiliki bisnis
untuk dapat mengikuti program tersebut.
Jumlah proposal bisnis mahasiswa UNP yang didanai pada
tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Di mana
pada tahun 2018, jumlah proposal mahasiswa yang berhasil didanai
oleh Kemenristekdikti adalah berjumlah satu proposal dengan judul
“Cv. Karya Muda (Usaha Industri Jasa dan Perdaganga Bidang
Mebel) yang diketuai oleh Femil Anggia Putra yang notabene nya juga
merupakan Ketua Umum UPKK UNP Masa Bakti 2019. Femil
menyatakan bahwa jumlah besar pagu dana yang disetujui adalah

359

Dok.1.28/PPKMI2019/04.07.19

201

sebesar Rp. 12.000.000,-360. Adapun jumlah proposal mahasiswa
yang berhasil didanai pada tahun 2019 adalah sebanyak dua
proposal, yaitu:
(1)

Central LED 3sR
Central LED 3sR merupakan usaha rintisan mahasiswa UNP yang
bergerak pada penjualan Running Text. Mereka tidak hanya
memproduksi Modul running text saja, namun menyediakan jasa
pelayanan untuk perbaikan running text. Adapun kelebihan serta
inovasi yang ada dalam produk usaha mereka ini adalah menjual
barang sparepart untuk running text yang selama ini susah didapatkan
di Wilayah Sumatera Barat. Central LED 3sR menyediakan feature
komunikasi dengan Bluetooth. Konsumen dapat mengganti kalimat
yang ditampilkan di layar display via Bluetooth sehingga konsumen
tidak perlu menambah biaya untuk memanggil kembali teknisi untuk
mengganti kalimat di layar display. Serta juga menyediakan garansi
dan pemasangan langsung ke tempat konsumen. Inovasi lainnya
adalah memadukan teknologi terbaru yang belum ada di wilayah
Sumbar yaitu teknologi wireless di mana alat ini bisa diprogram melalui
smartphone android dengan motto 3S, yaitu Penjualan (Sale),
Perbaikan (Service) dan Penyalur alat-alat running text (Sparepart)
dengan bahan daur ulang (recycle). Adapun nama-nama mahasiswa
yang berhasil membuat usaha ini yaitu: Habil Hermawan Prodi Teknik
Elektro Industri sebagai ketua, Widya Janatul Putri Prodi Fisika selaku
Bendahara dan Febri Rahmadi Prodi Teknik Elektro Industri selaku
Anggota361. Di bawah ini adalah contoh penggunaan Central LED 3sR

360
361
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yang

berhasil

dibuat

mahasiswa

UNP

serta

didanai

oleh

Kemenristekdikti:

Gambar 4.7: Pengaplikasian Bluetooth Android ke Display Running Text362

(2)

E-Commerce Gazatronik
E-Commerce Gazatronik merupakan usaha rintisan mahasiswa UNP
yang bergerak dalam bidang jasa, pelatihan, teknologi dan retail (jual
beli) komponen elektronika, sensor-sensor robotika dan trainer
pembelajaran

yang

memudahkan

semua

orang

(mahasiswa)

memahami ilmu robotika. E-Commerce Gazatronik telah memiliki
sebuah toko fisik yang berada di Jalan Patenggangan blok B depan
ampera Pak Golak, Air Tawar Barat Kota Padang363. Gazatronik store
juga menyediakan prototype robot untuk edukasi, pembuatan trainer
untuk keperluan edukasi, jual beli komponen elektronika dan robotika,
training mikrokontroler dan servis elektronik364. Di bawah ini adalah
salah satu contoh produk dari E-Commerce Gazatronik yang sudah
dijual di unicorn Indonesia yaitu Bukalapak, Tokopedia dan juga ada
shopee.

362
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Gambar

4.8:Contoh Produk Usaha ECommerce Gazatronik Penerima
Hibah KBMI 2019

Adapun tahapan yang dilalui dalam ajang KBMI 2019 ini tidak
jauh beda dari tahun lalu, yaitu berupa (i) Pengusulan, (ii) Desk
Evaluasi dan Penetapan, (iii) Pelaksanaan dan Pelaporan, (iv)
Monitoring dan Evaluasi dan (v) KMI Expo. Tahapan pengusulan
proposal diawali dengan penyiapan proposal program KBMI oleh
mahasiswa bersama dosen pendamping di Perguruan Tinggi asal
mahasiswa. Pada tahap ini diharapkan setiap Perguruan Tinggi
melakukan seleksi internal untuk memilih proposal yang layak untuk
diajukan

ke

diperbolehkan

Ditjen

Belmawa.

mengajukan

Seorang

maksimum

dua

mahasiswa
proposal

hanya
dengan

ketentuan, menjadi ketua di satu proposal program KBMI dan/atau
menjadi anggota di proposal program KBMI yang lain atau menjadi
anggota di dua Proposal program KBMI.
Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan KBMI ini, Direktorat
melakukan kegiatan pemantauan atau monitoring dan evaluasi
(monev). Tim Pemonev ditetapkan oleh Dirjen dengan tugas pokok
melakukan monev di Perguruan Tinggi tempat penyelenggaraan
monev program KBMI. Perguruan Tinggi penyelenggara monev
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ditetapkan Direktur Riset dan Pegabdian Masyarakat. Pada kegiatan
monev

ini

setiap

tim

program

KBMI

akan

diminta

untuk

mempresentasikan kemajuan pelaksanaan program KBMI. Namun
demikian, sebelum pelaksanaan monev, setiap tim program KBMI
harus mengunggah laporan kemajuan secara online sehingga dapat
diunduh oleh para pemonev sebelum proses monev dimulai. Setelah
melakukan monev, Tim Pemonev akan memberikan penilaian pada
masing-masing tim program rencana bisnis mahasiswa. Hasil
penilaian monev ini akan digunakan sebagai salah satu bagian atau
dasar dalam penentuan lolos tidaknya suatu tim program KBMI
diundang ke KMI Expo. PT penyelenggara monev diwajibkan
membuat laporan tertulis hasil evaluasi pelaksanaan monev
(kesesuaian pedoman dan realisasinya di lapangan, kepuasan tim
program rencana bisnis mahasiswa terhadap penguasaan substansi
pemonev, mutu fasilitas yang tersedia) dan menyampaikannya ke
Ditjen Belmawa365.
3)

Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK)

(a)

Definisi PKMK
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah suatu wadah yang
dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa
Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu
dan teknologi yang telah dipelajarinya diperkuliahan kepada
masyarakat luas. PKMK adalah salah satu dari lima PKM yang
dikompetisikan dari Kemenristekdikti untuk mahasiswa selain dari
PKM-Penelitian (PKM-P), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat
(PKM-M), PKM-Teknologi (PKM-T) dan PKM-Karsa Cipta (PKM-KC).
PKM-K merupakan program pengembangan pemahaman dan

365
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keterampilan mahasiswa menjadi wirausaha. PKM-K tidak sematamata

berorientasi

pada

laba

(profit), akan tetapi lebih

mengutamakan jenis komoditas usaha yang menunjukkan kepakaran
tim. Komoditas usaha yang dihasilkan mahasiswa dapat berupa
barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal
dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar.
Komoditas tim PKM-K hendaknya tidak menjadi kompetitor produk
sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. Pelaku utama yang
berwirausaha

dalam

hal

ini

adalah

mahasiswa,

bukan

masyarakat, ataupun mitra lainnya366.
(b)

Tujuan dan Manfaat PKMK
Adapun tujuan dan manfaat PKMK adalah memotivasi dan membuka
peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif
sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan
studi. PKM-K diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan
produk usaha di Indonesia karya mandiri bangsa. Selain itu juga untuk
menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam
menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan

yang

berorientasi pada profit. Namun dalam hal ini, PKMK lebih
mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha (ada
muatan intelektual) daripada profit. Pelaku utama PKMK adalah
mahasiswa,

sementara

pihak

lainnya

hanya

sebagai

faktor

pendukung.
(c)

Cakupan PKMK
Meskipun kuliner paling memenuhi kriteria PKM-K yang berorientasi
pada profit, namun PKM-K sejatinya lebih mengutamakan solusi
tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru
dan unik. Artinya komoditas usaha harus merupakan jelmaan
penguasaan IPTEK mahasiswa. Peserta PKM-K adalah kelompok

366
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mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau Diploma yang terdaftar
di PD-Dikti. Anggota kelompok pengusul berjumlah3–5 orang yang
tidak terikat bidang ilmu, namun bidang kegiatan disarankan sesuai
dengan bidang ilmu ketua kelompok/tim dengan anggota dianjurkan
berasal dari lintas bidang dan mahasiswa pengusul dapat berasal dari
berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi
yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama atau lintas
Perguruan Tinggi. Besarnya dana kegiatan per judul Rp. 5.000.000
(Lima juta rupiah) s.d. Rp 12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu
rupiah)367.
(d)

Pelaksaan PKMK di UNP
Adapun mengenai pelaksanaan PKMK di UNP juga mengikuti
buku pedoman PKM yang diterbitkan oleh Ditjen Belmawa
Kemenristekdikti.

Adapun

tahapan

yang

dijalani

mahasiswa

sebagaimana juga disampaikan oleh Syifa Fahmi Ramadhan selaku
Ketua

Umum

Unit

Kegiatan

Mahasiswa

yang

memfasilitasi

pelaksanaan program PKM dan PKMK di UNP yaitu bernama PPIPM.
Tahapannya dimulai dari: (1) Mahasiswa menyusun proposal, (2)
Perguruan Tinggi melaksanakan Evaluasi Internal dan mengunggah
Berita Acara Hasil Evaluasi Internal, mendaftarkan judul dan ketua
tim pengusul, membuat akun ketua tim pengusul, (3) Mahasiswa
mengunggah proposal, (4) Ditjen Belmawa melaksanakan Evaluasi
Daring Tahap 1 dan Evaluasi Daring Tahap 2, menetapkan proposal
yang didanai, melakukan penugasan dan kontrak, (5) Mahasiswa
melaksanakan kegiatan, mengisi catatan harian dan mengunggah
laporan kemajuan dan (6) Ditjen Belmawa melaksanakan Monitoring
dan Evaluasi, (7) Ditjen Belmawa menetapkan peserta PIMNAS, (8)
Mahasiswa peraih pendanaan mengunggah Laporan Akhir dan

367
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mahasiswa peserta PIMNAS mengunggah Artikel dan poster, (9)
Pelaksanaan PIMNAS.
Untuk menjaga kualitas usulan PKM dan kesetaraan dalam
kesempatan

pemerolehan

pendanaan

PKM,

Ditjen

Belmawa

membuat pengelompokan/ klasterisasi Perguruan Tinggi Pengusul
dengan didasarkan pada ranking pemeringkatan kemahasiswaan dan
rekam jejak PKM dari setiap Perguruan Tinggi. Tahun 2019 ini, UNP
berada dalam kluster II dengan keuntungan yaitu dapat mengusulkan
proposal PKM lima bidang sebanyak 425 proposal dan nanti
proposalnya akan diupload ke belmawa dan akan menyeleksi maka
yang akan didanai

368.

Fahmi menambahkan bahwa sebelum

mahasiswa mengumpulkan proposal ke universitas, mereka harus
mengumpulkan dulu proposal itu di tahap prodi, di prodi diseleksi
proposalnya, setelah prodi baru ke fakultas, dan dari fakultas masuk
ke universitas. Dan dari universitas diperketat lagi mulai dari isi konten,
administrasi apakah sesuai panduan atau belum setelah itu baru
ditentukan lulus atau tidak mengikuti PKM dari kemenristekdikti.
PPIPM berperan di sini dalam hal mengupload ke belmawa.
Berhubung UNP termasuk perguruan tinggi klaster 2, maka
maksimal proposal yang boleh dimasukan ke belmawa hanya 425
proposal. Sebelumnya lebih dari 425 proposal yang masuk ke
kemahasiswaan

(WR

III),

namun

diseleksi

oleh

bagian

kemahasiswaan menjadi 425. Dan itulah yang diupload ke belmawa.
Setelah itu belmawa yang menyeleksi mana yang akan didanai. Dan
dari 425 tim atau proposal mahasiswa yang diupload ke belmawa,
terdapat

sebanyak

159

proposal

yang

merupakan

PKMK.

Dokumentasi yang peneliti dapatkan dari Ketua Umum PPIPM UNP
menunjukkan bahwa dari 425 proposal yang dimasukkan dari UNP,

368
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yang lulus didanai adalah sebanyak 26 tim/proposal dengan rincian
sebagai berikut369:
Tabel 4.5: PKM Mahasiswa UNP yang Didanai Kemenristekdikti 2019
No
1

Aldo Aulia Akbar
16130003
D4Teknik Elektro Industri

2

Annisa
17003050
S1 PSKGJ Pendidikan
Luar Biasa

3

Aruna Pradipta
16035057
S1 Pendidikan Kimia

4

Budi Priyono
16067074
D3 Teknik Mesin

5

Gheri Febri Ananda
16063012
S1 PSKGJ Pendidikan
Teknik Elektro
Hazmi Sidiq
16063057
S1 Pendidikan Teknik
Elektro

6

369

Nama

7

Miftahrur Bin Afan
16067021
S1 Pendidikan Teknik
Mesin

8

Yola yolanda
16053072
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Judul PKM
Aplikasi Android
JETMI (Jalur
Evakuasi Tsunami)
menggunakan
Algoritma Djikstra
dan GPS
TOMAT BIKE
(Automatic Bike)
untuk Stimulasi
pada Gangguan
Sistem Gerak
"DATA MANIA"
Inovasi Mutimedia
Interaktif Data
Keselamatan
Bahan Kimia
Berbasis
Augmented
Reality
Alat Pembuka dan
Pemasang
Universal Joint pada
Propeler Shaft
dengan Sistem
Hidrolik
TROSAMA (Troli
Sayang Mama)
berbasis Image
Processing
ANGKRINGAN:
Aplikasi Mesin
Penggiling Kedelai
Ramah Lingkungan
Berbasis Electrical
Control dan
Microcontroller
"IMPEK" Inovasi
Mesin Pengolahan
Kedelai Dual
Function Guna
Meningkatkan
Produktivitas
Industri Tahu
PEMUDA (
Pengembangan

Jenis
PKM
PKM- KC

Pendanaan

PKM- KC

Rp8.800.000

PKM- KC

Rp5.200.000

PKM- KC

Rp7.600.000

PKM- KC

Rp8.700.000

PKM- T

Rp7.800.000

PKM- T

Rp8.400.000

PKM- T

Rp5.000.000

Rp5.000.000
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S1 Pendidikan Ekonomi

9

Dela Khoiriyah
16059001
S1 Manajemen

10

Dwi Poeji Lestari
17323059
S1 Teknik Sipil
Febri Yuliani
16035012
S1 Pendidikan Kimia

11

12

Femil Anggia Putra
16061046
S1 Pendidikan Teknik

13

Fidia Melda Putri
16004013
S1 Teknologi Pendidikan

14

khasnul husnah
16004110
S1 Teknologi
Pendidikan
Robiatul Adawiyah
17035039
S1 Pendidikan Kimia

15

16

17

18

Sherina Dhafa
Wiranda
17035175
S1 Pendidikan
Biologi
Syahrun Nazif Hardi
16033062
S1 Pendidikan Fisika
Tika Yuanda Putri
16129417
S1 Pendidikan Guru
Sekolah Dasar

Mitra UMKM Daerah
Lunang Dua)
Strategi Penguatan
Branding Produk
LOTUA (Lilin
Aromaterapi Daun
Lidah Mertua)
Pengurang Sick
Building Syndrome
Akibat Polutan
Style with T-J

PKM- K

Rp6.200.000

PKM- K

Rp6.075.000

LITAO KOBAL (Kulit
Kakao Kopi Herbal)
Inovasi Minuman
Antioksidan Praktis
dan Ekonomis
Karya Muda
Furniture Usaha
Jasa dan
Perdagangan
Furniture Pelengkap
Kebutuhan Semua
kalangan
Dadiah Kaba
Dadakan (Kreasi
Anak Bangsa
Dadiah Ala
Kekinian) Oleh-Oleh
Khas Minang
Miselang Salju

PKM- K

Rp7.675.000

PKM- K

Rp5.000.000

PKM- K

Rp7.200.000

PKM- K

Rp5.000.000

BETTER-BAN
(Betadine Herbal
Bandotan) Sebagai
Usaha Obat Luka
Berbasis Bisnis
Socio Preneur
Homma Baby's

PKM- K

Rp7.800.000

PKM- K

Rp9.600.000

Pemanfaatan Kulit
Kakao Menjadi
Sereal Bergizi
Tinggi
Inovasi Ladu Varian
Rasa (INOVA)
Makanan Khas
Minang

PKM- K

Rp6.400.000

PKM- K

Rp5.000.000
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19

20

21

22

23

24

25

26

febrinal
16032049
S1 Biologi

SEA TURTLE
GOES TO
SCHOOL,
Sosialisasi Penyu
Terancam Punah di
Pasir Jambak
Jaka Satria Warman
Peningkatan
15019011
Kemampuan
S1 Sastra Inggris
Berbahasa Inggris
(POCEBING:
Pondok ceria
bahasa inggris) di
Panti asuhan
Winda Delna Putri
Tomat Torajaa
16075158
(Pelatihan
S1 Pendidikan
Pengolahan Buah
Kesejahteraan Keluarga Tomat Bersama
Kelompok Tani
Matahari Terbit)
Afifah Zafirah
Efektivitas AR16029097
Geometry
S1
Pendidikan Interactive Book
Matematika
dalam
Meningkatkan
Kemampuan
Penalaran
Matematis Peserta
Didik
Fingki Alvia Candra
Burung-burung
15032020
Eksotis di Kawasan
S1 Biologi
Kampus Universitas
Negeri Padang
Sebagai Potensi
Ekowisata
KHAIRUR RAIS
Analisis Kerja
16072053
Termoelektrik
D3 Teknik Mesin
Generator dalam
Menghasilkan
Energi Listrik bagi
Kendaraan
Bermotor
Ratih Rahayu 16032078 Potensi TROFINDA
S1 Biologi
(Ekstrak Produk
Fermentasi Bakteri
Endofit Andalas)
sebagai Formulasi
Obat
Kumur
Wegi Saputra
Pengembangan
15089171
Instrument Drive
S1 Ilmu Keolahragaan
Shoot Batting Test
Berbasis Teknologi

PKM- M

Rp8.300.000

PKM- M

Rp7.800.000

PKM- M

Rp6.300.00

PKM- PE

Rp9.300.000

PKM- PE

Rp6.475.000

PKM- PE

Rp6.400.000

PKM- PE

Rp7.800.000

PKM- PE

Rp7.875.000
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah PKMK adalah
sebanyak 10 proposal. Ini adalah jumlah terbanyak dibandingkan
dengan bidang-bidang yang lain. Hal ini sebagaimana yang
disampaikan Fahmi bahwa:
“Dari panitia PKM, semua PKM disosialisasikan, yaitu kelima bidang
disosialiasasikan dan 3 bidang lagi ada GT, AI juga disosialisasikan.
Namun pernah Fahmi dengar bahwa beberapa dosen MK KWU
mewajibkan mahasiswa membuat proposal PKM-K sebagai tugas akhir
MK KWU ini, sehingga itulah yang dimasukkan mahasiswa ke PKM-K.
Makanya banyak yang kewirausahaan dan memang juga minat PKMK oleh mahasiswa UNP lebih tinggi, karena mudah dalam
melaksanakannya, yang lain agak rumit 370”

Dari pernyataan Fahmi ini dapat diketahui bahwa peminat PKMK di
UNP lebih banyak dibanding bidang-bidang lainnya. Begitupun
dengan data jumlah PKM yang didanai tahun lalu, untuk tahun 2019
jumlahnya meningkat yaitu sebanyak 26. Sedangkan tahun 2018 lalu
hanya 23 proposal/tim371.
4)

Membuat program Minang Entreprenurship Award (MEA)
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terkait
kegiatan MEA II UNP ini, dapat dideskripsikan jalannya kegiatan MEA
II ini sebagai berikut: MEA lahir atas inisiatif dan kesadaran kolektif
dari Perguruan Tinggi Sumbar yang terdiri dari UNP, Universitas
Andalas dan peguruan tinggi di bawah LLDikti Wilayah X. MEA
merupakan kegiatan kompetensi berwirausaha yang bertujuan untuk
mendorong para mahasiswa di Perguruan Tinggi untuk berani
memulai dan memupuk jiwa wirausaha. Melalui pengembangan
karakter, pengetahuan, keterampilan serta pemanfaatan hasil riset
dan teknologi di Perguruan Tinggi, mahasiswa diharapkan dapat
menjadi wirausaha yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka
banyak lapangan kerja di Indonesia372. Program MEA II ini dibagi atas
dua kategori kegiatan wirausaha, yaitu (1) startup bisnis bagi yang

370
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baru mengembangkan ide/konsep/prototipe usaha, dan (2) eksisting
bisnis bagi mahasiswa yang sudah punya aktivitas usaha yang
dibuktikan dengan adanya pendapatan (cash flow) badan usaha. MEA
ini sudah berlangsung sejak 2017 lalu. Pada tahun 2017 tersebut,
sebanyak 6 PTN dan 13 PTS di Sumbar telah menjaring 216 proposal
bisnis dengan rincian, proposal startup bisnis sebanyak 99 proposal
dan eksisting bisnis sebanyak 45 proposal. Melalui desk evaluasi, 36
usulan startup dan 12 eksisting bisnis dinilai dan diundang untuk
presentasi373.
Kemudian untuk MEA II ini, kompetisi berwirausaha itu tidak
hanya diikuti oleh PTN dan PTS di Sumbar, tapi juga oleh Provinsi
Riau, Jambi dan Kepri (Kepulauan Riau). Bahkan jumlah perguruan
tinggi yang mengikuti MEA II ini mencapai 37 dengan jumlah proposal
sebanyak 259. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 eksisting bisnis dan
160 proposal startup bisnis berhasil disaring. Secara kuantitas dan
kualitas, kegiatan MEA II ini meningkat dari MEA I. Bahkan,
peningkatannya hampir dua kali lipat. Dan tentunya, kenyataan ini
menunjukkan perluasan cakupan dan keterlibatan 4 provinsi di LLDikti
Wilayah X telah meningkatkan semangat mahasiswa untuk memulai
kegiatan wirausaha374.
Prof. Ganefri menambahkan bahwa kegiatan MEA ini akan tetap
dilanjutkan secara berkala. Untuk program MEA ke III, akan
direncanakan pada 2020/2021 dan untuk jumlah pesertanya, akan
diperluas dengan mengikut sertakan seluruh Perguruan Tinggi seSumatera. Kedepannya MEA ini akan dijadikan lembaga permanen
sebagai salah satu lembaga non-profit yang ikut mendorong
tumbuhnya ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi 375. MEA
yang sudah diselenggarakan tanggal 3 September 2019 lalu
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merupakan MEA ke II dengan jumlah perguruan tinggi yang terlibat
yaitu sebanyak 37 perguruan tinggi dengan 11 perguruan tinggi negeri
dan 26 perguruan tinggi swasta. Adapun proposal yang diterima
sebanyak 259 proposal namun dari jumlah proposal 259 tersebut
terseleksi 46 proposal untuk existing business dan 160 proposal untuk
usaha rintisan376.
Di bawah ini adalah tabel pemenang MEA II berdasarkan
kategori yang diperlombakan:
Tabel

4.6:Pemenang MEA II
Diperlombakan377

Berdasarkan

Kategori

Kategori

Peringkat

PT

Eksisting
Bisnis

Harapan III

Universitas Islam
Riau

Nama
Mahasiswa
Miftahul
Ashari

Harapan II

Universitas Jambi

Ihsan

Harapan I

STI Pol Tanjung
Pinang
Universitas
Terbuka Bengkulu
Universitas
Andalas

Siti Rukaya

Juara I

Universitas
Andalas

Riski
Syahputra

Harapan III

Universitas Jambi

Harapan II

Universitas Riau

Harapan I

Universitas
Dharma Andalas
Universitas
Muhammadiyah
Sumbar
Universitas Negeri
Padang
Universitas
Andalas

Anang
Guramat
Retno
Ayu
widiastuti
Nesa
suru
handayani
Warasi
Mustakim

Juara III
Juara II

Kategori
Usaha
Rintisan

Juara III

Juara II
Juara I

Muhamad
Rofik Akbar
Rabil Reski

Arif
Abdul
Putra
Anisa
Isakinah

yang

Judul Usaha
Jasa
Pembuatan
Peta
Usaha
Jus
pasu
Usaha Sate
Cumi Bakar
Usaha
Kerupuk Tuiri
Usaha
Rancak Batik
Gunting Cino
Usaha Kopi
Kerinci
Depati
Usaha Canti
Usaha
Alif
Collection
Usaha
Nejinotik
Usaha
Ardutek
Usaha
Air
Hidroponik
Usaha Debat
Minang

Bapak Jusuf Kalla selaku pengarah program MEA ini
menyampaikan bahwa tujuan diadakan MEA ini adalah untuk
376
377

Dok.1.25/MEAIIUNP/03.09.19
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mendorong mahasiswa menjadi pengusaha, yang kini dinilainya mulai
luntur. Kemudian, sekaligus juga menarik BUMN dan pengusaha
Sumbar ikut berpartisipasi menyukseskan program MEA di Sumbar
dalam menciptakan wirausahawan muda. Pada saat pelaksanaan
MEA II kemarin, terdapat sebanyak 40-50 stand jenis wirausahaan
mahasiswa yang akan dipamerkan di Auditorium UNP tersebut. Stand
itu terdiri dari wirausaha mahasiswa Pendidikan Tinggi Negeri (PTN)
dan Pendidikan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumbar378. Di bawah ini
adalah beberapa foto dokumentasi pelaksanaan MEA II di UNP.

Gambar 4.9: Bapak Jusuf Kalla saat Melihat Stand Mahasiswa dalam MEA II379
378
379
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5)

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)

(a)

Definisi PMW
PMW merupakan suatu program yang memfasilitasi para mahasiswa
yang mempunyai minat berwirausaha dan memulai usaha serta
mengembangkan usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni.

(b)

Tujuan dan Manfaat PMW
Secara khususnya PMW di UNP ditujukan untuk meningkatkan daya
saing lulusan UNP dari aspek kemampuan kewirausahaan. Melalui
Program Sebelum lulus, mahasiswa terlebih dahulu diberi bekal
yang cukup dalam bidang kewirausahaan, baik dalam aspek
pengetahuan

kewirausahaan

maupun

pada

aspek

praktek

kewirausahaan di lapangan. Secara lebih rinci, tujuan PMW UNP
adalah sebagai berikut:
(1)

Membangun soft skill atau karakter wirausaha mahasiswa.

(2)

Menumbuh kembangkan wirausahawan-wirausahawan baru
yang berpendidikan tinggi dan memiliki pola pikir pencipta
lapangan kerja;

(3)

Mendorong pertumbuhan, perkembangan atau terbentuknya
kelembagaan (unit/pusat) pengelola program kewirausahaan di
perguruan tinggi.

(4)

Mendorong terbentuknya model pendidikan atau pembelajaran
kewirausahaan di perguruan tinggi;

(5)

Membangun sikap mental wirausaha yang berkarakter unggul,
kreatif dan inovatif dalam mengambil peluang dan menghadapi
tantangan di era revolusi industri 4.0.

(c)

Cakupan PMW
Beberapa fasilitas/kegiatan yang diberikan dalam kegiatan PMW
diantaranya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, magang,

216

penyusunan

rencana

bisnis,

dukungan

permodalan

dan

pendampingan usaha.
(d)

Karakteristik PMW
Adapun yang menjadi persyaratan peserta PMW 2019 adalah
sebagai berikut:
(1)

PMW UNP Tahun 2019 diikuti oleh mahasiswa D3/D4/S1
yang minimal sedang menyelesaikan kuliah di semester 2 dan
maksimal berada di semester 6 tahun akademik 2018/2019 baik
sebagai ketua maupun anggota PWM 2019.

(2)

Mahasiswa yang mengikuti PMW 2019 merupakan mahasiswa
aktif dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik dari
Universitas Negeri Padang.

(3)

Mahasiswa yang mengikuti PMW Tahun 2019 tidak memiliki
rencana

mengikuti

program

Praktik

lapangan/magang

kependidikan/magang keahlian/KKN dalam tahun 2019.
(4)

Mematuhi peraturan dan tata tertib dengan mengikuti seluruh
tahapan yang dijadwalkan yaitu tahap seleksi review dokumen
business plan, pemaparan bisnis plan dan wawancara.

(5)

Ketua dan Anggota setiap kelompok PMW diprioritaskan bagi
lintas angkatan dan lintas program studi, tim PWM minimal
3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang dengan bentuk
usaha

bentuk

usaha

bidang Manufaktur (produksi) barang,

kuliner dan jasa, Perdagangan (Penjualan) barang, kuliner dan
jasa, dan bidang lain yang secara bisnis layak diajukan
dalam PMW Tahun 2019.
(6)

Mahasiswa yang belum pernah menjalankan usaha dapat
menjadi calon peserta PMW Tahun 2019 dengan mengajukan
business plan kategori Startup Business.

(7)

Mahasiswa yang sudah punya usaha atau pernah mendapatkan
modal usaha dari PMW pada periode tahun sebelumnya
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(2017–2018) diperkenankan mengikuti PMW tahun 2019 dengan
mengajukan bisniss plan kategori Existing Business.
(8)

Calon peserta/kelompok peserta PMW hanya mendapatkan satu
kesempatan mengajukan 1 (satu) business plan PWM baik
sebagai ketua maupun anggota.

(9)

Dalam pembuatan business plan, peserta harus mengacu
kepada sistematika yang telah ditetapkan dengan pengajuan
dana antara 5 juta s.d 10 juta rupiah untuk tiap business plan.

(10) Business Plan PMW harus diketahui dan ditandatangani oleh
Dosen Pembimbing dan WD 3 Fakultas asal ketua pengusul.
(11) Calon mahasiswa peserta Program PMW wajib mengikuti
pelatihan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang telah
ditentukan oleh pengelola PMW tahun 2019380.
(e)

Pelaksanaan PMW di UNP
Adapun rangkaian kegiatan dalam PMW ini adalah berupa
Pemaparan business plan dan wawancara bagi peserta yang lulus
seleksi penilaian usulan rencana bisnis PMW. Untuk tahun 2019, ada
sebanyak 92 tim yang lulus seleksi penilaian usulan rencana bisnis
PMW UNP Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran 381.
Adapun judul usaha yang dibuat oleh tim dari mahasiswa UNP peserta
PMW tersebar di beberapa kategori seperti boga/kuliner, teknologi,
industri kreatif, barang dan jasa serta produksi/budidaya. Namun dari
beberapa kategori tersebut, kategori yang paling banyak diminati oleh
mahasiswa peserta PMW sebagai bidang usahanya adalah kategori
boga/kuliner. Untuk tahun 2019, dari 92 judul usaha ada sebanyak 45
judul usaha untuk kategori boga/kuliner. Yang menariknya, banyak
dari ketua tim peserta PMW tersebut tidak berasal dari prodi tata boga,
melainkan dari prodi-prodi non tata boga. Setelah peneliti melakukan
wawancara terhadap Amrizal Nasri selaku ketua Tim Peserta PMW

380
381
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dari judul usaha “Bon Bon Keju”, tidak ada dari kelompok timnya yang
berasal dari prodi tata boga, melainkan dari Fakultas Ilmu Sosial,
Fakultas Teknik dan Ekonomi382. Namun banyak juga yang
mengambil judul usaha sesuai dengan background atau latar
belakang keilmuannya di UNP. Seperti Ananda Gunawan yang
berasal dari fakultas seni rupa membuat usaha lukisan benang (string
art magic), Rizky Saputra asal teknik elektro yang membuat usaha
Central Led 3 SR, Rahmat Febrian Illahi dari Teknik Otomotif yang
membuat usaha smart cabin (pendingin pintar dan murah untuk kabin
mobil saat parkir di siang hari) dan masih banyak lagi seperti yang
terdapat pada lampiran.
Dalam PMW ini, yang menentukan kelulusan peserta adalah
intern UNP sendiri. Adapun rangkaian seleksinya ada tiga tahapan,
yaitu: (1) seleksi proposal, (2) seleksi wawancara dan (3) seleksi
berbentuk Tes Potensi Kewirausahaan seperti tes tulis biasa namun
sudah online383. Setiap tahunnya UPT PKK UNP melakukan kompetisi
bisnis dengan dua jenis, yang pertama yaitu startup bisnis yaitu yang
baru memulai berwirausaha dari idenye. Dari mereka memiliki ide
wirausaha kemudian dituangkan dalam rencana bisnis atau bussines
plan, kemudian dikompetisikan. Tahun 2019 ini ada 159 proposal yang
masuk, dan 1 proposalnya mereka berkelompok yang terdiri dari 2-4
mahasiswa. Nanti kelompok yang layak untuk didanai akan diberikan
supporting dana berkisar antara 5-10 juta. Selanjutnya yang kedua
yaitu existing bisnis yaitu yang sudah memiliki usaha. Untuk kompetisi
bisnis berupa PMW ini, penilaiannya bukan hanya dari proposal saja,
tapi juga setelah itu dilakukan wawancara pada yang bersangkutan,
hal itu karena bisa saja proposal itu bukan mereka yang buat dan nanti
diakhiri dengan Tes Potensi Kewirausahaan. UPT PKK menggunakan
instrument, nama instrumennya adalah instrument PIKEN. Tes nya
382
383
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secara online, nanti akan keluar potensi kewirausahaan yang
bersangkutan ada di level mana. Sehingga dari usulan mereka itu kita
akan bisa nanti memutuskan dari tiga penilaian ini. Siapa saja kira-kira
yang betul-betul layak untuk lulus dan didanai384. Ibu Lediyana
menambahkan bahwa dalam pelaksanaan tes PIKEN tersebut, Ibu
Yun selaku Kepala UPT PKK UNP bekerjasama dengan orang
Malaysia385.
Adapun penentuan mahasiswa yang bisa mengikuti PMW ini
adalah dibatasi, di mana untuk mahasiswa program sarjana dan
diploma, start dari semester II dan berakhir di semester IV untuk
diploma serta semester VI untuk program sarjana. Hal itu karena
menurut Dr. Marwan bahwa di semester VII mereka ada Praktik
Lapangan dan ada yang magang dan itu tidak boleh karena
dikhawatirkan mengganggu program kuliah mereka386. Dr. Marwan
juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan PMW ini oleh
mahasiswa, sebelum mereka diberikan modal kerja, maka mereka
harus mencari bisnis yang relevan dengan bisnis mereka dan mereka
belajar dari ownernya langsung. Mereka jadikan ownernya itu sebagai
menthor langsung. Dan mereka belajar dengan mentornya itu selama
dan sesuai kebutuhan mereka. Dan pada tahun 2019, UPT PKK
meningkatkan kualitasnya, tahun ini kita buat proses itu menjadi lebih
formal, di mana menthor itu dibagi 2, yaitu menthor dari mereka sendiri
dan menthor dari kita UPT PKK dengan menyiapkan buku konsultasi
mereka dengan menthor dan wajib dilihatkan pas mereka melaporkan
laporan387. Data untuk tahun 2018, ada 60 kelompok yang didanai,
sedangkan tahun 2019 ada 70 kelompok, dan saat ini UPT PKK
mentargetkan untuk tahun 2020 akan dinaikkan lagi menjadi 80
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kelompok388. Namun ada yang sedikiit berbeda dibandingkan dengan
PMW lima tahun lalu bahwa pada PMW lima tahun lalu, ada bidang
agriculture yang dimasukkan sebagai bidang usaha mahasiswa,
sementara sekarang itu tidak ada lagi389. Adapun anggaran dana yang
disiapkan oleh UNP untuk setiap tim yang memperoleh dana hibah
adalah sebesar 5-10 juta. Selain mendapatkan pendanaan usaha
berupa

supporting

dana,

maka

benefit

program

ini

adalah

mendapatkan mentoring, workshop bisnis dan kesempatan mengikuti
berbagai eksibisi bisnis390.
6)

Jobfair dan Talent Festival
Ini adalah rangkaian kegiatan yang dimasukkan kedalam
kalender tahunan kewirausahaan yang juga dilakukan di UNP. Dalam
pelaksanaan event ini, UNP tidak hanya sendiri tapi berkolaborasi
dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kota
Padang dan Yayasan Talent Indonesia. Job-fair ini dilaksanakan
selama dua hari yaitu tanggal 16-17 Oktober 2019 yang bertempat di
Auditorium UNP dengan dibuka secara resmi oleh staf ahli
Kemenakers yaitu Drs. Haris Wahyudi391. Prof. Ganefri selaku Rektor
UNP menyatakan bahwa kegiatan ini sangat diprioritaskan karena
melibatkan 42 perusahaan sehingga mendekatkan dunia usaha dan
industri

ke

perguruan

tinggi.

UNP

terus

membangun

jiwa

entrepreneurship mahasiswanya. UNP berusaha lulusannya mampu
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan bukan hanya mencetak
job seeker392. Apalagi mengingat saat ini UNP adalah universitas
dengan

mahasiswa

terbanyak

di

Sumatera

lulusan/tahunnya adalah sebanyak 8000 orang.

388
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Dari hasil observasi Peneliti, terlihat bahwa Staf Ahli Menakers
Bidang Ekonomi dan SDM yaitu Drs.Haris Wahyudi menyatakan
bahwa dunia kerja dan dunia pendidikan mesti dikolaborasikan,
diantaranya dengan melakukan pemagangan dan praktek kerja
lainnya. Selain itu dituntut mahasiswa untuk pintar memanfaatkan HP
pintar untuk memudahkan dalam belajar dan mengakses dunia kerja,
maupun menguasai bahasa asing. Tentu dalam bersaing di dunia
kerja dibutuhkan penguasaan bahasa asing yang baik393. Talent Fest
2019 ini selain dirangkai dengan Job Fair juga dilaksanakan Expo
Kewirausahaan, workshop dan talkshow ketenagakerjaan. Pada
kegiatan tersebut, peneliti juga melihat bahwa Rektor UNP melantik
personil Pusat Kajian Ekonomi Kreatif (PUKEK) dengan anggotanya
bernama Devy Kurnia Alamsyah, S.S., M.Hum (Ketua), Nur Rosita,
S.Pd., M.A (Bendahara), dan Leni Marlina, S.S., M.A (Bidang
Penelitian dan Pengembangan). PUKEK ini dibentuk sejalan dengan
peran UNP sebagai satu dari lima unsur (pentahelix) pembangun
ekonomi kreatif, yaitu bidang academik. PUKEK diharapkan dapat
menjadi lembaga yang membentuk jejaring dan iklim kolaboratif
dengan semua pihak yakni pelaku ekonomi kreatif, dunia industri dan
pemerintah dan perguruan tinggi.
Pukek

merupakan

pusat

kajian

yang

bergerak

dalam

pengembangan ekonomi kreatif, yaitu semuanya yang bergerak
dalam pengembangan ide, gagasan dan pengembangan sumber daya
manusia sebagai faktor penggerak ekonomi. Adapun sumber daya
ekonomi kreatif adalah pengembangan ekonomi kreatif dan produk
kreatif yang mencakup (1) arsitektur, (2) musik, (3) desain interior, (4)
fashion, (5) desain komunikasi visual, (6) aplikasi dan pengembangan
permainan, (7) desain produk, (8) penerbitan, (9) film, animasi, dan
video, (10) periklanan, (11) fotogafi (12) televisi dan radio, (13) kriya,

393
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(14) seni pertunjukan (15) kuliner, dan (16) seni rupa394. Pukek
menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan BEKRAF (Badan
Ekonomi Kreatif), ICCN (Indonesia Creative City Networks) dan Talent
Indonesia yang memiliki konsern yang sama yaitu pengembangan
ekonomi kreatif395. Di bawah ini adalah dokumentasi kegiatan jobfair
yang diadakan di UNP tanggal 16 Oktober 2019 yang berhasil peneliti
arsipkan.

Gambar 4.10: Pembukaan Jobfair dan Talent Festival UNP 2019

Gambar 4.11: Suasana Kegiatan Jobfair dan Talent Festival UNP 2019

394
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7)

Gebyar Wirausaha Mahasiswa Nasional (GEMNAS) dan National
Business Plan Competition
GEMNAS merupakan event lomba bisnis nasional yang
diprakarsai oleh UPKK UNP dan ditanggungjawabi oleh Dewan
Wirausaha Kreatif sebagai salah satu dari tiga program unggulan
(paling besar yang diadakan hanya 1 x dalam 1 tahun). GEMNAS
dilaksanakan pada tanggal 24-26 Oktober 2019. GEMNAS ini
diperuntukkan tidak hanya untuk mahasiwa UNP saja namun untuk
seluruh mahasiswa di Indonesia baik negeri ataupun swasta.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Femil Anggia Putra
selaku Ketua Umum UPKK, diketahui bahwa GEMNAS diawali
dengan pengumpulan proposal bisnis plan secara online yang bisa
diikuti oleh seluruh mahasiswa Indonesia.
Sejauh ini, universitas yang sudah bergabung dalam kegiatan
GEMNAS ini adalah Univeristas Andalas, Universitas Negeri
Semarang, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sriwijaya, Institut
Informatika dan Bisnis Darmajaya Lampung, Universitas Jambi,
Universitas Mercu Buana, Universitas Diponegoro, UIN Walisongo
Semarang, UIN Raden Fatah Palembang396. Setelah dikumpulkan,
maka proposal tersebut direview oleh para juri dan diambil finalis
sebanyak 15 finalis dan diundang ke UNP untuk melakukan presentasi
di UNP serta dinilai kembali oleh juri untuk ditentukan pemenang juara
I sampai harapan III. Dihari pelaksanaan GEMNAS ini, setelah para
finalias sampai di UNP maka malamnya mereka diberikan technical
meeting bagaimana mekanisme presentasi. Besoknya mereka akan
presentasi dihadapan para juri yang berasal dari akademisi
wirausaha, praktisi wirausaha dan pemberi dana (investor) bisa dari
pinjaman BANK, angle investor ataupun pemberi dana dari kampus397.
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Setelah mereka presentasi maka mereka melakukan fieldtrip
untuk melihat wisata di Sumbar dan setelah itu diadakan Gathering
Wirausaha Nasional dengan tema “Develop A Digital Economy
Through Business Startup”, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
semangat berwirausaha, membangun jaringan usaha, memperluas
segmentasi pasar dengan inovasi usaha dalam bidang teknologi serta
permodalan.

Kegiatan

ini

merupakan

acara

talkshow

yang

menampilkan dialog mengenai permasalahan startup digital di
Indonesia yang akan dipandu oleh moderator. Narasumber yang hadir
merupakan dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda,
seperti dari kalangan pengamat industri, pelaku industri, Akademisi
dan Pemerintah.dengan ini diharapkan agar informasi yang didapat
tidak berasal dari sudut pandang. Di bawah ini adalah beberapa
dokumentasi terkait kegiatan GEMNAS di UNP:

Gambar 4.12: Foto Bersama Setelah Presentasi Bisnis Plan oleh 15 Finalis
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8)

Pekan Karir Nasional (PKN)
PKN merupakan sebuah wadah penyaluran tenaga kerja untuk
mengatasi masalah pengangguran yang diprakarsai oleh UPKK UNP
dan ditanggungjawabi oleh Dewan Pengembangan Karir sebagai
salah satu dari tiga program unggulan (paling besar yang juga hanya
diadakan 1 x dalam 1 tahun). Tema yang diangkat pada PKN 2019 ini
adalah “Prepare Yourself to Get Your Best Career”. Adapun Deskripsi
kegiatan PKN ini adalah:
(a)

Stand Kartu Kuning / Pencaker
Kartu kuning merupakan kartu tanda pencari kerja yang sering
disebut sebagai kartu AK1. Kartu ini berisi beberapa informasi
mengenai pemiliknya seperti nama, nomor induk kependudukan
(NIK) yang tertera pada KTP, data kelulusan, hingga sekolah
maupun universitas tempat pencari kerja mendapatkan gelarnya.
Dengan adanya stan karrtu pencaker ini, dapat membantu para
pencari kerja dalam pembuatan kartu pencaker.

(b)

Seminar Karir
Seminar karir merupakan sebuah kegiatan seminar interaktif
untuk fresh graduate Universitas Negeri Padang. Kegiatan
seminar yang akan membahas 3 topik yaitu; Pengenalan jati diri
dengan diadakannya tes psikologi berupa mind mapping, tips
dan trik memasuki dunia kerja dan teknik grooming dan
wawancara.

(c)

Kopdar Karir
Kopdar adalah kegiatan atau ajang pertemuan antara beberapa
narusumber yang menjadi pakar dibidang topik masing-masing.
Pada acara ini panitia mengangkat topik utama yaitu: setelah
strata 1, lanjut berkarir atau lanjut meraih strata 2. Kopdar ini
dilaksanakan pada tanggal 21 September 2019 jam 19.00 -22.00
WIB,

yang

masing-masing

pakar

akan

mengemukakan

pendapatnya dengan topik khusus yang telah disiapkan panitia.
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Acara kopdar di konsepkan mirip dengan ajang diskusi ILC,
dimana para pakar akan diberikan kesempatan oleh Moderator
untuk menyempaikan hasil analisa dan pemikirannya terkait
dengan topik yang telah di rekomendasi panitia. Kegiatan kopdar
akan diselingi dengan kegiatan hiburan yang berkenaan dengan
topik utama seperti Film Dokumenter, Solo Song, dan berbagai
hiburan lainnya. Kegiatan ini dikahiri dengan penyampaian
kesimpulan dan rangkuman solusi oleh notulensi diskusi yang
sudah ditunjuk oleh panitia. Sasaran dalam kegiatan pekan karir
nasional ini adalah fresh graduate. Maksud dan tujuan PKN
adalah sebagai berikut: (1) Memberikan fasilitas pembuatan
kartu tanda pencari kerja, (2) Memberikan tes psikologi berupa
mind mapping dan simulasi untuk mengetahui jati diri peserta
seminar, (3) Memberikan bekal keilmuan serta tips dan trik
praktis yang langsung bisa diaplikasikan oleh Fresh Graduate
untuk

berkarir

dan

(4)

Memberikan

pembinaan

dan

pendampingan kepada para mahasiswa serta masyarakat umum
yang akan menerjuni dunia bisnis atau berkarir agar mengetahui
jalan tol menuju karir398. Acara kopdar di konsepkan mirip
dengan ajang diskusi ILC, dimana para pakar akan diberikan
kesempatan oleh Moderator untuk menyempaiakan hasil analisa
dan pemikirannya terkait dengan topik yang telah di rekomendasi
panitia. Kegiatan kopdar akan diselingi dengan kegiatan hiburan
yang berkenaan dengan topik utama seperti Musikalisasi Puisi,
Film Dokumenter, Solo Song, dan berbagai hiburan lainnya.
Kegiatan ini dikahiri dengan penyampaian kesimpulan dan
raangkuman solusi oleh notulensi diskusi yang sudah ditunjuk
oleh panitia. Sasaran dalam kegiatan pekan karir nasional ini

398

Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th dan Ww.1.19/AGT.DP.UPKK.UNP/06.09.19
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adalah mahasiswa seluruh universitas baik universitas negeri
maupun swasta se-Sumatera Barat serta masyrakat umum.
Pekan karir nasional ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan
sebagai berikut:
(1)

Menumbuhkan

iklim

karir

bagi

mahasiswa

khususnya

mahasiswa universitas negeri padang serta masyarakat umum
di kalangan generasi muda ditengah sempitnya lapangan keja
yang diperebutkan banyak orang.
(2)

Memberikan bekal keilmuan serta tips dan trik praktis yang
langsung bisa diaplikasikan oleh mahasiswa serta masyarakat
umum yang akan menerjuni dunia bisnis ataupun berkarir.

(3)

Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para
mahasiswa serta masyarakat umum yang akan menerjuni dunia
bisnis atau berkarir agar mengetahui jalan tol menuju suksesnya.

(4)

Memberikan pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi
informasi dalam meningkatkan kualitas usaha dan memperluas
segmentasi pasar.

(5)

Memberi pengetahuan umum dan khusus bahwa berwirausaha
juga merupakan bagian dari karir399.

9)

Entrepreneur School
Entrepreneur
menyediakan

ilmu

School
tentang

merupakan

sebuah

kewirausahaan

wadah

yang

mahasiswa

yang

diprakarsai oleh HIPMI PT UNP sebagai salah satu program unggulan
tahunan HIPMI. Adapun hal yang melatarbelakangi munculnya event
entrepreneur school ini adalah karena Mengingat berwirausaha
banyak berkontribusi bagi bangsa dan negara, maka HIPMI PT UNP
terdorong untuk mengadakan kegiatan yang mampu menstimulkan
dan mendorong mahasiswa ke arah ini. Supaya kedepan mahasiswa
tidak

399

mencari

pekerjaan,

Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th

melainkan

menciptakan

Lapangan
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Pekerjaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuka
kesempatan kepada mahasiswa dan pelajar yang ingin membangun
dan mengembangkan jiwa kepemimpinan dan mengelola keuangan
untuk

mendapatkan

pengalaman

langsung

dari

orang-orang

berpengalaman di bidangnya. Dan melalui kegiatan ini HIPMI PT UNP
bergarap agar anggota mereka dapat mempunyai jiwa kepemimpinan
dan mengelola keuangan agar dapat meningkatkan loyalitas
kewirausahaan dalam generasi muda400.
Adapun tema dari Entrepreneur school tahun 2019 ini adalah
“Membangun Jiwa Wirausaha Muda yang Kreatif dan Inovatif”. Secara
lebih rinci, tujuan dari kegiatan Entrepreneur school adalah untuk: (1)
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang
berwirausaha,

(2)

Meningktakan

kemampuan

berwirausaha

mahasiswa UNP, (3) Menciptakan sumber daya yang berkualitas,
kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha, (4) Membangkitkan
semangat dan minat mahasiswa untuk berwirausaha dan (5)
Memberikan

motivasi

berwirausaha
pentingnya

sehingga

lebih

pada

mahasiswa

mahasiswa
tersebut

untuk

menyadari

berwirausaha untuk membangkitkan

berani
akan

perekonomian

negara401. Pelaksanaan kegiatan Entrepreneur school ini dilakukan
tiga kali pertemuan dengan tiga materi yang berbeda. Materi akan
dipaparkan oleh Narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya
jawab.

Adapun

narasumber

yang

memberikan

materi

pada

Entrepreneur school pada tanggal 16 Maret 2019, 30 Maret 2019 dan
13 April 2019 adalah: Andi Asmara (Narasumber Motivasi Bisnis),
Irvan

Amran

(Narasumber

Brand

Bisnis)

dan

Satria

Haris

(Narasumber Digital Bisnis). Nuh selaku Ketua Umum HIPMI PT UNP
Masa bakti 2019 juga menyampaikan bahwa narasumber-narasumber
tersebut langsung diambil dari abang/kakak dari BPC Padang, karena
400
401

Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th
Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th
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sudah ada garis putus-putus sebagai Dewan penasehat di SOTK UKM
HIPMI PT UNP untuk memberikan materi, motivasi dan ilmu
kewirausahaan secara dasarnya402.
Nuh juga menambahkan bahwa kegiatan ini disediakan untuk
seluruh mahasiswa UNP guna mengikuti sekolah bisnis dengan tanpa
biaya alias gratis berupa pemberian teori tentang dasarnya bisnis dan
pemberian motivasi berwirausaha dengan pematerinya yaitu dari
HIPMI BPC Padang. Biasanya pelaksanaanya dilakukan di Fakultas
Ekonomi di ruang kuliah. Pelaksanaannya dilakukan pada awal
semester baru, dengan masa pelaksanaan yaitu satu kali dalam
seminggu namun berturut-turut selama tiga minggu. Biasanya
dilakukan dalam satu hari dengan menyesuaikan jadwal dari Kakak/
abang pengusaha BPC Padang. Seluruh mahasiswa disarankan
untuk ikut, karena proker ini dibuka untuk umum, dan nanti mahasiswa
yang ikut akan diberikan ilmu dan sertifikat oleh HIPMI PT sebagai
peserta program Entrepreneurship School yang diselenggarakan oleh
HIPMI PT. Mahsiswa gratis bisa ikut karena dari pengusahanya
langsung yang membackup kegiatan ini. Hal ini sebagaimana
diperkuat oleh Ibu Rani Sovia bahwa dalam pelaksanaan program,
HIPMI PT UNP itu istimewa karena mereka dibina oleh internal dan
eksternal. Internalnya Ibu Rani dipercayakan menjadi pembina
kewirausahaan di HIPMI, dan diluar itu mereka juga dibina oleh BPC
Kota Padang. Sehingga kalau mereka mengadakan acara yang
mendatangkan orang HIPMI, mereka nggak akan bayar karena orang
itu sudah bersedia dengan ikhlas membantu403. Di bawah ini adalah
beberapa dokumentasi masa pelaksaan Entrepreneur School oleh
HIPMI PT UNP:

402

Ww.1.27/KETUM.HIPMI.UNP/13.05.19

403

Ww.1.7/DS.KWU.UNP/02.08.19
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Gambar 4.13: Pelaksanaan Kegiatan Entrepreneur School HIPMI PT UNP

10) Young Enterpreneur Award (YEA)
YEA merupakan program unggulan selanjutnya yang dibuat oleh
HIPMI PT UNP guna membangkitkan gezah kewirausahaan di
Universitas Negeri Padang. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa
UNP sangat mendukung himbauan pemerintah untuk meningkatkan
wirausaha di kalangan mahasiswa, dengan ditambahnya mata kuliah
kewirausahaan disemua jurusan, diadakannya Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di
UNP. Dengan program-program ini tidak sedikit mahasiswa UNP yang
berhasil menjadi wirausaha muda. Namun berwirausaha sambil
menuntut ilmu bukanlah perkara yang mudah, karena membutuhkan
banyak pengorbanan waktu dan uang, dan beberapa kegagalan juga
pasti terjadi. Semangat dan kegigihan mereka dalam berwirausaha
patutlah untuk diapresiasi. Oleh karena itu, HIPMI PT UNP terdorong
untuk mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk mengapresiasi
semangat berwirausaha mahasiswa UNP. Nama kegiatan tersebut
adalah Young Entrepreneur Award. Melalui kegiatan ini HIPMI PT
UNP berharap para wirausahawan muda semakin termotivasi dan
pantang menyerah dalam berwirausaha. Dan bagi mahasiswa yang
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belum memiliki usaha akan termotivasi untuk berwirausaha sehingga
akan bertambahnya wirausaha-wirausaha muda di UNP404.
Adapun tema dari YEA yang diadakan HIPMI PT UNP adalah
“Mengapresiasi Wirausaha Muda dalam Menggali Kreativitas”. Tujuan
YEA ini jika dirincikan yaitu: (1) Memberikan apresiasi kepada
mahasiswa yang berwirausaha, (2) Memberikan kontribusi langsung
kepada Pemerintah untuk menumbuhkan jiwa Entreprenuer muda, (3)
Menjadi wadah untuk menyatukan para pengusaha Muda Indonesia,
(4)

Mengatahui

tips-tips

pelaku

bisnis

dalam

menghadapi

permasalahan dunia usaha, (5) Memotivasi diri sendiri dan orang lain
untuk memulai usaha sejak dini, (6) Memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa

tentang

Memberikan

cara

kesempatan

membidik

peluang

kepada

mahasiswa

bisnis

dan

untuk

(7)

dapat

mengaplikasikan ilmu Kewirausahaan yang telah diperoleh di
Perguruan Tinggi405.
Bentuk pelaksanaan kegiatan YEA ini adalah: kegiatan ini
dilakukan beberapa tahap penilaian, peserta dipilih dari mahasiswa
yang sudah memiliki usaha, setelah itu akan diadakan pelatihanpelatihan wirausaha serta Expo kewirausahaan, selanjutnya ditutup
dengan

malam

puncak

yaitu

malam Penganugrahan

Young

Entrepreneur Award. YEA dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober
2019 di Auditorium UNP. Di bawah ini adalah tabel daftar mahasiswa
dari keanggotan HIPMI PT UNP yang sudah memiliki usaha:
Tabel 4.7: Anggota HIPMI PT UNP yang Memiliki Usaha406
NO
1
2
3
4
404

NAMA

NOMOR HP

Haris Fadilah
Afifi Putri
Rayhanil Febrian

Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi

082285418176
085263557354
0895618763452

Nurdalia

Statistika

085271836069

Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th
Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th
406 Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th
405

JURUSAN

NAMA
USAHA
KS2Glowing
Sinakos
Korean
Eggroll
Masker
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Silvy Utari Wahyuni

Adm.Pendidikan

081267114246

Delfia Teti Melinda

Manajemen

081276036881

Rahmi Oktaviana
Hendra Hidayat
Nadia Darmadi
Elsa Ismelda
Nia Febi Syahputri
Chici Sartika Ayu
Natasya Rizkika Putri
Aditya Wardana

IAN
Teknik Elektro
IKK(boga)
Matematika
IKK(boga)
Manajemen
Manajemen
Akuntansi

082284867260
082287250616
0895636065154
0895335043840
082210817054
082386653427
085274735266
082181270804

Andra Fahmi
Desni Ramadhani

IAN
Akuntansi

082288773339
082386654685

Loli Permata Sari
Willy Rahman Erwin

PLS
Remotsensing

082269346060
081266046002

Rismon Elvian
Putri Rahmawati

Akuntansi

082386633421
082284794392

Tania Shinetiara

Ilmu Ekonomi

089617779136

20
21

Mel Taylor
dan Vilage
Chiko-chiko
Furnitur
Doodle Art
Sugoy
Nadcelicious
Onlineshop
Kuy.O’food
Mie Tachi
Mie Tachi
Healthy
catering
Cold Brew
Seblak Kering
Halalin
Dodabingu
Laundry
Sepatu
Namja
Ketepi dan
Mangosticky
rice
Online shop

11) KOPMA Wonderfull Week (KWW)
KWW merupakan suatu program yang dibuat KOPMA UNP
dalam membantu mahasiswa UNP umumnya untuk merubah mindset
dari mencari kerja menjadi pencipta kerja dengan tema kegiatannya
yaitu “Success with Business”. Adapun tujuan dari program kegiatan
Kopma Wonderful Week ini adalah untuk:
(a)

Memberikan motivasi, pemahaman dan cara-cara efektif
pengembangan minat mahasiswa dalam berwirausaha dan
pendidikan tentang koperasi;

(b)

Memberikan pengetahuan, memperluas wawasan mahasiswa
mengenai langkah awal mahasiswa dalam memulai sebuah
usaha;

(c)

Meningkatkan

peran

pembangunan nasional;

mahasiswa

dalam

membantu
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(d)

Merealisasikan program kerja pengurus KOPMA UNP Thaun
2019407.
Adapun sasaran kegiatan dan

target kegiatan KOPMA

Wonderfull Week ini adalah sebagai berikut:
(1)

Memberikan pengetahuan tentang tata cara berwirausaha,
koperasi, motivasi kepada mahasiswa UNP dan siswa SMA, MA
dan SMK;

(2)

Membentuk mahasiswa dan siswa yang sadar akan tugas dan
tanggung jawab dalam menopang pembangunan nasional;

(3)

Menumbuhkan jiwa dan semnagat jiwa berwirausaha dalam diri
mahasiwa, sebagai langkah awal untuk berkarya secara mandiri
dan tidak lagi bergantung pada lapangan kerja yang ada;
Program

ini

dinamai

Kopma

Wonderfull

Week

karena

dilaksanakan dalam satu minggu kegiatan. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu minggu tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Seminar Nasional yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober
2019 di Auditorium UNP

b.

Olimpiade Koperasi Siswa Indonesia tanggal 7 September 2019
di Aula FPP

c.

Workshop Koperasi pada tanggal 8 September 2019 di Aula FPP

d.

Bazar dan Expo tangal 4-9 September 2019 di parkiran PKM
UNP

e.

Ulang Tahun KOPMA ke-35 dan KOPMA on Top Season I
tanggal 20 Oktober 2019 di PKM UNP408.

12) Seminar dan Talkshow Internasional
Adapun Tema Seminar Internasionalnya adalah “Sukses Semuda
Mungkin, Bangun Mental, Karakter dan Keuangan”, sedangkan tema
Talkshow Internasionalnya adalah “Jatuh Karena Manusia, Bangkit

407
408

Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th
Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th

234

Karena Allah”409 pada tanggal 29 September 2019 di GOR Fakultas
Ilmu Keolahragaan dengan narasumber dari dalam dan luar negeri,
yaitu: (a) Mr. Badiuzzaman bin Jamhari yang merupakan usahawan
Muda Kamboja-Thailand-Korea, (b) Taqy Malik yang merupakan
entrepreneur Muda/ Hafidz Quran dan Selebgram, (c) Munawir
Maulidin yang merupakan Selebgram Dakwah dan (d) Ranji Landrito
yang merupakan Trainer dan Motivator Indonesia.
13) Bazar dan Expo Koperasi Mahasiswa UNP
Kegiatan bazar dan Expo Koperasi Mahasiswa UNP ini dilaksanakan
pada Tanggal 2-7 September 2019 di Parkiran PKM UNP410. Adapun
yang mengisi stand bazar dan expo koperasi mahasiswa UNP ini tidak
hanya

untuk

diperioritaskan

mahasiswa

UNP,

untuk mahasiswa

juga

untuk

selingkungan

umum.

Namun

UNP. Hal ini

sebagaimana dinyatakan oleh Alfis Mandala Putra selaku Ketua
Umum KOPMA UNP411.

Kesimpulan temuan hasil penelitian secara keseluruhan terkait
Program Kerja Pimpinan UNP dalam mengembangkan Entrepreneurship
mahasiswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.8: Kategorisasi Program Kerja Pimpinan UNP dalam
Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa
Kategori/Indikator
Hasil Temuan
Program
Entrepreneurship
Mahasiswa UNP

409

1. Studium General Kewirausahaan (SGK)
- Workshop Rencana Bisnis di PNP
- Workshop Rencana Bisnis di UNAND
- Workshop Rencana Bisnis di UNP
2. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia
(KBMI)
- Central LED 3SR
- E-Commerce Gazatronik
3. EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia
(KMI)

Obs.1.17/STAKOPMAUNP/29.09.19
Obs.1.13/BAZKOPMAUNP/02.09.19
411 Ww.1.24/KETUM.KOPMA.UNP/05.09.19
410
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- Rekpis Sumbar
- Fantastic Briquettes
- Central LED 3SR
- E-Commerce Gazatronik
- Saydro (Sayuran Hidroponik)
4. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
- PKMKC
- PKMT
- PKMK
- PKMM
- PKMPE
5. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
- PKMK
- PKMKC
- PKMT
6. Mata Kuliah Kewirausahaan
7. Minang Entrepreneurship Award (MEA)
- Startup bisnis
- Eksisting bisnis
8. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
- Makanan dan Minuman
- Jasa dan Perdagangan
- Industri Kreatif
- Teknologi
- Produksi dan Budidaya
9. EXPO Kewirausahaan
- Makanan dan Minuman
- Jasa dan Perdagangan
- Industri Kreatif
- Teknologi
- Produksi dan Budidaya
10. Jobfair dan Talent Festival UNP
11. Gebyar Mahasiswa Wirausaha Nasional
- Presentasi Bisnis Plan
- Technical Meeting
- Fieldtrip
- Gathering Wirausaha Nasional
12. Pekan Karir Nasional
- Stand Kartu Kuning
- Seminar Karir
- Kopdar Karir
13. Inkubator Bisnis Mahasiswa UPKK UNP
(IMUN.Plus)
- Pra-Inkubasi
- Inkubasi
- Akselerasi
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14.
15.
16.
-

Entrepreneur School
Young Entrepreneur Award (YEA)
KOPMA Wonderfull Week
Seminar Nasional Kewirausahaan
Olimpiade Koperasi Siswa Indonesia
Workshop Koperasi
Seminar dan Talkshow Internasional
Bazar dan EXPO Koperasi Mahasiswa UNP

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa bentuk program
entrepreneurship yang dilaksanakan di UNP sebagian besar sudah
mengikuti Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kemenristekdikti. Dari empat program PKMI yang terdapat dalam panduan
PKMI tersebut, ada satu program yang tidak dijalankan oleh UNP yaitu
Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT). Hal itu dikarenakan UNP tidak
memenuhi persyaratan untuk mengikuti program PBBT tersebut, yaitu
perguruan tinggi pelaksana PBBT adalah PT non-BLU dan Non-PTNBH
serta dikhususkan untuk perguruan tinggi swasta. Sedangkan untuk
program entrepreneurship lainnya, sudah banyak dikembangkan di UNP
sebagaimana yang tergambar dalam deskripsi sub bab C pembahasan di
atas.
2.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat
Entrepreneurship Mahasiswa di UNP

Manajemen

Pembahasan permasalahan kedua ini tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi manajemen entrepreneurship mahasiswa di UNP. Dalam
permasalahan ini akan dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, menjelaskan
tentang faktor-faktor yang dapat mendukung manajemen entrepreneurship
mahasiswa di UNP. Tujuan dari sub ini adalah untuk mengetahui berbagai
faktor

yang

merupakan

pendukung

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa di UNP semakin meningkat dengan baik, diantaranya adalah
karena: faktor reward yang diberikan pimpinan kepada mahasiswa UNP
yang menjadi pelaku kegiatan entrepreneurship baik dari tataran UKM, UPT
PKK dan Institusi UNP dan Kementerian dalam bentuk reward insentif
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finansial dan non-finansial; faktor terlaksananya prinsip akuntabilitas
pimpinan terhadap program entrepreneurship di UNP; faktor seringnya
diadakan

kegiatan

pelatihan,

pendampingan,

workshop,

TOT

kewirausahaan yang diikuti baik oleh mahasiswa ataupun dosen; faktor
diberikannya bantuan modal kerja bagi mahasiswa yang bersumber dari
BOPTN dan dana proker UNP. Kedua, menjelaskan tentang faktor-faktor
penghambat manajemen entrepreneurship mahasiswa di UNP. Tujuan dari
sub ini adalah mengetahui beberapa faktor penghambat manajemen
entrepreneurship mahasiswa di UNP, diantaranya: faktor pemahaman
sebagian Dosen UNP tentang tidak pentingnya mengikuti kuliah umum
kewirausahaan yang diadakan universitas, faktor pembagian waktu oleh
mahasiswa

pelaku

kegiatan

kewirausahaan

antara

waktu

kuliah,

praktik/magang, libur, UTS dan UAS, faktor belum ditunjuknya menthor
tetap oleh UNP yang akan mendampingi mahasiswa UNP guna membuat
usaha mereka establish dan bahkan berkembang, faktor belum selesainya
inkubator

bisnis

berbasis

universitas

sebagai

tempat

melakukan

pembinaan, pengarahan dan pendampingan usaha mahasiswa, dan belum
adanya lembaga paten resmi universitas yang berguna untuk mematenkan
produk mahasiswa. Dalam teori model pengembangan manajemen
kewirausahaan

mahasiswa,

paling

tidak

memuat

indikator:

View,

Appreciate, List, Understanding dan Evaluate dalam bingkai religius
spiritual.
a.

Faktor-faktor Pendukung Manajemen Entrepreneurship Mahasiswa di
UNP
Faktor pendukung manajemen entrepreneurship yang paling penting

adalah support secara penuh oleh pimpinan terhadap pelaksanaan
program entrepreneurship mahasiswa di UNP. Adapun bentuk support yang
diberikan oleh pimpinan UNP, peneliti kategorikan sebagai bentuk reward
baik reward berupa insentif finansial maupun non-finansial. Dalam dunia
kerja, reward

menjadi

aktifitas

yang berfungsi

untuk

membantu

organisasi meningkatkan prestasi dan mencegah adanya pelanggaran
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yang merugikan, termasuk di perguruan tinggi sebagai sebuah organisasi
yang

menyelenggarakan

pendidikan

akademik

dan

dapat

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu
pengetahuan dan atau teknologi dan jika memenuhi syarat universitas
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Saat ini, universitas tidak
hanya dituntut untuk memberikan masyarakat pengetahuan yang canggih
dan membentuk orang-orang yang sangat terampil, namun juga universitas
menghadapi

peningkatan

permintaan

untuk

menambah

pasokan

pengetahuan ke aspek ekonomi. Penemuan universitas semakin dirasakan
sebagai sumber inovasi karena kemajuan ekonomi. Kedalaman dan
keanekaragaman pengetahuan yang ditransfer dari universitas ke
masyarakat berdampak signifikan pada keduanya412.
Mengingat akan pentingnya peran universitas bagi kemajuan ekonomi
masyarakat dan bangsa, maka dibutuhkan peranan dukungan sebagai
usaha menumbuhkan perasaan diterima (diakui) di lingkungan kerja, yang
menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara pekerja
yang satu dengan yang lainnya413. UNP sendiri adalah sebuah perguruan
tinggi yang sangat support dengan kegiatan yang berkaitan dengan
pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Hal itu tentu berkaitan erat
dengan bentuk reward yang diberikan pimpinan kepada civitas akademika
UNP yang saling bersinergi guna mencapai visi serta misi dari UNP.
Beberapa bentuk reward yang diberikan ataupun yang dihadiahkan oleh
pimpinan UNP dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa, dapat
peneliti kelompokkan atas empat kategori, yaitu: Pertama: Reward dalam
bentuk

insentif

finansial

berupa

uang.

Rektor

UNP

memberikan

penghargaan kepada Dosen yang menjadi pembimbing proposal bisnis
plan mahasiswa, Dosen yang menjadi tim reviewer proposal bisnis plan
mahasiswa, Dosen yang menjadi tim pewawancara, Dosen yang menjadi
412

David Audretsch et al, University Evolution, Entrepreneurial Activity and Regional
Competitiveness (London: Springer, 2016), p. 30.
413 Hadhari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetetif,
(Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005), hlm. 319
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tim monitoring evaluasi (Monev) pelaksanaan program kewirausahaan
dalam bentuk SK dan dimasukkan kedalam sistem remunerasi. Rektor juga
memberikan insentif berupa uang kepada mahasiswa UNP yang berhasil
meraih kejuaraan nasional dalam bidang kewirausahaan seperti PIMNAS
dengan juara I dibebaskan UKT selama tiga semester, juara II dua semester
dan juara III Nasional dibebaskan UKT selama satu semester. Ditambah
pula dengan uang saku masing-masing 20 Juta kepada masing-masing
mahasiwa tersebut dan berikut modal kerja414.
Besarnya perhatian dan dukungan yang diberikan oleh pimpinan
dalam menyemangati bawahannya amat mempengaruhi berhasil atau
tidaknya seorang pimpinan mencapai tujuan organisasi yang telah
ditentukan. Perhatian ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif
yang dapat mendorong para civitas akademika untuk bekerja dengan
segala kemampuannya untuk perguruan tingginya. Semakin besar
perhatian pimpinan terhadap para civitas akademika, semakin giat pula
para bawahan dan civitas akademika bekerja. Insentif merupakan suatu alat
perangsang atau pendorong yang diberikan perusahaan/organisasi agar
dapat lebih berprestasi untuk memberikan hasil kerja yang lebih baik 415.
Uang adalah elemen utama dalam menangani kebutuhan sosial/keamanan
dan fisiologis. Oleh karena itu, insentif keuangan diberikan kepada
karyawan/bawahan/civitas akademika sebagai hadiah untuk pekerjaan
tangan dan menanamkan motivasi untuk mencapai yang lebih baik. Insentif
ini ditawarkan melalui pemberian hadiah uang tunai kepada civitas
akademika untuk memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tertentu atau
memberi penghargaan kepada mereka untuk membuat tujuan tersebut.
Insentif ini biasanya digunakan untuk menghargai aspek-aspek seperti
kerja tim, kehadiran yang rutin, inovasi, keunggulan layanan, dan kinerja
pekerjaan. Pemberian insentif berupa uang juga dapat mendorong loyalitas
414

Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
Tiolina Evi, Kajian Teoritis Analisa Hubungan Pemberian Insentif dengan Semangat
Kerja Karyawan, dalam Seminar Nasional Informatika 2009 UPN Veteran Yogyakarta, hlm.
66.
415
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dan komitmen para civitas akademika. Secara umum, menawarkan insentif
kepada sumber daya manusia sangat penting dalam meningkatkan
produktivitas organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus memanfaatkan
sebagian besar skema dan strategi insentif sebagai pilihan untuk
meningkatkan produktivitas416. Anais Thibault Landry di tiga studi
menggunakan metodologi yang berbeda menemukan bahwa ketika
didistribusikan secara adil, insentif keuangan dapat memiliki efek positif
pada motivasi karyawan/civitas akademika dalam sebuah organisasi417.
Sebenarnya istilah "insentif", "Hadiah", dan "Pengakuan" digunakan
secara bergantian dalam pengaturan organisasi dan tidak ada perbedaan
yang lebih luas diantara mereka. Meridith mendefinisikan insentif sebagai
sumber atau media apapun yang mendorong karyawan atau kelompok
karyawan untuk berkinerja lebih baik dan melakukan lebih banyak upaya di
luar harapan. Pada dasarnya insentif dibagi menjadi dua kelompok utama:
Insentif

finansial

dan

non-finansial.

Insentif

keuangan

termasuk

pembayaran tunai secara langsung, sementara insentif non-finansial dapat
berupa promosi karyawan, waktu yang fleksibel, otonomi dan keterlibatan
dalam pengambilan keputusan. Secara umum bahwa prospek pembayaran
insentif akan 'memicu' perilaku produktivitas karyawan yang diinginkan
dalam diri karyawan. Tujuan utama pemberian insentif adalah untuk
mendorong produktivitas yang lebih besar dari individu dan kelompok
kerja418.
Konsep pentingnya pemberian insentif bagi para karyawan ataupun
civitas akademika, sudah dijelaskan pula dalam Islam yang tertuang dalam
al-Qur’an surah Al-Jathiyah ayat 22 di bawah ini:

416

Jacqueline Aziri, Employee Motivation Incentives and Their Impact on the
Organization’s Productivity, dalam Texila International Journal of Management, Vol. 5, No.
2, Aug 2019, p. 3 and 5.
417 Anais Thibault Landry, et.al., The Relation Between Financial Incentives, Motivation and
Performance, dalam Journal of Personnel Psychology, Vol. 16, No. 2, Tahun 2017, p.73.
418 Cross Ogohi Daniel, Effects of Incentives on Employees Productivity, dalam
International Journal of Business Marketting and Management, Vol. 4, No. 1, Januari 2019,
p. 48
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َ َ ََ ه
ْ َ ُّ ُ
ْ َ َ َ َ
ْ ُ َ َْ
َ َْْ َ
ٰ
ٰ
ُ
َّ
ٰ
وخلق اّٰلل السمو ِت والارض ِبالح ِق ولِ تجزى كل نفسٍۢ ِبما كسبت
َ ْ َُ ُْ َ ْ ُ َ
وهم لا يظلمون
Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar
dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya,
dan mereka tidak akan dirugikan419.
Berikutnya juga terdapat dalam Al-Qur’an surah Ahqaf ayat 19 tentang
pentingnya insentif dalam peningkatan kinerja diri guna mencapai tujuan
organisasi seperti di bawah ini:

َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ ٌ ٰ َ َ ُ َ
و ِلكل درجت ِّما ع ِملواۚ و ِليو ِفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka
(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada
dirugikan420.
Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya Allah pasti
akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang
telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan
yang baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya
maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari pekerjaannya dan akan
memberikan keuntungan bagi organisasinya.
Kedua: faktor pendukung lainnya dalam meningkatkan manajemen

entrepreneurship mahasiswa UNP adalah adanya reward pimpinan dalam
bentuk insentif non-finansial berupa peningkatan jenjang karir bagi para
civitas akademika. Misalnya adalah: 1) Memasukkan ke media online
mahasiswa ataupun dosen dan karyawan yang berprestasi seperti pada
koran kampus, website kampus, madding semua fakultas di UNP. Hal ini
sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Rektor III bahwa:

419
420

Anonim, Op Cit.
Ibid.
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“Kadang kami tempel di majalah dinding setiap fakultas mahasiswa
yang mendapatkan dana hibah kewirausahaan itu, pokoknya yang
berprestasi ditempel di dinding terus. Ini tentu akan memotivasi anakanak yang lain jadinya. Itu cara-caranya untuk meningkatkan minat
kewirausahaan anak-anak itu”421.

Selain itu para mahasiswa berprestasi tersebut juga dikenalkan di hadapan
para mahasiswa baru untuk memotivasi mahasiswa baru berwirausaha, 2)
pembebastugasaan dari skripsi bagi mahasiswa yang memenangkan
kompetisi secara nasional baik dalam bidang kewirausahaan maupun
bidang lainnya. Prof. Ardipal selaku WR III juga menyampaikan bahwa
khusus

bagi

mahasiswa

UNP

yang

berprestasi

dalam

bidang

kewirausahaan yang sukses meraih medali di ajang kompetisi bisnis dan
kewirausahaan nasional seperti PIMNAS, maka lebih besar lagi reward
yang diberikan oleh Rektor, sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan
langsung hasil wawancara berikut ini:
“Rewardnya kata Bapak Rektor kemarin adalah yaitu dibebastugaskan
dari skripsi, artinya dia tidak perlu membuat skripsi lagi dan dikasih nilai
A. Juara satu, dua dan tiga itu reward yang diberikan oleh UNP seperti
kata Pak Rektor kemarin, saat pelepasan mahasiswa ke Udayana Bali.”
Dan yang juara satu, dia akan digratiskan uang kuliahnya selama tiga
semester kalau dia masih kuliah, juara dua yaitu digratiskan dua
semester uang kuliahnya dan juara tiga yaitu satu semester digratiskan
uang kuliahnya” selain itu juga diberikan tambahan uang saku kepada
masing-masing anggota peraih medali sebesar Rp. 20 juta. Nah, itu
rewardnya”.

Pernyataan Wakil Rektor III di atas benar adanya yang peneliti buktikan dari
wawancara dengan salah satu peserta PIMNAS UNP yaitu Femil Anggia
Putra yang juga Ketua Umum UPKK UNP. Femil menyatakan bahwa
seluruh mahasiswa UNP yang berangkat PIMNAS, dibiayai keberangkatan
dan akomodasinya begitu juga dengan Dosen pembimbing. Kalau dapat
medali nantinya, maka akan diberikan uang saku dari Rektor yaitu 20 juta
per masing-masing individu walau medali emas, perak dan perunggu. Dan
kalau emas, dibebaskan dari UKT dan dibebastugaskan dari skripsi 422, 3)
UNP semenjak tahun 2017, semua kegiatan mahasiswa yang berhubungan

421
422

Ww.1.2/WRIII.UNP/13.05.19
Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/02.08.19 dan Ww.1.19/AGT.DP.UPKK.UNP/06.09.19
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dengan aktivitas organisasi termasuk kewirausahaan berupa workshop,
kuliah umum kewirausahaan, kompetisi bisnis baik level universitas dan
nasional seperti PMW, KBMI, PKM, PIMNAS dan MEA diterbitkan dalam
bentuk sertipikat yang nantinya akan digunakan sebagai Surat Keterangan
Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai syarat dalam pengurusan wisuda
mahasiswa, 4) Mengangkat dan melantik mahasiswa yang berprestasi
dalam bidang kewirausahaan sebagai menthor pembina bagi adik
tingkatnya dalam program kewirausahaan mahasiswa.
Saat ini selain reward yang bersifat finansial ternyata reward yang
tidak berbentuk materi juga cukup ampuh sebagai elemen motivasi
karyawan. Peneliti terdahulu telah berargumen bahwa non-finansial reward
dapat berperan untuk motivasi karyawan423. Rivai dan Sagala dalam Ni
Made mendefinisikan insentif non finansial merupakan daya perangsang
yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk penghargaan dan
pengukuhan berdasarkan prestasi kerja, dan insentif non finansial memiliki
hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja424. Salah satu bentuk
insentif non-finansial adalah pengembangan karir bagi seluruh karyawan
atau civitas akademika. Pengembangan karir adalah perubahan-perubahan
pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir.
Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai
dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan
potensi

tersebut425.

Kurangnya

peluang

pengembangan

karir

mempengaruhi motivasi dan kinerja. Jika karyawan ditawari peluang untuk
mengembangkan

karir,

maka

mereka

akan

dapat

mengadaptasi

keterampilan, teknologi, dan kompetensi yang penting untuk peningkatan

423

Setiawan Assegaf, Pengaruh Finansial dan Non-Finansial Reward terhadap Niat dan
Perilaku Karyawan dalam Knowledge Sharing, dalam Jurnal Manajemen Teknologi, Vol.
13, No. 3, Tahun 2014, hlm. 295.
424 Ni Made Mery Apsari dan I Gede Riana, Pengaruh Insentif Finansial, Insentif Non
Finansial dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja, dalam E-Jurnal Manajemen Unud,
Vol. 6, No. 3, Thaun 2017, hlm. 1594.
425 R. Joko Sugiharjo dan Rustinah, Pengaruh Perencanaan Karir, Pengembangan Karir
Karyawan dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada Jambuluwuk Puncak Resort,
dalam Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 3, No. 3, November 2017, hlm. 447.
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dan promosi kinerja, sehingga mereka akan merasa dihargai dan
termotivasi. Menurut konsep ini karyawan/civitas akademika dapat
termotivasi jika harapan mereka mengenai pencapaian tujuan dikaitkan
dengan tindakan spesifik pada bagian manajemen. Oleh karena itu,
motivasi karyawan akan meningkat dengan kesadaran bahwa tindakan
tidak hanya mengarah pada pencapaian tujuan tetapi menghasilkan
peluang yang lebih besar untuk promosi mereka. Pemberian kesempatan
untuk belajar dan pertumbuhan organisasi dapat memotivasi karyawan.
Organisasi lebih memperhatikan pengembangan karyawan mereka dan
meningkatkan aspek motivasi mereka seperti harga diri dan aktualisasi diri.
Jadi, mereka dapat mencapai kinerja yang paling menguntungkan. Peluang
yang sama untuk peningkatan karir dan sistem pembayaran serta pelatihan
yang "adil" dapat meningkatkan motivasi karyawan. Dampak imbalan non
finansial sangat berperan dalam meningkatkan moral karyawan. Karyawan
mengharapkan pengakuan dan dorongan untuk layanan mereka karena
tidak ada yang suka tidak dihargai atas upaya yang dilakukannya. Itu
sebabnya karyawan yang termotivasi cenderung tidak meninggalkan
organisasi426. Pengembangan karir yang efektif akan menghasilkan
lingkungan yang saling percaya, pemberdayaan yang efektif dan komitmen
terhadap visi, misi dan tujuan strategis. Flippo berpendapat bahwa program
pengembangan karier yang dirancang dengan baik melibatkan tiga elemen
utama: (1) membantu karyawan dalam menilai kebutuhan karier internal
mereka sendiri; (2) mengembangkan dan memperluas peluang karier yang
tersedia dalam organisasi, dan (3) menghubungkan kebutuhan dan
kemampuan karyawan dengan peluang karier427.
Penting untuk diketahui bahwa konsep reward non-finansial tidak
selalu berarti bahwa pengakuan yang diberikan tidak boleh memiliki nilai
426

Saira Yousaf, et.al., Impact of Financial and non Financial Rewards on Employee
Motivation, dalam Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 21, No. 10, Tahun 2014,
p. 1780, 1785.
427 Sahid Satria Putra and Arik Prasetya, The Influence of Reward, Work Place
Environment, and Career Growth to Job Satisfaction and Their Impact on Organizational
Commitment, dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 64, No. 1, November 2018, p. 39.
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finansial, itu hanya berarti bahwa apapun yang diberikan, seharusnya
bukan hanya uang. Uang tentu saja dihargai, tetapi dampaknya pada
motivasi intrinsik terbatas. Metode penyampaian penghargaan dengan
reward non finansial cenderung jauh lebih mudah diingat daripada
pemberian uang tunai yang hanya dimasukkan ke dalam gaji karyawan.
Ucapan “Terimakasih” dari seorang pimpinan juga merupakan salah satu
bentuk reward non finansial pimpinan kepada bawahan, atau pimpinan
menulis secara resmi ucapan terimakasih kepada bawahan sebagai
apresiasi publik atas prestasinya, jamuan makan malam pun termasuk
dalam reward non-finansial428. Beberapa contoh bentuk reward nonfinansial yang disampaikan Michael Silverman di atas, juga ditunjukkan oleh
pimpinan UNP. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Staf Tata
Usaha UPT PKK bahwa pimpinan UNP dan UPT PKK sering memberikan
reward berupa ungkapan verbal seperti “Wah, bagus sekali”, “Selamat
sudah

berhasil”,

mengapresiasi

“Terimakasih”,

mahasiswa

yang

Alhamdulillah
berhasil

termasuk

sukses”

dalam

dalam

bidang

kewirausahaan429.
Ketiga: faktor pendukung lainnya dalam meningkatkan manajemen
entrepreneurship mahasiswa UNP adalah pelaksanaan sistem akuntabilitas
pimpinan dalam mendelegasikan wewenang kepada orang yang sesuai.
Dalam hal pendelegasian tanggung jawab, terlihat bahwa Wakil Rektor III
UNP menyerahkan tanggung jawab pengembangan kewirausahaan
mahasiswa kepada UPT PKK UNP dari tahun 2016, yang sebelumnya dari
tahun 2009 sudah dihandle oleh bagian kemahasiswaan (WR III), semua
kegiatan kewirausahaan dilakukan di bawah koordinasi beliau. Adapun
alasannya adalah agar lebih fokus dan terarah karena sudah diserahkan
kepada lembaga atau unit yang sesuai430. Pelimpahan wewenang kepada
orang yang sesuai kompetensinya oleh WR III juga terlihat saat
428

Michael Silverman, Non-Financial Recognition The Most Effective of Rewards, (UK:
Institute for Employment Studies, 2004), p. 3, 4.
429 Ww.1.6/S.TU.UPTPKK .UNP/10.07.19
430 Ww.1.2/WRIII.UNP/13.05.19
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dilibatkannya secara penuh koordinator Pembina dan Pembina dalam
pelaksanaan riil di lapangan terkait program kerja para UKM UNP tersebut.
Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Umum UPKK UNP masa
bakti 2018 dan 2019431.
Secara

teori,

pendelegasian

dilakukan agar

pimpinan

dapat

mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli, Galih Fajar Muttaqin menyimpulkan
bahwa pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang dan
tangung jawab kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang
wewenang. Atasan memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan
sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya serta
dapat mempertanggung-jawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya.
Pendelegasian wewenang oleh atasan kepada bawahan adalah perlu demi
tercapainya efesiensi dari fungsi-fungsi dalam organisasi, karena tidak ada
seorang atasan manapun yang dapat secara pribadi merampungkan atau
secara penuh melaksanakan dan mengawasi semua tugas organisasi.
Pendelegasian wewenang mempunyai pengaruh yang sangat besar di
dalam suatu organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang akan
mengakibatkan tersendatnya kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.
Pendelegasian

wewenang

merupakan

penugasan

wewenang

dan

tanggung jawab kepada bawahan. Dengan adanya pendelegasian
wewenang berarti semua keputusan tidak tersentralisasi pada pimpinan
puncak. Efektifitas delegasi merupakan faktor utama yang membedakan
manajer sukses dan yang tidak sukses432.
Pendelegasian

wewenang

adalah

suatu

keharusan

dalam

menyukseskan operasi manajemen untuk memberikan hasil. Jadi, dalam
hal ini manajemen tinggi memberikan sebagian tanggung jawabnya kepada
eksekutif di bidang sumber daya manusia. Selain itu, perlunya

431

Ww.1.18/KETUM.UPKK18.UNP/04.04.19 dan Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/02.07.19
Fajar Muttaqin, Pengaruh Pendelegasian Wewenang terhadap Kinerja Organisasi,
dalam Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Vol. 11, No. 2, Oktober 2018, hlm. 162.
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pendelegasian wewenang telah muncul karena alasan perkembangan
dalam teknologi, refleksinya terhadap pengembangan manajerial, dan
keragaman bisnis dari suatu organisasi. Juga, sulit untuk menerapkan
semua tugas dan seluruh bisnis oleh karyawan tanpa mengambil dukungan
dan dorongan dari manajemen tinggi. Dalam hal ini, pendelegasian
wewenang dianggap sebagai respons terhadap persyaratan sistem
demokrasi yang memungkinkan para manajer di semua tingkatan
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan bisnis
manajerial dan pembagian kerja433.
Ada beberapa faktor yang mengarah pada pendelegasian yang efektif,
yaitu: (i) Menentukan Penugasan: Delegasi hanya dapat efektif bila tugas
dan fungsi yang akan dilakukan dianalisis dan diklasifikasi secara tepat
sesuai dengan berbagai tingkat pendelegasian, (ii) Pilih Orang dalam
Pekerjaan yang akan dilakukan. Orang harus dipilih dengan cermat
mengingat persyaratan pekerjaan yang harus dilakukan. Ini harus
didasarkan pada pengalaman, keterampilan, dan kemampuan umum. (iii)
Menjaga Jalur Komunikasi Terbuka. Harus ada pemahaman yang jelas
antara atasan dan bawahan tentang sifat dan tingkat kewenangan yang
didelegasikan. Anggota lain yang terkait dengan kegiatan harus diberi tahu
tentang sejauh mana delegasi diizinkan untuk mengambil keputusan.
Komunikasi yang bebas diperlukan untuk pendelegasian yang efektif. (iv)
Pelatihan Bawahan. Bawahan harus dilatih untuk menggunakan wewenang
yang didelegasikan kepadanya. Delegasi harus terbiasa dengan rencana
dan kebijakan organisasi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan
yang benar. (v) Delegasi Otoritas sepadan dengan hasil yang diharapkan.
Bawahan harus diberitahu tentang hasil yang diharapkan dari mereka.
Bagaimana mereka mencapai hasil ini diserahkan kepada mereka.
Manajemen puncak akan menentukan tujuan yang ingin dicapai tetapi
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diserahkan kepada manajemen tingkat menengah dan bawah untuk
memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan. (vi)
Membangun Kontrol yang Tepat. Kewenangan dapat didelegasikan tetapi
tanggung jawab tidak dapat dialihkan kepada bawahan. Atasan harus
memastikan bahwa wewenang yang didelegasikan digunakan dengan
benar oleh bawahan. (vii) Sikap Manajemen. Efektivitas delegasi
tergantung pada sikap manajemen terhadap delegasi. Manajemen harus
bersedia mendelegasikan wewenang ke tingkat yang lebih rendah. Namun,
jika wewenang yang didelegasikan disalahgunakan atau bawahan tidak
mampu memberikan hasil yang diharapkan maka wewenang tersebut dapat
ditarik.
Proses delegasi terdiri dari tiga langkah yaitu (i) Alokasi tugas kepada
Bawahan yaitu menentukan apa yang seharusnya dilakukan bawahan,
Pertimbangkan kemampuan masing-masing bawahan dan sesuaikan
dengan tugas yang diberikan. (ii) Delegasi Wewenang dan Luasnya
Delegasi: Berikan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan
dan mengimplementasikan keputusan pada hal-hal yang relevan, Otoritas
harus dinyatakan secara jelas dan mungkin dibuat secara tertulis untuk
menghindari ambiguitas dan keragu-raguan, Wewenang harus terkait
dengan tugas sehingga jika tugas berubah maka wewenang juga berubah.
(iii) Pembuatan Kewajiban. Ini adalah kewajiban sebagian bawahan untuk
melakukan tugasnya dengan memuaskan. Ketika delegasi dilakukan
dengan benar maka akan mendatangkan beberapa keunggulan yaitu: (i)
Hasilnya adalah keputusan cepat. (ii) Delegasi memberi eksekutif lebih
banyak waktu untuk perencanaan strategis dan pembuatan kebijakan.
Perencanaan strategis dilakukan pada manajemen puncak dan keputusan
sehari-hari dibuat pada level manajemen yang lebih rendah. (iii) Delegasi
adalah faktor pendorong. Respons bawahan terhadap otoritas yang
didelegasikan dengan sikap yang menguntungkan dan ini menciptakan
rasa tanggung jawab dan dedikasi yang menghasilkan kebanggaan dan
peningkatan moral. (Iv) Delegasi dapat menjadi tempat pelatihan bagi
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kemampuan eksekutif. Dengan diizinkan untuk menganalisis dan membuat
keputusan yang sesuai, ini mempersiapkan bawahan untuk proses
penyelesaian masalah ketika mereka mencapai tingkat eksekutif 434.
Islam

juga

mengajarkan

kita

tentang konsep

pendelegasian

wewenang ini. Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW banyak berbicara tentang
pendelegasian tugas dan wewenang, misalnya Al-Qur’an Surat Al-An’am
ayat 135 yang mengisyaratkan bahwa diantara persoalan penting yang
perlu diperhatikan dalam pendelegasian adalah penyesuaian antara aspek
yang didelegasikan dengan fungsi dan keahlian penerima delegasi, seperti
tersirat pada ayat berikut:

ُ َ َ َ ٰ َ ُْ ْ ْ َ ْ ُ
ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َُ َْ َ ْ َ َ ٌ َ
ْ
قل ٰيقو ِم اع َملوا على مكان ِتكم ِ ِان ْي ع ِاملۚ فسوف تعلمونَۙ من تكون
َ ْ ُ َ ٗ َ َ ُ َّ َّ ٗ َ ُ ْ ُ ه
له ع ِاقبة الد ِارِۗ ِانه لا يف ِلح الظ ِلمون

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu,
sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan
mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil
yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu
tidak akan mendapatkan keberuntungan435.

Rasulullah banyak mencontohkan pendelegasian wewenang kepada
para sahabat yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan, keahlian
dan kecenderunganya masing-masing. Semangat pendelegasian ini
diawali dengan pendekatan yang lemah lembut, saling pengertian dan
musyawarah diantara mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah
berfirman:
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ْ َ َ َ
ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ًّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ه
َ
ُّْوا
اّٰلل ِلنت لهمۚ ولو كنت فظا غ ِليظ القل ِب لانف
ِ ف ِبما رحمة ِمن
َ َ َْْ
ُ ْ َ َ ْ َُ ْ َْ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ
اورهم ِفى الام ِرۚ ف ِاذا
ِ ِمن حو ِلكۖ فاعف عنهم واستغ ِفر لهم وش
َ ْ َ َ ُ ْ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ََّ ْ َ َ ه َّ ه
يحب المتو ِك ِلين
ِ عزمت فتوكل على
ِ اّٰللِۗ ِان اّٰلل
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena
itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya436.
Keempat:

faktor

pendukung

lainnya

yang

berperan

dalam

meningkatkan manajemen entrepreneurship mahasiswa UNP adalah
seringnya pimpinan memberikan training guna pengembangan diri. Adapun
bentuk-bentuk training dalam pengembangan diri para civitas akademika
UNP yang diberikan oleh pimpinan UNP adalah: (1) Coaching clinic: Dr.
Marwan menyatakan bahwa tahun 2018 lalu Bapak Rektor dan Wakil
Rektor UNP membuat semacam program bimbingan coaching clinic
proposal PKM untuk persiapan pembuatan proposal PKM di UNP dan
hasilnnya pada tahun 2019 ini, jumlah mahasiswa yang lulus pendanaan
kewirausahaan sangat banyak437, (2) Pembinaan dari bank pemberi modal
kerja: seperti bank BRI yang memiliki semacam dana CSR yang
memberikan pelatihan ke mahasiswa UNP untuk berwirausaha, dan tahun
ini juga ada Bank Nagari yang memberikan workshop kewirausahaan
kepada mahasiswa UNP dengan dana CSR nya juga. Kalau tahun lalu, itu
Bank Mandiri yang memberikan pelatihan dan workshop kewirausahaan
untuk mahasiswa UNP sehingga terbentuk Wirausaha Muda Mandiri438, (3)
436

Anonim, Op Cit.
Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/04.04.19
438 Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/15.04.19
437
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Workshop usulan bisnis plan: workshop usulan bisnis plan ini dilaksanakan
di UNP mulai dari tingkat universitas dan fakultas, (4) Monitoring dan
evaluasi

(Monev)

baik

internal

maupun

eksternal

dengan

mengundang/mendatangkan narasumber dan instruktur yang juga sesuai
dan sangat support dengan keberhasilan program kewirausahaan
mahasiswa439. Hal ini sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ibu Rani
Sovia selaku salah satu Dosen Pembimbing proposal bisnis plan terfavorite
yang dipilih mahasiswa UNP. Beliau mengatakan bahwa ia sering mengikuti
pelatihan

pengembangan

pembelajaran kewirausahaan,

pembuatan

proposal bisnis plan dan juga sering mengikuti sosialisasi-sosialisasi
program kewirausahaan seperti PMW, KBMI, PKM, PIMNAS dan MEA440,
(5) Pelatihan Smart Entrepreneur Model/SEM: Program PMW tahun 2019
ini, mahasiswa yang menerima dana hibah tersebut diberikan pelatihan
SEM selama enam hari yaitu pada hari jum’at, sabtu dan minggu untuk dua
minggu berturut-turut. Dalam pelatihan tersebut mahasiswa penerima PMW
dibina lagi mulai dari membuat tagline, bagaimana kejelian melihat pasar,
talkshow menjalankan usaha sampai kepada media promosi produk baik
secara online dan offline441. Bahkan Nana sebagai peserta pelatihan SEM
tersebut merasa sangat senang dan bangga karena peserta SEM tahun
2019 ini akan dijadikan model untuk PMW 2020 UNP442. Di bawah ini
adalah foto saat SEM telah dilakukan oleh mahasiswa peneriman PMW
2019443:
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442 Ibid.
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Gambar 4.14: Dokumentasi Saat Peserta SEM selesai mengikuti
Pelatihan

Kelima:

Faktor

pendukung

berikutnya

dalam

meningkatkan

manajemen entrepreneurship mahasiswa UNP adalah diberikannya
Motivasi kerja dari pimpinan kepada semua civitas akademika UNP.
Reward dalam bentuk motivasi kerja yang diberikan oleh pimpinan UNP
kepada civitas akademika dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa adalah berupa: (1) pemberian supporting dana sebagai modal
kerja dari anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tingi Negeri (BOPTN)
untuk membuat usaha bagi mahasiswa yang baru memulai membuat usaha
(startup bisnis) ataupun kepada mahasiswa yang sudah memiliki usaha
(existing bisnis), (2) pemberian supporting dana sebagai modal kerja dari
anggaran khusus UNP untuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) termasuk
UKM yang bergerak di bidang kewirausahaan yaitu UPKK, KOPMA dan
HIPMI PT UNP berupa Dana Program Kerja/ Dana Proker. Dr. Marwan
bahwa bentuk reward yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi
dalam bidang kewirausahaan adalah pemberian supporting dana dan kalau
ternyata jalannya usaha atau bisnisnya itu bagus, maka tahun depannya
diberikan lagi supporting dana dalam kategori eksisting bisnis. Dan tiap
tahun boleh dilakukan seperti itu, kalau misalnya mahasiswa itu sudah lewat
semesternya, maka mereka tetap bisa ikut namun tidak sebagai anggota
namun sebagai menthor dan kalau bagus pembinaan yang dilakukan ke
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adek-adeknya maka akan dijadikan menthor tetap UNP444. Ini sangat
senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Lediyana sebagai staf BAK UNP
yang semenjak 2009 sampai 2016 mengurus urusan teknis kewirausahaan
di UNP bahwa bentuk reward yang diberikan ke mahasiswa atas usahanya
yang berhasil, mereka akan diberikan kesempatan untuk ikut pendanaan
lanjutan melalui eksisting bisnis445. Adapun jenis pendanaan yang ada di
UNP bagi mahasiswa ada dua jenis seperti yang disampaikan Femil, yaitu
BOPTN (untuk program unggulan yang dibuat UKM UNP) dan dana khusus
proker. Dana proker, setiap UKM mendapatkan 15 juta untuk satu tahun.
Sedangkan untuk dana BOPTN, setiap 1 proker (kegiatan) didanai 12.5 juta
pertahun446. Sementara itu, bentuk reward yang diberikan pimpinan UNP
kepada unit kegiatan mahasiswa misalnya UK KOPMA UNP, adalah berupa
potongan harga 50 % untuk sewa tempat pelaksanaan program kerja yang
dilaksanakan447.
Motivasi

kerja

adalah

proses

yang

mengarahkan

dan

mempertahankan kinerja. Motivasi mendorong karyawan secara internal ke
arah tindakan yang membantu mereka mencapai tujuan atau tugas khusus
yang

ditugaskan

kepadanya.

Efektivitas

kerja

karyawan

dapat

menginspirasi mereka untuk bekerja dan dapat membawa lebih banyak
motivasi kerja dan lebih banyak komitmen dari pekerjaan mereka. Ini dapat
didefinisikan sebagai motivasi untuk melakukan suatu kegiatan untuk itu,
untuk mengalami kesenangan dan kepuasan dalam aktivitas (Deci, 2005).
Kita dapat menciptakan motivasi kerja dengan memberikan insentif kepada
karyawan yang dapat berupa uang yang dengannya mereka dapat merasa
bahwa mereka adalah orang yang didukung dan memiliki tempat mereka
sendiri dalam organisasi. Panday (2011) menggambarkan bahwa
keterikatan emosional dan loyalitas karyawan adalah faktor terpenting
dalam motivasi kerja. Ini dapat mengikat orang untuk tetap dalam
444
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organisasi. Ada banyak manfaat lain dari organisasi yang berhubungan
dengan motivasi kerja. Motivasi kerja dapat dievaluasi dengan tingkat
keterikatan, kewajiban, dan penghargaan dalam bekerja di organisasi. Jika
karyawan kompetitif dan ingin melakukan pekerjaan dengan efisiensi penuh
maka mereka akan memanfaatkan semua kemampuan mereka untuk tugas
yang menantang. Banyak karyawan suka menjalin hubungan dan perlu
menghubungi lebih banyak dan lebih lagi kepada otoritas yang lebih tinggi.
Itu akan membuat mereka merasa bahwa mereka diamati dan termotivasi.
Efektivitas motivasi kerja baik secara internal maupun eksternal memaksa
karyawan untuk bekerja lebih bersemangat yang dapat menghasilkan
kepuasan kerja. Motivasi kerja menciptakan kepuasan kerja dimana
karyawan akan lebih berkomitmen dengan pekerjaan dan kemudian
mereka mempengaruhi kinerja pekerjaan. Jika mereka puas dan termotivasi
maka kinerja pekerjaan mereka dapat mencapai tujuan bisnis yang
memainkan peran penting dalam hal ini448.
Islam juga mengajarkan kita untuk selalu memiliki motivasi dan
semangat kerja yang tinggi guna mencapai hasil yang disukai oleh Allah.
Sebagaimana terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105 di bawah ini:

ٰ َ ُّ َ ُ
َ ُْ َ ْ
َ ُْ ُْْ َ ُْٗ ُ ََ ْ ُ َ َ َ ُه
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َوق ِل اعملوا فسيرى اّٰلل عملكم ورسوله والمؤ ِمنونِۗ وستردون ِالى
َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ
ٰ
ۚع ِل ِم الغي ِب والشهاد ِة فين ِبئكم ِبما كنتم تعملون

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan449.
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Ayat di atas merupakan perintah untuk bekerja dengan jalan yang halal.
Manusia wajib berjuang untuk hidup dan masa depannya sendiri. Pekerjaan
yang dilakukan oleh manusia, akan menjadi amal bagi manusia itu sendiri.
Hal ini sebagaimana terdapat dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6 di bawah ini:

ٰ َ ً ْ َ َ َ ٰ ٌ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ ٰٓ
ْ
ُّ
ُ
َ
ۚيايها ال ِانسان ِانك ك ِادح ِالى ر ِبك كدحا فمل ِقي ِه

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguhsungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuiNya450.
Pada ayat ke 105 dalam surat At-Taubah di atas, Allah telah
memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya,
bahwa ketika mereka telah mengerjakan amal-amal shaleh, maka Allah dan
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai
amal-amal tersebut. Dan mereka akan dikembalikan ke alam akhirat, dan
mereka akan diberikan ganjaran-ganjaran atas amal yang mereka kerjakan
selam hidup di dunia. Disamping itu Allah juga telah memerintahkan kepada
Rasul-Nya agar mengatakan kepada kaum muslimin yang ingin bertaubat
dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan
mengeluarkan zakat dan mengerjakan amal shaleh semaksimal mungkin.
Umat manusia dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan
melakukan tobat, membayar zakat, sedekah, dan shalat semata-mata,
melainkan haruslah mereka mengerjakan semua apa yang diperintahkan
oleh Allah kepada umat-Nya. Allah akan melihat pekerjaan yang mereka
lakukan, sehingga mereka semakin dekat kepada Allah. Rasulullah dan
kaum muslimin akan melihat amal-amal kebajikan yang dikerjakan oleh
umat manusia, sehingga mereka pun akan mengikuti dan mencontohnya
pula. Dan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka
yag menjadi panutan, tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh.

450

Ibid.

256

b.

Faktor-faktor Penghambat Manajemen Entrepreneurship Mahasiswa
di UNP
Manajemen entrepreneurship mahasiswa yang dilakukan oleh

pimpinan UNP secara umum sudah berjalan dengan baik, mulai dari tataran
UKM, UPT PKK, Universitas dan Nasional. Namun berdasarkan hasil
temuan di lapangan yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara
dengan mahasiswa UNP yang menjadi pelaku wirausaha, ternyata masih
ada hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses jalannya manajemen
entrepreneurship mahasiswa oleh pimpinan UNP. Beberapa diantaranya
adalah sebagai berikut, Pertama: Sebagian kecil dosen UNP masih belum
paham dengan pentingnya kuliah umum kewirausahaan. Kuliah umum
kewirausahaan dianggap rugi, mengikuti kegiatan kewirausahaan dianggap
merugi karena menggangu kuliah di lokal, padahal kuliah di lokal bisa
diganti harinya jelas Wakil Rektor III UNP. Bahkan narasumber yang
didatangkan itu sangat bagus-bagus, baik dari praktisi (pelaku usaha)
maupun pejabat negara yang juga wirausahawan, motivator-motivator yang
berhasil dan bahkan narasumbernya banyak yang dari luar negeri juga
misalnya Malaysia dan Australia451, Kedua: faktor pembagian jadwal/waktu
kegiatan kewirausahaan oleh mahasiswa, misalnya disaat jadwal kegiatan
kewirausahaan ada, mereka (mahasiswa) lagi dalam jadwal ujian, kuliah,
praktik lapangan dan industri serta terkadang lagi libur semester. Sehingga
harus bisa membuat perencanaan jadwal yang matang baru bisa diadakan
kegiatan kewirausahaan, misalnya dilihat pada bulan apa aktivitas
mahasiswa yang tidak terlalu padat, maka disusun agenda kewirausahaan
di bulan tersebut, ungkap Wakil Rektor III UNP452. Hal ini sangat senada
dengan yang disampaikan oleh Dr. Marwan seperti dalam kutipan langsung
di bawah ini:
Hambatan nggak juga, tapi lebih kepada tantangan, yaitu terkait jadwal
mahasiwa, merekan kan ada jadwal kuliah, jadwal libur, jadwal ujian. Jadi kita
juga harus menyikapi bahwasanya dalam 1 tahun ada jadwal yang perhatian
mahasiswa focus ke sana, misalnya focus ujian. Masa libur juga begitu. Jadi
451
452
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kita buat schedule bagaimana mereka itu kuliah tetap jalan dan program KWU
tetap jalan. Cara konkritnya adalah kita mengurangi resiko jadwal bentrok
dengan PL karena kampus kan punya kurikulum 453.

Agaknya yang disampaikan Dr. Marwan pada kutipan di atas, juga
sangat sesuai dengan yang disampaikan Ibu Rani Sovia selaku Dosen
Pembimbing Proposal Kewirausahaan mahasiswa dan Dosen Pengampu
Mata Kuliah Umum Kewirausahaan UNP bahwa hambatan yang berartinya
kebanyakan di mahasiswanya, bukan di dosennya. Hambatannya oleh
mahasiswa adalah kebanyakan mahasiswa mereka terkendala dengan
waktu dan mereka berasal dari fakultas yang berbeda-beda. Sehingga
dalam membuat group di sanalah muncul problem, karena tuntutan untuk
mereka itu adalah mereka harus membuat satu produk dan memasarkan
produk itu dengan berbagai macam cara baik melalui media digital, online
dan offline. Mereka sering curhat yaitu terkendala dengan menyamakan
waktu untuk membuat produk454, Ketiga: keterbatasan menthor tetap untuk
pendamping serta pembina dalam keberlangsungan usaha mahasiswa
penerima modal kerja. Menurut Ibu Lediyana selaku staf BAK UNP yang
sudah tujuh tahun menjadi pelaksana program kewirausahaan mahasiswa
di bawah koordinasi WR III UNP menyampaikan bahwa hambatan yang
dialami oleh mahasiswa dalam mengembangkan kewirausahaannya
adalah keterbatasan menthor untuk pendamping serta pembina dalam
keberlangsungan usahanya455. Keempat: Sedangkan dari segi mahasiswa
yang menjadi pelaksana kegiatan kewirausahaan dari UKM seperti UPKK
UNP, kendala yang dihadapi sebagai faktor penghambat manajemen
entrepreneurship mahasiswa adalah berkaitan dengan kekurangkompakan
semua departemen dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan 456.
Terkait dengan faktor penghambat pimpinan dalam manajemen
entreprenurship mahasiswa yang peneliti paparkan di atas,

453

Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
Ww.1.7/DS.KWU.UNP/02.08.19 dan Ww.1.24/KETUM.KOPMA.UNP/02.07.19
455 Ww.1.11/S.BAK.UNP/03.07.19
456
Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/09.01.20
454

faktor
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penghambat utama dalam proses pelaksanaan utama di lapangan adalah
berkaitan dengan “masalah pembagian waktu oleh mahasiswa” antara
menjalankan aktivitas kewirausahaan dengan waktu Ujian Akhir Semester,
waktu libur semester, waktu magang atau praktik lapangan/praktik industri.
Mengenai hal ini, peneliti menawarkan suatu solusi guna mengatasi
hambatan yang berhubungan dengan susahnya pembagian waktu oleh
mahasiswa. Metodenya bernama “SCRUM”.
Scrum adalah sebuah kerangka kerja untuk menghantarkan,
mengembangkan, dan mengelola produk yang kompleks dalam waktu yang
singkat dan meningkatkan produktivitas tim. Kerangka ini untuk mengatasi
kendala-kendala yang sering dihadapi dari menggunakan metodologi
manajemen proyek tradisional yang lebih menekankan pada pendekatan
top-down. Scrum memiliki keunggulan karena bersifat adaptif yang bisa
menyesuaikan dengan keadaan organisasi dari waktu ke waktu. Scrum
lebih memusatkan atau menekankan pada kolaborasi tim dibandingkan
dengan keindividualan. Hakikat dari mengimplementasikan Scrum adalah
membentuk tim kecil yang terdiri dari beberapa orang. Tim ini bersifat
fleksibel serta mampu beradaptasi457. Hal ini juga sesuai dengan yang
disampaikan Bapak Dr. Leo Aldiano, M.B.A selaku Dosen pada Program
Studi Sarjana Kewirausahaan ITB Bandung bahwa Scrum Method adalah
suatu metode yang dapat digunakan bagi mahasiswa yang mengalami
kesulitan membagi waktu antara kuliah dan berwirausaha. Adapun cara
pelaksanaan metode Scrum ini menurut Bapak Leo adalah: 1) Jelaskan dari
awal jobdesc, target dan pembagian tugas kepada semua anggota tim, 2)
Selalu aktif dalam komunikasi online melalui media sosial, 3) Buat
pertemuan yang tidak terlalu rutin, tergantung kegiatan), 4) Disaat bertemu
langusung dengan semua anggota tim, maka tagih kerja masing-masing
anggota tim458. Sebagai mahasiswa wirausaha kemampuan manajemen

457

Najib Abdillah, Analisis Pengaruh Faktor Adopsi Scrum pada Startup Digital, dalam
Jurnal Teknomatika, hlm. 2.
458 Obs.1.12/WORKKWUUNP/03.08.19
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waktu berperan dalam membantu mengatur waktu mahasiswa dalam
mejalani kuliah sambil berwirausaha. Mahasiswa

yang

menjalankan

kuliah sambil berwirausaha perlu mengelola manajemen waktu dengan
baik. Terdapat empat aspek manajemen waktu yaitu perencanaan,
menentukan prioritas, melakukan delegasi dan disiplin diri459.
Berdasarkan penjelasan peneliti terkait faktor-faktor pendukung dan
penghambat manajemen entrepreneurship mahasiswa oleh pimpinan UNP,
dapat dirangkumkan dalam sebuah tabel di bawah ini:
Tabel 4.9: Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam
Manajemen Entreprenurship Mahasiswa oleh Pimpinan
UNP
Faktor dalam
Hasil Temuan Lapangan
Manajemen
Entrepreneurship
Mahasiswa UNP
Faktor Pendukung 1. Reward berupa insentif finansial dan nonfinansial dari pimpinan kepada mahasiswa
pelaku kegiatan kewirausahaan baik dari
tataran UKM, UPT, Institusi dan Nasional.
Selain itu juga kepada Dosen dan seluruh
civitas akademika UNP yang terlibat langsung
dalam aktivitas pengembangan
entrepreneurship mahasiswa.
2. Akuntabilitas pimpinan yang tinggi dalam
pendelegasian wewenang saat pelaksanaan
program entrepreneurship mahasiswa.
3. Diberikannya wadah dan sarana dalam upaya
pengembangan diri para civitas akademika
UNP terutama yang terlibat langsung dalam
program kewirausahaan baik mahasiswa
maupun Dosen berupa penyediaan
459

Nufaila Fahmayanti, Motivasi dan Manajemen Waktu pada Mahasiswa Wirausaha di
Universitas Mulawarman (Studi Deskripstif Mahasiswa Wirausaha Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik), dalam Jurnal Psikoborneo, Vol. 4, No. 4, Tahun 2016, hlm. 676-677.
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laboratorium inkubator bisnis fakultas ekonomi,
Gedung PKM, Gedung UPT PKK, pelatihan,
pendampingan, workshop, TOT, Coaching
clinic.
4. Motivasi kerja dari pimpinan dalam bentuk
pemberian modal kerja bagi mahasiswa yang
menjadi pelaku wirausaha berupa dana
BOPTN dan dana Proker UNP dalam
menjalankan aktivitas kewirausahaan.
Faktor
Penghambat

1.

Pemahaman sebagian dosen UNP yang masih
kurang terhadap pentingnya mahasiswa
mengikuti kuliah umum kewirausahaan.

2.

Faktor pembagian waktu antara berwirausaha
dengan kuliah, praktik lapangan, UTS, UAS
dan waktu libur oleh mahasiswa pelaku
kegiatan wirausaha.

3.

Belum tersedianya menthor tetap universitas
yang akan mendampingi dan menjadi
konsultan terkait usaha yang dijalankan
mahasiswa.

4.

Belum tersedianya inkubator bisnis berbasis
universitas sebagai wadah konsultasi bisnis,
coaching clinic dari level pra-inkubasi, inkubasi
dan akselerasi.

5.

Belum adanya lembaga paten resmi
universitas sebagai sarana mempatenkan
produk usaha mahasiswa.
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3.

Rekonstruksi
Model
Pengembangan
Manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa yang Dilakukan oleh Pimpinan UNP

a.

Manajemen Pimpinan UNP dalam Mengembangkan Entrepreneurship
Mahasiswa
Pada bagian sub bahasan ini, peneliti akan memaparkan model

pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa yang dilakukan
oleh pimpinan UNP. Peneliti akan mendeskripsikan secara mendalam
temuan hasil penelitian tentang manajemen pimpinan UNP dalam
mengembangkan

entrepreneurship

mahasiswa

dan

kemudian

dikombinasikan dengan konsep teoritis yang ada untuk menentukan titik
temu antara keduanya sebagai hasil penemuan baru secara konseptual.
Sehingga menghasilkan sebuah rekonstruksi model pengembangan
manajemen entrepreneurship mahasiswa UNP.
Adapun bentuk manajemen pimpinan yang dilakukan dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP, terakumulasi dalam
singkatan VALUE dengan penjelasan sebagai berikut:
1)

Cara Pandang Pimpinan dalam Mengembangkan manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa di Universitas Negeri Padang
Pimpinan

UNP

sudah

memiliki

view/cara

pandang

yang

entrepreneurial dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa
UNP. Hal ini dibuktikan dari arah pengembangan UNP saat ini yang menuju
kepada entrepreneurial based university seperti yang disampaikan
pimpinan utama UNP460. Ini adalah isu terhangat dalam kancah perguruan
tinggi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Karakteristik dari UBEE itu
diantaranya adalah: (1) Anggota-anggota dari perguruan tinggi (fakultas,
mahasiswa dan para karyawan/staff) mengubah diri mereka menjadi
seorang entrepreneur, (2) perguruan tinggi itu sendiri sebagai sebuah
organisasi entrepreneur dan (3) Interaksi perguruan tinggi dengan
lingkungan mengikuti pola entrepreneurship. Artinya adalah bahwa

460

Ww.1.1/R.UNP/01.07.19
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perguruan tinggi yang berbasis entrepreneurship, perlu menjadi organisasi
entrepreneurship, semua civitasnya menjadi entrepreneur dan interaksi
perguruan

tinggi

dengan

lingkungannnya

juga

mengikuti

pola

entrepreneurship461. Arah pengembangan ini didasarkan atas geografis
UNP sendiri yang berada di tengah-tengah masyarakat Minangkabau
dengan budaya dagang yang tangguh dan merupakan kota niaga karena
banyaknya objek wisata. Bahkan persinggungan etnis Minangkabau
dengan perdagangan sudah dimulai sejak abad ke-16, terutama karena
faktor daerah mereka yang dekat dengan pelabuhan dan juga Aceh yang
pada masa itu banyak berdagang emas dan rempah-rempah462.
Minangkabau adalah etnis dengan keterampilan berdagang yang paling
menonjol dibanding suku/etnis lainnya yang ada di Indonesia463. Apalagi
hasil penelitian terbaru mengungkapkan bahwa mata pencaharian orang
Minangkabau saat ini hampir 60 % adalah wirausaha464. Minangkabau
memiliki Central core “berdagang”, “produk”, “modal”, dan “kemandirian”,
dengan atribut “ke-sholehan pada agama” dan “kecintaan pada kampung
halaman” yang

menjadi

kekhasan etnis

Minangkabau465. Atribut ini

bersifat permanen karena central core ditentukan oleh faktor sejarah,
sosiologis, dan ideologis, sehingga lebih bersifat stabil, koheren, dan
menetap466.

461

Marta Peris, Jaime Alonso Gomez et.al, Entrepreneurial Universities, Exploring the
Academic and Innovative Dimensions of Entrepreneurship in Higher Education (USA:
Springer International Publishing AG, 2017), p. 9.
462 Okki Sutanto dan Nani Nurrachman, Makna Kewirausahaan pada Etnis Jawa, Minang
dan Tionghoa: Sebuah Studi Representasi Sosial dalam Jurnal Psikologi Ulayat, Vol. 5,
No. 1, Juni 2018, hlm. 92.
463 Novidya Yulanda, Pengaruh Nilai Budaya Bisnis pada Mayarakat Minangkabau
terhadap Perilaku Kewirausahaan Pedagang Perantau di Tanah Abang, dalam Journal of
Applied Business and Economics, Vol. 2, No. 1, September 2015, hlm. 97.
464 Henny Welsa dkk, Budaya Minangkabau dan Implementasi pada Manajemen Rumah
Makan Padang di Yogyakarta, dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 2, Juni
2017, hlm. 182.
465 Okki Sutanto dan Nani Nurrachman, Makna Kewirausahaan pada Etnis Jawa, Minang
dan Tionghoa: Sebuah Studi Representasi Sosial dalam Jurnal Psikologi Ulayat, Vol. 5,
No. 1, Juni 2018, hlm. 87.
466 Okki Sutanto dan Nani Nurrachman, Makna Kewirausahaan pada Etnis Jawa, Minang
dan Tionghoa: Sebuah Studi Representasi Sosial dalam Jurnal Psikologi Ulayat, Vol. 5,
No. 1, Juni 2018, hlm. 91.
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Cara pandang pimpinan UNP yang menjadikan kebudayaan daerah
dan posisi geografis UNP di tengah masyarakat etnis Minangkabau
menunjukkan bahwa pimpinan memiliki kemampuan melihat peluang yang
ada di lingkungan sekitarnya dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa. Hal ini seperti yang disampaikan Drucker bahwa pemimpin
yang sukses merupakan pemikir yang kreatif yang tahu bagaimana melihat
dari luar ke dalam, bergerak proaktif, melihat dan mengembangkan
bakat467. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 juga menunjukkan
bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
Indonesia maka dapat dengan menggerakkan kepariwisataan daerah dan
ekonomi kreatif468. Budaya dengan kewirausahaan itu sangat erat sekali,
sebagaimana yang disampaikan oleh Gamage et.al pada penelitiannya
dalam Jonnius bahwa ada hubungan yang kuat antara budaya dengan
kewirausahaan serta ada peran budaya dalam membentuk kewirausahaan
tersebut469. Oleh karena itu, seorang pimpinan perguruan tinggi harus
memahami budaya di mana praktik manajemen itu dijalankan karena
budaya menjadi faktor penting yang mempengaruhi praktik manajemen
pada suatu perguruan tinggi karena budaya suatu masyarakat belum tentu
sama dengan budaya masyarakat lain470. Hasil penelitian Novidya
menunjukkan

bahwa

budaya

bisnis

mempengaruhi

perilaku

kewirausahaan471. Pendapat senada disampaikan Henny Welsa dkk dari
hasil pengujian hipotesisnya bahwa budaya Minangkabau memiliki
pengaruh signifikan terhadap kewirausahaan dan terhadap kemampuan
usaha. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Minangkabau sebagian
467

The Drucker Foundations, A Leader to Leader Guide: on Creativity, Innovation and
Renewal (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), p. 56-57.
468 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara Sera Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
Ditetapkan di Jakarta pada Tangga; 21 Desember 2011, hlm. 39.
469 Jonnius, Menunmbuhkembangkan Budaya Kewirausahaan dalam Masyarakat, dalam
Jurnal Menara, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2013, hlm. 52.
470 Syahrizal Abbas, Op Cit, hlm. 30-34.
471 Ibid.
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besar mempunyai pendidikan kewirausahaan yang diperoleh dari
keluarga472. Sehingga rata-rata sebagian besar civitas akademika UNP
berasal dari keluarga dengan semangat kewirausahaan yang sudah tinggi
sebagaimana

yang

disampaikan

Dr.

Marwan

selaku

Koordinator

Kewirausahaan UPT PKK UNP bahwa dalam hal karakter, sikap dan
perilaku civitas akademika dalam menjalankan kebijakan kewirausahaan
sudah menunjukkan karakter, sikap yang saling support dan saling ingin
belajar guna peningkatan kemampuan dirinya473. Hal ini jugalah yang
mendorong lahirnya salah satu program kewirausahaan bergengsi di UNP
yang bernama Minang Entrepreneurship Award (MEA). Hasil observasi
peneliti pada kegiatan tersebut memperlihatkan betapa UNP menjadikan
budaya dan pelestariannya dalam mengambil peluang serta kebijakan
terkait dengan kewirausahaan mahasiswa. Dari produk-produk mahasiswa
yang meramaikan stand juga bercirikan khas Minangkabau, misalnya
Usaha Rancak Batik Gunting Cino dan debat Minang, Rendang Pisang
Krispy Sumatera Barat474.
Saat ini UNP menjadikan “Technopreneurship” sebagai pilihan dalam
menjalankan praktik kewirausahaan. Technopreneurship adalah salah
satu bagian dari perkembangan berwirausaha (entrepreneurship) yang
memberikan gambaran berwirausaha dengan menggunakan inovasi
berbasis teknologi yang dijadikan sebagai alat berwirausaha, misal
munculnya bisnis aplikasi online, bisnis security system dan sebagainya475.
Proses technopreneurship terutama terkait dengan inovasi teknologi, di
mana teknologi dapat digunakan sebagai sistem pengetahuan dan
keterampilan teoritis dan operasional oleh perusahaan dan pelaku usaha
untuk pengembangan, produksi dan pengiriman produk dan layanan

472

Henny Welsa dkk, Budaya Minangkabau dan Implementasi pada Manajemen Rumah
Makan Padang di Yogyakarta, dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 2, Juni
2017, hlm. 194 dan 197.
473 Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
474 Obs.1.14/MEAIIUNP/03.09.19
475 Siti Marti’ah, Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Technopreneurship) dalam Perspektif
Ilmu Pendidikan, dalam Jurnal Ilmiah Edutic, Vol. 3, No. 2, Mei 2017, hlm. 76.
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mereka sehingga dapat didefinisikan dan diwujudkan dalam personil,
bahan, fasilitas, peralatan dan prosedur serta proses fisik, atau dengan kata
lain memanfaatkan hi-tech dengan cara yang inovatif untuk mengirimkan
produknya kepada konsumen

476.

Berdasarkan observasi peneliti pada

kegiatan EXPO Kewirusahaan di UNP tanggal 30-31 Oktober 2019 yang
lalu bertempat di parkiran Auditorium UNP, bahwa dari 70 kelompok tim
PMW yang membuka stand EXPO, tidak ada yang tidak memiliki akun
media social dalam mempromosikan produknya477. Begitu juga pada
kegiatan Bazar Produk Mahasiswa oleh UK KOPMA UNP di parkiran
gedung PKM UNP pada hari Rabu Tanggal 2-7 September 2019 lalu,
peneliti

juga

melihat

bahwa

proses

pelaksanaan

kewirausahaan

mahasiswa rata-rata dilakukan dengan menggunakan media online seperti
Instagram, whatsapp, line dan facebook478. Ini juga dibenarkan oleh Wakil
Rektor III UNP yang menyatakan bahwa saat ini, bisnis/usaha startup yang
dikembangkan

serta

dijalankan

oleh

mahasiswa

UNP

adalah

kewirausahaan yang berbasis teknologi informasi, apapun bentuk
usahanya semuanya sudah menggunakan teknologi baik dalam pencarian
bahan baku, pemasaran bahkan sampai kepada permintaan review
produknya479.
Salah satu pendukung dalam penerapan technopreneurship yang
dilakukan

oleh

UNP

adalah

dengan

menjadikan

mata

kuliah

Kewirausahaan dan Informasi dan Teknologi (seperti keterampilan dan
pengetahuan tentang e-Business, e-Commerce, teknologi Internet-Web,
desain & pengembangan situs web, dan pemrograman yang dapat
diterapkan dan diimplementasikan dalam praktik bisnis) sebagai mata
kuliah wajib universitas yang wajib diambil oleh semua mahasiswa UNP
mulai dari jenjang diploma sampai doktor, sebagaimana yang disampaikan
476

Fowosire, at.al, Technopreneurship: A View of Technology, Innovations and
Entrepreneurship dalam Global Journal of Researches in Engineering, Vol. 17, No. 7, 2017,
p. 43.
477 Obs.1.22/EXPOUNP/30.10.19
478 Obs.1.13/BAZKOPMAUNP/02.09.19
479 Ww.1.2/WRIII.UNP/22.10.19
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oleh Rektor UNP480. UNP hanya menerapkan satu semester saja dalam
pemberian

mata

kuliah

umum

kewirausahaan

dan

Informasi

Teknologinnya. Namun setelah itu dilanjutkan dengan pemberian mata
kuliah kewirausahaan sesuai dengan program studi mahasiswa masingmasing481. Mengenai hal ini, Alexander Harsono menyampaikan bahwa
meskipun pendidikan kewirausahaan hanya diberikan di satu semester, itu
cukup baik guna memainkan peran penting dalam membentuk sikap,
keterampilan, perilaku, dan budaya untuk menjadi seorang teknopreneur
setelah mahasiswa lulus. Pendidikan technopreneurship memberikan
perpaduan antara pengalaman belajar, pengembangan keterampilan dan
yang paling penting, perubahan pola pikir. Keterampilan dan pengetahuan
yang telah mereka peroleh selama studi akan berguna untuk memulai bisnis
mereka sendiri. Selanjutnya, mereka juga harus dapat memasarkan diri
mereka sendiri dengan hanya menjual pasar penyedia layanan IT (ceruk
pasar)

yang

hampir

membutuhkan

modal

nol

untuk

kegiatan

teknopreneurial pertama mereka, atau mereka dapat terlibat dan melompat
langsung ke produk dan layanan berbasis IT secara bersamaan482.
Selain

itu

dalam

pelaksanaan

technopreneurship

ini,

UNP

menggunakan pendekatan corporate entrepreneurship. Kuratko dalam
Ratih

Indriyani

menyampaikan

bahwa

Corporate

Entrepreneurship

merupakan proses atau aktivitas entrepreneurial yang dilakukan individu
atau kelompok di sebuah organisasi dengan penerapan kreativitas serta
inovasi individu dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang
untuk memperbaiki kehidupan khususnya kelangsungan hidup organisasi.
Corporate Entrepreneurship melibatkan struktur organisasi dan praktik
manajemen sumber daya manusia yang mendorong kolaborasi, kreativitas,
dan komitmen individu yang dapat membentuk komitmen organisasi.

480

Ww.1.1/R.UNP/01.07.19
Ww.1.3/K.UPTPKK .UNP/22.05.19
482 Alexander Harsono, Building Technopreneurship for Next Generation: How the Benefits
of Techno-Entreprenurship Education Affect Career Intentions of Collage Students, dalam
Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA, Vol. 3, No. 1 Tahun 2013, p. 36.
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Semakin kuat konsistensi manajemen perguruan tinggi dalam mendorong
kegiatan kewirausahaan perguruan tinggi, maka semakin kuat praktik
struktural organisasi dalam menjalankan kewirausahaan perguruan tinggi
tersebut483. Dari sini terlihat bahwa pelaksanaan kewirausahaan di UNP
mengutamakan kerjasama, kolaborasi dan komitmen semua civitas
akademika guna mencapai sasaran strategis UNP sendiri sebagaimana
yang disampaikan Dr. Marwan484.
Selanjutnya dalam pelaksanaan kewirausahaan di UNP, satu hal
yang juga cukup menjadi perhatian peneliti adalah penerapan sistem
keberlanjutan program dalam waktu yang lama guna mengembangkan
kewirausahaan mahasiswa. Ini dibuktikan dari keberlangsungan programprogram

kewirausahaan

mahasiswa

seperti

Program

Mahasiswa

Wirausaha (PMW) yang sudah dilaksanakan di UNP semenjak tahun 2009
sampai sekarang yang juga berhasil peneliti observasi485. Selain itu ada
mata kuliah kewirausahaan yang sudah dilakukan semenjak tahun 2016
lalu sampai sekarang bahkan mengalami penambahan di program studi
masing-masing486.

Berikutnya

ada program-program

kewirausahaan

nasional yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa Kemenristekdikti
seperti

Kompetisi

Kewirausahaan

Bisnis

Mahasiswa

Mahasiswa,

Program

Indonesia

(KBMI),

Kreativitas

EXPO

Mahasiswa

Kewirausahaan (PKMK), Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
yang rutin diikuti oleh UNP setiap tahunnya bahkan mahasiswa UNP
berhasil meraih kejuaraan dari ajang-ajang tersebut487. Kondisi ini
mengisyaratkan

bahwa

pimpinan

UNP sudah

termasuk pimpinan

perguruan tinggi yang sukses sebagaimana dinyatakan oleh Michael L.
Fetters dkk bahwa pimpinan perguruan tinggi sudah semestinya memiliki

483

Ratih Indriyani, Analisa Jalur dalam Corporate Entrepreneurship terhadap
Organizational Citizenship Behaviour dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel
Intervening, dalam Jurnal Studi Manajemen, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014, hlm. 193, 195.
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485 Obs.1.5/WSUPTPKKUNP/10.04.19
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dan menerapkan tujuh (7) faktor sukses kepemimpinan perguruan tinggi
dalam mengembangkan entrepreneurship (kewirausahaan) mahasiswa,
yaitu: salah satunya memiliki komitmen program yang berkelanjutan dalam
waktu yang lama488. Bahkan hasil penelitian dari Sharom Md Zain et.al
menyatakan

bahwa

“keberlanjutan

dalam

kewirausahaan”

dapat

memberikan keuntungan bagi lembaga pendidikan tinggi489. Pentingnya keistiqomahan seorang pimpinan dalam mempertahankan hal-hal baik seperti
contoh di atas, sudah diatur dalam Al-Qur’an surat Hud ayat 112 seperti di
bawah ini:

َ َ َ َ َ ْ ََ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ٌك َو َلا َت ْط َغ ْواِۗ اَّن ٗه ب َما َت ْع َم ُل ْو َن َبص ْير
فاست ِقم كمآ ا ِمرت ومن تاب مع
ِ
ِ ِ

Artinya: Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat
beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan490.

Ayat di atas menggambarkan urgensi Istiqamah setelah beriman dan
pahala besar yang dijanjikan Allah SWT bagi hamba-hambaNya yang
senantiasa memperjuangkan nilai-nilai keimanan dalam setiap kondisi atau
situasi apapun. Hal ini juga dikuatkan oleh hadits Nabi di bawah ini:

ْ ُ
َ ُ َ َ ُ ُْ َ َ
َ َّ
َ ْ
َ
َ
 قل ِلي، ِ يا رسول اّٰلل: قلت: قال،ع ْن ُسف َيان ْب ِن ع ْب ِد اّٰللِ الثق ِفي
ُ َ
َِ
َ َ
َ َ َ
َ َ َ َ َْ ً َ ُ ْ َ ُ ْ َ ًْ َ َ ْ ْ
يث أ ِبي أسامة
ِ  و ِفي ح ِد- ِفي ال ِإسل ِام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك
َ َ َ ََْ
َ ْ َ
ُ ْ َ ْ ُ
ْ
"  فاست ِقم، ِ آمنت ِباّٰلل: " قل: قال- غيرك

Artinya: Dari Sufyan ibn ‘Abdillah Al-Tsaqafi berkata, “Wahai Rasulullah
katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak
488

Michael L. Fetters, Patricia G. Greene, Mark P. Rice and John Sibley Butler, The
Development of University – Based Entrepreneurship Ecosystems (USA: Edward Elgar
Publisher Inc, 2010), p. ix-x
489 Shahrom Md Zain, et.al., Sustainable Education and Entrepreneurship Triggers
Innovation Culture in 3R, dalam Procedia-Social and Behavioral Sciences 102 Tahun 2013,
p. 128
490 Anonim, Op Cit.
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akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Beliau
bersabda, “Katakanlah, “Aku beriman kepada Allah, kemudian
beristiqâmahlah (jangan menyimpang)491.
Dalam

pelaksanaan

program-program

pengembangan

entrepreneurship mahasiswa UNP, pimpinan UNP sudah menunjukkan
ihsan yang baik dengan Allah SWT, sesama manusia dan dengan dirinya
sendiri. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama: Ihsan dengan
Allah SWT ditunjukkan pimpinan UNP melalui dibuatnya program kampus
mengaji, bershalawat dan subuh mubarokah yang dilaksanakan setiap
jumat secara bergantian oleh delapan fakultas yang ada di UNP 492,
penanaman karakter dan akhlak yang baik melalui pelaksanaan workshop
dan seminar kewirausahaan dalam perspektif Islam493, selalu memasang
niat ikhlas dan tulus dalam memulai setiap kegiatan tridharma perguruan
tinggi494, dan pada pelaksanaan program kewirausahaan mahasiswa dalam
bidang kuliner, pimpinan selalu mewajibkan mahasiswa untuk melakukan
uji laboratorium terhadap semua bahan yang digunakan agar tidak
merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, mahasiswa
diajarkan untuk bertanggungjawab terhadap produk yang diciptakan
dengan tetap memperhatikan akhlak dan kejujuran495.
Seorang pemimpin harus mengetahui tanggung jawab mereka,
target mereka, apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan hal
terbaik dan konsekuensi yang akan diterima jika melakukan kesalahan.
Nabi Muhammad (SAW) berkata, “Tuhan membuat hambaNya (Laki-laki)
bertanggung jawab atas orang lain, baik dalam jumlah besar atau lebih
kecil, ia (Laki-laki) itu akan ditanyai apakah dia memutuskan dakwaannya
(hukumannya) sesuai dengan tuntutan keputusan Tuhan atau tidak. Dan itu

491

Abi al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi. (Kairo: AlMatba’ah Al-Misriah Bi al-Azhar, 1347 H/1926 M). hlm. 8-9. Jilid 2. Bab Jami’ Ausaf AlIslam.
492 Dok.1.27/SUMUBUNP/05.09.19
493 Obs.1.17/STAKOPMAUNP/29.09.19
494 Obs.1.14/MEAIIUNP/03.09.19
495 Ww.1.2/WRIII.UNP/13.05.19
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belum semuanya. Tuhan akan mempertanyakan dia bahkan tentang
anggota

keluarganya496.

Begitu

juga

dengan

kejujuran,

Al-Qur’an

memberikan ajaran yang jelas tentang kejujuran/kebenaran. Bahwa Allah
akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang melakukan kebenaran
dan menghukum orang munafik jika itu dikehendaki-Nya. Sebagaimana
terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 24 yang dapat dirujuk pada halaman
58 bab II disertasi ini.
Di ayat ini dijelaskanlah bahwasanya orang berbuat jujur memang
karena timbul dari dasar jiwanya yang memang jujur, pastilah akan
mendapat ganjaran yang mulia di sisi Allah. Berbuat jujur karena orangnya
memang jujur jauh berbeda dengan orang yang dipaksa oleh keadaan
berbuat jujur, padahal dalam lubuk hatinya kejujuran itu tidak ada. Inilah
rahasia pertama ayat ini. Sedangkan rahasia kedua ayat ini adalah akan
diadzabnya orang-orang yang munafik jika dikehendaki Allah497. Sementara
terkait dengan ketulusan sebagai salah satu manajemen pimpinan dalam
perspektif Islam, terdapat dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 14 seperti
yang dapat dirujuk pada halaman 55 disertasi ini. Ayat ini adalah penjelasan
lagi dari ayat 11 bahwa seluruh kegiatan adalah agama, dan agama itu
hanya semata-mata murni untuk Allah, tidak ada persembahan dan
pengabdian kepada yang lain. Seluruh gerak hidup dan perjuangan adalah
dari kesadaran atau dari niat. Dan seluruhnya itu adalah agama, dan
tujuannya hanya satu saja, Allah. Bersih, suci dan tidak dikotori oleh
kehendak-kehendak yang lain498. Sama halnya dengan bentuk kesucian
hati kita kepada Allah, dalam sebuah organisasi loyalitas karyawan adalah
salah satu perhatian utamanya. Ini terkait dengan alasan, yaitu kurangnya
nilai sistem dalam budaya organisasi. Jika ada ketulusan dalam budaya
organisasi, maka setiap pemangku kepentingan akan bertindak dengan

496

Ibn Hanbal dalam Abbasi, Abdus Sattar, et.al., Op Cit, hlm. 1874.
Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 8 (Singapura: Pustaka Nasional Ltd, 2003), hlm. 5669.
498 Ibid, hlm. 6253-6254.
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tulus untuk meningkatkan nilai organisasi. Upaya yang tulus menghasilkan
efisiensi dan efisiensi mengarah pada kinerja individu yang lebih baik.
Kedua: Ihsan dengan sesama manusia diperlihatkan oleh pimpinan
UNP melalui beberapa fakta berikut ini: pimpinan UNP melibatkan pihakpihak

eksternal

guna

mendukung

pengembangan

kewirausahaan

mahasiswa. Pihak eksternal yang dilibatkan seperti: perguruan tinggi lain
yang sudah bagus perkembangan kewirausahaannya, Dunia Usaha dan
Dunia Industri (DUDI), komunitas wirausaha yang ada di Kota Padang
seperti DILO dan Gapura Digital, unicorn Indonesia seperti Shopee,
Tokopedia dan Bukalapak, tokoh-tokoh minang dan perantau yang menjadi
praktisi bisnis, alumni UNP, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kota Padang, perusahaan baik BUMN dan swasta serta pejabat negara dan
daerah. Selanjutnya ihsan yang baik dengan sesama manusia juga
ditunjukkan pimpinan UNP melalui keterikatan secara kuat antara
universitas dengan fakultas, program studi dan dosen dalam memotori
jalannya kewirausahaan mahasiswa dalam bentuk kerjasama yang solid 499.
Tindakan yang dilakukan oleh pimpinan UNP di atas menunjukkan betapa
pentingnya persaudaran dan kerjasama dalam mencapai tujuan besar
sebuah institusi. Islam pun sudah mengajarkan kita akan konsep hal ini.
Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 di bawah
ini:

ْ
َّ َ َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ْ َ ٰ َ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ َ ه
َام َو َلا ْال َه ْدي
َ الش ْه َر الح َ َر
اّٰلل ولا
ِ تحلوا شعاۤىِٕر
ِ يايها ال ِذين امنوا لا
َ ْ َ ْ َ ْ ٰۤ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ ْ ََُْ َ ََْ
ُّْ ًلا م ْن َّربهم
ولا القلاۤىِٕد ول ٓا ا ِمين البيت الحرام يبتغون ف
ِ
ِِ
ْ َ ْ َ ُ ٰ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ
و ِرضواناِۗواِ ذا حللتم فاصطادواِۗولا يج ِرمنكم شنان قوم ان

499

Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th
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ْ َ ُ ُّ َ
ْ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ٰ
ْ
ْ ْ
َ
ۖام ان تعتدوْۘا وتعاونوا على ال ِب ِر والتقوى
ِ صدوكم ع ِن المس ِج ِد الحر
َ ْ ُ ْ َ َ ه َ َّ ه
ُ َّ َ
ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ ََ ََ
َ
اب
ِ انۖواتقوا اّٰلل
ِ ِۗان اّٰلل ش ِديد ال ِعق
ِ ولا تعاونوا على ال ِاث ِم والعدو

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatangbinatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan
keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalanghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya500.
Pada Hadits lain Rasulullah SAW juga bersabda dan menegaskan tentang
larangan bagi sesama muslim untuk saling menzalimi dan menganiayai
sebagaimana terdapat pada keterangan hadist di bawah ini:

َ
َّ َ َ ْ َ َ ُ
َّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
،اّٰلل صلى اّٰلل علي ِه وسلم
ع ْن أ ِبي ه َي
ِ  أن رسول،ر َرة ر ِض َي اّٰلل عنه
ُ
َ َ
َ ُ َ َ ْ َ
ً ُ َ َ َ ْ َ
ُ ُْ
َْ ْ َ َُ َ َ
ور من ت ِبعه لا
ِ  «من دعا ِإلى هدى كان له ِمن الأج ِر ِمثل أج:قال
ُ
ًْ َ ْ
ُ ْ َ َ ُ َُْ
،ور ِهم شيئا
ِ ينقص ذ ِلك ِمن أج

Artinya: Dari Abi Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Sesungguhnya Rasulallah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata, “Barang siapa menyeru
kepada petunjuk, niscaya akan mendapatkan pahala seperti
pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit
pun dari pahala mereka501.
Ayat dan hadist di atas menunjukkan bahwa Islam menyuruh kita
untuk
500

kerjasama

dalam

kebajikan

dan

takwa

serta

mempererat

Anonim, Op Cit.
Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy’ats as-Sijistani Al-Azdi (202-275 H). Sunan Abi Dawud,
(Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H/1997 M). hlm. 14. Jilid 5. Hadis Nomor 4609.
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persaudaraan guna mencapai tujuan yang baik. Hal ini juga sebagaimana
yang dinyatakan oleh Gibbons et al., Etzkowitz and Leydesdorff serta
Ranga and Etzkowitz dalam Dana T. Redford and Alain Fayolle bahwa
salah satu cara paling efisien untuk mencapai kolaborasi adalah melalui
model 'Triple Helix' antara hubungan universitas-industri-pemerintah502.
Paradigma Triple Helix mengusulkan universitas memiliki peran yang
menonjol dalam proses inovasi suatu ekonomi. Universitas berbasis
kewirausahaan (University Based Entrepreneurial Ecosystems) adalah
universitas yang memiliki kunci/elemen dasar dari model Triple Helix, yaitu
(1) peran yang lebih menonjol untuk universitas dalam inovasi, setara
dengan industri dan pemerintah berbasis pengetahuan masyarakat; (2)
gerakan menuju hubungan kolaboratif diantara tiga bidang kelembagaan
utama di mana inovasi kebijakan semakin merupakan hasil interaksi di
antara lingkungan daripada resep dari pemerintah atau pengembangan
internal dalam industri; dan (3) selain memenuhi fungsi tradisional mereka,
masing-masing ruang institusional juga 'mengambil peran pihak lain',
beroperasi pada sumbu vertikal dari peran baru mereka serta pada sumbu
horizontal dari fungsi tradisional mereka (Etzkowitz et al., 2008). Prinsip
pengorganisasian Triple Helix adalah interaksi antara universitas-industri–
pemerintah yang merupakan kunci untuk meningkatkan inovasi. Industri
adalah pemangku kepentingan utama untuk universitas, karena mewakili
lokus produksi, sedangkan pemerintah penting karena itu merupakan
sumber interaksi dengan ekonomi negara dan kebijakan publik.
Dalam model Triple Helix, batas antara universitas dan lingkungannya
lebih permeabel, memungkinkan aliran pengetahuan dan inovasi. Lebih
jauh, keterbukaan terhadap inovasi tergantung pada keberhasilan
kolaborasi antara pemerintah, industri dan universitas 503. Kajian Triple Helix
502

Alain Fayolle dan Dana T. Redford. Handbook on the entrepreneurial university (Elgar
Original Reference) (Research Handbooks in Bussiness and Management. Melbourne:
Elgar Online, 2014, p. 12.
503 Alain Fayolle dan Dana T. Redford. Handbook on the entrepreneurial university (Elgar
Original Reference) (Research Handbooks in Bussiness and Management. Melbourne:
Elgar Online, 2014, p 12-13.
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sering dihubungkan pula dengan konsep universitas kewirausahaan.
Etzkowitz (2016) memberikan perspektif bahwa universitas kewirausahaan
(the entrepreneurial university) adalah pengembangan karakteristik
embrionik yang ada dalam potensi suatu “perusahaan” akademik504.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Triple Helix dari interaksi universitasindustri-pemerintah

adalah

model

universal

untuk

pengembangan

masyarakat berbasis pengetahuan, melalui inovasi dan kewirausahaan.
Alain juga mengungkapkan bahwa hirarki/bentuk kerjasama yang
disarankan untuk universitas yang ingin mengembangkan kewirausahaan
mahasiswa

adalah

berupa

kolaborasi

antara

universitas

dengan

stakeholders seperti: peneliti, badan pendanaan nasional, pemerintah
pusat, Dewan Perwakilan Daerah, Sekolah dan Universitas lain, Akademik
Institusi nasional dan internasional, media, praktisi usaha, asosiasi dan
LSM, pemerintah lokal dan komunitas, badan pengembangan, badan
internasional, alumni, orang tua, dan siswa/mahasiswa505 seperti gambar di
bawah ini:

Gambar 4.15: Stakeholder Universitas

Mengenai konsep kerjasama atau kolaborasi menguntungkan yang
dibahas di atas, nampaknya UNP terlihat betul-betul serius. Hal ini

504

Jaelani Aan, The Triple Helix as a Model for Innovation of Higher Education: Analysis
of Institutional Logic in Entrepreneurship and Economic Development dalam Munich
Personal RePEc Archieve, May 2019, p. 124.
505
Alain Fayolle dan Dana T. Redford. Loc. Cit. p. 45.
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dibuktikan dari dibentuknya satu Pusat Kajian Ekonomi Kreatif (PUKEK)
oleh UNP dengan dilantik langsung oleh Rektor UNP saat diadakan Jobfair
dan Talent Festival pada tanggal 16 Oktober di Auditorium UNP 506. Rektor
UNP menyatakan bahwa Pembentukan Pukek sejalan dengan peran UNP
sebagai satu dari lima unsur (pentahelix) pembangun ekonomi kreatif, yaitu
Akademik. Pukek diharapkan dapat menjadi lembaga yang membentuk
jejaring dan iklim kolaboratif dengan semua pihak yakni pelaku ekonomi
kreatif, dunia industri dan pemerintah507. Pukek merupakan pusat kajian
yang bergerak dalam pengembangan ekonomi kreatif, yaitu semuanya
yang bergerak dalam pengembangan ide, gagasan dan pengembangan
sumber daya manusia sebagai faktor penggerak ekonomi di mana sumber
daya ekonomi kreatif adalah pengembangan ekonomi kreatif dan produk
kreatif yang mencakup (1) arsitektur, (2) musik, (3) desain interior, (4)
fesyen, (5) desain komunikasi visual, (6) aplikasi dan pengembangan
permainan, (7) desain produk, (8) penerbitan, (9) film, animasi, dan video,
(10) periklanan, (11) fotogafi (12) televisi dan radio, (13) kriya, (14) seni
pertunjukan (15) kuliner, dan (16) seni rupa. Rektor juga menyampaikan
bahwa salah satu keunggulan dari program Pukek adalah pendampingan
Kota Kreatif yakni pemetaan pelaku ekonomi kreatif sehingga menentukan
Indeks Kota Kreatif. Pukek juga akan berkolaborasi dengan BEKRAF
(Badan Ekonomi Kreatif), ICCN (Indonesia Creative City Networks), dan
Talent Indonesia yang memiliki konsep yang sama yaitu pengembangan
ekonomi kreatif508 sebagaimana terlihat pada gambar 4.16.
Penta Helix adalah model pembangunan sosial ekonomi yang
mendorong

ekonomi

pengetahuan

untuk

mengejar

inovasi

dan

kewirausahaan melalui kolaborasi dan kemitraan yang bermanfaat antara
akademisi, pemerintah, industri, LSM dan sektor sipil masyarakat, dan
pengusaha sosial. Model Penta Helix berakar pada Triple Helix Etzkowitz

506
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508 Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th
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dan Leyesdorff di mana jaringan tri-lateral akademisi, industri, dan
pemerintah bergabung untuk mengambil keuntungan dari proyek-proyek
penelitian inovatif yang dibudidayakan di lembaga-lembaga pendidikan dan
mengubah proyek-proyek ini agar dapat berjalan secara komersial.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat sipil, dan pengusaha
sosial ditambahkan ke Penta Helix. Mereka memiliki peranan penting untuk
mencapai tujuan inovasi bersama dan berkontribusi terhadap kemajuan
sosial-ekonomi di wilayah tersebut509. Adapun bentuk model Penta Helix
menurut Calzada dalam Alrence yaitu seperti gambar 4.17.

Gambar 4.16: Pelantikan PUKEK sebagai Bukti UNP menjadi Salah Satu
Unsur Pentahelix Ekonomi Kreatif

Gambar 4.17: Model Penta Helix dalam Pengembangan Kewirausahaan
509

Alrence Santiago Halibas, et.al, The Penta Helix Model of Innovation in OMAN: An HEI
Perspective, dalam Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management,
Vol. 12 Tahun 2017, p. 161-162
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Pendapat senada disampaikan Tri Yuniningsih dkk, bahwa yang
dimaksud dengan Pentahelix adalah kolaborasi Lima unsur subjek atau
stakeholder, yaitu: Academician, Business, Community, Government dan
Media. Biasa disingkat ABCGM510. Penta helix adalah perpanjangan dari
strategi triple helix dengan melibatkan berbagai elemen komunitas atau
lembaga nirlaba untuk mewujudkan inovasi. Melalui kolaborasi sinergis
diharapkan dapat mewujudkan inovasi yang didukung oleh berbagai
sumber daya yang berinteraksi secara sinergis. Dari hasil penelitiannya,
Herwan Abdul Muhyi dkk menyampaikan bahwa unsur dalam penta helix
dalam pengembangan pusat industri unggulan kota Bandung adalah “The
Government”, “Communities”, “Business”, “Academicians”, dan “Media”511.
Sejauh ini, aktor yang terlibat dalam pengembangan kewirausahaan
mahasiswa UNP adalah: Elemen Pertama yaitu pemerintah (Government)
meliputi: Disnakerin Kota Padang, Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah
Kota Padang, Elemen Kedua yaitu Akademisi yang terdiri dari ITB, IPB,
UNDIP, UNAND, PNP, Republik Politeknik Singapore, Fathoni University
Tahiland, Universitas Kebangsaan Malaysia dan Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP), Elemen Ketiga: Business yang terdiri dari KADIN,
BUMN dan perusahaan Swasta, Elemen Keempat: Komunitas yang terdiri
dari Talent Indonesia, Iluni UNP, Innovation Room, Digital Innovation
Lounge (DILO), Gapura Digital, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan
Elemen Kelima yang terdiri dari Media yaitu berupa: jobstreet.com, classy
FM, InfoSumbar, Padang TV, Loker Satu dll.
Ketiga: Ihsan dengan dirinya sendiri ditunjukkan oleh pimpinan UNP
melalui beberapa kegiatan seperti seringnya melakukan studi banding ke
perguruan tinggi yang pengembangan kewirausahaannya sudah bagus,
mengikuti
510

workshop

kewirausahaan,

pelatihan

kewirausahaan

dan

Tri Yuniningsih, dkk, Model Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata di Kota
Semarang dalam Journal of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2, Mei 2019, hlm. 87
511 Herwan Abdul Muhyi, dkk., The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers
of Flagship Industry in Bandung City in Review of Integrative Business and Economics
Research, Vol. 6, No. 1, Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 6,
no. 1, January 2017, p. 412-417.
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pelatihan kepemimpinan. Tindakan yang dilakukan oleh para pimpinan
UNP di atas menunjukkan suatu konsep “Kerendahan Hati” nya dalam
mengakui bahwa diri mereka masih butuh belajar. Islam menunjukkan
bahwa para pemimpin karismatik selalu memiliki kepercayaan diri yang
besar. Namun mereka sangat rendah hati. Mereka rela mengakui mereka
tidak

tahu

dan

tidak

mungkin

menjadi

yang

terbaik

terhadap segala sesuatu. Hal Itulah yang menjadi sebab untuk mereka
terus belajar. Sebagaimana terdapat dalam Surat At-Thaha ayat 25 dan 26
yang dapat dirujuk pada halaman 52 disertasi ini. Hal ini merupakan
permintaan dari Nabi Musa a.s kepada Rabbnya agar Dia melapangkan
dadanya dalam mengemban apa yang dengannya dia diutus. Di mana Allah
menyuruhnya dengan suatu hal yang sangat agung. Dalam Tafsir Ibn Katsir
ini juga dinyatakan bahwa Jika Engkau tidak menjadi penolong, pembela,
pembantu dan pengayomku, niscaya tidak ada kekuatan padaku untuk
melakukan tersebut512.
Berdasarkan penjelasan peneliti terkait view/cara pandang pimpinan
UNP dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP dapat
digambarkan sebagai sebuah model hasil analisa peneliti sendiri yang
dapat dilihat pada gambar 4.18. Gambar 4.18 menjelaskan bahwa tujuan
dari cara pandang pimpinan UNP selain untuk mengembangkan
kewirausahaan mahasiswa UNP, juga untuk menjadi UBEE serta PTNBH.
Kebudayaan, geografis Sumatera Barat, perkembangan ekonomi lokal kota
Padang dan perkembangan zaman serta teknologi menjadi dasar berpikir
pimpinan

UNP

dalam

mengeluarkan

kebijakan

terkait

program

kewirausahaan mahasiswa baik di lingkup Unit Kegiatan Mahasiswa,
lingkup universitas sampai kepada lingkup nasional. Adapun pelaksanaan
pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP dilaksanakan dengan
menganut sistem corporate entrepreneurship, baik antara pimpinan dengan
Allah SWT, pimpinan dengan sesama manusia dan dengan dirinya sendiri.
512

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid
5.3 Juz 16 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2005), hlm. 378-379.
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Dari hasil penelitian terlihat bahwa keberhasilan pimpinan UNP dalam
mengembangkan kewirausahaan mahasiswa sangat tergantung kepada
keberadaan sarana fisik berupa inkubator bisnis berbasis universitas
dengan menjunjung asas keberlanjutan dalam jangka waktu yang lama
yang digambarkan melalui tanda panah berwarna merah pada gambar di
bawah ini.

Gambar 4.18: Model View/Cara Pandang Pimpinan UNP dalam Mengembangkan
Entrepreneurship Mahasiswa UNP
(Sumber: Analisa Peneliti dari Hasil Penelitian yang Dilakukan)

2)

Penghargaan Pimpinan dalam Mengembangkan Manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa di Universitas Negeri Padang
Dalam dunia kerja, reward menjadi aktifitas yang berfungsi untuk

membantu organisasi meningkatkan prestasi dan mencegah adanya
pelanggaran

yang

merugikan, termasuk di perguruan tinggi sebagai

sebuah organis asi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan
dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu
pengetahuan dan atau teknologi dan jika memenuhi syarat universitas
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Saat ini, universitas tidak
hanya dituntut untuk memberikan masyarakat pengetahuan yang canggih
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dan membentuk orang-orang yang sangat terampil, namun juga universitas
menghadapi

peningkatan

permintaan

untuk

menambah

pasokan

pengetahuan ke aspek ekonomi. Penemuan universitas semakin dirasakan
sebagai sumber inovasi karena kemajuan ekonomi. Kedalaman dan
keanekaragaman pengetahuan yang ditransfer dari universitas ke
masyarakat berdampak signifikan pada keduanya513.
Mengingat akan pentingnya peran universitas bagi kemajuan ekonomi
masyarakat dan bangsa, maka dibutuhkan peranan indikator reward
sebagai usaha menumbuhkan perasaan diterima (diakui) di lingkungan
kerja, yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara
pekerja yang satu dengan yang lainnya514. UNP sendiri adalah sebuah
perguruan tinggi yang sangat support dengan kegiatan yang berkaitan
dengan pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Hal itu tentu berkaitan
erat dengan bentuk reward yang diberikan pimpinan kepada civitas
akademika UNP yang saling bersinergi guna mencapai visi serta misi dari
UNP. Beberapa bentuk reward yang diberikan ataupun yang dihadiahkan
oleh pimpinan UNP dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa,
dapat peneliti kelompokkan atas empat kategori, yaitu: Pertama: Reward
dalam bentuk insentif finansial dan non finansial. UNP memberikan insentif
kepada mahasiswa pelaku wirausaha yang berhasil meraih kejuaraan baik
di tingkat universitas maupun nasional. Insentif juga diberikan kepada
Dosen pendamping proposal bisnis plan mahasiswa, Dosen tim monitoring
evaluasi proposal bisnis mahasiswa dan Dosen tim pewawancara kegiatan
kompetisi bisnis mahasiswa dalam bentuk pemberian SK dan dimasukkan
dalam sistem remunerasi UNP. Selain itu semua, Rektor juga memberikan
insentif berupa uang kepada mahasiswa UNP yang berhasil meraih
kejuaraan nasional dalam bidang kewirausahaan seperti PIMNAS dengan
juara I dibebaskan UKT selama tiga semester, juara II dua semester dan
513

David Audretsch et al, University Evolution, Entrepreneurial Activity and Regional
Competitiveness (London: Springer, 2016), p. 30.
514 Hadhari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetetif,
(Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005), hlm. 319
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juara III Nasional dibebaskan UKT selama satu semester. Ditambah pula
dengan uang saku masing-masing 20 Juta kepada masing-masing
mahasiwa tersebut dan berikut modal kerja.
Besarnya
menyemangati

perhatian
semua

yang

civitas

diberikan
akademika

oleh

pimpinan

dalam

guna

mengembangkan

entrepreneurship mahasiswa UNP amat mempengaruhi berhasil atau
tidaknya seorang pimpinan mencapai tujuan organisasi yang telah
ditentukan. Perhatian ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif
atau perangsang yang dapat mendorong para civitas akademika untuk
bekerja dengan segala kemampuannya untuk perguruan tingginya.
Semakin besar perhatian pimpinan terhadap para civitas akademika,
semakin giat pula para bawahan dan civitas akademika bekerja. Insentif
merupakan suatu alat perangsang atau pendorong yang diberikan
perusahaan/organisasi agar dapat lebih berprestasi untuk memberikan
hasil kerja yang lebih baik515. Uang adalah elemen utama dalam menangani
kebutuhan sosial/keamanan dan fisiologis. Oleh karena itu, insentif
keuangan diberikan kepada karyawan/bawahan/civitas akademika sebagai
hadiah untuk pekerjaan tangan dan menanamkan motivasi untuk mencapai
yang lebih baik. Insentif ini ditawarkan melalui pemberian hadiah uang tunai
kepada civitas akademika untuk memotivasi mereka untuk mencapai tujuan
tertentu atau memberi penghargaan kepada mereka untuk membuat tujuan
tersebut. Insentif ini biasanya digunakan untuk menghargai aspek-aspek
seperti kerja tim, kehadiran yang rutin, inovasi, keunggulan layanan, dan
kinerja pekerjaan. Pemberian insentif berupa uang juga dapat mendorong
loyalitas

dan

komitmen

para

civitas

akademika.

Secara

umum,

menawarkan insentif kepada sumber daya manusia sangat penting dalam
meningkatkan produktivitas organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus
memanfaatkan sebagian besar skema dan strategi insentif sebagai pilihan

515

Tiolina Evi, Kajian Teoritis Analisa Hubungan Pemberian Insentif dengan Semangat
Kerja Karyawan, dalam Seminar Nasional Informatika 2009 UPN Veteran Yogyakarta, hlm.
66.
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untuk meningkatkan produktivitas516. Anais Thibault Landry di tiga studi
menggunakan metodologi yang berbeda menemukan bahwa ketika
didistribusikan secara adil, insentif keuangan dapat memiliki efek positif
pada motivasi karyawan/civitas akademika dalam sebuah organisasi517.
Sebenarnya istilah "insentif", "Hadiah", dan "Pengakuan" digunakan
secara bergantian dalam pengaturan organisasi dan tidak ada perbedaan
yang lebih luas diantara mereka. Meridith mendefinisikan insentif sebagai
sumber atau media apapun yang mendorong karyawan atau kelompok
karyawan untuk berkinerja lebih baik dan melakukan lebih banyak upaya di
luar harapan. Pada dasarnya insentif dibagi menjadi dua kelompok utama:
Insentif

finansial

dan

non-finansial.

Insentif

keuangan

termasuk

pembayaran tunai secara langsung, sementara insentif non-finansial dapat
berupa promosi karyawan, waktu yang fleksibel, otonomi dan keterlibatan
dalam pengambilan keputusan. Secara umum bahwa prospek pembayaran
insentif akan 'memicu' perilaku produktivitas karyawan yang diinginkan
dalam diri karyawan. Tujuan utama pemberian insentif adalah untuk
mendorong produktivitas yang lebih besar dari individu dan kelompok
kerja518.
Konsep pentingnya pemberian insentif bagi para karyawan ataupun
civitas akademika, sudah dijelaskan pula dalam Islam yang tertuang dalam
al-Qur’an surah Al-Jathiyah ayat 22 yang dapat dirujuk pada halaman 277
dari disertasi ini. Berikutnya juga terdapat dalam Al-Qur’an surah Ahqaf ayat
19 tentang pentingnya insentif dalam peningkatan kinerja diri guna
mencapai tujuan organisasi seperti yang dapat dirujuk pada halaman 278
dari disertasi ini. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya

516

Jacqueline Aziri, Employee Motivation Incentives and Their Impact on the
Organization’s Productivity, dalam Texila International Journal of Management, Vol. 5, No.
2, Aug 2019, p. 3 and 5.
517 Anais Thibault Landry, et.al., The Relation Between Financial Incentives, Motivation and
Performance, dalam Journal of Personnel Psychology, Vol. 16, No. 2, Tahun 2017, p.73.
518 Cross Ogohi Daniel, Effects of Incentives on Employees Productivity, dalam
International Journal of Business Marketting and Management, Vol. 4, No. 1, Januari 2019,
p. 48
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Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan
apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan
pekerjaan yang baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi
organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari
pekerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.
Kedua:

Reward

dalam

bentuk

insentif

non-finansial

berupa

peningkatan jenjang karir bagi para civitas akademika. Misalnya adalah: 1)
dibuatkan SK bagi para Dosen Pembimbing proposal bisnis plan
mahasiswa, tim reviewer proposal, tim pewawancara, tim Monitoring dan
Evaluasi (Monev) yang nantinya akan dimasukkan dalam sistem
remunerasi UNP519, 2) Memasukkan ke media online mahasiswa ataupun
dosen dan karyawan yang berprestasi seperti pada koran kampus, website
kampus, madding semua fakultas di UNP. Hal ini sebagaimana dinyatakan
oleh Wakil Rektor III bahwa:
“Kadang kami tempel di majalah dinding setiap fakultas mahasiswa
yang mendapatkan dana hibah kewirausahaan itu, pokoknya yang
berprestasi ditempel di dinding terus. Ini tentu akan memotivasi anakanak yang lain jadinya. Itu cara-caranya untuk meningkatkan minat
kewirausahaan anak-anak itu”520.

Selain itu para mahasiswa berprestasi tersebut juga dikenalkan di hadapan
para mahasiswa baru untuk memotivasi mahasiswa baru berwirausaha, 3)
pembebastugasaan dari skripsi bagi mahasiswa yang memenangkan
kompetisi secara nasional baik dalam bidang kewirausahaan maupun
bidang lainnya. Prof. Ardipal selaku WR III juga menyampaikan bahwa
khusus

bagi

mahasiswa

UNP

yang

berprestasi

dalam

bidang

kewirausahaan yang sukses meraih medali di ajang kompetisi bisnis dan
kewirausahaan nasional seperti PIMNAS, maka lebih besar lagi reward
yang diberikan oleh Rektor, sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan
langsung hasil wawancara berikut ini:
“Rewardnya kata Bapak Rektor kemarin adalah yaitu dibebastugaskan
dari skripsi, artinya dia tidak perlu membuat skripsi lagi dan dikasih nilai
A. Juara satu, dua dan tiga itu reward yang diberikan oleh UNP seperti
519
520

Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
Ww.1.2/WRIII.UNP/13.05.19
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kata Pak Rektor kemarin, saat pelepasan mahasiswa ke Udayana Bali.”
Dan yang juara satu, dia akan digratiskan uang kuliahnya selama tiga
semester kalau dia masih kuliah, juara dua yaitu digratiskan dua
semester uang kuliahnya dan juara tiga yaitu satu semester digratiskan
uang kuliahnya” selain itu juga diberikan tambahan uang saku kepada
masing-masing anggota peraih medali sebesar Rp. 20 juta. Nah, itu
rewardnya”.

Pernyataan Wakil Rektor III di atas benar adanya yang peneliti buktikan dari
wawancara dengan salah satu peserta PIMNAS UNP yaitu Femil Anggia
Putra yang juga Ketua Umum UPKK UNP. Femil menyatakan bahwa
seluruh mahasiswa UNP yang berangkat PIMNAS, dibiayai keberangkatan
dan akomodasinya begitu juga dengan Dosen pembimbing. Kalau dapat
medali nantinya, maka akan diberikan uang saku dari Rektor yaitu 20 juta
per masing-masing individu walau medali emas, perak dan perunggu. Dan
kalau emas, dibebaskan dari UKT dan dibebastugaskan dari skripsi521, 4)
UNP semenjak tahun 2017, semua kegiatan mahasiswa yang berhubungan
dengan aktivitas organisasi termasuk kewirausahaan berupa workshop,
kuliah umum kewirausahaan, kompetisi bisnis baik level universitas dan
nasional seperti PMW, KBMI, PKM, PIMNAS dan MEA diterbitkan dalam
bentuk sertipikat yang nantinya akan digunakan sebagai Surat Keterangan
Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai syarat dalam pengurusan wisuda
mahasiswa, 5) Mengangkat dan melantik mahasiswa yang berprestasi
dalam bidang kewirausahaan sebagai menthor pembina bagi adik
tingkatnya dalam program kewirausahaan mahasiswa.
Saat ini selain reward yang bersifat finansial ternyata reward yang
tidak berbentuk materi juga cukup ampuh sebagai elemen motivasi
karyawan. Peneliti terdahulu telah berargumen bahwa non-finansial reward
dapat berperan untuk motivasi karyawan522. Rivai dan Sagala dalam Ni
Made mendefinisikan insentif non finansial merupakan daya perangsang
yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk penghargaan dan
521

Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/02.08.19 dan Ww.1.19/AGT.DP.UPKK.UNP/06.09.19
Setiawan Assegaf, Pengaruh Finansial dan Non-Finansial Reward terhadap Niat dan
Perilaku Karyawan dalam Knowledge Sharing, dalam Jurnal Manajemen Teknologi, Vol.
13, No. 3, Tahun 2014, hlm. 295.
522
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pengukuhan berdasarkan prestasi kerja, dan insentif non finansial memiliki
hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja523. Salah satu bentuk
insentif non-finansial adalah pengembangan karir bagi seluruh karyawan
atau civitas akademika. Pengembangan karir adalah perubahan-perubahan
pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir.
Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai
dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan
potensi

tersebut524.

Kurangnya

peluang

pengembangan

karir

mempengaruhi motivasi dan kinerja. Jika karyawan ditawari peluang untuk
mengembangkan

karir,

maka

mereka

akan

dapat

mengadaptasi

keterampilan, teknologi, dan kompetensi yang penting untuk peningkatan
dan promosi kinerja, sehingga mereka akan merasa dihargai dan
termotivasi. Menurut konsep ini karyawan/civitas akademika dapat
termotivasi jika harapan mereka mengenai pencapaian tujuan dikaitkan
dengan tindakan spesifik pada bagian manajemen. Oleh karena itu,
motivasi karyawan akan meningkat dengan kesadaran bahwa tindakan
tidak hanya mengarah pada pencapaian tujuan tetapi menghasilkan
peluang yang lebih besar untuk promosi mereka. Pemberian kesempatan
untuk belajar dan pertumbuhan organisasi dapat memotivasi karyawan.
Organisasi lebih memperhatikan pengembangan karyawan mereka dan
meningkatkan aspek motivasi mereka seperti harga diri dan aktualisasi diri.
Jadi, mereka dapat mencapai kinerja yang paling menguntungkan. Peluang
yang sama untuk peningkatan karir dan sistem pembayaran serta pelatihan
yang "adil" dapat meningkatkan motivasi karyawan. Dampak imbalan non
finansial sangat berperan dalam meningkatkan moral karyawan. Karyawan
mengharapkan pengakuan dan dorongan untuk layanan mereka karena
tidak ada yang suka tidak dihargai atas upaya yang dilakukannya. Itu
523

Ni Made Mery Apsari dan I Gede Riana, Pengaruh Insentif Finansial, Insentif Non
Finansial dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja, dalam E-Jurnal Manajemen Unud,
Vol. 6, No. 3, Thaun 2017, hlm. 1594.
524 R. Joko Sugiharjo dan Rustinah, Pengaruh Perencanaan Karir, Pengembangan Karir
Karyawan dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada Jambuluwuk Puncak Resort,
dalam Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 3, No. 3, November 2017, hlm. 447.
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sebabnya karyawan yang termotivasi cenderung tidak meninggalkan
organisasi525. Pengembangan karir yang efektif akan menghasilkan
lingkungan yang saling percaya, pemberdayaan yang efektif dan komitmen
terhadap visi, misi dan tujuan strategis. Flippo berpendapat bahwa program
pengembangan karier yang dirancang dengan baik melibatkan tiga elemen
utama: (1) membantu karyawan dalam menilai kebutuhan karier internal
mereka sendiri; (2) mengembangkan dan memperluas peluang karier yang
tersedia dalam organisasi, dan (3) menghubungkan kebutuhan dan
kemampuan karyawan dengan peluang karier526.
Penting untuk diketahui bahwa konsep reward non-finansial tidak
selalu berarti bahwa pengakuan yang diberikan tidak boleh memiliki nilai
finansial, itu hanya berarti bahwa apapun yang diberikan, seharusnya
bukan hanya uang. Uang tentu saja dihargai, tetapi dampaknya pada
motivasi intrinsik terbatas. Metode penyampaian penghargaan dengan
reward non finansial cenderung jauh lebih mudah diingat daripada
pemberian uang tunai yang hanya dimasukkan ke dalam gaji karyawan.
Ucapan “Terimakasih” dari seorang pimpinan juga merupakan salah satu
bentuk reward non finansial pimpinan kepada bawahan, atau pimpinan
menulis secara resmi ucapan terimakasih kepada bawahan sebagai
apresiasi publik atas prestasinya, jamuan makan malam pun termasuk
dalam reward non-finansial527. Beberapa contoh bentuk reward nonfinansial yang disampaikan Michael Silverman di atas, juga ditunjukkan oleh
pimpinan UNP. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Staf Tata
Usaha UPT PKK bahwa pimpinan UNP dan UPT PKK sering memberikan
reward berupa ungkapan verbal seperti “Wah, bagus sekali”, “Selamat

525

Saira Yousaf, et.al., Impact of Financial and non Financial Rewards on Employee
Motivation, dalam Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 21, No. 10, Tahun 2014,
p. 1780, 1785.
526 Sahid Satria Putra and Arik Prasetya, The Influence of Reward, Work Place
Environment, and Career Growth to Job Satisfaction and Their Impact on Organizational
Commitment, dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 64, No. 1, November 2018, p. 39.
527 Michael Silverman, Non-Financial Recognition The Most Effective of Rewards, (UK:
Institute for Employment Studies, 2004), p. 3, 4.
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sudah

berhasil”,

mengapresiasi

“Terimakasih”,

mahasiswa

yang

Alhamdulillah
berhasil

termasuk

sukses”

dalam

dalam

bidang

kewirausahaan528.
Ketiga: Reward dalam bentuk pendelegasian wewenang kepada
orang yang sesuai. Dalam hal pendelegasian tanggung jawab, terlihat
bahwa Wakil Rektor III UNP menyerahkan tanggung jawab pengembangan
kewirausahaan mahasiswa kepada UPT PKK UNP dari tahun 2016, yang
sebelumnya dari tahun 2009 sudah dihandle oleh bagian kemahasiswaan
(WR III), semua kegiatan kewirausahaan dilakukan di bawah koordinasi
beliau. Adapun alasannya adalah agar lebih fokus dan terarah karena
sudah diserahkan kepada lembaga atau unit yang sesuai 529. Pelimpahan
wewenang kepada orang yang sesuai kompetensinya oleh WR III juga
terlihat saat dilibatkannya secara penuh koordinator Pembina dan Pembina
dalam pelaksanaan riil di lapangan terkait program kerja para UKM UNP
tersebut. Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Umum UPKK
UNP masa bakti 2018 dan 2019530.
Secara

teori,

pendelegasian

dilakukan agar

pimpinan

dapat

mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli, Galih Fajar Muttaqin menyimpulkan
bahwa pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang dan
tangung jawab kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang
wewenang. Atasan memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan
sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya serta
dapat mempertanggung-jawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya.
Pendelegasian wewenang oleh atasan kepada bawahan adalah perlu demi
tercapainya efesiensi dari fungsi-fungsi dalam organisasi, karena tidak ada
seorang atasan manapun yang dapat secara pribadi merampungkan atau
secara penuh melaksanakan dan mengawasi semua tugas organisasi.

528

Ww.1.6/S.TU.UPTPKK .UNP/10.07.19
Ww.1.2/WRIII.UNP/13.05.19
530 Ww.1.18/KETUM.UPKK18.UNP/04.04.19 dan Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/02.07.19
529
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Pendelegasian wewenang mempunyai pengaruh yang sangat besar di
dalam suatu organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang akan
mengakibatkan tersendatnya kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.
Pendelegasian

wewenang

merupakan

penugasan

wewenang

dan

tanggung jawab kepada bawahan. Dengan adanya pendelegasian
wewenang berarti semua keputusan tidak tersentralisasi pada pimpinan
puncak. Efektifitas delegasi merupakan faktor utama yang membedakan
manajer sukses dan yang tidak sukses531.
Pendelegasian

wewenang

adalah

suatu

keharusan

dalam

menyukseskan operasi manajemen untuk memberikan hasil. Jadi, dalam
hal ini manajemen tinggi memberikan sebagian tanggung jawabnya kepada
eksekutif di bidang sumber daya manusia. Selain

itu, perlunya

pendelegasian wewenang telah muncul karena alasan perkembangan
dalam teknologi, refleksinya terhadap pengembangan manajerial, dan
keragaman bisnis dari suatu organisasi. Juga, sulit untuk menerapkan
semua tugas dan seluruh bisnis oleh karyawan tanpa mengambil dukungan
dan dorongan dari manajemen tinggi. Dalam hal ini, pendelegasian
wewenang dianggap sebagai respons terhadap persyaratan sistem
demokrasi yang memungkinkan para manajer di semua tingkatan
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan bisnis
manajerial dan pembagian kerja532.
Ada beberapa faktor yang mengarah pada pendelegasian yang efektif,
yaitu: (i) Menentukan Penugasan: Delegasi hanya dapat efektif bila tugas
dan fungsi yang akan dilakukan dianalisis dan diklasifikasi secara tepat
sesuai dengan berbagai tingkat pendelegasian, (ii) Pilih Orang dalam
Pekerjaan yang akan dilakukan. Orang harus dipilih dengan cermat
mengingat persyaratan pekerjaan yang harus dilakukan. Ini harus

531

Galih Fajar Muttaqin, Pengaruh Pendelegasian Wewenang terhadap Kinerja
Organisasi, dalam Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Vol. 11, No. 2, Oktober 2018, hlm. 162.
532 Hamdan Rasheed Al-Jammal, et.al., The Impact of The Delegation of Authority on
Employees’ Performance at Great Irbid Municipality: Case Study, in International Journal
of Human Resource Studies, Vol. 5, No. 3, Tahun 2015, p. 52.
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didasarkan pada pengalaman, keterampilan, dan kemampuan umum. (iii)
Menjaga Jalur Komunikasi Terbuka. Harus ada pemahaman yang jelas
antara atasan dan bawahan tentang sifat dan tingkat kewenangan yang
didelegasikan. Anggota lain yang terkait dengan kegiatan harus diberi tahu
tentang sejauh mana delegasi diizinkan untuk mengambil keputusan.
Komunikasi yang bebas diperlukan untuk pendelegasian yang efektif. (iv)
Pelatihan Bawahan. Bawahan harus dilatih untuk menggunakan wewenang
yang didelegasikan kepadanya. Delegasi harus terbiasa dengan rencana
dan kebijakan organisasi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan
yang benar. (v) Delegasi Otoritas sepadan dengan hasil yang diharapkan.
Bawahan harus diberitahu tentang hasil yang diharapkan dari mereka.
Bagaimana mereka mencapai hasil ini diserahkan kepada mereka.
Manajemen puncak akan menentukan tujuan yang ingin dicapai tetapi
diserahkan kepada manajemen tingkat menengah dan bawah untuk
memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan. (vi)
Membangun Kontrol yang Tepat. Kewenangan dapat didelegasikan tetapi
tanggung jawab tidak dapat dialihkan kepada bawahan. Atasan harus
memastikan bahwa wewenang yang didelegasikan digunakan dengan
benar oleh bawahan. (vii) Sikap Manajemen. Efektivitas delegasi
tergantung pada sikap manajemen terhadap delegasi. Manajemen harus
bersedia mendelegasikan wewenang ke tingkat yang lebih rendah. Namun,
jika wewenang yang didelegasikan disalahgunakan atau bawahan tidak
mampu memberikan hasil yang diharapkan maka wewenang tersebut dapat
ditarik. Proses delegasi terdiri dari tiga langkah yaitu (i) Alokasi tugas
kepada Bawahan yaitu menentukan apa yang seharusnya dilakukan
bawahan, Pertimbangkan kemampuan masing-masing bawahan dan
sesuaikan dengan tugas yang diberikan. (ii) Delegasi Wewenang dan
Luasnya Delegasi: Berikan wewenang kepada bawahan untuk membuat
keputusan dan mengimplementasikan keputusan pada hal-hal yang
relevan, Otoritas harus dinyatakan secara jelas dan mungkin dibuat secara
tertulis untuk menghindari ambiguitas dan keragu-raguan, Wewenang
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harus terkait dengan tugas sehingga jika tugas berubah maka wewenang
juga berubah. (iii) Pembuatan Kewajiban. Ini adalah kewajiban sebagian
bawahan untuk melakukan tugasnya dengan memuaskan. Ketika delegasi
dilakukan dengan benar maka akan mendatangkan beberapa keunggulan
yaitu: (i) Hasilnya adalah keputusan cepat. (ii) Delegasi memberi eksekutif
lebih banyak waktu untuk perencanaan strategis dan pembuatan kebijakan.
Perencanaan strategis dilakukan pada manajemen puncak dan keputusan
sehari-hari dibuat pada level manajemen yang lebih rendah. (iii) Delegasi
adalah faktor pendorong. Respons bawahan terhadap otoritas yang
didelegasikan dengan sikap yang menguntungkan dan ini menciptakan
rasa tanggung jawab dan dedikasi yang menghasilkan kebanggaan dan
peningkatan moral. (iv) Delegasi dapat menjadi tempat pelatihan bagi
kemampuan eksekutif. Dengan diizinkan untuk menganalisis dan membuat
keputusan yang sesuai, ini mempersiapkan bawahan untuk proses
penyelesaian masalah ketika mereka mencapai tingkat eksekutif 533.
Islam

juga

mengajarkan

kita

tentang konsep

pendelegasian

wewenang ini. Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW banyak berbicara tentang
pendelegasian tugas dan wewenang, misalnya Al-Qur’an Surat Al-An’am
ayat 135 yang mengisyaratkan bahwa diantara persoalan penting yang
perlu diperhatikan dalam pendelegasian adalah penyesuaian antara aspek
yang didelegasikan dengan fungsi dan keahlian penerima delegasi, seperti
yang dapat dirujuk pada halaman 286 dari disertasi ini.
Rasulullah banyak mencontohkan pendelegasian wewenang kepada
para sahabat yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan, keahlian
dan kecenderunganya masing-masing. Semangat pendelegasian ini
diawali dengan pendekatan yang lemah lembut, saling pengertian dan
musyawarah diantara mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 159 yang peneliti

533

Kimemia N. John and Makira N. Judy, Effective Delegation and Control in Organizations,
in International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, Vol. 5, No. 4,
2018, p. 415-416.
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paparkan pada halaman 286 dari disertasi ini, Allah memerintahkan kita
untuk berlaku lemah lembut terhadap sesama.
Keempat:

Reward

dalam

bentuk

pemberian

training

guna

pengembangan diri. Adapun bentuk-bentuk training dalam pengembangan
diri para civitas akademika UNP yang diberikan oleh pimpinan UNP adalah:
(1) Coaching clinic: Dr. Marwan menyatakan bahwa tahun 2018 lalu Bapak
Rektor dan Wakil Rektor UNP membuat semacam program bimbingan
coaching clinic proposal PKM untuk persiapan pembuatan proposal PKM di
UNP dan hasilnnya pada tahun 2019 ini, jumlah mahasiswa yang lulus
pendanaan kewirausahaan sangat banyak534, (2) Pembinaan dari bank
pemberi modal kerja: seperti bank BRI yang memiliki semacam dana CSR
yang memberikan pelatihan ke mahasiswa UNP untuk berwirausaha, dan
tahun ini juga ada Bank Nagari yang memberikan workshop kewirausahaan
kepada mahasiswa UNP dengan dana CSR nya juga. Kalau tahun lalu, itu
Bank Mandiri yang memberikan pelatihan dan workshop kewirausahaan
untuk mahasiswa UNP sehingga terbentuk Wirausaha Muda Mandiri535, (3)
Workshop usulan bisnis plan: workshop usulan bisnis plan ini dilaksanakan
di UNP mulai dari tingkat universitas dan fakultas, (4) Monitoring dan
evaluasi

(Monev)

baik

internal

maupun

eksternal

dengan

mengundang/mendatangkan narasumber dan instruktur yang juga sesuai
dan sangat support dengan keberhasilan program kewirausahaan
mahasiswa536. Hal ini sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ibu Rani
Sovia selaku salah satu Dosen Pembimbing proposal bisnis plan terfavorite
yang dipilih mahasiswa UNP. Beliau mengatakan bahwa ia sering mengikuti
pelatihan

pengembangan

pembelajaran kewirausahaan,

pembuatan

proposal bisnis plan dan juga sering mengikuti sosialisasi-sosialisasi
program kewirausahaan seperti PMW, KBMI, PKM, PIMNAS dan MEA537,
(5) Pelatihan Smart Entrepreneur Model/SEM: Program PMW tahun 2019
534

Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/04.04.19
Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/15.04.19
536 Ww.1.2/WRIII.UNP/22.10.19 dan Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
537 Ww.1.7/DS.KWU.UNP/02.08.19
535
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ini, mahasiswa yang menerima dana hibah tersebut diberikan pelatihan
SEM selama enam hari yaitu pada hari jum’at, sabtu dan minggu untuk dua
minggu berturut-turut. Dalam pelatihan tersebut mahasiswa penerima PMW
dibina lagi mulai dari membuat tagline, bagaimana kejelian melihat pasar,
talkshow menjalankan usaha sampai kepada media promosi produk baik
secara online dan offline538. Bahkan Nana sebagai peserta pelatihan SEM
tersebut merasa sangat senang dan bangga karena peserta SEM tahun
2019 ini akan dijadikan model untuk PMW 2020 UNP539. Di bawah ini
adalah foto saat SEM telah dilakukan oleh mahasiswa peneriman PMW
2019540:

Gambar 4.19: Dokumentasi Saat Peserta SEM selesai mengikuti
Pelatihan

Kelima: Reward dalam bentuk Motivasi kerja. Reward dalam bentuk
motivasi kerja yang diberikan oleh pimpinan UNP kepada civitas akademika
dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa adalah berupa: (1)
pemberian supporting dana sebagai modal kerja dari anggaran Bantuan
Operasional Perguruan Tingi Negeri (BOPTN) untuk membuat usaha bagi
mahasiswa yang baru memulai membuat usaha (startup bisnis) ataupun
kepada mahasiswa yang sudah memiliki usaha (existing bisnis), (2)

538

Ww.1.33/MA.PMW.UNP/30.10.19
Ibid.
540 Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th
539
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pemberian supporting dana sebagai modal kerja dari anggaran khusus UNP
untuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) termasuk UKM yang bergerak di
bidang kewirausahaan yaitu UPKK, KOPMA dan HIPMI PT UNP berupa
Dana Program Kerja/ Dana Proker. Dr. Marwan bahwa bentuk reward yang
diberikan

kepada

mahasiswa

yang

berprestasi

dalam

bidang

kewirausahaan adalah pemberian supporting dana dan kalau ternyata
jalannya usaha atau bisnisnya itu bagus, maka tahun depannya diberikan
lagi supporting dana dalam kategori eksisting bisnis. Dan tiap tahun boleh
dilakukan seperti itu, kalau misalnya mahasiswa itu sudah lewat
semesternya, maka mereka tetap bisa ikut namun tidak sebagai anggota
namun sebagai menthor dan kalau bagus pembinaan yang dilakukan ke
adek-adeknya maka akan dijadikan menthor tetap UNP541. Ini sangat
senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Lediyana sebagai staf BAK UNP
yang semenjak 2009 sampai 2016 mengurus urusan teknis kewirausahaan
di UNP bahwa bentuk reward yang diberikan ke mahasiswa atas usahanya
yang berhasil, mereka akan diberikan kesempatan untuk ikut pendanaan
lanjutan melalui eksisting bisnis542. Adapun jenis pendanaan yang ada di
UNP bagi mahasiswa ada dua jenis seperti yang disampaikan Femil, yaitu
BOPTN (untuk program unggulan yang dibuat UKM UNP) dan dana khusus
proker. Dana proker, setiap UKM mendapatkan 15 juta untuk satu tahun.
Sedangkan untuk dana BOPTN, setiap 1 proker (kegiatan) didanai 12.5 juta
pertahun543. Sementara itu, bentuk reward yang diberikan pimpinan UNP
kepada unit kegiatan mahasiswa misalnya UK KOPMA UNP, adalah berupa
potongan harga 50 % untuk sewa tempat pelaksanaan program kerja yang
dilaksanakan544.
Motivasi

kerja

adalah

proses

yang

mengarahkan

dan

mempertahankan kinerja. Motivasi mendorong karyawan secara internal ke
arah tindakan yang membantu mereka mencapai tujuan atau tugas khusus
541

Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
Ww.1.11/S.BAK.UNP/03.07.19 dan Ww.1.17/AGT.DP.UPKK.UNP/12.10.19
543 Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/09.01.20
544 Ww.1.24/KETUM.KOPMA.UNP/04.09.19
542
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yang

ditugaskan

kepadanya.

Efektivitas

kerja

karyawan

dapat

menginspirasi mereka untuk bekerja dan dapat membawa lebih banyak
motivasi kerja dan lebih banyak komitmen dari pekerjaan mereka. Ini dapat
didefinisikan sebagai motivasi untuk melakukan suatu kegiatan untuk itu,
untuk mengalami kesenangan dan kepuasan dalam aktivitas (Deci, 2005).
Kita dapat menciptakan motivasi kerja dengan memberikan insentif kepada
karyawan yang dapat berupa uang yang dengannya mereka dapat merasa
bahwa mereka adalah orang yang didukung dan memiliki tempat mereka
sendiri dalam organisasi. Panday (2011) menggambarkan bahwa
keterikatan emosional dan loyalitas karyawan adalah faktor terpenting
dalam motivasi kerja. Ini dapat mengikat orang untuk tetap dalam
organisasi. Ada banyak manfaat lain dari organisasi yang berhubungan
dengan motivasi kerja. Motivasi kerja dapat dievaluasi dengan tingkat
keterikatan, kewajiban, dan penghargaan dalam bekerja di organisasi. Jika
karyawan kompetitif dan ingin melakukan pekerjaan dengan efisiensi penuh
maka mereka akan memanfaatkan semua kemampuan mereka untuk tugas
yang menantang. Banyak karyawan suka menjalin hubungan dan perlu
menghubungi lebih banyak dan lebih lagi kepada otoritas yang lebih tinggi.
Itu akan membuat mereka merasa bahwa mereka diamati dan termotivasi.
Efektivitas motivasi kerja baik secara internal maupun eksternal memaksa
karyawan untuk bekerja lebih bersemangat yang dapat menghasilkan
kepuasan kerja. Motivasi kerja menciptakan kepuasan kerja dimana
karyawan akan lebih berkomitmen dengan pekerjaan dan kemudian
mereka mempengaruhi kinerja pekerjaan. Jika mereka puas dan termotivasi
maka kinerja pekerjaan mereka dapat mencapai tujuan bisnis yang
memainkan peran penting dalam hal ini545.
Islam juga mengajarkan kita untuk selalu memiliki motivasi dan
semangat kerja yang tinggi guna mencapai hasil yang disukai oleh Allah.
545

Amir Sohail, et.al., Effect of Work Motivation and Organizational Commitment on Job
Satisfaction: (A Case of Education Industry in Pakistan), in Global Journal of Management
and Business Research: A Administration and Management, Vol. 14, No. 6, Tahun 2014,
hal. 42
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Sebagaimana terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105 yang dapat dirujuk
pada halaman 291 disertasi ini, dijelaskan bahwa ini merupakan perintah
untuk bekerja dengan jalan yang halal. Manusia wajib berjuang untuk hidup
dan masa depannya sendiri. Pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, akan
menjadi amal bagi manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana terdapat dalam
surah Al-Insyiqaq ayat 6 yang dapat dirujuk pada halaman 291 dari disertasi
ini.
Pada ayat ke 105 dalam surat At-Taubah di atas, Allah telah
memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya,
bahwa ketika mereka telah mengerjakan amal-amal shaleh, maka Allah dan
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai
amal-amal tersebut. Dan mereka akan dikembalikan ke alam akhirat, dan
mereka akan diberikan ganjaran-ganjaran atas amal yang mereka kerjakan
selam hidup di dunia. Disamping itu Allah juga telah memerintahkan kepada
Rasul-Nya agar mengatakan kepada kaum muslimin yang ingin bertaubat
dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan
mengeluarkan zakat dan mengerjakan amal shaleh semaksimal mungkin.
Umat manusia dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan
melakukan tobat, membayar zakat, sedekah, dan shalat semata-mata,
melainkan haruslah mereka mengerjakan semua apa yang diperintahkan
oleh Allah kepada umat-Nya. Allah akan melihat pekerjaan yang mereka
lakukan, sehingga mereka semakin dekat kepada Allah. Rasulullah dan
kaum muslimin akan melihat amal-amal kebajikan yang dikerjakan oleh
umat manusia, sehingga mereka pun akan mengikuti dan mencontohnya
pula. Dan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka
yag menjadi panutan, tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh.
Berdasarkan penjelasan peneliti terkait appreciate/penghargaan
pimpinan UNP dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP
dapat digambarkan sebagai sebuah model hasil analisa peneliti sendiri
sebagai berikut:
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4

Training
Pengembangan

Diri
- Coaching
Clinic
- Workshop
- Monev Internal
dan Eksternal
- TOT
- SEM

Appreciate
Pimpinan

1

Insentif
Finansial

Insentif
non- Finansial

2

- Uang atas
kinerja terbaik
- Pembebasan
Uang Kuliah
Tunggal
- Modal Kerja
- Pemberian
Remunerasi
bagi Dosen
pendamping

- Pengembangan
Karir
- Pembebas
tugasan Skripsi
- Surat
Keterangan
Pendampingan
Ijazah

5

Motivasi
Kerja

- Supporting
Dana BOPTN
- Supporting
Dana Proker
UNP
- Pelibatan
semua
Departemen

3 Pendelegasian
Wewenang
- Pembentukan
UPT PKK
- Pembentukan UK
UPKK, HIPMI PT
UNP dan Kopma
- Pelibatan Pembina
dan Koordinator
Pembina UKM
UNP

- Pengembangan
Entrepreneurship

di Lingkup UKM
- Pengembangan
Entrepreneurship

di Lingkup
Universitas
- Pengembangan
Entrepreneurship

Mahasiswa di
Lingkup Nasional

Hubungan Timbal Balik – Lingkaran Positif atau Negatif

Gambar

4.20:

Model Appreciate/Penghargaan Pimpinan UNP dalam
Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa UNP
(Sumber: Analisa Peneliti dari Hasil Penelitian yang Dilakukan)

Gambar di atas menjelaskan bahwa bentuk-bentuk apresiasi atau
penghargaan pimpinan UNP selain untuk mengembangkan kewirausahaan
mahasiswa UNP terdiri atas lima bentuk, yaitu: 1) Pemberian insentif
finansial berupa uang atas kinerja terbaik, pagu anggaran kinerja terbaik,
pembebasan Uang Kuliah Tunggal dan pemberian modal kerja, 2). Insentif
non-finansial, berupa: pengembangan karir, pembebastugasan dari skripsi
dan pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah terhadap seluruh
record aktivitas kewirausahaan mahasiswa, 3). Pendelegasian wewenang
kepada orang yang sesuai berupa pembentukan UPT PKK UNP dan UKM
yang bergerak di bidang kewirausahaan yaitu UPKK, KOPMA dan HIPMI
PT UNP serta pelibatan pembina dan koordinator pembina UKM UNP, 4)
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Training

Pengembangan

Diri

berupa:

coaching

clinic,

workshop

kewirausahaan, monitoring evaluasi secara internal dan eksternal, Training
of Trainers dan Smart Entrepreneur Model/SEM, 5). Motivasi kerja berupa
pemberian supporting dana BOPTN dan Proker kewirausahaan serta
pelibatan semua departemen dalam setiap event. Adapun tujuan akhir dari
pemberian reward oleh pimpinan tersebut adalah untuk: (1) Pengembangan
Entrepreneurship di Lingkup UKM, (2) Pengembangan Entrepreneurship di
Lingkup Universitas dan (3) Pengembangan Entrepreneurship Mahasiswa
di Lingkup Nasional.
3)

Penyusunan Daftar Potensi Pimpinan dalam Mengembangkan
Manajemen Entrepreneurship Mahasiswa di Universitas Negeri
Padang
Setiap organisasi yang sukses harus mampu dan mau membuat

keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai sasaran dan
mencapai kebutuhan utama anggota organisasi. Dijelaskan oleh Adair
dalam Muhammad Rifa’i bahwa: “the essence of management is decision
making”. Artinya esensi yang sesungguhnya dari manajemen adalah
pengambilan keputusan. Dengan kata lain, esensi dari kegiatan manajer di
dalam menjalankan manajemen pada sebuah organisasi bertitik tolak dan
berintikan pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan pada
kegiatan perencanaan dimulai dari menentukan visi, misi, sasaran, strategi
dan tujuan organisasi dalam proses perencanaan strategi. Di dalam
pelaksanaan

program

inilah

diperlukan

adanya

kegiatan

mengorganisasikan sumberdaya personil yang diperlukan, sumberdaya
material, barang, uang dan lingkungan yang diperlukan agar kegiatan dapat
terlaksana. Dengan demikian harus ditentukan manajer, siapa yang
bertanggung jawab dalam bidang apa dia mengerjakan kegiatan atau
program/proyek. Untuk itu haruslah disusun struktur organisasi sebagai
kelengkapannya, dibuat tugas-tugas dan tanggung jawab setiap personil.
Untuk menjalankan tugas-tugas organisasi maka direncanakan pula
kualifikasi sumberdaya personil yang diperlukan dan diputuskanlah berapa
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tenaga yang dibutuhkan. Keseluruhan proses ini mengandung pengambilan
keputusan sejak dari rekrutmen, penempatan, pelatihan, pengembangan
dan lain-lain. Pengambilan keputusan yang baik dan bermutu tinggi
haruslah memperhatikan langkah-langkah yang dapat dimulai dari
merasakan adanya masalah, identifikasi masalah, memperjelas prioritas,
membuat berbagai alternatif, menilai alternatif, membandingkan akibat
yang ada dari masing-masing alternatif dan menentukan pilihan dengan
segala konsekuensinya yang lain mendekati kepada pencapaian sasaran
yang diinginkan546.
Bentuk list/penyusunan daftar potensi atau skala perioritas dari
seorang pimpinan UNP dapat peneliti uraikan sebagai berikut: Pertama:
Prestasi UNP sebagai perguruan tinggi dengan pengelola aset terbaik
membuat Rektor cepat tanggap terhadap tanah milik negara yang diberi
kuasa pengelolaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kepada UNP dengan bukti
kepemilikan UNP atas tanah ini berdasarkan Putusan Menteri Keuangan RI
No.76/KM.6/2018 yang selama ini digunakan oleh Yayasan Pendidikan dan
Kesejahteraan Masyarakat Indonesia (YPKMI) yang menaungi Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum (STIH) dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik
(STISIP) Padang,

untuk

segera

dibuat

gedung

laboratorium

entrepreneurship UNP547. Dari hasil wawancara peneliti dengan Prof.
Ganefri

disebutkan

bahwa

Pembangunan

gedung

leboratorium

entrepreneurship UNP dibuat dalam rangka menopang kewirausahaan
mahasiswa UNP. UNP harus membangun unit-unit usaha yang bisa
menopang operasional dari UNP sendiri, dan itu disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi UNP, kebetulan UNP punya Fakultas Pariwisata dan
Perhotelan sehingga sengaja di daerah Pondok (tempat tanah yang
menjadi aset UNP) dibuat gedung laboratorium entrepreneurship dan juga

Muhammad Rifa’I dan Muhammad Fadhli, Manajemen Organisasi, (Bandung:
Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 156-157.
547 Dok.1.32/DWUNP/tgl.bln.th
546
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hotel, karena daerah Pondok adalah daerah pariwisata kota Padang yang
banyak

dikunjungi

turis

sehingga

menjadi

daerah

niaga/bisnis.

Laboratorium entrepreneurship ini nantinya akan menjadi pusat tempat
praktik mahasiswa UNP berwirausaha, terang Prof. Ganefri548. Di sini
sangat jelas terlihat bagaimana list/penyusunan skala perioritas Rektor,
yaitu melihat kepada potensi daerah tempat dibuatnya laboratorium
entrepreneurship dan juga melihat skala perioritas UNP yang akan menjadi
PTN-BH di tahun 2024 nanti sehingga harus dibuat sesegera mungkin
sebuah unit usaha berupa labotorium entrepreneurship UNP sebagai salah
satu dana abadi kampus. Budaya juga menjadi salah satu pertimbangan
Rektor UNP dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa. Hasil
penelitian Charles Rarick menyimpulkan bahwa budaya dapat memainkan
peran penting dalam keberhasilan kewirausahaan suatu daerah549. Kedua:
pertimbangan yang ditetapkan kepala UPT PKK UNP dalam melaksanakan
setiap

program

kewirausahaan

mahasiswa

misalnya

pelatihan

kewirausahaan ataupun Smart Entrepreneur Model (SEM) adalah berupa:
peserta yang bisa mengikuti adalah semua mahasiswa penerima PMW
dengan jumlah mahasiswa yang ditargetkan tidak banyak-banyak, dalam
satu semester hanya mentargetkan minimal 20 tim atau kelompok
mahasiswa, kemudian targetnya untuk satu tahun UPT PKK bisa
menghasilkan 5 mahasiswa wirausaha yang mandiri. Dan mahasiswa yang
diperbolehkan mengikuti program kewirausahaan UNP adalah minimal
semester III hal itu karena mereka sudah mengikuti Mata Kuliah
Kewirausahaan, artinya mereka sudah punya basic ilmu tentang
kewirausahaan dan di bidang mereka masing-masing550. Begitu juga
dengan jenis pendanaan yang diberikan pada tahun 2019 ini, Ibu Yun
menetapkan usaha rintisan (startup) sebagai perioritas untuk didanai, hal
itu karena mengingat tujuan UPT PKK adalah mengembangkan minat dan
548

Ww.1.1/R.UNP/01.07 dan Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
Charles Rarick and Thaung Han, The Role of Culture in Shaping an Entrepreneurial
Mindset, dalam International Journal of Entrepreneurship, Vol. 19, Tahun 2015, p.124
550 Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/15.04.19
549
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motivasi mahasiswa UNP untuk berwirausaha, sehingga menjadi perhatian
utama UPT PKK untuk melihat dan menganalisis ide-ide mahasiswa yang
ingin membuka usaha551. Ketiga: Dalam masa (waktu) pelaksanaan setiap
program kewirausahaan mahasiswa, Ibu Yun selaku Kepala UPT PKK UNP
menjadikan peluang ramainya pasar (orang/masyarakat) yang berkunjung
ke UNP misalnya saat wisuda untuk melangsungkan program tersebut552.
Hal ini terlihat disaat peneliti melakukan observasi di beberapa kali
kesempatan mengikuti program EXPO kewirausahaan dan jobfair serta
Festival talent yang diinisiasi oleh UPT. Ini dibuktikan pada pemilihan
jadwal pelaksanaan setiap program itu disesuaikan dengan momen pasar
keramaian pengunjung yang akan datang berkunjung, misalnya saja disaat
diadakan EXPO Kewirausahaan UNP pada tanggal 30 Oktober 2019-2
November 2019, dilatarbelakangi oleh bertepatan dengan perayaan Dies
Natalis UNP ke 65 dan pembukaan Pertemuan Ilmiah dan Kejuruan LPTK
CUP IX di UNP. Setelah peneliti ikut melihat secara langsung, memang
benar bahwa pasar yang akan melirik hasil usaha (produk) mahasiswa
ramai, mulai dari orang kementerian yang datang saat pembukaan LPTK
CUP IX di UNP sampai ke mahasiswa dari kampus lain juga serta
masyarakat sekitaran Air Tawar Barat553. Penyusunan skala perioritas Ibu
Yun juga terlihat dari segi tempat pelaksanaan yang dipilih untuk program
tersebut yaitu di perparkiran auditorium UNP karena didasarkan atas
pertimbangan bahwa pejabat-pejabat yang diundang dalam peremian
LPTK CUP IX tersebut yang akan menghadiri pembukaan acara, akan
melihat dulu kegiatan expo sebelum masuk ke auditorium, dan banyak juga
hasil produk usaha mahasiswa UNP ini yang dibeli oleh para tamu
undangan554. Begitujuga untuk kegiatan jobfair itu diadakan saat acara
wisuda UNP, hal ini dilakukan pada waktu lulusan akan diwisuda supaya
mereka tahu cara membuat surat lamaran kerja, melihat macam-macam
551

Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/14.05.19
Ibid.
553 Obs.1.21/JOBFAIRUNP/16.10.19
554 Obs.1.21/JOBFAIRUNP/16.10.19
552
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karir yang bisa diikuti dan melihat beberapa persyaratan yang ditetapkan
oleh banyak perusahaan yang diundang oleh UNP mengisi stand pada
kegiatan jobfair yang dilaksanakan di dalam auditorium UNP555. Hal senada
juga disampaikan oleh Ketua Umum UPKK UNP dalam menyusun waktu
pelaksanaan setiap proker, yaitu diagendakan pada bulan September
karena bertepatan dengan masa pelaksanaan wisuda di UNP dan Dies
Natalis UNP556. Sedangkan dalam hal penyusunan komposisi program,
KOPMA UNP menetapkan skala perioritas program berupa sebanyak 50 %
program bergerak dalam bidang kewirausahaan, 30 % bergerak dalam
bidang perkoperasian dan 20 % dalam bidang organisasi557. Hal serupa
juga disampaikan oleh Dr. Marwan bahwa dalam penyusunan program
kewirausahaan yang ada di UNP, peluang dan keadaan ekonomi Kota
Padang serta ekonomi nasional menjadi suatu pertimbangan558. Selain itu
juga karena keinginan UNP untuk menimbulkan karakter wirausaha bagi
mahasiswa UNP. Jadi apapun kegiatannya dalam konteks perguruan tinggi,
maka karakter wirausaha unggul inovatif itu yang kita kejar dan kita
arahkan. PMW misalnya kita berharap produk yang mereka hasilkan itu
berbasis keahlian atau sesuai prodi mereka sekarang. Karena value nya
lebih tinggi, jelas Dr. Marwan559.
Berdasarkan tiga fakta di atas, terlihat bahwa pimpinan UNP memiliki
skala

prioritas

tertentu

dalam

mengembangkan

entrepreneurship

mahasiswa UNP. Secara teori, para pembuat keputusan yang efektif
umumnya mengetahui kekuatan mereka dan menggunakannya dalam
upaya mereka untuk mempengaruhi dan menentukan hasil dari berbagai
keputusan560. Keputusan dicirikan oleh pilihan antara beberapa opsi yang
berbeda. Pilihan dapat dibuat secara langsung, tetapi biasanya pembuat

555

Obs.1.21/JOBFAIRUNP/16.10.19
Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/02.07.19
557 Ww.1.24/KETUM.KOPMA.UNP/02.07.19
558 Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
559 Ibid.
560 Marcus Selart, A Leadership Perspective on Decision Making, (Amerika Serikat:
Capellen Akademisk Forlag, 2010), p. 31.
556
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keputusan dilibatkan dalam suatu proses yang menggabungkan identifikasi,
analisis, evaluasi, seleksi dan perencanaan. Untuk sampai pada suatu
keputusan, seorang pemimpin harus menentukan tujuan dari keputusan itu,
harus mengklarifikasi opsi yang tersedia, memilih antara opsi, dan
kemudian mengubah opsi saat ini menjadi tindakan. Membahas masalah
dengan rekan-rekan sering merupakan cara terbaik untuk mendekati
keputusan yang benar misalnya ketika orang berkumpul mereka sering
menghasilkan solusi yang tidak terduga. Setiap pimpinan harus memeriksa
opsi-opsi tersebut dengan cermat sebelum keputusan dibuat. Baik
keputusan maupun proses pengambilan keputusan merupakan hal
mendasar bagi semua proses manajemen561. Hal ini juga sering terjadi di
UNP, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Rektor III disaat pendelegasian
wewenang pengurusan kewirausahaan mahasiswa kepada UPT PKK UNP
dari bagian kemahasiswaan. Kesepakatan yang didapatkan tersebut
didapat melalui bincang-bincang ringan saat Rektor dan Wakil Rektor III
UNP berkumpul562.
Islam juga mengajarkan tentang konsep perlunya penyusunan daftar
potensi/skala perioritas dalam sebuah organisasi. Salah satu indikator
keberhasilan dalam penyusunan skala perioritas pimpinan dalam suatu
organisasi adalah keterbukaan. Alquran telah memberikan landasan
kepada kaum muslim untuk berlaku jujur dan adil sebagai kunci
keterbukaan, karena tidak dapat dilakukan keterbukaan apabila kedua
unsur ini tidak terpadu563. Ayat Alquran yang menyuruh umat manusia untuk
berlaku jujur dan adil yang keduanya merupakan kunci keterbukaan,
terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 seperti di bawah ini:

561

Marcus Selart, A Leadership Perspective on Decision Making, (Amerika Serikat:
Capellen Akademisk Forlag, 2010), p. 65.
562 Ww.1.2/WRIII.UNP/13.05.19
563 Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, Ayat-ayat Alquran tentang Manajemen Pendidikan
Islam, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017), hlm. 17
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ٰ ٰ َ ْ ُّ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ ه
َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ٰٓ
اس
ِ ۞ ِان اّٰلل يأمركم ان تؤدوا الامن ِت ِالى اه ِلهاَۙواِ ذا حكمتم بين الن
ُ ُ
ْ َْ ْ ُُ َْ ْ َ
ً ْ َ َ َ َ َّ ه
َّ َ َّ ه
ْ
َ
ٍۢان تحكموا ِبالعد ِلِۗ ِان اّٰلل ِن ِعما ي ِعظكم ِب ٖهِۗ ِان اّٰلل كان س ِميعا
َب ِص ْي ًرا
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat564.
Menurut Jeane H. Ballantine dalam Rahmat Hidayat menyatakan
bahwa organisasi yang berhasil disamping mengadakan pertemuan
secara rutin, juga menerima dan meminta masukan dari semua
staf/bawahan dan jarang melakukan pekerjaannya sendiri. Ramayulis juga
menambahkan bahwa dalam Manajemen pendidikan Islam, penetapan
skala prioritas adalah satu bagian dari fungsi manajemen yaitu
“Perencanaan”.

Penentuan

skala

prioritas

perlu

dilakukan

agar

pelaksanaan pendidikan berjalan efektif. Dalam penentuan skala prioritas
kebutuhan, sebaiknya pimpinan melibatkan seluruh komponen yang terlibat
dalam proses pendidikan tersebut, juga masyarakat dan bahkan peserta
didik565. Pemimpin perguruan tinggi harus memiliki daftar skala prioritas apa
yang harus dilakukan, karena tanpa ada skala prioritas akan menyebabkan
perguruan tinggi tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu dalam
menjalankan kegiatannya566. Berdasarkan penjelasan peneliti terkait
List/Penyusunan Daftar Potensi atau skala perioritas oleh pimpinan UNP
dalam

564

mengembangkan

entrepreneurship

mahasiswa

UNP

dapat

Anonim, Op Cit.
Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, Ayat-ayat Alquran tentang Manajemen Pendidikan
Islam, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017), hlm. 20, 25.
566 Syahrizal Abbas, Op Cit, hlm. 30-34.
565
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digambarkan sebagai sebuah model hasil analisa peneliti sendiri sebagai
berikut:
 Mahasiswa
Lulus MK KWU
 Antar Lintas
Fakultas
 Antar
Angkatan
 Alumni

Subjek/
Pelaku
KWU

Waktu

 Momen Pasar yang
Ramai (Wisuda, Dies
Natalis, Acara Besar
Universitas)
 Target PTN-BH 2024
 Gedung Laboratorium
Entrepreneurship

List
Skala
Perioritas

 Budaya Daerah
 Karakter
Wirausaha
Mahasiswa
 Startup bisnis
 Eksisting bisnis

Dasar
Pengembangan

Tempat

 Lokasi Wisata
 Daerah Niaga/bisnis
 Auditorium Universitas

Gambar 4.21: Model List/Penyusunan Skala Perioritas oleh Pimpinan UNP
dalam Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa UNP
(Sumber: Analisa Peneliti dari Hasil Penelitian yang
Dilakukan)

Gambar di atas menjelaskan bahwa bentuk-bentuk List atau
Penyusunan daftar potensi/skala perioritas pimpinan UNP adalah berupa:
1). Waktu yaitu dengan melihat momen pasar yang ramai seperti wisuda,
Dies Natalis dan acara besar universitas, melihat sasaran universitas, 2).
Tempat yaitu berupa lokasi wisata, daerah niaga dan auditorium
universitas, 3). Dasar pengembangan yaitu berupa budaya daerah, karakter
wirausaha mahasiswa baik melalui startup dan eksisting bisnis, 4).
Subjek/pelaku kewirausahaan yaitu mahasiswa yang lulus mata kuliah
kewirausahaan, antar lintas fakultas dan antar angkatan.
4)

Pemahaman Pimpinan dalam Mengembangkan Entrepreneurship
Mahasiswa di Universitas Negeri Padang
Seorang pimpinan perguruan tinggi harus sering mendengar dan

memahami saran dan pendapat orang lain. Seorang pemimpin harus lebih
banyak mendengar ketimbang berbicara, karena dengan mendengar akan
banyak diperoleh berbagai masukan dalam rangka memperbaiki kinerja,
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guna menjalankan kegiatan perguruan tinggi567. Di sini, komunikasi adalah
kuncinya. Komunikasi merupakan kunci terpenting dalam membangun
suatu hubungan baik antar setiap individu. Melalui komunikasi secara lisan
atau tertulis diharapkan orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh
pengirim pesan dengan baik. Komunikasi yang efektif sangat bergantung
pada keterampilan

seseorang

dalam

mengirim

maupun

menerima

pesan. Keterampilan mendengarkan seharusnya mengiringi keterampilan
bertanya dalam komunikasi yang efektif. Hal itu karena sebaik apapun
komunikasi terhadap seseorang tanpa diiringi dengan kemampuan
mendengar

maka

komunikasi

menjadi tidak

efektif. Kemampuan

mendengarkan secara aktif diartikan sebagai proses pemahaman secara
aktif untuk mendapatkan informasi, dan sikap dari pembicara yang
tujuannya untuk memahami pembicaraan tersebut secara objektif.
Komunikasi efektif adalah suatu kegiatan pengiriman makna (pesan) dari
seorang individu ke individu yang lain di mana kegiatan tersebut dapat
menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Komunikasi efektif inilah
yang menjadi permasalah orang Indonesia sekarang, mereka masih awam
terhadap budaya komunikasi efektif tersebut dan kurangnya keterampilan
mendengar dalam berkomunikasi yang mengakibatkan
banyak

“berpendapat

mereka

lebih

untuk mengemukakan masalah” daripada

“berpendapat untuk memecahkan masalah”. Komunikasi adalah jembatan
antara diri kita dengan dunia luar. Semakin baik dan lancar komunikasi
dan keterampilan mendengar kita, maka akan semakin bagus hubungan
kita dengan dunia luar. Semakin bagus komunikasi kita berarti akan
semakin sedikit kesalahpahaman yang terjadi dengan orang lain.
Komunikasi efektif dipandang sebagai suatu hal yang penting dan
kompleks. Dianggap penting karena ragam dinamika kehidupan (bisnis,
politik, misalnya) yang terjadi biasanya menghadirkan situasi kritis yang
perlu penanganan secara tepat, munculnya kecenderungan untuk

567

Syahrizal Abbas, Op Cit, hlm. 30-34.
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tergantung pada teknologi komunikasi, serta beragam kepentingan yang
ikut muncul568.
Permasalahan umum Indonesia yang ditandai dari kekurangcakapan
dalam menjadi seorang pimpinan dengan tipe pendengar yang baik,
agaknya tidak terjadi di UNP. Hal ini dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:
Pertama: Rektor UNP membangun rasa kebersamaan dengan semua staf
dan memiliki sebuah motto kerja yaitu “Together We are Excellent” yaitu
“Bersama Kita Unggul”. Dalam pola kepemimpinan Prof. Ganefri, yang
diutamakan adalah membangunkan rasa kebersamaan dan mendorong
kekompakan serta komitmen kerja569. Bentuk unik yang juga sering
dilakukan oleh Beliau dalam mendengarkan aspirasi ataupun hambatanhambatan yang dialami oleh para staf dan pimpinan fakultas di UNP yaitu
rutinnya melakukan minum dan sarapan pagi bersama di kediaman beliau
setelah

pelaksanaan

Program

Subuh

Mubarak.

Sangat

terlihat

kebersamaan dan kekompakan seluruh civitas akademika di UNP ini.
Bahkan tidak terlihat perbedaan status dan kedudukan disaat mereka
berbaur bersama untuk sarapan pagi, sebagaimana disampaikan Alfis
Mandala Putra selaku Ketua Umum KOPMA yang rutin mengikuti program
Subuh Mubarokah di UNP570.
Kedua: Beberapa hal penting terkait dengan dukungan dari seluruh
civitas akademika UNP dalam program kewirausahaan ini misalnya adalah
setiap ada kegiatan-kegiatan kewirausahaan seperti workshop, bazar,
pameran dan kegiatan lain, maka dosen-dosen UNP turun untuk
memberikan support dan dukungan. Bahkan Dosen itu pun ikut mengisi
stand dan mengikuti perlombaan juga571. Sedangkan bentuk hambatan
yang dialami UNP dalam mengembangkan kewirausahaan mahasiswa
UNP adalah: (1) sebagian kecil dosen UNP masih belum paham dengan

568

Ambar Wulan Sari, Pentingnya Keterampilan Mendengar dalam Menciptakan
Komunikasi yang Efektif, dalam Jurnal EduTech, Vol. 2, No. 1, Maret 2016, hlm. 1.
569 Ww.1.1/R.UNP/01.07.19
570 Ww.1.24/KETUM.KOPMA.UNP/02.07.19
571 Ww.1.2/WRIII.UNP/22.10.19
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pentingnya kuliah umum kewirausahaan. Kuliah umum kewirausahaan
dianggap rugi, mengikuti kegiatan kewirausahaan dianggap merugi karena
menggangu kuliah di lokal, padahal kuliah di lokal bisa diganti harinya jelas
Wakil Rektor III UNP. Bahkan narasumber yang didatangkan itu sangat
bagus-bagus, baik dari praktisi (pelaku usaha) maupun pejabat negara
yang juga wirausahawan, motivator-motivator yang berhasil dan bahkan
narasumbernya banyak yang dari luar negeri juga misalnya Malaysia dan
Australia572, (2) Kendala berikutnya adalah dalam pembagian jadwal
kegiatan kewirausahaan, misalnya disaat jadwal kegiatan kewirausahaan
ada, mereka (mahasiswa) lagi ujian, lagi libur semester, lagi praktik
lapangan, mereka kadang sibuk untuk persiapan UAS. Sehingga harus bisa
membuat perencanaan jadwal yang matang baru bisa diadakan kegiatan
kewirausahaan, misalnya dilihat pada bulan apa aktivitas mahasiswa yang
tidak terlalu padat, maka disusun agenda kewirausahaan di bulan tersebut,
ungkap Wakil Rektor III UNP573. Hal ini sangat senada dengan yang
disampaikan oleh Dr. Marwan seperti dalam kutipan langsung di bawah ini:
Hambatan nggak juga, tapi lebih kepada tantangan, yaitu terkait jadwal
mahasiwa, merekan kan ada jadwal kuliah, jadwal libur, jadwal ujian. Jadi kita
juga harus menyikapi bahwasanya dalam 1 tahun ada jadwal yang perhatian
mahasiswa focus ke sana, misalnya focus ujian. Masa libur juga begitu. Jadi
kita buat schedule bagaimana mereka itu kuliah tetap jalan dan program KWU
tetap jalan. Cara konkritnya adalah kita mengurangi resiko jadwal bentrok
dengan PL karena kampus kan punya kurikulum 574.

Agaknya yang disampaikan Dr. Marwan pada kutipan di atas, juga
sangat sesuai dengan yang disampaikan Ibu Rani Sovia selaku Dosen
Pembimbing Proposal Kewirausahaan mahasiswa dan Dosen Pengampu
Mata Kuliah Umum Kewirausahaan UNP bahwa hambatan yang berartinya
kebanyakan di mahasiswanya, bukan di dosennya. Hambatannya oleh
mahasiswa adalah kebanyakan mahasiswa mereka terkendala dengan
waktu dan mereka berasal dari fakultas yang berbeda-beda. Sehingga

572

Ibid.
Ibid.
574 Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
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dalam membuat group di sanalah muncul problem, karena tuntutan untuk
mereka itu adalah mereka harus membuat satu produk dan memasarkan
produk itu dengan berbagai macam cara baik melalui media digital, online
dan offline. Mereka sering curhat yaitu terkendala dengan menyamakan
waktu untuk membuat produk575, (3) Sedangkan menurut Ibu Lediyana
selaku staf BAK UNP yang sudah tujuh tahun menjadi pelaksana program
kewirausahaan mahasiswa di bawah koordinasi WR III UNP menyampaikan
bahwa hambatan yang dialami oleh mahasiswa dalam mengembangkan
kewirausahaannya adalah keterbatasan menthor untuk pendamping serta
pembina dalam keberlangsungan usahanya 576. Dan jika kita lihat dari segi
mahasiswa yang menjadi pelaksana kegiatan kewirausahaan dari UKM
seperti UPKK UNP, kendala yang dihadapi adalah (1) berkaitan dengan
kekurangkompakan semua departemen dalam ikut andil pada program
kerja yang dilakukan577 dan juga sama dengan yang terjadi pada UKM
KOPMA UNP578.
Ketiga:

bentuk

mengembangkan

understand

entrepreneurship

seorang
mahasiswa

pimpinan
juga

terlihat

dalam
pada

diberikannya UKM (UPKK, HIPMI PT dan KOPMA UNP) yang akan
melakukan kegiatan kewirausahaan tersebut kesempatan untuk memilih
siapa narasumber yang akan diundang karena biasanya mereka yang lebih
tahu mana yang disukai oleh kaum muda579. Hal senada juga disampaikan
oleh Dr. Marwan bahwa para pimpinan UNP yaitu Rektor, Wakil Rektor III
dan Kepala UPT PKK UNP semuanya tipe pendengar yang baik, beliau
sangat mendengarkan dan aktif, aktifnya adalah memberikan arahan untuk
kemajuan program. Adapun pada acara-acara seperti workshop dan
pelatihan kewirausahaan, selalu Rektor atau WR III yang membuka.
Gunanya adalah beliau bisa melihat langsung acara kita itu580. Data ini
575

Ww.1.7/DS.KWU.UNP/02.08.19 dan Ww.1.24/KETUM.KOPMA.UNP/02.07.19
Ww.1.11/S.BAK.UNP/03.07.19
577 Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/09.01.20
578 Ww.1.26/PM.KOPMA.UNP/03.09.19
579 Ww.1.2/WRIII.UNP/22.10.19
580 Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
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didukung dengan informasi yang peneliti dapatkan dari staf Tata Usaha
UPT PKK bahwa dalam kegiatan rapat yang diadakan, Ibu Yun selaku
Kepala UPT PKK lebih menjadi pendengar yang baik, namun setelah
mendengarkan penjelasan para staf nya, beliau akan memberikan
penjelasan581. Begitu juga Nuh selaku Ketua Umum HIPMI PT UNP, beliau
menunjukkan karakter sebagai pendengar yang baik kepada para adik-adik
anggota dan pengurus HIPMI, sebagaimana yang disampaikan oleh Julfa
dkk saat peneliti wawancara seperti kutipan di bawah ini:
“Nuh tipe orang yang mau mendengar apa kata anggota di bawahnya kak.
Jadi apa saran dan pendapat kami selalu didengar beliau kak. Kalau bagus,
diterimanya dan kalau ada yang melanggar visi misi hipmi ditolaknya. Jadi
kami senang karena beliau lebih menjadi pendengar yang baik582”.

Berdasarkan kumpulan fakta di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa
pimpinan UNP memiliki tipe “Pendengar yang Baik” dalam menjalankan
aktivitas akademik guna mencapai visi dan misi UNP termasuk dalam
bidang kewirausahaan mahasiswa. Secara teori, menurut Courtland dan
John, mendengarkan merupakan keterampilan paling penting yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Mendengarkan
secara efektif sangat penting dalam proses membangun kepercayaan
bukan saja antar organisasi, tetapi juga antar individu. Memahami sifat
alami mendengarkan merupakan langkah pertama menuju perbaikan
keterampilan dalam mendengarkan,

yang mempengaruhi apa

yang

mereka

mereka

yang

dengar

berorientasi pada

dan

arti

yang

orang bisa

serap. Pendengar

saja melewatkan

petunjuk penting

mengenai deadline yang akan segera datang, sedangkan pendengar
yang berorientasi pada tindakan bisa saja melewatkan petunjuk penting
bahwa ada masalah pribadi yang sedang memanas di antara dua
anggota. Berikut ada tiga tipe mendengarkan, yaitu: 1) Mendengarkan isi
(content listening) adalah memahami dan menguasai pesan pembicara.

581
582

Ww.1.6/S.TU.UPTPKK .UNP/10.07.19
Ww.1.28/SEKUM.HIPMI.UNP/04.09.19
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Mendengarkan isi pembicaraan, penekanannya adalah pada informasi
dan dibutuhkan fokus kita hanya pada informasinya, 2) Mendengarkan
dengan kritis (critical listening) adalah memahami dan mengevaluasi arti
pesan pembicara pada beberapa tingkat: logika argument, bukti yang kuat,
kesimpulan yang valid, implikasi pesan untuk kita dan organisasi kita,
maksud dan motif pembicara, dan setiap informasi atau poin relevan
yang dihilangkan, 3) Mendengarkan dengan empati (emphatic listening)
yaitu memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga
kita dapat menghargai sudut pandangnya, terlepas dari apakah kita
mempunyai perspektif yang sama dengan lawan bicara583. Keterampilan
mendengarkan sangat penting untuk hampir semua bentuk komunikasi di
tempat kerja584.
Brownel

dalam

Margarete

Imhof

menyatakan

bahwa

understanding/pemahaman adalah salah satu komponen dalam proses
mendengarkan secara efektif. Teori yang menyatakan tentang komponen
dalam proses mendengarkan secara efektif, disingkat dengan HURIER
(Hearing,

Understanding,

Remembering,

Interpreting,

Evaluating,

Responding). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
1.

Hearing/Mendengar:

Gunakan

perhatian

untuk

memahami,

membedakan, dan mengidentifikasi suara, sesuaikan fokus perhatian.
2.

Understanding/pemahaman:

memahami

informasi,

mengajukan

pertanyaan klarifikasi, membuat catatan.
3.

Remembering/Mengingat: Menyimpan dan mengingat informasi,
menggunakan strategi memori.

4.

Interpreting/menafsirkan: memperhitungkan konteks komunikasi, lihat
perspektif pembicara.

5.

Evaluating/Mengevaluasi: menggunakan prinsip-prinsip logika dan
penalaran, mengenali bias dan pendapat yang terbentuk sebelumnya.

583

Ambar Wulan Sari, Pentingnya Keterampilan Mendengar dalam Menciptakan
Komunikasi yang Efektif, dalam Jurnal EduTech, Vol. 2, No. 1, Maret 2016, hlm. 3.
584 Eak Prasad Duwadi, Listening Skill for Communicating Effectively in Teams, dalam
International Journal of Communication, Vol. 24, NO. 1, Januari 2014, p. 107.
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6.

Responding/Menanggapi: menganalisis situasi komunikasi dan
memilih respons yang sesuai585.
Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak

terpisahkan dalam kehidupan manusia karena segala gerak langkah kita
selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah
komunikasi yang Islami, yaitu komunikasi berakhlakal-karimah atau
beretika. Komunikasi yang berakhlakal-karimah berarti komunikasi yang
bersumber kepada Alquran dan Hadits (Sunah Nabi). Serta komunikasi
yang menimbulkan kebaikan baik untuk sendiri maupun untuk oranglain,
sebagaimana ungkapan mengatakan586:

سلامة الإنسان في حفظ اللسان
Artinya: Keselamatan seseorang terletak dalam menjaga lisan.
Hadist di bawah ini juga menyatakan makna yang sama dengan pepatah
Arab di atas, yaitu sebagaimana berbunyi sebagai berikut587:

َ ُ َ ُ َْ َ َ َ ُ ْ َ ُ
َ َ ْ َ
ُ َ َْ
ِ سألت رسول اّٰلل: قال،عن ع ْبد اّٰللِ بن م ْسعود َر ِض َي اّٰلل عنه
ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُّ َ
َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
َّ َ
ال أفُّل؟
ِ  أي الأعم، ِ يا رسول اّٰلل:صلى اّٰلل علي ِه وسلم فقلت
َ
َ
ْ
َ َ
َ َ ُ َ َّ
َ
ُّ «بر: ُثَّم َم َاذا َيا َر ُسول اّٰللِ ؟ َقال: ُقل ُت، »يقات َها
ِ  «الصلاة على ِم:قال
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ْاس من
ُ  «أن ي ْسل َم الن: ُثَّم َم َاذا َيا َر ُسول اّٰللِ ؟ َقال: ُقل ُت، »ال َوال َديْن
ِ
ِ ِ
َ
»ِل َسا ِنك

Artinya: Dari ‘Abdullah ibn Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu berkata: Saya
bertanya kepada Rasulallah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam: Wahai
Rasulallah, amal apa yang paling utama? Beliau bersabda : Salat
585

Margarete Imhof, The Sourcebook of Listening Research: Methodology and Measures,
First Edition, (Germany: John Willey & Sons, Inc, 2018), p. 306.
586 Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, Ayat-ayat Alquran tentang Manajemen Pendidikan
Islam, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017), hlm. 234.
587 Abi Al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad Al-Tabrani (260 – 360 H). Al-Mu’jam Al-Kabir. (Kairo:
Maktabah Ibn Taimiyah, Tanpa Tahun). hlm. 22-23. Jilid 10. Hadis Nomor 9802.
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pada waktunya, Aku bertanya lagi, lalu apa lagi wahai Rasulallah?
Beliau bersabda: Berbakti kepada kedua orangtua, Aku bertanya
lagi, lalu apa lagi wahai Rasulalllah? Beliau bersabda: Menjaga
lisanmu agar tidak menyakiti orang lain.
Komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan (message), yakni
risalah atau nilai-nilai Islam dan cara (how) dalam hal ini tentang gaya bicara
dan penggunaan bahasa (retorika). Tipe pimpinan dengan karakter menjadi
pendengar yang baik seperti yang ditunjukkan oleh pimpinan UNP di atas,
termasuk

kedalam

komunikasi

intrapersonal.

Dalam

komunikasi

intrapersonal, berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka
mengambil keputusan (decision making), memecahkan persoalan (problem
solving) dan menghasilkan yang baru (creativity).
Qur’an Surah Al-Fajr ayat 15-16 menunjukkan bahwa seorang
pimpinan dalam mengambil kesimpulan, adalah setelah memperhatikan
stimulus yang datang sebelumnya yaitu, jika Allah memberi kenikmatan dan
melapangkan rizki kepadanya, ia menyangka bahwa karunia itu merupakan
kehormatan Allah kepadanya. Kemudian timbul anggapan dalam hatinya
bahwa Allah sama sekali tidak akan menghukumnya sekalipun ia berbuat
sekehendak hatinya. Namun jika ia disempitkan rizkinya dan merasa
rizkinya tidak kunjung datang, ia beranggapan bahwa hal ini merupakan
penghinaan Allah kepadanya. Menurut para mufassir persepsi manusia tadi
adalah persepsi yang salah sebab pemberian nikmat terhadap seseorang
di dunia pada hakikatnya tidak menunjukkan bahwa ia berhak sepenuhnya
atas hal itu. Adapun bunyi surah Al-Fajr ayat 15-16 tersebut adalah sebagai
berikut:

ْ َ
َ
ُ ْ ُ َ َ ٗ ََّ َ ٗ َ ْ َ َ ٗ ُّ َ ُ ٰ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ََّ َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ٓفاما ال ِان َسان ِاذا ما ابتلىه ربه فاك َرمه ونع َمهَۙفيقول ر ِب ْ ٓي اكرم ِنِۗواما
َ ََ ْ َ ُْ َُ َ ٗ َْ ََْ َ َ ََ ُ َْٰ َ َ
ِۚاذا ما ابتلىه فقدر علي ِه ِرزقه ەَۙ فيقول ر ِب ٓي اهان ِن
Artinya: (15) Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakanNya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku
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telah memuliakanku". (16) Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu
membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku"588.

Terkait dengan sub-indikator dari understand/pemahaman seorang
pimpinan dalam mengembangkan entreprenurship mahasiswa yaitu
“memahami hambatan yang dihadapi oleh para civitas akademika dan
mahasiswa yang menjadi penggerak kewirausahaan UNP”, terdapat satu
dari tiga hambatan yang dialami selama ini oleh UNP dalam menjalankan
aktivitas, kebijakan dan program kewirausahaan mahasiswa, yaitu
“masalah pembagian waktu oleh mahasiswa” antara menjalankan aktivitas
kewirausahaan dengan waktu Ujian Akhir Semester, waktu libur semester,
waktu magang atau praktik lapangan/praktik industri. Mengenai hal ini,
peneliti menawarkan suatu solusi guna mengatasi hambatan yang
berhubungan dengan susahnya pembagian waktu oleh mahasiswa.
Metodenya bernama “SCRUM”.
Scrum adalah sebuah kerangka kerja untuk menghantarkan,
mengembangkan, dan mengelola produk yang kompleks dalam waktu yang
singkat dan meningkatkan produktivitas tim. Kerangka ini untuk mengatasi
kendala-kendala yang sering dihadapi dari menggunakan metodologi
manajemen proyek tradisional yang lebih menekankan pada pendekatan
top-down. Scrum memiliki keunggulan karena bersifat adaptif yang bisa
menyesuaikan dengan keadaan organisasi dari waktu ke waktu. Scrum
lebih memusatkan atau menekankan pada kolaborasi tim dibandingkan
dengan keindividualan. Hakikat dari mengimplementasikan Scrum adalah
membentuk tim kecil yang terdiri dari beberapa orang. Tim ini bersifat
fleksibel serta mampu beradaptasi589. Hal ini juga sesuai dengan yang
disampaikan Bapak Dr. Leo Aldiano, M.B.A selaku Dosen pada Program
Studi Sarjana Kewirausahaan ITB Bandung bahwa Scrum Method adalah
suatu metode yang dapat digunakan bagi mahasiswa yang mengalami

588

Anonim, Op Cit.
Najib Abdillah, Analisis Pengaruh Faktor Adopsi Scrum pada Startup Digital, dalam
Jurnal Teknomatika, hlm. 2.
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kesulitan membagi waktu antara kuliah dan berwirausaha. Adapun cara
pelaksanaan metode Scrum ini menurut Bapak Leo adalah: 1) Jelaskan dari
awal jobdesc, target dan pembagian tugas kepada semua anggota tim, 2)
Selalu aktif dalam komunikasi online melalui media sosial, 3) Buat
pertemuan yang tidak terlalu rutin, tergantung kegiatan), 4) Disaat bertemu
langusung dengan semua anggota tim, maka tagih kerja masing-masing
anggota tim590. Sebagai mahasiswa wirausaha kemampuan manajemen
waktu berperan dalam membantu mengatur waktu mahasiswa dalam
mejalani kuliah sambil berwirausaha. Mahasiswa

yang

menjalankan

kuliah sambil berwirausaha perlu mengelola manajemen waktu dengan
baik. Terdapat empat aspek manajemen waktu yaitu perencanaan,
menentukan prioritas, melakukan delegasi dan disiplin diri591. Berdasarkan
penjelasan peneliti terkait Understand/Pemahaman pimpinan UNP dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP dapat digambarkan
sebagai sebuah model hasil analisa peneliti sendiri sebagai berikut:
Pengembangan
Kewirausahaan
Mahasiswa

Dukungan
Seluruh Civitas
Akademika

Understand

Pendengar
yang Baik

Motto Kerja

Komunikasi

Efektif

(Pemahaman)

“Together We
Are Excellent”

Hambatan
Universitas:
 Pemahaman
Dosen
 Pembagian
Waktu
 Menthor
kurang

Gambar

590

4.22: Model Understand/Pemahaman Pimpinan
Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa UNP

UNP

dalam

Obs.1.12/WORKKWUUNP/03.08.19
Nufaila Fahmayanti, Motivasi dan Manajemen Waktu pada Mahasiswa Wirausaha di
Universitas Mulawarman (Studi Deskripstif Mahasiswa Wirausaha Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik), dalam Jurnal Psikoborneo, Vol. 4, No. 4, Tahun 2016, hlm. 676-677.
591

315

Gambar di atas menjelaskan bahwa bentuk-bentuk Understand atau
pemahaman pimpinan UNP dalam mengembangkan kewirausahaan
mahasiswa, yaitu ditunjukkan oleh tipe pemimpin UNP lebih menjadi
“Pendengar yang Baik” guna mendengarkan dukungan dan hambatan yang
dialami oleh seluruh civitas akademika UNP dalam mengembangkan
kewirausahaan mahasiswa. Kecakapan dalam menjadi pendengar yang
baik sebagai pimpinan, telah melahirkan komunikasi efektif dengan motto
kerja “Together we are Excellent” sehingga pada akhirnya dapat
mengembangkan kewirausahaan mahasiswa.
5)

Evaluasi Pimpinan dalam Mengembangkan
Mahasiswa di Universitas Negeri Padang

Entrepreneurship

Evaluasi pimpinan di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan
melakukan penilaian terhadap langkah yang sudah diambil dalam
menjalankan praktik manajemen perguruan tinggi tersebut. Seorang
pemimpin harus melakukan penilaian terhadap langkah yang ditempuh
dalam menetapkan praktik manajemen. Pemimpin perguruan tinggi harus
merefleksikan tujuan, pembelajaran, adaptasi, kebutuhan dan dukungan
yang diperlukan dalam menerapkan manajemen pada suatu perguruan
tinggi. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk memudahkan pemimpin dalam
menyusun langkah dan strategi, guna mewujudkan manajemen perguruan
tinggi yang didukung oleh sumber daya yang memadai592.
Melalui evaluasi, diharapkan mampu menemukan masalah-masalah
yang ada dalam program kewirausahaan di perguruan tinggi. Evaluasi
program ini sangat penting, karena dapat dijadikan pertimbangan bagi
unversitas sampai pemerintah terhadap program-program kewirausahaan
yang dikembangkan suatu perguruan tinggi. Ada dua jenis evaluasi yang
dapat dilakukan dalam melihat jalannya suatu program, yaitu evaluasi
formatif dan evaluasi sumatif. Menurut Scriven, evaluasi formatif
dimaksudkan untuk memberikan umpan balik dan saran dengan niat
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Syahrizal Abbas, Op Cit, hlm. 30-34.
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memperbaiki program, sedangkan evaluasi sumatif berkaitan dengan
apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi
program yang telah terlaksana (ex-post), sangat tepat untuk melihat
tingkat keberhasilan atau kegagalan sebuah program593.
Walaupun secara teori ditemukan ada dua jenis evaluasi yang dapat
dilakukan dalam melihat jalannya sutau program kewirausahaan, maka
secara hasil penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa cara yang
dilakukan

pimpinan

UNP

dalam

mengevaluasi

pengembangan

kewirausahaan mahasiswa, yaitu seperti uraian berikut ini: Pertama: dalam
melakukan evaluasi, Prof. Ganefri selaku pimpinan utama UNP melakukan
perbaikan cara dari tahun ke tahun. Misalnya saja pada awal masa
kepemimpinan beliau, evaluasi yang dilakukan dimulai dari membuat
perjanjian kinerja antara rektor dengan dekan, dan dekan dengan jurusan.
Pola yang seperti itu sudah cukup bagus, namun masih belum terukur
secara merata ke bawah, yaitu kepada program studi, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Prof. Ganefri. Sehingga pada tahun 2019 kemarin,
perjanjian kinerjanya ditingkatkan lagi yaitu tidak hanya perjanjian kinerja
antara rektor dengan dekan dan dekan dengan jurusan, tetapi juga
perjanjian kinerja antara jurusan dengan prodi dan jurusan dengan
dosennya langsung. Hal ini dilakukan Rektor agar apa yang dilakukan
Dosen itu terukur. Sedangkan untuk masa melakukan evaluasi, Rektor
biasanya melakukan setiap sekali tiga bulan (triwulan) setelah program
dilaksanakan oleh para bawahannya termasuk program yang berhubungan
dengan pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP sendiri begitujuga
dengan kinerja keuangan594. Hampir sama dengan pola Rektor, UPT PKK
UNP selalu melakukan evaluasi guna perbaikan kedepannya. Misalnya saja
UPT PKK melakukan evaluasi dan revisi kurikulum Mata Kuliah
Kewirausahaan dari tahun ke tahun. Dari hasil wawancara dengan Ibu Yun,
593

Arif Wijayanto dan Iis Prasetyo, Evaluasi Program Pendidikan Kewirausahaan
Masyarakat, dalam Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 5, No. 2,
Tahun 2018, hlm. 99.
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dinyatakan bahwa setiap tahun dilakukan evaluasi dan revisi kurikulum MK
Kewirausahaan di UNP. Beberapa dasar pertimbangan Ibu Yun dalam
melakukan evaluasi dan revisi kurikulum MK Kewirausahaan UNP adalah
karena banyaknya tuntutan dan dinamika yang terjadi pada dunia kerja,
perkembangan ilmu pengetahuan dan masukan dari alumni. Masukan dan
pendapat dari para alumni dan mahasiswa UNP yang masih aktif tersebut,
biasanya dihimpun melalui penyelenggaraan seminar, workshop dan rapat
kerja yang dilakukan oleh UPT PKK. Pengembangan kurikulum MK
Kewirausahaan yang dilakukan UPT PKK UNP berpedoman kepada
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Kemenristekdikti) dan visi,
misi, serta tujuan UNP595.
Kedua: bentuk evaluasi UPT PKK pada pengembangan program
kewirausahaan mahasiswa dalam hal pemantauan terhadap mahasiswa
yang tetap melanjutkan usaha atau bisnisnya dari supporting dana yang
diberikan, dilakukan dalam bentuk suatu kegiatan Monitoring dan Evaluasi
(Monev) baik internal maupun eksternal. Sehingga dari hasil evaluasi yang
dilakukan Ibu Yun, diperoleh data bahwa sebanyak 40-50 % dari mereka
yang lolos, tetap melanjutkan dan mengembangkan usahanya tersebut 596.
Salah satu contoh yang disampaikan oleh Dr. Marwan selaku Koordinator
Kewirausahaan UPT PKK UNP yaitu adanya mahasiswa UNP yang lolos
PMW tahun 2018 di bidang jasa, yaitu pencucian helm. Walupun mereka
sudah wisuda, namun satu dari lima anggota tersebut terus melanjutkan
usahanya karena empat anggota lainnya sudah kerja di luar Sumatera
Barat597. Hal menariknya di sini, meskipun tidak semua dari mahasiswa
yang diberikan supporting dana tersebut melanjutkan usahanya setelah
satu tahun berjalan dalam masa pemantauan serta pelaporan ke UPT PKK
UNP, namun UPT PKK UNP tidak serta merta memberlakukan suatu
punishment kepada mahasiswa yang tidak meneruskan usaha tersebut. Hal

595

Ww.1.3/K.UPTPKK .UNP/22.05.19
Ww.1.3/K.UPTPKK .UNP/22.05.19
597 Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.1
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itu sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Dr. Marwan bahwa kami UPT PKK
UNP tidak memberlakukan punishment karena pada intinya tujuan program
kewirausahaan di UNP ini untuk membentuk karakter wirausaha
mahasiswa UNP. Bukan berarti dia tamat di UNP ukuranya mereka
berdagang/berbisnis. Tapi lebih kepada penanaman karakter, misalnya ia
nanti jadi guru, maka dengan penanaman karakter kewirausahaan tadi yang
punya nilai inovatif dan kreatif, maka ia mampu menjadi guru yang kreatif
dan inovatif. Jadi karyawan, karyawan kreatif, jadi manajer, manajer yang
kreatif. Output UNP adalah menghasilkan tenaga pendidikan yang memiliki
kemampuan entrepreneurial. Jadi tidak hanya sebagai PTN yang mampu
menghasilkan guru598. Selain itu Dr. Marwan mengungkapkan bahwa dari
hasil evaluasi yang dilakukan oleh UPT PKK diperoleh suatu kesimpulan
bahwa dengan adanya UPT PKK sejak tahun 2016, maka semakin cepat
akselerasi pengembangan kewirausahaan di UNP.
Ketiga: Adapun bentuk evaluasi Wakil Rektor III terhadap tiga UKM
yang bergerak di bidang kewirausahaan (UPKK, HIPMI PT dan KOPMA)
yaitu berupa pemeriksaan laporan pelaksanaan setiap program kerja
(proker) yang mereka laksanakan. Wakil Rektor III UNP melihat serta
mengevaluasi baik dari segi penggunaan anggaran, bagaimana jalannya
organisasi,

cara

mereka

(mahasiswa)

me-manage

organisasinya,

bagaimana menentukan panitia pelaksana setiap proker, bagaimana
kesesuaian jobdesc acara dengan orang yang ditunjuk. Setelah itu, Wakil
Rektor III baru melakukan evaluasi program kerjanya. Adapun indikator
yang dievaluasi adalah berupa apa capain/output yang didapatkan dari
program kerja mereka tersebut599.
Keempat: selain berbentuk evaluasi melalui tatap muka langsung dan
melalui pemeriksaan laporan kegiatan, evaluasi juga dilakukan oleh
pimpinan UNP yang dalam hal ini adalah Kepala UPT PKK UNP berupa
evaluasi via media sosial yaitu dengan membuat Whatsapp Group (WAG)
598
599
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khusus Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan guna melakukan sharing
mengenai aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan kewirausahaan. WAG
juga dibuat untuk setiap program kerja yang akan diadakan oleh UPT PKK
UNP600. Sedangkan bentuk evaluasi pada proker PMW yang dilakukan oleh
Ibu Yun selaku Kepala UPT PKK adalah dengan melihat kepada indikator
berapa proposal yang masuk dan yang diterima dan berapa yang masih
lanjut di tahun berikutnya. Sementara itu untuk proker Expo, Bu Yun melihat
indikator seperti: (a) berapa tim yang terlibat di EXPO, (b) berapa yang
diterima untuk bisa mengisi stand, (c) berapa omset dan bagaimana
kenaikan

omsetnya.

Selanjutnya

evaluasi

dalam

Mata

Kuliah

kewirausahaan dilakukan Ibu Yun dengan melihat kinerja Dosen dan
program yang dibuat oleh masing-masing Dosen dan biasanya evaluasi
dilakukan ibu Yun diakhir kegiatan atau setelah proker itu selesai601.
Dr. Marwan selaku Koordinator Kewirausahaan UPT PKK UNP juga
menambahkan bahwa dalam hal evaluasi pimpinan pada pengembangan
kewirausahaan UNP, biasanya evaluasi pertama kali dilakukan sebelum
program dijalankan dengan cara mengevaluasi program yang lalu untuk
membenahi

program tahun

sekarang.

Hasil evaluasi tahun

lalu,

dikembangkan lagi sebagai acuan untuk tahun berikutnya. Pada tahun 2019
ini, UPT PKK UNP meningkatkan monitoring evaluasinya lebih ketat lagi
kepada mahasiswa penerima dana hibah kewirausahaan dari UNP. Di
mana, dahulu dalam 1 bulan hanya 1 laporan, namun sekarang tiap minggu
mereka (mahasiswa) wajib mengumpulkan laporan. Selain itu UPT PKK
membuat tim monitoring dan dosen pendamping untuk mengontrol aktivitas
mahasiswa penerima dana hibah tersebut. Dan pada akhir proses kegiatan,
UPT PKK melakukan evaluasi secara total atau menyeluruh602. Pernyataan
Dr. Marwan di atas, sesuai dengan yang disampaikan oleh staf Tata Usaha
UPT PKK UNP bahwa evaluasi total dilakukan setelah kegiatan, namun

600
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biasanya sebelum diadakan kegiatan tersebut, mereka (UPT PKK UNP)
mengadakan rapat 2-3 kali sebelum dilaksanakan kegiatan (program kerja).
Kepala UPT PKK selalu mengingatkan sebulan atau dua bulan menjelang
acara dilaksanakan sampai ke jobdesk-jobdesk para panitia603.
Kelima: dalam konteks Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bentuk
evaluasi yang dilakukan oleh para Ketua Umum setiap UKM (UPKK, HIPMI
PT UNP dan KOPMA UNP) adalah berupa: (a) teguran lisan, mereka akan
ditanyakan tentang konsistensi dengan visi, misi dan tujuan UKM, namun
kalau belum digubris juga maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) 13604. Hal senada juga disampaikan Alfis Mandala Putra selaku Ketua Umum
KOPMA UNP, bahwa kalau ada anggota yang tidak aktif selama satu bulan,
maka diberikan peringatan 1 yaitu berupa teguran lisan, mereka akan
dipanggil oleh Dewan Pertimbangan Harian (DPH) dan dilihat dalam dua
minggu kedepan perkembangannya, kalau ternyata belum berubah, maka
akan diberikan SP 1-3 dan akhirnya akan dikeluarkan dari KOPMA605.
Secara lebih lengkapnya terkait dengan evaluasi ini, Ketua Umum KOPMA
UNP menjelaskan bahwa UKM mereka memiliki dua tahapan evaluasi,
yaitu: (1) evaluasi harian (evaluasi sedang berjalan) misalnya panitia harus
menyiapkan surat-surat, dan kalau ternyata belum, maka bentuk
evaluasinya adalah disampaikan langsung dan biasanya untuk evaluasi
harian ini dilakukan melalui WA group acara/ program kerja yang sedang
dilaksanakan606 dan (2) evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk rapat
(formal). Pada evaluasi formal ini seluruh panitia mengevaluasi kinerja
anggotanya, dan dilakukan biasanya setelah acara selesai untuk melihat
kekurangan selama acara dan perbaikan untuk tahun kedepannya bagi
adek-adek anggota KOPMA yang baru. Adapun waktu pelaksanaan
evaluasi ada yang dilaksanakan setelah acara selesai dan ada juga yang
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dilaksanakan seminggu sebelum acara dimulai607. Lain halnya dengan
UPKK, dalam hal evaluasi kinerja, Edi Mustafa selaku Ketua Ikatan Alumni
UPKK menyatakan bahwa semua program kerja UPKK dilakukan evaluasi
dan hasil evaluasinya dijilid dalam satu jilidan besar untuk dirapatkan dalam
Musyawarah Besar (Mubes) UPKK608.
Islam juga mengajarkan tentang perlunya seorang pimpinan
melakukan evaluasi terhadap pekerjaan ataupun program yang sudah
dibuat. Evaluasi dalam konteks manajemen adalah proses untuk
memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa tidak
dengan perencanaan sebelumnya. Evaluasi dalam manajemen pendidikan
Islam ini mempunyai dua batasan pertama; evaluasi tersebut merupakan
proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan
dengan tujuan yang telah ditentukan, kedua; evaluasi yang dimaksud
adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feed back)
dari kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi dalam manajemen pendidikan
Islam ini mencakup dua kegiatan, yaitu penilaian dan pengukuran. Untuk
dapat menentukan nilai dari sesuatu, maka dilakukan pengukuran dan
wujud dari pengukuran itu adalah pengujian.
Adapun ayat Alquran yang berkaitan dengan evaluasi terdapat dalam
beberapa surat seperti di bawah ini, Pertama yaitu terdapat dalam Surah
Al-Infithar ayat 10-12:

َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ٰ ً َ َ ْ ٰ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ
واِ ن عليكم لح ِف ِظينَۙ ِكراما ك ِت ِبينَۙ يعلمون ما تفعلون

Artinya: 10) Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat)
yang mengawasi (pekerjaanmu), 11). yang mulia (di sisi Allah)
dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), 12)
mereka
609
mengetahui apa yang kamu kerjakan .
Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman di dalam Alquran Surat
Asy-Syuura ayat 6 yang berbunyi:
607
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َ
َ
َ َّ َ ْ َّ َ
ُ اتخ ُذ ْوا م ْن ُد ْونهٓ ا ْول َيا َۤء ه
ْاّٰلل َحف ْي ٌظ َع َل ْيه ْم َو َمآ ا ْن َت َع َل ْيهم
وال ِذين
ِ ِٖ
ِۖ
ِ
ِ
ِ
ِب َو ِك ْيل

Artinya: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain
Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya
Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka 610.
b.

Manajemen Entrepreneurship Mahasiswa UNP
Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, terlihat bahwa

pelaksanaan program entreprenurship mahasiswa di UNP menunjukkan
suatu keterhubungan proses antara satu program dengan program lain.
Misalnya saja program kompetisi pemberian modal kerja hanya bisa diikuti
oleh mahasiswa UNP jika sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan
sebagai mata kuliah wajib universitas. Berikutnya setelah mahasiswa
mengikuti mata kuliah kewirausahaan tingkat universitas, mereka
diwajibkan memasuki inkubator bisnis tingkat fakultas guna menjadikan
proposal bisnis plan mereka menjadi usaha rintisan (start up business).
Namun sebelum merealisasikan usahanya tersebut, mahasiswa diwajibkan
terlebih dahulu melakukan magang (observasi langsung) ke tempat usaha
sejenis dengan usaha rintisannya guna mempelajari semua hal yang
berkaitan dengan pengembangan usaha sampai kepada marketing produk.
Secara lebih jelas, bentuk keterhubungan tersebut dapat dilihat pada
pembahasan di bawah ini:
1)

Kurikulum Mata Kuliah Kewirausahaan UNP
UNP telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan mutu dan

relevansi

layanan

akademik,

seperti

melaksanakan

evaluasi

dan

melakukan revisi kurikulum. Program studi yang ada pada UNP secara
periodik melakukan evaluasi dan revisi kurikulum. Perubahan kurikulum
pada tingkat program studi didasari atas kajian komprehensif dari berbagai

610
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pihak pemangku kepentingan baik dari luar institusi UNP (external
stakeholders) maupun pihak terkait dalam lingkungan UNP (internal
stakeholders). Masukan dari pemangku kepentingan yang berasal dari
luar institusi, misalnya kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi,
tuntutan dan dinamika yang terjadi pada dunia kerja, perkembangan
ilmu pengetahuan dan masukan dari alumni. Masukan dari pemangku
kepentingan yang berskala internal institusi, misalnya saran dari staf
pengajar dan mahasiswa. Gagasan pikiran, pendapat dan masukan dari
berbagai pemangku kepentingan tersebut dihimpun melalui tracer study,
penyelenggaraan seminar dan rapat kerja yang dilakukan oleh program
studi.
Kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat
Minangkabau juga menjadi acuan pengembangan kurikulum. Motto UNP
yang berbunyi “Alam Takambang Jadi Guru”, diambil dari falsafah hidup
masyarakat Minangkabau. Revisi tidak saja dilakukan pada mata kuliah
yang

ditawarkan

dalam

kurikulum,

perangkat

perkuliahan

juga

dikembangkan dan direvisi secara berkala seperti Satuan Acara
Perkuliahan

(SAP)

dan

bahan

ajar

untuk

setiap

mata

kuliah.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan UNP berpedoman kepada
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Kemendiknas, Kemendikbud,
dan Kemenristekdikti), visi, misi dan tujuan UNP sendiri, serta visi dan
misi program studi. Sebelum terbentuknya Kemenristekdikti, penyusunan
kurikulum pada UNP berpedoman kepada Surat Keputusan Mendiknas
Nomor

232/47/U/2000

tentang

Pedoman

Penyusunan

Kurikulum

Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan SK Mendiknas
Nomor 045/4/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Sejak
diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan diterbitkannya Permendikbud
Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia

Bidang

Pendidikan

Tinggi

serta

berpedoman

kepada

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
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Pendidikan

Tinggi,

maka UNP telah melakukan evaluasi dan revisi

terhadap kurikulum program studi dengan mengacu kepada ketiga
peraturan pemerintah tersebut. Pada tahun akademik 2016/2017 semua
program studi yang ada di UNP sudah menerapkan kurikulum yang
mengacu kepada KKNI611.
Pengembangan kurikulum UNP sebagai LPTK juga tercermin dalam
kompetensi dan profil lulusan yang mengacu pada rumusan mutu lulusan
dan relevansi. Semua itu dicapai melalui serangkaian proses pendidikan
yang bermutu, baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan
profesi.

Inilah

yang

menjadi

kerangka

berpikir

dalam

program

pengembangan kurikulum dalam Proyek Rekonstruksi dan Peningkatan
UNP yang sedang berlangsung dengan dukungan dana dari loan dan
istisna’a dari Islamic Development Bank dan dana pendamping dari APBN
Republik Indonesia. Di samping pembangunan 8 (delapan) buah gedung
yang terdiri dari University Centre (Rektorat), Business Centre, Student
Centre,

Auditorium, Integrated

Classroom,

Integrated

Engineering

Laboratorium, Teacher Professional Training Centre dan IT Centre, UNP
juga mengembangkan sistem pembelajaran dengan dukungan Learning
Management System. Perkembangan yang pesat dan dinamis dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information and
Communication Technology (ICT) merupakan motor penggerak pada
hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan.
Mereka yang tidak mampu memanfaatkan teknologi ini akan mengalami
kesulitan dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. Demikian
pula dengan perguruan tinggi, perguruan tinggi yang tidak segera mengup-grade kemampuan dan penguasaan teknologinya akan tertinggal oleh
perguruan tinggi lain dan pada gilirannya akan ditinggalkan mahasiswa
dan calon mahasiswa. Salah satu pemanfaatan ICT dalam dunia
pendidikan adalah pegembangan Learning Management System (LMS)

611
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atau

sistem manajemen

ketersediaan silabus,

SAP,

belajar

yang diwujudkan

materi,

latihan

dan

dalam

lain-lain

bentuk

secara

elektronis yang sudah dilakukan di UNP612.
Saat ini UNP sudah menerapkan pembelajaran elektronis yang
merupakan bagian dari pembelajaran jarak jauh (distance learning). Untuk
menerapkan learning management system, UNP melakukan peninjauan,
pembenahan

dan

rekonstruksi

kurikulum.

Rekonstruksi

kurikulum

dilakukan UNP melalui beberapa cara dan tahapan, antara lain dengan
mendatangkan ahli pada bidang dan program studi masing-masing di UNP
yaitu melalui kegiatan teknikal asisten. Dengan adanya kegiatan teknikal
asisten ini maka konstruksi struktur kurikulum beserta sinopsisnya, dan
konten kurikulum yang meliputi silabus dan RPP serta bahan ajar mata
kuliah pada prodi bisa dapat dengan jelas dipahami serta dilaksanakan.
Prinsip utama dari program ini adalah pemanfaatan secara optimal
kemudahan yang diberikan oleh TI untuk mendukung pelaksanaan proses
belajar mengajar baik on campus bahkan off campus. Sejak lebih dari satu
dekade yang lalu, UNP sudah memulai hal tersebut dengan meningkatkan
kapasitas TI yang dimiliki kampus secara bertahap dan terencana. Pada
saat ini, tidak hanya informasi tentang perangkat pembelajaran, tetapi
juga berbagai bentuk pembelajaran interaktif dan evaluasi dapat
dilaksanakan melalui LMS yang dikembangkan dengan alamat elearning.unp.ac.id. Meskipun demikian, pengembangan kemampuan untuk
mengupload materi serta memanfaatkan secara maksimal, baik di kalangan
staf pengajar maupun mahasiswa memang senantiasa harus ditingkatkan
dari waktu ke waktu. Pada gilirannya sistem ini akan mampu mengatasi
keterbatasan jumlah dosen, peningkatan daya tampung mahasiswa untuk
mendukung parameter angka partisipasi kasar yang merupakan komitmen
KemristekDikti dan sekaligus mengupdate perangkat pembelajaran secara
kontinyu dan bermutu.

612
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Sebagai komponen dari KemristekDikti, UNP juga bertanggungjawab
untuk menyelesaikan persoalan angka pengangguran terdidik yang masih
cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing
pendidikan tinggi masih rendah dan ketidakselarasan antara perguruan
tinggi dan dunia kerja. Fenomena pengangguran terdidik ini memberi
indikasi bahwa program-program studi yang dikembangkan mengalami
kejenuhan karena peningkatan jumlah lulusan tidak sebanding dengan
pertumbuhan pasar kerja. Bagi yang terserap di pasar kerja, sebagian besar
(60%) bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk kategori white collar jobs
(manajer, profesional) yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi dan
penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, dan guru). Namun, sebagian dari
mereka (30%) juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat
semi terampil (tenaga administrasi, sales) bahkan ada juga yang
berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi
(blue-collar jobs). Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum yang
dikembangkan

masih

memerlukan

peningkatan

relevansi

dengan

kebutuhan dunia usaha atau dunia industri613.
Terkait hal di atas, Rektor UNP Prof. Ganefri menyebutkan bahwa
diperlukan revolusi kurikulum Perguruan Tinggi (PT) untuk menghadapi era
revolusi industri 4.0. "Perubahan di bidang teknologi, sosial, politik dan
ekonomi di era revolusi industri 4.0 memberikan tuntutan kepada perguruan
tinggi untuk menghasilkan lulusan yang tidak saja berkompetisi nasional
namun juga mampu berkompetisi di tingkat internasional. Hal ini membuat
kurikulum pendidikan tinggi harus sesuai dengan dinamika digital, yaitu
"internet of thing", "Artificial Intelligence”, bioteknologi, serta perkembangan
pesat lainnya. Jika tidak disesuaikan lulusan perguruan tinggi tidak akan
terpakai atau kalah berkompetisi dengan perguruan tinggi lain. Prof. Ganefri
juga mengungkapkan bahwa Kemenristekdikti pada 2018 memaparkan ada
lima elemen penting yang harus menjadi perhatian dan dilaksanakan untuk
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mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era revolusi
industri 4.0. Diantaranya adalah sebagai berikut: (a) persiapan sistem
pembelajaran yang inovatif di perguruan tinggi, seperti penyesuaian
kurikulum pembelajaran dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam
hal data Information Technology (IT), Operational Technology (OT), Internet
of Things (IoT) dan Big Data Analitic, (b) rekonstruksi kebijakan
kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap
revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan program studi yang
dibutuhkan. Ia mengatakan, perubahan kurikulum di perguruan tinggi
merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan
masyarakat serta kebutuhan pengguna lulusan614.
Sejalan dengan capaian UNP dan usaha UNP dalam mendukung
program unggulan Kemenristekdikti di atas, khususnya dalam transformasi
pendidikan, UNP telah memberlakukan perubahan kurikulum prodi dalam
menghadapi dinamika Revolusi Indutri 4.0 dan semangat entrepreunership.
Perubahan kurikulum tersebut diberlakukan pada Semester Juli-Desember
tahun 2019, khususnya pada mahasiswa baru Angkatan 2019. Selain itu
kebijakan UNP juga menerapkan joint curriculum, joint degree dan double
degree, bagi program studi yang memiliki kelas internasional615.
Adapun keadaan kurikulum untuk Mata Kuliah Kewirausahaan UNP
sendiri, dapat peneliti jelaskan sebagai berikut: Semenjak masa
kepemimpinan

Prof.

Ganefri,

mata

kuliah

entrepreneurship

(kewirausahaan) dijadikan sebagai mata kuliah wajib universitas dan
mewajibkan

seluruh

mahasiswa

UNP

mengambil

mata

kuliah

entrepreneurship (kewirausahaan), yaitu mulai dari tahun 2016. Selain
mata kuliah kewirausahaan, Rektor UNP juga menjadikan mata kuliah
Informasi dan Teknologi (IT) sebagai mata kuliah wajib universitas dan juga
614
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mewajibkan seluruh mahasiswa UNP mengambil mata kuliah tersebut. Hal
itu menurut Rektor adalah karena mengingat perkembangan teknologi yang
begitu pesat maka menuntut skill, kompetensi dari mahasiswa harus lebih
menguasai bidang IT dan keterampilan yang dibutuhkan kedepan itu adalah
bagaimana lulusan-lulusan UNP mempunyai skill dalam memecahkan
masalah (complex problem solving)616.
Dalam kebijakan yang dibuat oleh Rektor yang diturunkan kepada
UPT PKK sebagai pelaksana dan koordinatornya, maka Ibu Asmar Yulastri
sebagai kepala UPT PKK UNP melakukan persiapan-persiapan dalam
menjalankan mata kuliah kewirausahaan ini, diantaranya adalah:
(a)

Meminta kedelapan fakultas di UNP mengirimkan nama-nama dosen
yang sudah pernah mengajarkan mata kuliah kewirausahaan;

(b)

Mendata dari usulan nama-nama tersebut yang sudah pernah
mengikuti pelatihan, seminar maupun workshop kewirausahaan baik
dalam tataran lokal, nasional maupun internasional.

(c)

Setelah dilakukan seleksi berkas oleh UPT PKK melalui koordinasi
kepala UPT PKK, maka ditetapkanlah dosen-dosen pengampu mata
kuliah kewirausahaan UNP.

(d)

Adapun data dosen yang mengampu mata kuliah kewirausahaan di
UNP untuk semester Juli-Desember 2019 dapat dilihat pada
lampiran617. Berdasarkan data yang berhasil peneliti kumpulkan,
bahwa untuk dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan untuk
semester juli-desember 2019 berjumlah 100 orang. Adapun jumlah
sks dari mata kuliah kewirausahaan di UNP adalah sebanyak 3 sks
dengan 2 sks nya teori dan 1 sks nya praktik langsung mendirikan
usaha dan memasarkan produknya. Dan dalam pelaksanaannya,
dilaksanakan secara bergantian untuk delapan fakultas yang ada di
UNP. Seperti untuk Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Bahasa dan
Seni (FBS), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

616
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(FMIPA) dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) diberikan di semester
Ganjil Juli-Desember 2019. Sedangkan untuk empat fakultas lainnya
akan diberikan di semester Januari-Juni 2020 kedepan, diantaranya
untuk Fakultas Teknik (FT), Fakults Ekonomi (FE), Fakultas Ilmu
Pendidikan (FIP) dan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan (FPP)618.
Ibu Yun menyampaikan bahwa di UNP sekarang lebih banyak
diarahkan ke praktik untuk pembelajaran kewirausahaannya. Setelah
mahasiswa mendapatkan mata kuliah kewirausahaan yang merupakan
mata kuliah wajib universitas, maka masing-masing prodi juga akan
mengeluarkan mata kuliah lanjutan daripada mata kuliah kewirausahaan itu
sendiri. Dan itu aplikasinya ke prodi mereka masing-masing. Jadi tidak
cukup hanya tiga sks yang di universitas itu saja, tapi nanti aplikasi
praktiknya lebih banyak pada prodi mereka masing-masing, jelas Kepala
UPT PKK UNP619. Penyampaian dari Kepala UPT PKK ini benar adanya
berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari beberapa tenaga pendidik
UNP pada beberapa fakultas. Misalnya di Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA), jurusan Kimia memiliki mata kuliah
“Kewirausahaan Kimia”, pada jurusan fisika ada “Kewirausahaan Fisika”,
pada jurusan biologi ada “Kewirausahaan Biologi” dan pada jurusan
matematika ada “Kewirausahaan Matematika” yang merupakan mata kuliah
wajib jurusan yang mesti diambil oleh semua mahasiswa di fakultas
MIPA620. Sedangkan di Fakultas Teknik (FT), pengembangan ilmu
kewirausahaan didalami oleh mahasiswa di seluruh jurusan melalui mata
kuliah bernama “Ekonomi Teknik dan Kewirausahaan”621. Adapun di
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), mahasiswa di semua jurusan FIP
diwajibkan mengambil mata kuliah lanjutan kewirausahaan dengan nama

618
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“Kewirausahaan

dalam

BK”,

“Kewirausahaan

dalam

Administrasi

Pendidikan”, “Kewirausahaan dalam Pendidikan Guru Pendidikan Anak
Usia

Dini”622.

Pada

Fakultas

Ekonomi,

pengembangan

keilmuan

mahasiswa mengenai kewirausahaan setelah dari universitas, dilakukan
melalui mata kuliah “Praktik Kewirausahaan” sebanyak 1 sks623. Fakultas
Ilmu Keolahragaan (FIK) juga memiliki mata kuliah lanjutan kewirausahaan
di tingkat fakultas dengan nama mata kuliah “Sport Entrepreneurship”624.
Meskipun tidak semua mata kuliah di setiap program studi (Prodi) di
UNP secara tersurat menyebutkan tuntutan menjadi entrepreneur, namun
berdasarkan analisis peneliti, setiap prodi tetap mengarah kepada
pencapaian tujuan universitas, yaitu membentuk wirausahawan yang
berkarakter sesuai dengan kajian keilmuan masing-masing prodi. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh Ibu Eka Yusmaita selaku dosen di prodi
pendidikan kimia yang menjadikan unsur inovasi dan kreativitas sebagai
standar kepemilikan jiwa entrepreneurship seorang mahasiswa. Misalnya
saja pada mata kuliah “Evaluasi Pendidikan” yang secara tersurat tidak
menunjukkan capaian menjadi entrepreneur yang menghasilkan barang
untuk dijual, justru produk perkuliahan berupa instrument pengumpulan
data yang valid dan reliabel yang dihasilkan mahasiswa dari proses inovatif
dan kreatif sudah menunjukkan keberhasilan capaian jiwa entrepreneur
bagi mahasiswa625. Begitujuga yang dilakukan oleh Annisa selaku Dosen
Luar Biasa pada jurusan Bimbingan dan Konseling.yang menjadi pengajar
mata kuliah “Pendekatan dalam BK”, “Teknik Konseling”, walaupun dari
nama mata kuliah tidak berbau kewirausahaan, namun dalam capaian
pembelajarannya yang tertuang dalam silabus perkualiahan, mahasiswa
dituntut untuk bisa menciptakan usaha sendiri dari keilmuan BK nya, yaitu
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berupa membuka tempat praktik konseling dan bisa membuat platform econseling626.
Selain itu, Ibu Eka Yusmaita juga menambahkan bahwa pada
umumnya mahasiswa jurusan kimia FMIPA UNP, sembari menjadi
mahasiswa, juga banyak yang menjadi pengajar les atau private kimia baik
disekitaran kampus ataupun di lembaga bimbingan belajar di kota Padang.
Di sini, jelas terlihat bahwa mahasiswa menjual ilmu kimianya menjadi suatu
bisnis dalam kategori academic entrepreneurship. Selain itu, sebahagian
mahasiswa jurusan kimia, juga menjadi academic entrepreneur dalam
bidang jasa pembuatan media pembelajaran kimia berbasis web dan
menggunakan aplikasi macromedia flash 5.0 yang saat ini banyak diminati
siswa SMA dan SMP. Namun walaupun begitu, dengan adanya mata kuliah
kewirausahaan yang diikuti pada mata kuliah universitas sebagai mata
kuliah wajib, yang didalamnya mengajarkan tentang bisnis secara umum,
tidak menutup kemungkinan dari mahasiswa untuk bisa menjadi
entrepreneur di luar bidang keilmuannya. Misalnya, seperti yang
disampaikan Ibu Eka, mahasiswa jurusan kimia sudah banyak yang
memasarkan produk usahanya berupa makanan dan minuman ke
supermarket dan koperasi jurusan seperti susu kedelai, nata de coco, susu
jagung, pudding jagung, masker bengkoang dan masih banyak lagi 627.
Bahkan sering juga himpunan mahasiswa jurusan yang ada di FMIPA UNP
membuka bazar guna memasarkan produk-produk jualan mereka, terutama
saat diadakan event di FMIPA tersebut. Ibu Yun juga menyampaikan bahwa
rata-rata mahasiswa UNP sangat menyukai bisnis kuliner/makanan
minuman meskipun keahlian mereka bukan tata boga/perhotelan. Ini
adalah efek mata kuliah kewirausahaan secara universitas yang mereka
dapatkan. Seperti yang dilakukan Nisma Pebrina (Adik satu kontrakan
peneliti saat peneliti melakukan penelitian di UNP), mahasiswa Pendidikan
Guru Sekolah Dasar ini yang sehari-harinya menjadi pengajar les siswa SD
626
627
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di sekitaran Air Tawar Barat Kota Padang, juga menjadi pengusaha parcel
buah guna dijual kepada relasi dan teman satu fakultas bahkan antar lintas
fakultas yang akan ujian komprehensif sebagai makanan untuk forum ujian.
Awalnya dia lakukan ini sebagai tugas akhir mata kuliah kewirausahaan
universitas, namun sampai sekarang tetap ditekuninya meskipun mata
kuliah kewirausahaan telah selesai ia jalani.
Adapun pengembangan keilmuannya dalam menghasilkan bisnis
tentu sesuai dengan prodi masing-masing, jika mereka ada di prodi
kependidikan, tentu arahan bisnis mereka selain business entrepreneur,
juga akan menjadi academic entrepreneur. Namun jika mereka ada di prodi
non-kependidikan, maka akan bisa menjadi government entrepreneur,
sosial entrepreneur dan business entrepreneur. Yang jelas bahwa
mahasiswa selalu menerapkan tiga unsur dalam proses kegiatannya, yaitu
inovatif, kreatif dan integrative sebagai ciri khas skill seorang entrepreneur.
Sehingga tujuan akhir yang akan didapatkan mahasiswa adalah jika mereka
menjadi seorang academic entrepreneur dalam bidang pengajar/guru,
maka dia akan menjadi guru/pengajar yang entrepreneur. Kalau dia menjadi
ekonom, dia akan menjadi ekonom yang entrepreneur. Kalau dia menjadi
teknisi, dia akan menjadi teknisi yang entrepreneur, jika dia menjadi
karyawan, maka dia akan menjadi karyawan yang entrepreneur selagi dia
selalu menunjukkan nilai inovatif, kreatif dan integrative.
Pemberian mata kuliah kewirausahaan di UNP sebagian besar
dilakukan oleh tenaga pendidik sekaligus praktisi usaha. Hal itu
sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arif Maulana bahwa pengajar mata
kuliah kewirausahaan di UNP sebagian besar merupakan seorang praktisi
usaha juga628. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rani Sovia selaku
Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan UNP. Ibu Rani Sovia menyampaikan
bahwa pengajar yang juga praktisi usaha akan lebih mudah dalam
mengajarkan mata kuliah kewirausahaan ini. Ibu Rani Sovia memiliki
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beberapa cara dalam mengajarkan mata kuliah kewirausahaan berbekal
pengalamannya juga menjadi pembina UK HIPMI PT UNP selama dua
tahun yaitu beliau masih menerapkan sistem diskusi, awalnya beliau
menerapkan video motivasi kesuksesan entrepreneur, setelah itu diadakan
diskusi sesuai dengan tema di silabus. Untuk beberapa minggu, mahasiswa
diberikan teori tentang kewirausahaan, dan selebihnya mahasiswa diminta
mengobservasi wirausaha sekitar kampus yang sukses, pokoknya mereka
bisa pilih siapa yang mau dijadikan tempat observasi. Nanti mereka
sampaikan di kelas dan dilakukan tanya jawab dengan teman sekelasnya.
Mahasiswa

diminta

mewawancarai

pengusaha-pengusaha

sukses

tersebut. Selanjutnya baru masuk ke tema sesuai silabus629.
Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rani Sovia, agaknya
memiliki

kemiripan

dengan

proses

pelaksanaan

pembelajaran

kewirausahaan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Abdul Razak di mana selain
sebagai staf pendidik UNP, beliau juga seorang wirausahawan karena
sudah memiliki usaha dan produk buatan sendiri berupa produk herbal yaitu
minyak urut, minyak untuk luka bakar, masuk angin dan perut kembung.
Selain itu juga produk pupuk organic (Liquid dan non-liquid). Organiknya
diambil dari sisa limbah sampah organik yang ditambahkan bakteri. Dalam
pemberian perkuliahan kewirausahaan, Dr. Abdul Razak yang juga punya
rumah tahfidz ini lebih mengarahkan mahasiswa ke usaha yang sedang ia
kembangkan sendiri. Dr. Abdul Razak menyampaikan bahwa “mereka saya
jadikan pegawai dalam perusahaan saya itu, lalu mereka saya arahkan
mulai dari awal produksi sampai kepada tahap pemasaran”. Beliau memulai
perkuliahan dengan teori pengantar kewirausahaan lalu mahasiswa diajak
secara langsung praktik ke perusahaan yang beliau pimpin. Adapun trik
beliau dalam mengampu MK Kewirausahaan ini adalah melakuan semua
karena niat ibadah karena Allah. Beliau selalu menekankan rasa ikhlas
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dalam bekerja. Selain itu juga berkaitan dengan keinginan dari dalam diri
untuk saling berbagi dengan sesama yang membutuhkan630.
Adapun muatan secara umum dari mata kuliah kewirausahaan UNP
sebagai mata kuliah wajib universitas adalah berisi tentang pengetahuan,
sikap dan keterampilan berlandaskan kepada pemikiran yang kreatif dan
inovatif mengenai prinsip dasar kewirausahaan, model pengembangan
kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam kewirausahaan,
analisis peluang, studi kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan
usaha (pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, legalitas usaha,
teknologi dan informasi631. Kurikulum Mata Kuliah Kewirausahaan disusun
oleh UPT PKK UNP dengan melibatkan pakar-pakar pendidikan
kewirausahaan dan memperhatikan masukan dari para pelaku usaha.
Kurikulum kewirausahaan dirumuskan secara sungguh-sungguh dengan
sistem/metode pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan. Dimulai dari
pembuatan silabus, Satuan Acara Pengajaran (SAP) slide presentasi,
modul teori, modul praktikum, pembuatan buku panduan dll. Rumusan ini
dikerjakan oleh sebuah tim yang cukup pakar dan berpengalaman
diberbagai keilmuan yang juga mengikutsertakan para pelaku usaha.
Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan ini adalah
“Mahasiswa

mampu

kewirasusahaan,

memahami

manajemen

dan

mengaplikasikan

kewirausahaan

dan

teori

pengalaman

berwirausaha serta tumbuhnya motivasi berwirausaha sehingga memiliki
semngat berwirausaha. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan mata
kuliah kewirausahaan UNP adalah untuk:
(1)

Menginternalisasi nilai dan sikap kewirausahaan, seperti kemandirian,
kreativitas,

keterampilan

mengambil

keputusan,

keterampilan

menangkap dan memanfaatkan peluang usaha
(2)

Memahami prinsip dasar kewirausahaan, model pengembangan
kewirausahaan,

630
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etika

bisnis
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kewirasuahaan, analisis peluang usaha, studi kelayakan usaha dan
manajemen pengelolaan usaha
(3)

Memiliki kesiapan diri menjadi seorang wirausaha terutama pada
bidang yang ditekuni dan mampu bekerja baik secara individual
maupun tim

(4)

Mampu

mendesiminasikan

karakteristik kewirausahaan

secara

meluas melalui jalur pendidikan formal, informal dan non-formal632.
Adapun bahan kajian yang menjadi materi dalam perkuliahan
kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib universitas dengan jumlah sks 3
sks adalah sebagai berikut: Isu-isu terkait kewirausahaan, Contoh-contoh
wirausahawan

yang

berhasil,

Motivasi

kewirausahaan,

Konsep

kewirausahaan, Definisi kewirausahaan, Syarat-syarat wirausaha, Sifatsifat wirausahawan dengan cara observasi mengenai pengalaman
wirausaha sukses dan gagal, Model-model usaha, Hukum dan etika bisnis,
Menganalisis lingkungan usaha, Menganalisis peluang usaha, Menentukan
ide dan gagasan usaha, Menganalisis jenis usaha produk dan jasa,
Sistematika business plan, Profil bisnis, Market share, Strategi Teknologi
dan Informasi, Produksi barang dan jasa, Pemasaran, Analisis persaingan
dan resiko, Aspek keuangan, Teknik presentasi business plan, Presentasi
business plan, Revisi dan penyempurnaan business plan, Praktik
wirausaha, Membuat laporan praktik kewirausahaan, Presentasi laporan
praktik

kewirausahaan,

Refleksi

dan

review

praktik

bisnis

dan

Penyempurnaan dan pengembangan rencana bisnis633.
Kesimpulan temuan hasil penelitian secara keseluruhan terkait
kurikulum entrepreneurship UNP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

632
633
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Tabel 4.10: Kategorisasi Kurikulum Entrepreneurship
Universitas Negeri Padang
Kategori/Indikator
Hasil Temuan
Kurikulum
Entrepreneurship

1. Tenaga pengajar mata kuliah kewirausahaan
UNP selain berprofesi sebagai dosen, sebagian
besar juga merupakan praktisi usaha
2. Muatan

standar

isi

berkaitan

dengan

pengembangan skill inovatif, kreatif dan integratif
serta mau mengambil resiko
3. Merupakan mata kuliah wajib universitas 3 sks
4. Merupakan mata kuliah wajib fakultas sesuai
dengan kajian ilmu masing-masing program
studi
5. Revisi kurikulum Entrepreneurship melibatkan
pihak internal dan eksternal kampus
6. Perkuliahan dilakukan dalam bentuk teori dan
praktik langsung
7. Penekanan inovasi dan kreativitas dalam proses
pembelajaran dalam setiap mata kuliah di
universitas sebagai ciri sikap entrepreneur
8. Dilakukan secara kontinue/berkelanjutan

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa hal-hal yang
menjadi pedoman dalam kurikulum entrepreneurship pada manajemen
entrepreneurship

mahasiswa

UNP

yaitu

bahwa

kurikulum

entrepreneurship: (a) Merupakan mata kuliah wajib universitas, (b)
Merupakan mata kuliah wajib fakultas sesuai dengan kajian ilmu masingmasing program studi, (c) Tenaga pengajar mata kuliah kewirausahaan
selain berprofesi sebagai dosen, sebagian besar juga merupakan praktisi
usaha, (d) Muatan standar isi berkaitan dengan pengembangan skill
inovatif, kreatif dan integritas serta mau mengambil resiko, (e) Revisi
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kurikulum Entrepreneurship melibatkan pihak internal dan eksternal
kampus, (f) Perkuliahan dilakukan dalam bentuk teori dan praktik langsung,
(g) Penekanan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran dalam
setiap mata kuliah di universitas sebagai ciri sikap entrepreneur dan (h)
Dilakukan secara kontinue/berkelanjutan.
2)

Inkubator Bisnis

a.

Inkubator Bisnis Tingkat Universitas
Posisi Sumatera Barat sebagai sebuah provinsi yang sangat potensial

dengan pariwisata dan kuliner sehingga menjadi daerah kawasan
bisnis/niaga berdampak kepada prioritas pengelolaan asset UNP yang ada
di tanah bekas STO yang selama ini dikelola oleh YPKMI melalui STIH dan
STISIP di daerah Pondok, Padang untuk dibuat sebuah Gedung
Laboratorium

Entrepreneurship

UNP.

Hal

ini

sebagaimana

yang

diungkapkan oleh Dr. Marwan selaku Koordinator Kewirausahaan UPT PKK
UNP seperti kutipan langsung di bawah ini:
“Jadi itu dari sisi legalitas, negara sudah menyerahkan kepemilikan itu ke
UNP. Bapak Rektor lihat dari sisi tempat, daerah pondok, daerah kawasan
muara kan merupakan daerah kawasan bisnis, sehingga Bapak Rektor ingin
menjadikan daerah atau asset UNP di sana menjadi pusat pengembangan
kewirausahaan. Jadi akan dibuat labor entrepreneurship dan mahasiswa
akan mempromosikan produk hasil karyanya di sana. Karena memang
kawasan pondok merupakan kawasan niaga dan dekat dengan kawasan
wisata. Ini baru semacam program awal dari pengelolaan asset yang ada di
sana634”.

Pernyataan dari Dr. Marwan di atas, juga sesuai dengan data
dokumentasi yang peneliti berhasil rangkum dalam penelusuran terhadap
lokasi akan dibuatnya Gedung Laboratorium Entrepreneurship UNP bagi
seluruh mahasiswa UNP yang melaksanakan praktik kewirausahaan, yang
membutuhkan pendampingan (Coaching) bisnis bahkan mengantarkan
mahasiswa UNP menuju ke tahap akselerasi sebagai langkah terakhir
dalam sebuah konsep inkubator bisnis perguruan tinggi seperti di bawah
ini635.
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Gambar

Di

4.23:

lokasi

entrepreneurship

Lokasi Tempat akan
Entreprenurship UNP

inilah
UNP

nantinya
sebagai

akan

Dibuatnya

dibuat

inkubator

Gedung

gedung

bisnis

Laboratorium

laboratorium

mahasiswa

yang

merupakan sarana utama dalam keberhasilan pencapaian sasaran
strategis UNP, yaitu meningkatkan jumlah wirausahawan dari kalangan
mahasiswa selain dari program-program yang sudah dibuat sebelumnya
oleh pimpinan UNP. Berdasarkan penyampaian Dr. Leo Aldiano sebagai
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pakar entrepreneurship ITB pada Fakultas School of Business Manajemen
pada workshop pengembangan kewirausahaan yang peneliti ikuti sekaligus
peneliti observasi, ternyata program berupa pemberian mata kuliah umum
kewirausahaan di sebuah perguruan tinggi seperti UNP baru bersifat trigger
inisiasi, yaitu hanya sekedar pemunculan semangat dan motivasi. Dan oleh
universitas, semangat berwirausaha yang sudah dimiliki oleh mahasiswa ini
harus difasilitasi dengan melakukan aksi pada sebuah sarana penunjang
utama guna pembinaan intensif terhadap usaha-usaha mahasiswa yaitu
berupa

labor

inkubator

bisnis636.

Tentu

saja

dengan

banyaknya

bermunculan mahasiswa yang memiliki usaha sendiri, akan segera
merubah mindset mahasiswa UNP yang 80 % nya masih ingin menjadi job
seeker di zaman yang sulit untuk diprediksi ini.
Data di atas sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh UPT PKK
UNP kepada mahasiswa baru (Maba) dan calon lulusan UNP seperti yang
disampaikan oleh Ibu Yun:
“Pentingnya pengembangan kewirausahaan di UNP ini dilatarbelakangi oleh
beberapa fenomena yang kita lihat dan kita saksikan dan kita rasakan saat
ini. Karena bagaimanapun ini hal yang sudah tidak asing lagi dan umum kita
lihat dan kita dengarkan bagi para mahasiswa sendiri itu apabila kita tanya
dari informasi yang kita kumpulkan dan penelitian yang dilakukan, mahasiswa
apabila menginjakkan kaki di perguruan tinggi, terutamanya mereka berpikir
itu adalah untuk mencari kerja. Bukan berpikir untuk bagaimana menciptakan
lapangan kerja, atau membuat pekerjaan sendiri walaupun tidak mampu
untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Kami selalu setiap tahun
melakukan survey baik kepada mahasiswa baru yang masuk ke UNP,
maupun mahasiswa atau calon lulusan pada saat akan wisuda. Dan sampai
saat ini, rata-rata di atas 80 %, mahasiswa ataupun calon lulusan masih
berpikiran untuk mencari kerja. Dan itu juga tidak berbeda dengan perguruan
tinggi lain pada umumnya, nah seperti itu. Padahal kita lihat sekarang
bagaimana kondisi dunia kerja saat ini semakin hari lapangan pekerjaan itu
bukannya semakin banyak, bahkan semakin berkurang yang tersedia, baik
yang disediakan oleh pemerintah sendiri, ataupun BUMN ataupun
perusahaan. Oleh sebab itu, solusinya itu tidak lain tidak bukan adalah
berwirausaha”637. Namun saat ini di UNP peningkatan jumlah mahasiswa
yang berwirausaha sangat tinggi, walaupun di lulusan kurang terpantau, dan
tentu harapannya adalah mahasiswa yang mendapatkan supporting dana di
waktu kuliah, dapat terus meneruskan usahanya itu setelah mereka tamat.
Baik dari PMW, KBMI. Anak-anak sekarang banyak yang usahanya itu jalan,

636
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walaupun belum sukses ya. Sekitar 10 % dari jumlah total mahasiswa UNP
sudah punya dan menjalankan usaha sendiri 638”.

Keseriusan UNP untuk mengembangkan kewirausahaan mahasiswa,
juga tergambar dari pernyataan Rektor UNP di banyak kesempatan seperti
yang disampaikan oleh Dr. Marwan selaku Koordinator Kewirausahaan
UPT PKK UNP bahwa:
“Rektor sudah bertekad itu, kalau suatu waktu memang dana PMW dan
program-program kewirausahaan sejenis untuk mahasiswa UNP yang
dianggarkan oleh pusat dananya dari BOPTN itu dihentikan, maka kita (UNP)
akan ambilkan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau uang yang
kita hasilkan di UNP. Dan Bapak Rektor di banyak kesempatan
menyampaikan seperti itu”639.

Pernyataan Rektor UNP di atas yang peneliti kutip dari hasil wawancara
dengan Bapak Dr. Marwan, agaknya bukanlah sebuah penyampaian yang
biasa-biasa saja. Dipastikan ada suatu misi tertentu yang ingin dicapai dan
dituju oleh UNP saat ini. Setelah dikulik lebih dalam lagi, akhirnya peneliti
mendapatkan sebuah informasi bahwa alasan lain dibalik gencarnya
pengembangan kewirausahaan di UNP yaitu berkenaan dengan keinginan
UNP untuk menjadi sebuah perguruan tinggi dengan Pengelolaan
Keuangan (PK) Berbadan Hukum (PTN-BH). Hal itu sebagaimana secara
lebih jelas disampaikan oleh Dr. Marwan dalam hasil wawancara berikut ini:
“Sekarang UNP adalah PTN dengan PK-BLU. Bedanya BLU dengan Satker
adalah disamping adanya alokasi dana dari Pusat, UNP juga diberikan
tanggung jawab untuk mencari sumber-sumber pemasukan sendiri. Setelah
BLU, nanti akan menjadi PTN-BH. Di PTN-BH, maka kampus tersebut harus
benar-benar cari uang sendiri, pakai sendiri, kelola sendiri, sehingga untuk
menjadi PTN-BH, maka disamping UNP menjadi world class university, juga
harus mengarah ke entrepreneurial university, yaitu universitas yang
mengembangkan spirit kewirausahaan lalu aplikasinya ke pengembanganpengembangan usaha yang menjadi sumber-sumber pendapatan di level
universitas, fakultas, sampai ke dosen dan mahasiswa640”.

Keinginan UNP untuk menjadi PTN-BH pada tahun 2021 dari PK-BLU
saat ini, sepertinya menjadi perhatian semua civitas akademika UNP. Hal
ini dibuktikan dari beberapa fakta yang peneliti berhasil kumpulkan baik dari
638
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wawancara maupun dengan dokumentasi. Prof. Ganefri menyampaikan
bahwa jika UNP benar-benar ingin menuju entrepreneurial based university,
maka dari sisi otonomi keuangan harus menjadi PTN-BH. Tujuannya adalah
supaya UNP mendapatkan otonomi yang lebih luas dalam mengelola
keuangan dalam membangun usaha dan lain-lain termasuk dalam
pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP. Inilah alasan utama
mengapa

UNP

saat

ini

sangat

mengutamakan

pengembangan

entrepreneurship mahasiswa dan entrepreneurship institusinya supaya bisa
menjadi PTN-BH641.
b.

Inkubator Bisnis Tingkat Fakultas
Salah satu sarana yang mesti dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi

yang ingin mengembangkan kewirausahaan mahasiswanya adalah
Gedung Laboratorium Entrepreneurship atau incubator bisnis. Inkubator
bisnis adalah sebuah bangunan fisik (gedung) yang diperuntukkan untuk
mendukung bisnis berkualifikasi melalui mentoring, pelatihan, jejaring
profesi dan bantuan mencarikan pendanaan sampai mereka lulus dan
dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang bersaing642. Sementara
dalam Peraturan

Presiden

RI

Nomor

27 Tahun

2013 tentang

Pengembangan Inkubator Wirausaha, dikatakan bahwa incubator bisnis
adalah suatu

lembaga

intermediasi yang melakukan proses inkubasi

terhadap peserta inkubasi (tenant, klien inkubator, atau inkubati) dan
memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta
inkubasi.

Sedangkan

inkubasi

adalah

suatu

proses

pembinaan,

pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator
Wirausaha kepada peserta inkubasi. Kegiatan usaha tenant dapat
dilakukan di dalam gedung incubator sebagai tenant inwall dengan
menyewa ruangan yang disediakan inkubator. Jika tenant melakukan

641

Ww.1.1/R.UNP/01.07.19
Rokhani Hasbullah dkk, Peran Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi dalam Peningkatan
Kinerja Usaha UKM Pangan dalam Jurnal Ilmu Pertanian (JIPI), Vol. 20, No. 1, April 2015,
hlm. 59-60.
642

342

kegiatan usahanya di luar inkubator maka disebut sebagai tenant outwall 643.
Kevin Wachira, et.al mengemukakan bahwa dengan incubator bisnis di
sebuah perguruan tinggi dapat menghubungkan bakat, teknologi, modal
dan pengetahuan untuk meningkatkan bakat kewirausahaan, mempercepat
pengembangan perusahaan berbasis teknologi baru, dan mempercepat
komersialisasi teknologi di perguruan tinggi tersebut. Sebagaimana
dibuktikan Kevin dalam penelitiannya bahwa inkubator bisnis berbasis
universitas memiliki peran positif yang signifikan untuk dimainkan dalam
pertumbuhan kewirausahaan644. Dorcas Njoki juga menambahkan bahwa
infrastruktur fisik seperti inkubator bisnis memiliki pengaruh besar pada
kinerja usaha bisnis. Terdapat korelasi positif antara infrastruktur fisik dan
kinerja usaha bisnis, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyediaan
infrastruktur fisik seperti incubator bisnis untuk memulai bisnis dapat
mendukung kinerja bisnis tersebut645. Dalam studi lebih lanjut, Al-Mubaraki
dan Busler menyimpulkan bahwa keberhasilan inkubasi untuk mahasiswa
bergantung pada (1) tujuan yang jelas, (2) lokasi inkubator, (3) akses untuk
layanan, (4) penciptaan lapangan kerja dan (5) strategi pembangunan
ekonomi646.
Kesadaran

UNP

akan

pentingnya

inkubator

bisnis

dalam

mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP, sudah terlihat dari
dibangunnya sebuah gedung laboratorium entrepreneurship yang berlokasi
di belakang Olo Kota Padang yang berdekatan dengan kawasan Muara
sebagai kawasan wisata para turis. Ini sebagaimana yang peneliti observasi

643
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644 Kevin Wachira, et.al., Incubate Selection Criteria and its Role on Entrepreneurship
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Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 7, No. 1, Thaun 2017,
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645 Dorcas Njoki Mungai and Agnes Njeru, Effect of Business Incubator Services on
Performance of Business Ventures at Nairobi Incubation Lab, Kenya, in International
Journal of Science and Research (IJSR), Vol. 5, No. 5, May 2016, p. 1504
646 Hanadi Mubarak Al-Mubaraki and Michael Busler, The Importance of Business
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pada tanggal 1 Juli 2019647. Selain itu, Fakultas Ekonomi UNP juga sudah
memiliki sebuah Laboratorium Inkubator Bisnis (Inkubi) yang berlokasi di
gedung FE Lantai I. Dari hasil observasi peneliti, terlihat bahwa inkubi FE
UNP sudah beroperasi sejak tahun 2016 dengan kelengkapan sarana
pembinaan berupa ruang konsultasi dan showroom tempat meletakkan
barang konsinyasi hasil produk mahasiswa648 yang dibuktikan juga dengan
dokumentasi seperti gambar di bawah ini649:

Gambar 4.24: Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi UNP

Gambar 4.25: Ruangan Khusus Konsultasi Bisnis Mahasiswa dengan Dosen
Konsultan

647
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Gambar 4.26: Ruangan Khusus Konsultasi Bisnis Mahasiswa FE UNP

Secara lebih rinci, gambaran inkubator bisnis di UNP tingkat fakultas
yang dalam hal ini adalah Fakultas Ekonomi, seperti gambaran berikut650:
(a)

Visi
Menjadi pusat inkubasi bisnis di kalangan masyarakat kampus dan
umumnya di Sumatera Barat dalam menghasilkan wirausahawan
pada tahun 2023

(b)

Misi
(1)

Menyelenggarakan program inkubasi bisnis bagi mahasiswa dan
umum pihak eksternal kampus

(2)

Menyelenggarakan

kerjasama

dengan

pihak

organisasi

pengusaha dalam menginspirasi, memotivasi dan membimbing
mahasiswa dan umum dalam memulai dan mengembangkan
usaha
(3)

Meningkatkan wirausaha muda melalui gerakan 1000 wirausaha
muda di lingkungan kampus dan masyarakat umum

650
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(c)

Tujuan
(1)

Meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium inkubator bisnis
dalam pembinaan dan pendampingan UKM-Kewirausahaan
baru (UKM Tenant) untuk menghasilkan UKM Tenant yang
inovatif dan professional

(2)

Memberikan bantuan teknik dan konsultasi manajemen bisnis
(keuangan, pemasaran, akuntansi dan manajemen umum)
dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan
manajerial

dan

kewirausahaan

para

pemakai

jasa/klien

laboratorium inkubator bisnis
(3)

Melaksanakan pelayanan konsultasi yang berkesinambungan
kepada usaha kecil dan usaha baru para klien Inkubi UNP sesuai
dengan tahap perkembangan masalah yang dihadapi oleh
pengusaha kecil/UKM sentra yang bersangkutan

(4)

Menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam
pengembangan wirausaha melalui Inkubi UNP.

(d)

Sasaran
(1)

Mahasiswa yang lolos Program Mahasiswa Wirausaha (PMW),
PKM-Kewirausahaan dan program sejenis

(2)

Mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah kewirausahaan
tingkat universitas

(3)

Mahasiswa yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi

(4)

Mahasiswa yang memiliki ide atau gagasan usaha berskala
kecil/menengah

(5)

Mahasiswa yang mempunyai atau merencanakan usaha
berskala kecil/menengah

(e)

Kegiatan
(1)

Pra-inkubasi
Kegiatan pra-inkubasi merupakan kegiatan persiapan inkubasi,
yaitu:
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a)) Workshop bagi pengelola inkubi dan pendamping UKM
Tenant
b)) Workshop penyusunan kurikulum dan modul bimtek
c)) Rekruitmen tenant
(2)

Inkubasi
Proses inkubasi dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan
Teknis (Bimtek) yaitu Bimtek I, II dan III
a)) Bimtek I
-

Gelar Produk

-

AMT

-

Strategi pemasaran

-

E-Marketing

-

Manajemen keuangan

-

success story

-

kunjungan ke UKM sukses

-

Business plan

b)) Bimtek II
-

Gelar produk

-

AMT

-

Jenis-jenis bahan kemasan

-

Branding/merk dan cara pendaftarannya

-

Labelling

-

Akses pasar dan pemasaran

-

Link permodalan

-

Succes story

-

Business plan

-

Kunjungan ke pasar modern

c)) Bimtek III
-

Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM

-

Akuntansi UMKM

-

Legalitas sertipikat halal
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(3)

-

Pangan industri rumah tangga

-

Analisis SWOT

-

Penyusunan profil usaha di web

-

Kunjungan ke UKM sukses

-

Tindak lanjut kunjungan ke UKM

Pasca Inkubasi
a))

Melaksanakan

pendampingan

berkelanjutan

berupa

coaching bisnis dan kunjungan lapangan ke UKM Tenant
b)) Monitoring dan evaluasi ketercapaian target yang telah
ditentukan UKM Tenant
Proses pemakaian laboratorium inkubator bisnis ini sebagaimana
yang dinyatakan oleh Ibu Efni Cerya selaku Ketua Laboratorium Inkubator
Bisnis FE UNP, adalah mahasiswa dari MK Kewirausahaan, direkrut
dengan membuka open recruitment baik menggunakan online document
yang mana mereka bisa mendaftar sebagai peserta dan sebagai pengelola.
Kemudian dilakukan pemetaaan, di sini ditawarkan program Bimtek I, II dan
III. Di sini secara konsepnya memang inkubi membuatkan di Bimtek I, II dan
III nya, namun yang dibutuhkan dan dilakukan adalah need assesstment
evaluationnya. Jadi inkubi mengukur kebutuhan mereka ada di mana, jadi
ada yang udah existing tenan kita dan ada yang startup. Jadi untuk yang
startup, mereka itu sudah ada di tataran mana, dan mereka itu
permasalahannya di mana karena Labor incubi kan lebih kepada untuk
sebagai lembaga yang menyediakan jasa konsultasi pengembangan usaha
supaya usahanya itu bisa establish. Jadi peranannya, dari MK
kewirausahaan, mereka mahasiswa kan diwajibkan memiliki usaha, nanti
dari mereka selesai MK Kewirausahaan, kemudian mereka itu pentolannya
dari

dosen-dosen

yang

mengampu

MK

Kewiraushaaan

nanti

direkomendasikan masuk incubi. Jadi incubi ini lebih kepada labor tempat
mereka melanjutkan MK Kewirausahaan651.

651
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Incubi UNP ini diperuntukkan kepada mahasiswa yang dapat
rekomendasi dari dosen pengampu MK Kewirausahaan untuk melanjutkan
usahanya. Namun bagi mahasiswa pemenang PKM-K, PMW serta
program-program sejenis diwajibkan untuk masuk ke inkubi UNP ini. Selain
itu inkubi ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa UNP yang berniat
berwirausaha dan kepada mahasiswa yang sudah memiliki usaha atau mau
membuka usaha. Inkubi UNP ini juga salah satu Qey Performance Indeks
(QPI) dekan, jadi dekan memiliki indicator kinerjanya, salah satunya adalah
dalam satu tahun ada 50 orang wirausahawan mahasiswa. Sehingga inkubi
ini merupakan salah satu strategi guna mencapai QPI nya rektor.
Mahasiswa yang sudah direkrut kedalam inkubi, akan dijadikan pengelola
inkubi dalam 4 bidang, yaitu: administrasi keuangan, divisi pengembangan
SDM (untuk Bimtek I, II, III yang lebih kepada reguler), Divisi layanan
inkubasi (lebih kepada daily konsultasi) dan divisi kerjasama dan Public
Relation. Selain melantik mahasiswa yang tergabung dalam inkubi menjadi
pengelola, inkubi UNP ini juga dilengkapi dengan kehadiran dosen
konsultan yang berjumlah Sembilan orang yang dipilih melalui pemilihan
oleh pemilihan dari dekan berdasarkan diskusi dengan semua pengelola
laboratorium inkubi, lalu baru diputuskan, dan kebanyakan dosennya itu
adalah reviewer (70 %) PMW. Dari hasil observasi peneliti terhadap inkubi
UNP, inkubi juga dijadikan sebagai wadah bagi mahasiswa meletakkan
produk-produk hasil karya mahasiswa sebagai barang konsinyasi (barang
titipan), jadi mahasiswa yang punya barang hasil usaha mereka, bisa
menitipkan barangnya tersebut untuk dibantu untuk dijualkan atau hanya
sebagai showroom produk mahasiswa652.
c.

Inkubator Bisnis Tingkat Unit Kegiatan Mahasiswa
Inkubator bisnis tingkat mahasiswa yang dimiliki oleh UNP terdapat

pada salah satu UKM yang bergerak di bidang kewirausahaan, yaitu UKM
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UKPKK). Bagi UKPKK, kegiatan

652
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inkubator bisnis yang dilaksanakan diberi nama dengan Inkubator Bisnis
Mahasiswa UPKK UNP (IMUN Plus). IMUN Plus ini dilatarbelakangi oleh
masih sedikit/kecilnya mahasiswa yang tetap melanjutkan usahanya karena
mengalami kendala ketika usahanya baru berjalan. Motivasi awal
mahasiswa dalam melaksanakan wirausaha adalah dikarenakan ingin
mendapatkan pendanaan dan belajar berwirausaha namun sistem
pembinaan dan pendampingan wirausaha mahasiswa juga belum
terlaksana dengan baik. Mahasiswa butuh pembinaan berwirausaha secara
berkelanjutan dan dipertemukan dengan pelaku usaha yang sudah
berpengalaman dalam menjalankan usaha.
IMUN Plus merupakan suatu program dengan misi menghasilkan
mahasiswa berwirausaha yang mandiri berbasis IPTEKS, melalui program
yang terintegrasi dengan melibatkan para dosen pengelola Inkubator,
Narasumber, Perusahaan dan Institusi kewirausahaan di luar kampus.
Kegiatan-kegiatan Inkubator Bisnis Mahasiswa antara lain: pengembangan
jiwa wirausaha, pelatihan manajemen dan skills usaha bagi tenant,
konsultasi bisnis, peninjauan di perusahaan yang sudah mapan serta
memfasilitasi tenant dalam berwirausaha untuk menghasilkan wirausaha
baru. Adapun tema dari IMUN Plus 2019 adalah “Build the Spirit of
Entrepreneur653”. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami pentingnya
Proposal Business Plan untuk memulai usaha dan meningkatkan motivasi
untuk ikut serta dalam setiap rangkaian kegiatan kompetisi kewirausahaan
baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun pihak lainnya. Sasaran yang
ingin dicapai adalah seluruh anggota UPKK UNP untuk dapat memahami
bagaimana Proposal Business Plan.
Gambaran umum kegiatan ini adalah kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman tentang pentingnya proposal Business Plan
dalam memulai kegiatan wirausaha serta memberikan motivasi untuk ikut
berkompetisi secara penuh terhadap seluruh kegiatan kewirausahaan

653
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mahasiswa yang diadakan oleh pemerintah ataupun Perguruan Tinggi
diseruluh Indonesia. Kegiatan ini dimulai dari pembukaan dan peresmian
yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 yang dibuka dan
diresmikan oleh Ketua Ikatan Alumni UPKK UNP. Kegiatan selanjutnya
yaitu mentoring yang dilaksanakan selama 4 (empat) kali pertemuan dan
presentasi dilaksanakan selama 1 (satu) kali pertemuan654.
Pelaksanaan riil di lapangannya adalah ada tiga jenis kategori yaitu
pra inkubasi, inkubasi dan akselerasi, selama ini baru hanya sampai prainkubasi. di mana pra-inkubasi sendiri adalah UPKK mengajarkan
anggotanya dari mereka yang belum punya ide bisnis sampai mereka
punya proposal bisnis, di pra inkubasi ini dilaksanakan selama 6x
pertemuan, dan outputnya adalah proposal bisnis yang nantinya bisa
dimasukkan kedalam lomba-lomba bisnis plan seperti PMW, PKM-K dan
MEA. Kemudian masuk ke Inkubasi, di inkubasi, teman-teman UPKK yang
proposalnya sudah didanai memiliki bisnis, diinkubasi selama 1 bulan untuk
bisa menjalankan bisnisnya. Pada tahap inkubasi ini, diajarkan bagaimana
mendesain brand, kemasan dan perluasan pasar dan terakhir mengetahui
arus keuangan. Setelah itu masuk pada tahapan akselerasi yaitu temanteman UPKK yang bisnisnya sudah jalan dan stabil dan memiliki minimal
omset 10 juta, diakselarasi dengan harapan bisnisnya itu bisa sampai pada
tingkat eksportir. Untuk tahap inkubasi dan akselerasi belum sepenuhnya
bisa dijalankan karena keterbatasan sumber daya menthor, jelas Edi selaku
Ketua Ikatan Alumni UPKK UNP. Hal itu karena yang memberikan materi
idealnya praktisi bisnis, makanya kami UPKK bergerilya untuk bekerjasama
dengan komunitas yang sudah menjadi praktisi bisnis karena arahan kami
kesana. Namun target tahun ini bisa sampai ke inkubasi. Femil menyatakan
bahwa “kami meneruskan dari pola bang Edi sebagai founder nya”, yaitu
ada sistem gugur. Kalau ada yang tidak ikut di pertemuan 1, maka
pertemuan 2 nya tidak bisa diikuti karena ia sudah tinggal satu materi.

654
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Awalnya kami berikan motivasi kepada seluruh anggota tentang cara
membaca peluang, lalu teman-teman diminta mengumpulkan ide-ide setiap
1 orang 1 ide, lalu kalau ada ide yang sama, maka digabungkan ide tersebut
dengan mengelompokkan orang dengan ide yang sama di 1 kelompok, dan
nanti akan mempertemukan tenant ini dengan investor dan Rektor yang
kami sasar sebagai investor karena rektor sangat suka dengan
kewirausahaan. IMUN memang betul-betul membina pengembangan
kewirausahaan seluruh anggota UPKK, beda dengan yang hanya sekedar
buat-buat proposal saja. Selain itu juga akan mendatangi Wakil Dekan III
FT yang kemarin sempat mengeluh karena mahasiswa tidak ada
memasukkan proposal untuk membuka usaha, akhirnya Femil terpikir untuk
menjadikan WD III itu sebagai investor655. Edi juga menambahkan bahwa
setiap anggota dalam UKPKK ini kita masukkan dalam suatu tahap
incubator, dari mulai pra inkubasi, inkubasi sampai ke tahap akselerasi.
Pada

tahap

pra

inkubasi

ini,

mahasiswa

diberikan

ilmu

tetang

kewirausahaan mengingat yang masuk ke UPKK adalah mahasiswa
semester I dan maksimal semester III. Jadi di UPKK ini, pada tahap
inkubasi, akan kami ajarkan bagaimana melihat masalah di sekitar,
kemudian mengatasi masalah melalui produk sampai ke analisis produk
tersebut. Jadi memang kami ajarkan bagaimana persiapan mereka
memasuki kompetisi business plan656. Kami menjadikan IMUN PLUS ini
sebagai reward bagi anggota UPKK, mereka berbeda kak dengan UKM lain
dan mahasiswa lain di UNP. Makanya kita hanya khususkan untuk anggota
UPKK saja kak657. Di bawah ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan
IMUN Plus di UNP:

655
656
657
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Gambar 4.27: Pelaksanaan IMUN Plus UPKK UNP 2019

Gambar 4.28: Pelaksanaan IMUN Plus UPKK UNP 2019

Kesimpulan temuan hasil penelitian secara keseluruhan terkait
inkubator bisnis yang ada di UNP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.11: Kategorisasi Inkubator Bisnis di Universitas Negeri
Padang
Kategori/Indikator
Hasil Temuan
Inkubator Bisnis

1. Bernama Laboratorium Entrepreneurship UNP

Tingkat Universitas

2. Ditempatkan

pada

pusat

daerah

kawasan

bisnis.niaga kota Padang
3. Merupakan
produk

tempat

hasil

untuk:

karya

mempromosikan

mahasiswa

UNP,
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melaksanakan praktikum kewirausahaan dan
pendampingan (coaching) bisnis mahasiswa
4. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan jumlah
wirausahawan dari kalangan mahasiswa UNP
5. Didasari atas keinginan UNP menjadi PTN-BH
Inkubator Bisnis

1. Merupakan tempat untuk: konsultasi bisnis

Tingkat Fakultas

bagi mahasiswa dan showroom barang
konsinyasi dari mahasiswa
2. Tujuannya adalah untuk menjadi pusat
inkukbator di kalangan masyarakat kampus
dan umumnya di Sumatera Barat dalam
menghasilkan wirausahawan
3. Sasarannya adalah: Mahasiswa yang lolos
PMW, PKM dan program sejenis, mahasiswa
yang telah mengambil mata kuliah
kewirausahaan, mahasiswa yang memiliki
ide/gagasan usaha berskala kecil/menengah
dan mahasiswa yang
mempunyai/merencanakan usaha berskala
kecil/menengah.
4. Kegiatannya berupa: Pra inkubasi, inkubasi
dan pasca inkubasi
5. Didasari atas adanya QPI Dekan yang
merupakan turunan dari QPI nya Rektor
6. Memiliki empat divisi, yaitu: administrasi
keuangan, pengembangan SDM, layanan
inkubasi dan divisi kerjasama dan public
relation
7. Terdiri atas unsur pengelola dan dosen
kunsultan
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Inkubator

Bisnis 1. Dilatarbelakangi oleh masih sedikit/kecilnya

Tingkat Mahasiswa

mahasiswa yang tetap melanjutkan usahanya
karena mengalami kendala ketika usahanya
baru berjalan
2. Merupakan suatu program dengan misi
menghasilkan mahasiswa berwirausaha yang
mandiri berbasis IPTEKS, melalui program yang
terintegrasi dengan melibatkan para dosen
pengelola Inkubator, Narasumber, Perusahaan
dan Institusi kewirausahaan di luar kampus
3. Kegiatan-kegiatan Inkubator Bisnis Mahasiswa
antara lain: pengembangan jiwa wirausaha,
pelatihan manajemen dan skills usaha bagi
tenant, konsultasi bisnis, peninjauan di
perusahaan yang sudah mapan serta
memfasilitasi tenant dalam berwirausaha untuk
menghasilkan wirausaha baru
4. Jenis kegiatan di dalamnya yaitu terdiri atas tiga
jenis kategori yaitu pra inkubasi, inkubasi dan
akselerasi.

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa UNP sebagai
kampus

yang

mengarah

pada

pengembangan

entrepreneurship

mahasiswa, memiliki tiga jenis inkubator bisnis, yaitu mulai dari tingkat
universitas dengan nama Laboratorium entrepreneurship UNP, fakultas
dengan nama Inkubator Bisnis dan mahasiswa dengan nama IMUN Plus.
Secara umum, ketiga inkubator bisnis ini memiliki tujuan yang sama yaitu
sebagai

tempat

kewirausahaan

untuk
dan

mahasiswa

pendampingan

UNP

melaksanakan

(coaching)

bisnis

praktikum
mahasiswa,

memvalidasi bisnis mahasiswa, menguji kebaikan produk, membantu
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menguruskan paten produk mahasiswa, yang pada akhirnya akan
meningkatkan jumlah wirausahawan dari kalangan mahasiswa UNP.
3)

Magang di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI)

yang

ditetapkan

oleh

Direktorat

Jenderal

Pembelajaran

dan

Kemahasiswaan Kemenristekdikti sebagai hasil revitalisasi Program
Mahasiswa Wirausaha, disebutkan bahwa magang mahasiswa di UMKM
merupakan salah satu dari empat program yang dikembangkan. Program
magang ini di dalam PKMI dinamakan dengan Program Belajar Bekerja
Terpadu (PBBT). Namun, program PBBT ini tidak dapat dijalankan oleh
UNP semenjak tahun 2017, hal itu dikarenakan UNP tidak memenuhi
persyaratan

untuk

mengikuti

program

PBBT

tersebut.

Adapun

persyaratannya yaitu perguruan tinggi pelaksana PBBT harus merupakan
PT non-BLU dan Non-PTNBH serta dikhususkan untuk perguruan tinggi
swasta.
Namun walaupun begitu, sebelum ditetapkannya PKMI ini pada tahun
2017, UNP sempat menjalankan program ini semenjak tahun 2009 yaitu
disaat PMW pertama kali dilaksanakan di UNP. Adapun bentuk
pelaksanaan magang yang dilakukan UNP saat itu berdasarkan hasil
wawancara peneliti dengan Ibu Lediyana sebagai staf Biro Kemahasiswaan
sekaligus pengelola PMW UNP, menyampaikan bahwa program magang
wajib dilakukan mahasiswa sebelum mahasiswa diberikan bantuan modal
kerja. Adapun prosedurnya adalah Biro kemahasiswaan memberikan
sosialisasi PMW terlebih dahulu ke mahasiswa UNP, lalu mahasiswa
membuat proposal business plan. Proposal business plan tersebut dinilai
oleh tim penilai/juri/reviewer PMW, setelah ditentukan siapa saja yang
menerima bantuan PMW, mereka diminta pergi ke UMKM yang sesuai
dengan bidang usaha/ usulan proposal mereka terlebih dahulu guna belajar
langsung terkait hal-hal dalam membuka dan menjalankan usaha. Di sini,
mahasiswa diberikan kebebasan dalam memilih UMKM yang ingin
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dikunjungi, asalkan sesuai dengan bidang kewirausahaan yang mereka
buat dan jalankan. Setelah itu baru diberikan dana modal kerja658.
Bahkan saat ini, sebagian besar mahasiswa penerima modal kerja
PMW dari kampus UNP menjadikan usaha para seniornya sebagai tempat
melakukan kegiatan magang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Femil
Anggia Putra selaku Ketua Umum UKPKK yang memiliki usaha CV. Karya
Muda yang bergerak di bidang furniture sudah dua tahun berturut-turut
menerima mahasiswa UNP untuk melakukan magang di CV nya tersebut.
Di sana mereka menggali ilmu memulai usaha, menjalankan usaha,
mengembangkan usaha dan mempertahankan ke-establishan usaha.
Mahasiswa melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap
semua kegiatan dalam CV Karya Muda. Selain sebagai laporan bukti
magang, juga untuk ilmu bagi si mahasiswa yang akan membuat usaha
sejenis dengan UMKM yang dikunjungi659.
Edi Mustafa juga menjadi salah satu owner/pemilik sebuah tempat
usaha yang dijadikan sebagai lokasi magang oleh mahasiswa. Edi Mustafa
adalah penerima dana PMW tahun 2013. Dari modal kerja yang ia peroleh,
ia berhasil membuat sebuah CV bernama Sekanti Media yang bergerak di
bidang percetakan dan pembuatan merchandise untuk keperluan kantor
dan mahasiswa. Karena keberhasilan CV nya dalam mempertahankan
eksistensi ditengah persaingan yang semakin ketat di bidang percetakan,
ia menjadi salah satu lokasi UMKM yang dikunjungi mahasiswa penerima
dana PMW. Sama halnya dengan Femil Anggia Putra di atas. Mahasiswa
melakukan magang selama 1 bulan, dan setelah magang selesai, mereka
akan membuat laporan terkait UMKM yang dikunjungi dengan pengesahan
tandatangan dan cap stempel dari pemilik UMKM. Di dalam UMKM

658
659
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tersebut, mahasiswa mempelajari mekanisme, prosedur, pemasaran usaha
yang sejenis dengan usaha mereka (mahasiswa)660.
Selain menjadikan usaha kakak tingkatnya sebagai lokasi magang,
mahasiswa penerima modal kerja dari program PMW UNP, juga mencari
UMKM lainnya yang ada di provinsi Sumatera Barat. Ada yang melakukan
magang di UMKM sekitaran kampus, ada juga yang melakukannya di luar
kota Padang seperti Kota Bukittingi melihat usaha pembuatan sanjay.
Selanjutnya juga ada ke Payakumbuh, melihat UMKM yang sudah sukses
dengan usaha Rendang, dan juga ada ke Sawahlunto guna mengunjungi
UMKM Tenunan Silungkang. Ini dipilih oleh mahasiswa yang bergerak di
bidang industri kreatif dengan jenis usaha konveksi.
Kesimpulan temuan hasil penelitian secara keseluruhan terkait
Magang Mahasiswa UNP ke UMKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.12: Kategorisasi Magang Mahasiswa UNP ke UMKM
Kategori/Indikator
Hasil Temuan
Magang
Mahasiswa
UMKM

1. Wajib bagi mahasiswa penerima modal kerja dari
ke

program PMW kampus
2. UMKM yang dikunjungi harus yang sesuai
dengan usulan bisnis (Business plan) yang
dibuat serta disetujui kampus
3. Dilakukan selama 1 bulan
4. Kegiatannya

berupa

mengobservasi

mewawancarai dan mendokumentasikan setiap
kegiatan di UMKM yang dikunjungi
5. Mahasiswa penerima PMW diberikan kebebasan
dalam memilih UMKM yang ingin dikunjungi
6. Program magang menghasilkan sebuah laporan
kerja

untuk

persyaratan

bantuan dari UNP

660

Ww.1.16/KETUM.IA.UPKK.UNP/05.09.19

pencairan

modal

358

4)

Marketing Produk Mahasiswa
Marketing (pemasaran) produk merupakan

kegiatan finalisasi

terhadap kegiatan pengembangan usaha bisnis mahasiswa. Marketing
yang dilakukan selama ini oleh UNP disesuaikan dengan program
kewirausahaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya program
kewirausahaan yang dilakukan mahasiswa pada tataran nasional, itu
bentuk

marketingnya

akan

berbeda

dari

pelaksanaan

program

kewirausahaan dari tataran institusi/universitas dan tentu akan berbeda
pula dari tataran UKM. Di bawah ini akan peneliti paparkan bentuk
marketing produk mahasiswa berdasarkan tataran tersebut berdasarkan
hasil penelitian di lapangan.
(a)

Marketing Produk Mahasiswa dari Program Kewirausahaan pada
Tataran Nasional

(1)

EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (EXPO KMI)
EXPO KMI adalah suatu kegiatan tahunan berupa pameran usaha

yang telah dijalankan dan ajang temu bisnis bagi mahasiswa pelaksana
kewirausahaan661. Ekspo KMI diikuti oleh perwakilan mahasiswa sebagai
wirausahawan muda yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di seluruh
Indonesia. Adapun tujuan dan manfaat dilaksanakannya program EXPO
KMP ini adalah untuk mengapresiasi mahasiswa Indonesia yang telah
berwirausaha662. Selain itu juga untuk: a) Wahana pengembangan
kreativitas wirausaha bagi mahasiswa sebagai calon pengusaha masa
depan, b) media untuk berbagi pengalaman antar PT dan praktisi bisnis
dalam pengelolaan kewirausahaan mahasiswa, c) fasilitasi promosi produk
kreatif-inovatif kewirausahaan mahasiswa Indonesia dan juga produk
unggulan daerah, d) membangun jejaring mahasiswa wirausaha dan e)
sarana unjuk prestasi bagi mahasiswa dan alumni program perguruan
Tinggi se-Indonesia dalam hal pengembangan wirausaha. Program ini
diperuntukkan untuk mahasiswa program S1 dan D3/D4 yang mana
661
662
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mahasiswa tersebut telah memiliki usaha yang berjalan selama satu tahun
dengan pesertanya maksimal 3 orang/kelompok663. Adapun besar
pendanaan yang diberikan adalah 10-40 juta/proposal bisnis. Ketentuan
Umum Peserta/Delegasi Expo yaitu Dimana Delegasi terdiri dari dua
kategori yaitu: (1) Peserta program KBMI yang dinyatakan lolos oleh Tim
Monev Ditjen Belmawa pada saat Monev Laporan pelaksanaan KBMI.
Setiap perguruan tinggi dapat diwakili oleh lebih dari satu peserta sesuai
dengan hasil penilaian Tim Monev Belmawa. Peserta KBMI yang lolos KMI
Expo ditetapkan dengan SK Dirjen Belmawa dan disampaikan melalui Web
Simbelmawa. Apabila peserta yang ditetapkan berhalangan hadir, maka
kepesertaannya gugur dan tidak dapat digantikan oleh kelompok lain, (2)
Peserta non program KBMI dimana Perguruan Tinggi mengajukan usulan
kepada pihak Penyelenggara/Ditjen Belmawa. Ditjen Belmawa kemudian
melakukan seleksi sesuai kelayakan usaha yang diajukan. Pendaftaran
calon delegasi ini dilakukan secara online melalui sim-pmki.ristekdikti.go.id.
Peserta

yang

dinyatakan

lolos

akan

diumumkan

melalui

sim-

pmki.ristekdikti.go.id.
Setiap delegasi terdiri dari (tiga) orang mahasiswa sebagai tim dan
atau kelompok KBMI maupun non KBMI. Delegasi dapat didampingi oleh
dosen Pembimbing Kewirausahaannya. Setiap delegasi diwajibkan
mempresentasikan dalam rangka KMI Award untuk kategori Wirausaha
Terbaik. Sedangkan untuk KMI Award Stand Terbaik setiap Perguruan
Tinggi Peserta dialokasikan satu stand untuk memamerkan hasil usaha
mahasiswa baik hasil kegiatan KBMI maupun non KBMI. Pelaksanaan
Ekspo KMI X 2019 kemarin diselenggarakan di Kampus Politeknik Negeri
Batam. Pelaksanaan Ekspo KMI X 2019 tersebut diselenggarakan pada
tanggal 22 – 25 November 2019. Adapun Karakteristik EXPO KMI adalah
sebagai berikut: Merupakan suatu kegiatan tahunan berupa pameran
usaha dan ajang temu bisnis bagi mahasiswa pelaksana kewirausahaan

663
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dan Kegiatan ini diikuti oleh PT yang membina mahasiswa berwirausaha.
Kegiatan Ekspo KMI dilaksanakan dengan merangkai beberapa kegiatan
sehingga diharapkan dapat menumbuhkan suasana aktif dan kondusif
khususnya antar delegasi dengan investor maupun masyarakat umum.
Adapun bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan adalah dalam bentuk:
a)) Kegiatan Utama
-

Profesional Launching

-

Startup Summit

-

KMI Award yang meliputi Wirausaha Terbaik dan Booth Pameran
Terbaik

-

Talk Show kewirausahaan dari praktisi startup

-

Pameran dan bazar produk kewirausahaan serta produk unggulan

b)) Kegiatan Pendukung
-

Polibatam Fair

-

Konsultasi Bisnis

-

Festival Pasar Rame

-

Malam Hiburan/Pagelaran Seni dan Budaya

-

Sarasehan

Forkomawa

dalam

rangka

evaluasi

kegiatan

kemahasiswaan
-

dan penentuan lokasi KMI Tahun 2020

-

Sarasehan Forum Pengelola Program Kewirausahaan Mahasiswa

-

Indonesia

-

Sarasehan Indonesian Student Entrepreneurship Network
KMI EXPO biasanya diadakan setiap tahunnya bulan Oktober-

November setiap tahunnya yang dilaksanakan dalam lima hari kegiatan. Di
mana tempatnya ditetapkan berdasarkan surat keputusan direktur Jenderal
pembelajaran dan kemahasiswaan kementerian riset teknologi dan
pendidikan tinggi. Untuk tahun 2019 ini, diadakan di Politeknik Negeri
Batam. Pada tahun 2019, UNP berhasil mengirim lima delegasi sebagai
perwakilan yang akan mengikuti EXPO dan KMI Award. Adapun kelima
delegasi tersebut adalah sebagai berikut:
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(1)

Rekpis Sumbar (Rendang Kripik Pisang Sumatera Barat)
Rekpis Sumbar adalah delegasi peserta EXPO KMI 2019 utusan UNP
dalam bidang makanan dan minuman. Anggotanya adalah: Fandi
Pratama, Irna Mariati, Shofimaahiroh dan Wilda Putriye. Mereka
menginovasikan kripik pisang menjadi rendang sebagai bahan
bakunya yang selama ini belum ada di Sumatera Barat. Sudah banyak
pejabat negara yang penasaran dan ingin mencicipi Rekpis ini,
misalnya Bapak Jusuf Kalla dan Gubernur Sumbar. Mereka diberikan
apresiasi karena cita rasanya yang sangat enak serta packaging yang
cukup baik seperti gambar di bawah ini saat salah satu anggota
mempromosikan produknya pada boot yang disediakan panitia di
Politeknik Negeri Batam664:

Gambar 4.28: Rekpis Sumbar Salah Satu Delegasi UNP ke EXPO KMI
2019 di Politeknik Negeri Batam

(2)

Fantastic Briquettes
Fantastic Briquettes adalah delegasi peserta EXPO KMI 2019 utusan
UNP dalam bidang Industri Kreatif. Briket adalah sumber energi yang
berasal dari biomassa yang digunakan sebagai energi alternatif
pengganti minyak bumi dan energi lain yang berasal dari fosil. Adapun

664
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inovasi briket dari fantastic briquettes UNP ini adalah bahan bakunya
sendiri berasal dari limbah cangkang telur dan batok kelapa. Hasilnya
adalah sumber energi yang dihasilkan dari bahan baku tersebut bisa
digunakan selain untuk masak, juga buat orang yang hobi berkemah
atau mendaki gunung sebagai salah satu sumber energi alternative
karena tidak ribet lagi bagi pengguna akibat sudah tidak pakai nesting.
Selain itu briket ini sangat aman, murah serta memiliki nyala api yang
sangat powerfull seperti gambar di bawah ini665:

Gambar 4.29: Briket Karya Mahasiswa UNP Bidang Industri Kreatif Peserta Expo
KMI 2019

(3)

Central LED 3Sr
Central LED 3Sr adalah delegasi peserta EXPO KMI 2019 utusan
UNP dalam bidang Teknologi. Ini adalah usaha rintisan mahasiswa
UNP yang bergerak pada penjualan Running Text dengan Inovasi
berupa memadukan teknologi terbaru yang belum ada di wilayah
Sumbar yaitu teknologi wireless di mana alat ini bisa diprogram melalui
smartphone android dengan motto 3S, yaitu Penjualan (Sale),
Perbaikan (Service) dan Penyalur alat-alat running text (Sparepart)
dengan bahan daur ulang (recycle). Selain itu Central LES 3SR juga

665
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berhasil membuat sebuah perangkat pintar yang dapat membantu
penyandang tunadaksa atau lumpuh dalam membolak-balikan
halaman Al-Qur’an atau buku dengan perintah suara yang mana pada
permasalahannya penyandang tunadaksa, lumpuh atau stroke dalam
membolak-balikan Al-Qur’an atau buku biasanya menggunakan kaki
atau mulut sehingga mengalami kesulitan dalam membolak-balikan
halaman Al-Qur’an atau buku tersebut. Mahasiswa UNP ini berhasil
membuat perangkat pintar dengan aplikasi pada smartphone untuk
mengenali perintah suara. Alat ini mereka namakan Qifabel yang
sudah dijual secara online di Bukalapak, Shopee dan Tokopedia
dengan harga RP. 500.000,-/barang666 seperti gambar berikut:

Gambar 4.30: Qifabel Perangkat Pintar Hasil Karya Mahasiswa
UNP Peserta EXPO KMI 2019

(4)

E-Commerce Gazatronik
E-Commerce Gazatronik merupakan usaha rintisan mahasiswa UNP
yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan, pelatihan,
teknologi dan retail (jual beli) komponen elektronika, sensor-sensor
robotika dan trainer pembelajaran yang memudahkan semua orang
(mahasiswa) memahami ilmu robotika. E-Commerce Gazatronik telah

666
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memiliki sebuah toko fisik yang berada di Jalan Patenggangan blok B
depan ampera Pak Golak, Air Tawar Barat Kota Padang667.
Gazatronik store juga menyediakan prototype robot untuk edukasi,
pembuatan trainer untuk keperluan edukasi, jual beli komponen
elektronika

dan

robotika,

training

mikrokontroler

dan

servis

elektronik668.
(5)

Saydro (Sayuran Hidroponik)
Saydro merupakan usaha rintisan mahasiswa UNP yang bergerak
dalam bidang Produksi/Budidaya.
Di bawah ini adalah dokumentasi keberangkatan dan proses kegiatan

di EXPO KMI 2019 oleh mahasiswa UNP669.

:

Gambar 4.31: Kepala UPT PKK dan Tim Kontingen UNP yang Mengikuti EXPO
KMI di Batam dan Suasana KMI EXPO di Batam.
667
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(2)

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
PIMNAS merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal

Pembelajaran

dan

Kemahasiswaan,

Kementerian

Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2019 ini, PIMNAS Ke-32
diselenggarakan di Universitas Udayana dalam 7 bidang PKM, yaitu PKMPenelitian (PKM-P), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian
kepada Masyarakat (PKM-M), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T), PKMKarsa Cipta (PKM-KC), PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT) dan PKMGagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK)670. PIMNAS merupakan event
resmi tahunan Direktorat

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ditjen Belmawa
Kemenristekdikti)
ilmiah

dalam bidang penalaran untuk memperlombakan karya

mahasiswa tingkat nasional. Event ini merupakan salah satu

penjabaran

dari

program

Ditjen

Belmawa

Kemenristekdikti

untuk

menciptakan iklim akademis yang kompetitif di kalangan mahasiswa
Indonesia. Event ini merupakan puncak kegiatan ilmiah mahasiswa
berskala nasional dan diselenggarakan di perguruan tinggi yang ditetapkan
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

(Belmawa) atas

kesediaan dan kesepakatan seluruh pimpinan perguruan tinggi. PIMNAS
sebagai forum pertemuan ilmiah dan
mahasiswa, diikuti

oleh

mahasiswa

komunikasi
atau

Kreativitas Mahasiswa (PKM)671. PIMNAS
oleh 1.700 mahasiswa yang

kelompok

produk
tim

kreasi
Program

Ke-32 Tahun 2019 akan diikuti

tergabung dalam 460 kelompok PKM yang

berasal dari 150 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Selain mahasiswa,
PIMNAS Ke-32 juga akan dihadiri dosen pembimbing PKM, pimpinan
perguruan tinggi, tim juri dan panitia pusat, dan pendukung kontingen672.
Tujuan dari penyelenggaraan PIMNAs Ke-32 Tahun 2019 adalah
untuk menciptakan iklim

670

ilmiah

Dok.1.21/BPPIMNAS32/09.01.20
Dok.1.21/BPPIMNAS32/09.01.20
672 Dok.1.21/BPPIMNAS32/09.01.20
671

di

kalangan

mahasiswa

Indonesia
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sehingga tercipta mahasiswa Indonesia yang unggul, kreatif, dan inovatif
berlandaskan ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan dalam bingkai
Kebhinekaan. Pelaksanaan PIMNAS di UNP dapat dijelaskan sebegai
berikut: Pada bagian definisi PIMNAS di atas, sudah dijelaskan bahwa
PIMNAS adalah Event puncak kegiatan ilmiah mahasiswa berskala
nasional yang diikuti oleh mahasiswa atau kelompok tim Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM). Dari hasil wawancara dan observasi yang
peneliti lakukan, maka untuk pelaksanaan PIMNAS di UNP dapat
dideksripsikan menjadi beberapa langkah, yaitu: (1) setelah dilakukan
peng-uploadan proposal PKM dari UNP kepada belmawa, maka belmawa
memutuskan proposal yang akan didanai. (2) setelah nama-nama tim yang
akan didanai diumumkan, maka Ditjen Belmawa Kemenristekdikti akan
memberikan pagu anggaran yang diberikan tersebut sebagai bekal dalam
menjalankan usaha, (3) Tim Ditjen Belmawa turun ke UNP dalam rangka
melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait dengan jalannya usaha
mahasiswa dari pagu anggaran yang diberikan, (4) Dari hasil monev
eksternal tersebut, maka akan ditentukan mana yang layak ikut ke
PIMNAS673. Di bawah ini adalah foto dokumentasi saat dilakukannya
kegiatan Monev Eksternal oleh Ditjen Belmawa ke UNP pada tanggal 7 Mei
2019 bertempat di Ruang Sidang Senat Lt 4 Gedung Rektorat UNP.

Gambar 4.32: Monitoring dan Evaluasi Eksternal Ditjen Belmawa ke
UNP Menuju PIMNAS674
673
674

Ww.1.2/WRIII.UNP/22.10.19
Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th dan Obs.1.10/MONEVEXPKM/05.07.19
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Dari 26 Tim PKM UNP yang didanai Ristekdiskti, lima tim UNP berhasil
lolos seleksi mengikuti PIMNAS ke-32 Tahun 2019 yang dilaksanakan pada
tanggal 27-31 Agustus 2019 lalu di Universitas Udayana, Bali dengan
rincian sebagai berikut: 2 proposal di PKM-K (Program Kreativitas
Mahasiswa Kewirausahaan), 2 proposal pada PKM-KC (Program
Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta), dan 1 proposal PKM-T (Program
Kreativitas Mahasiswa Teknologi)675. Adapun daftar judul peserta PIMNAS
Ke 32 Tahun 2019 dari UNP yang berjumlah sebanyak lima judul proposal
tersebut adalah seperti tabel di bawah ini:
Tabel 4.12: Mahasiswa UNP yang Berhasil Maju ke PIMNAS 2019676
No
1

Perguruan
Tinggi
UNP

2

UNP

PKMK

3

UNP

PKMKC

4

UNP

PKMKC

5

UNP

PKMT

(b)

Skema
PKMK

Judul

Nama Ketua

Karya Muda Furniture Usaha
Jasa dan Perdagangan Furniture
Pelengkap Kebutuhan Semua
Kalangan
Litao Kobal (Kulit Kakao Kopi
Herbal) Inovasi Minuman
Antioksidan Praktis dan Ekonomis
Tomat Bike (Automatic Bike)
untuk Stimulasi pada Gangguan
Sistem Gerak
Trosama (Troli Sayang Mama)
Berbasis Image Processing
Angkringan: Aplikasi Mesin
Penggiling Kedelai Ramah
Lingkungan Berbasis Electrical
Control dan Microcontroller

Femil Anggia
Putra

Febri Yuliani

Annisa

Gheri Febri
Ananda
Hazmi Sidiq

Marketing Produk Mahasiswa dari Program Kewirausahaan pada
Tataran Institusi/Universitas
Adapun bentuk marketing produk mahasiswa UNP pada tataran

institusi/universitas adalah melalui kegiatan seperti di bawah ini:
(1)

EXPO Kewirausahaan
Expo Kewirausahaan yang diadakan oleh UNP tahun 2019 ini adalah

dalam rangka memeriahkan Pertemuan Ilmiah dan Kejuruan LPTK CUP IX

675
676

Dok.1.21/BPPIMNAS32/09.01.20
Dok.1.21/BPPIMNAS32/09.01.20
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dan Dies Natalis UNP ke 65 pada 30 Oktober 2019-2 November 2019.
Rangkaian kemeriahan Dies Natalis UNP ke-65 ini tidak hanya dibidang
ilmiah dan berbagai lomba. Namun juga dibidang kewirausahaan terutama
bagi para

mahasiswa

pelaku

kewirausahaan.

Guna memfasilitasi

pemasaran produk mahasiswa dan masyarakat, UPT Pengembangan Karir
dan Kewirausahaan UNP mengagendakan Expo Kewirausahaan UNP
Tahun 2019.
EXPO kewirausahaan ini diadakan di perparkiran Auditorium UNP
dengan dibuka secara resmi oleh Rektor UNP yaitu Prof. Ganefri, yang
diwakili Wakil Rektor 2, Syahril, Ph.D. Ketua pelaksana kegiatan yaitu
Bapak Elfizon, S.Pd, M.T menyampaikan bahwa kegiatan ini dikuti oleh
peserta dari kalangan mahasiswa penerima dana PMW dan mahasiswa
lainnya, Dosen, Tendik dan masyarakat umum. Adapun jumlah stand
sebanyak 80 stand yg terdiri dari produk industri kreatif mahasiswa, jasa
dan kuliner677. Dalam serangkaian observasi yang peneliti lakukan saat
EXPO berlangsung, Kepala UPT PKK, Dra. Asmar Yulastri, Ph.D dalam
sambutannya menyampaikan bahwa “kegiatan Expo Kewirausahaan ini
merupakan program kerja dari UPT PKK setiap tahunnya dan tentunya
momen pelaksanaan EXPO tersebut disesuaikan dengan momen pasar
keramaian seperti sekarang ini dalam pekan Dies UNP 65”678. Ibu Yun
menambahkan

bahwa

mahasiswa

penerima

dana

PMW

bisa

mempromosikan produk/jasa yang mereka tekuni di ajang EXPO ini.
Kegiatan EXPO ini juga ada penilaian stand terbaik dengan sistem
penjurian dari panitia, dimana stand terbaik diberikan penghargaan berupa
piala rektor dan piagam penghargaan. Pada pembukaan EXPO
Kewirausahaan tersebut, para dekan dan Wakil Dekan selingkungan UNP
turut menghadiri dengan pemotongan pita dan pelepasan balon ke udara.

677
678

Obs.1.22/EXPOUNP/30.10.19
Obs.1.22/EXPOUNP/30.10.19
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Disamping itu juga ada penandatanganan papan 1000 harapan untuk UNP
seperti gambar di bawah ini:

Gambar 4.33: Pembukaan Acara Jobfair dan Talent Fest UNP 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan saat mengikuti
kegiatan expo kewirausahaan ini, diketahui bahwa sekitar 35 stand wajib
diisi oleh tim yang lolos sebagai penerima bantuan modal PMW tahun 2019
dari UNP. Dan dari semua gerai yang ada, peneliti melihat bahwa gerai
kerajinan tangan cukup membuat kegiatan expo kewirausahaan UNP
terlihat semarak, ada yang menjual pernak-pernik, pakaian dan kerajinan
tangan dari anyaman rotan dengan tambahan motif hewan, tanaman dan
bunga dengan teknik decoupage pada tas, talenan, dompet, kotak tisu.
(2)

Membuka Bazar di Tempat Keramaian pada Hari Libur
Kegiatan bazar yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang

menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan adalah mempromosikan barang
dagangannya ke tempat-tempat keramaian di sekitaran kota Padang.
Misalnya seperti di GOR Agus Salim, serta di car free day setiap hari
minggu. Kegiatan bazar ini wajib dilakukan oleh mahasiswa yang saat itu
sedang mengambil mata kuliah wajib kewirausahaan679. Ini merupakan
kegiatan akhir dari mata kuliah kewirausahaan UNP yang diselenggarakan
oleh setiap Dosen Pendamping Mata Kuliah kewirausahaan baik di tingkat
679

Ww.1.10/DS.KIM.UNP/05.09.19
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UNP maupun di tingkat Fakultas. Didasari atas pemenuhan tugas mata
kuliah Kewirausahaan dan untuk memberikan pengalaman berwirausaha
kepada mahasiswa serta menjadikan mahasiswa sebagai pelaku bisnis
yang futuristik berani mengambil tantangan dan resiko.
(3)

Marketing Produk Mahasiswa dari Program Kewirausahaan pada
Tataran UKM Institusi
Adapun marketing atau pemasaran produk mahasiswa dari program

kewirauasahaan sudah dilakukan melalui online dan offline system. Dalam
hal online, mahasiswa sudah berhasil memasarkan produknya sampai
keluar provinsi Sumatera Barat, seperti Eddi yang memasarkan produknya
ke Aceh dengan jenis barang yang dijual yaitu pin dan gantungan kunci.
Sedangkan Femil juga berhasil memasarkan produk furniture nya ke Riau
melalui sosial media. Event Bazar Produk Mahasiswa. Selain berupa
pemasaran online, mahasiswa UNP juga melakukan pemasaran melalui
kegiatan Bazar dan Expo Koperasi Mahasiswa UNP. Kegiatan bazar dan
Expo Koperasi Mahasiswa UNP ini yang dilaksanakan pada Tanggal 2-7
September 2019 di Parkiran PKM UNP diprakarsai oleh salah satu UKM
yaitu KOPMA UNP.680 Adapun yang mengisi stand bazar dan expo koperasi
mahasiswa UNP ini tidak hanya untuk mahasiswa UNP, juga untuk umum.
Namun diperioritaskan untuk mahasiswa selingkungan UNP. Hal ini
sebagaimana dinyatakan oleh Alfis Mandala Putra selaku Ketua Umum
KOPMA UNP681.
Kesimpulan temuan hasil penelitian secara keseluruhan terkait
Marketing Produk Mahasiswa UNP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

680
681

Obs.1.13/BAZKOPMAUNP/02.09.19
Ww.1.24/KETUM.KOPMA.UNP/05.09.19
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Tabel 4.13: Kategorisasi Marketing Produk Mahasiswa UNP
Kategori/Indikator
Hasil Temuan
Marketing Produk
Mahasiswa dari
Program
Kewirausahaan
pada Tataran
Nasional

1. Wajib bagi mahasiswa penerima modal kerja
dari program kewirausahaan nasional.
2. Bentuk marketingnya berupa kegiatan EXPO
Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (EXPO
KMI) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional
(PIMNAS).
3. Dilaksanakan di Universitas yang ditunjuk
langsung oleh Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kemenristekdikti
4. Dilaksanakan dengan jadwal mengikuti agenda
Ditjenbelmawa

Marketing Produk
1. Bentuk marketingnya berupa kegiatan EXPO
Mahasiswa dari
Kewirausahaan dan Membuka Bazar di Tempat
Program
Kewirausahaan
Keramaian pada Hari Libur
pada Tataran
2. Merupakan kegiatan akhir dari Mata Kuliah
Institusi/Universitas
kewirausahaan baik di tingkat universitas
maupun tingkat prodi
3. Sistem Marketing oleh mahasiswa dilakukan
secara online dan offline
Marketing Produk 1. Bentuk marketingnya berupa kegiatan Bazar
Mahasiswa
dari
dan Expo Koperasi Mahasiswa UNP
Program
Kewirausahaan
2. Sistem Marketing oleh mahasiswa dilakukan
pada Tataran UKM
secara online dan offline
Institusi
3. Didahului dengan workshop e-marketing

Berdasarkan penjelasan dalam sub bab a dan b sebagai sub bahasan
rumusan masalah ketiga di atas, terlihat bahwa UNP mengembangkan
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manajemen entrepreneurship pendidikan tinggi disesuaikan dengan
kekhasan UNP itu sendiri. Internal service quality dan eksternal service
quality merupakan aspek yang sudah dapat dipenuhi oleh UNP dalam
bentuk perencanaan program kerja kewirausahaan, pengadaan lembaga
atau supporting unit kegiatan entrepreneurhsip, hingga pada pembentukan
karakter kewirausahaan melalui kurikulum. Adapun faktor service capability
merupakan aspek yang membutuhkan perhatian lebih banyak, alasannya
dari beberapa unit pengembang (UKM) belum bergerak optimal begitu juga
ketersediaan mentor yang benar-benar ahli dalam jenis usaha tertentu yang
masih minim.
Pengelolaan sumber daya pendidikan pada akhirnya menjadi suatu
sistem dalam lembaga pendidikan terutama pada lembaga pendidikan
Tinggi. Sistem dalam hal ini merupakan keseluruhan yang terdiri atas
bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk
mentransformasi masukan (input) menjadi keluaran (output) yang biasa
diistilahkan dengan input-output system seperti yang terlihat pada gambar
rekonstruksi model pengembangan manajemen kewirausahaan mahasiswa
yang dilakukan oleh pimpinan UNP di bawah ini. Gambar ini adalah hasil
analisa peneliti sendiri sesuai dengan data lapangan yang divalidasi oleh
empat orang ahli dengan kepakaran ilmu masing-masing. Empat validator
tersebut adalah: 1) Prof. Dr. Dede Rosyada, MA yang memvalidasi design
model temuan/novelty peneliti dalam kajian ke-Islamannya, 2) Prof. Dr. H.
Lias Hasibuan, MA yang memvalidasi dari konten kurikulum kewirausahaan
mahasiswa, 3) Dr. H. Marwazi, M.Ag sebagai validator bidang ekonomi
Islam terhadap design teori novelty peneliti dan 4) Prof. Dr. H. Ahmad
Syukri, SS., M.Ag selaku validator dalam kepakaran filsafat Islam. Hasil
temuan peneliti tersebut dapat ditampilkan dalam sebuah gambar model
design teori terkait model pengembangan manajemen entrepreneurship
mahasiswa di UNP seperti gambar berikut:
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Gambar

4.34:

Rekonstruksi Model Pengembangan Manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa yang Dilakukan oleh
Pimpinan UNP

Gambar 4.34 di atas menunjukkan bahwa manajemen kewirausahaan
adalah sebagai suatu sistem. Ketika lembaga pendidikan sudah tersistem
secara terstruktur, maka secara otomatis pula organisasi pendidikan
menjadi suatu sistem sosio-teknik yang berstruktur dalam hubungan
interaksi dengan lingkungan yang menjadikan nilai-nilai kewirausahaan
sebagai pendorong dan etos kerja di universitas. Jadi dalam kerangka ini,
pemimpin memiliki peran penting untuk mendorong anggota organisasinya,
melalui konsep VALUE pimpinan berhasil mempertahankan pada pola
kinerja yang profesional dan moralitas yang tinggi.
Akan tetapi ketika kampus tersebut dilihat secara detail, komprehensif
dan terstruktur mulai dari inputs, proses transformasi, hingga pada aspek
outputs, hingga outcomes maka akan tampak di dalamnya mengandung
beberapa unsur yang membentuk anatomi lembaga pendidikan berkarakter
kewirausahaan yang dapat dijadikan role model bagi lembaga pendidikan
tinggi lain. Beberapa aspek tersebut, antara lain: (a) input pendidikan
terdapat aspek perencanaan strategis mulai dari visi, misi, tujuan,
ketersediaan Sumber Daya Manusia dan juga fasilitas pendukung serta
pemberian modal kerja; (b) transformation process meliputi implementasi
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konsep VALUE. Implementasi konsep tersebut mencangkup beberapa
ranah dalam hal structural system, political system, individual system, dan
cultural system; (c) analisis output fokus dapat dinilai pada prestasi
mahasiswa dan skil kewirausahaan mahasiswa serta berkembangnya
program kerja (proker) kewirausahaan universitas; sedangkan aspek (d)
outcomes dapat dilihat dari lulusan mahasiswa dengan indicator lulusan
diterima kerja di perusahaan, mampu bersaing dalam skala global, dan
mahasiswa yang mampu membuka lapangan pekerjaan atau berprofesi
sebagai wirausaha.
Aspek-aspek memiliki relasi yang erat dan pada operasionalnya
membentuk siklus pembelajaran dalam lembaga pendidikan; dalam hal ini
UNP menerapkan kurikulum khusus kewirausahaan pada mahasiswanya.
Pada aspek ouputs terdapat unsur-unsur berupa achievenment, job
satisfaction, absenteeism, dan overall quality. Aspek output ini sesuai
dengan implementasi konsep evaluasi. Semua unsur-unsur yang ada
dalam sistem perguruan tinggi tersebut menjadi tanggungjawab pemimpin
atau Rektor UNP. Pada alur manajemen secara umum, Rektor UNP
memiliki kemampuan untuk memberikan arahan, petunjuk dan pengawasan
untuk meningkatkan kompetensi dan budaya enterpreneruship, serta
mampu untuk membuka komunikasi dua arah antara dirinya dengan
pengikutnya, dan juga memberikan ruang untuk mendelegasikan tugasnya.
Oleh sebab itulah, dalam menganalisa kemampuannya dapat dilihat dari
kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, perwujudan visi
dan misi kampus entrepreneurship melalui program kerjanya, kemampuan
mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi.
Ada pula kalangan yang mengungkapkan bahwa seorang pemimpin
di perguruan tinggi berkarakter kewirausahaan harus mampu melakukan
beberapa hal diantaranya adalah: a). mendorong timbulnya kemauan yang
kuat dengan penuh semangat dan percaya diri pada dosen, staf dan
peserta didik -mahasiswa- dalam melaksanakan semangat kewirausahaan;
b). memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para dosen, staf dan
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peserta didik serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan
demi kemajuan dan memberikan inspirasi UNP dalam mencapai
tujuan.Tetapi pola kepemimpinan tersebut tidak terlepas dari karakter
masyarakat suku minangkabau yang mewakili semangat pengusaha
muslim

-muslimtrepreneur-.

Karena

pada

realitasnya

semangat

berwirausaha yang dilandasi nilai-nilai spiritual tidak hanya mampu
melakukan hal-hal tersebut, ia melakukan lebih dari apa yang diharapkan
oleh anggota.
Peneliti melihat bahwa religius spiritual atau rasa keberagamaan
walaupun tidak dominan, tetapi cukup mewarnai perilaku etis dalam
pelaksanaan program kewirausahaan mahasiswa UNP. Civitas akademika
UNP mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga muatan-muatan
ajaran Islam cukup mewarnai aktivitas di universitas. Didukung oleh
kekuatan nilai-nilai yang bersumber dari sosial budaya daerah Minang yang
dilandasi ajaran Islam dengan “Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi
Kitabullah”. Pada

etnis

Minang, ditemukan nilai ke-sholehan pada

agama (Islam) dan kecintaan pada kampung halaman. Ajaran agama
tidak hanya dijalani sebagai ritual semata, namun juga bagian dari
kehidupan sehari-hari mereka termasuk juga ketika berwirausaha. Hal
tersebut ditunjukkan melalui dibuatnya program Kampus Mengaji, Subuh
Mubarokah, pelaksanaan workshop dan pelatihan bisnis dengan mengkaji
dari sudut pandang Islam serta mengukur kesuksesan menggunakan
ajaran agama seperti pelibatan BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) dalam pemeriksaan kualitas makanan dari usaha
kuliner yang dibuat oleh mahasiswa UNP sebagai bidang kewirausahaan
yang dominan diminati. Sama halnya dengan kewirausahaan yang
dilakukan mahasiswa UNP selain dari bisnis kuliner, pada bidang academic
entrepreneurship, social entrepreneurship, goverment entrepreneurship
dan business entrepreneurship yang menghasilkan dua jenis luaran produk,
yaitu barang dan jasa, selalu diarahkan untuk menilai kelayakan produknya
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tersebut

dengan

pemanfaatn

BPJPH

dari

segi

kehalalan

dan

kebermanfaatan produk mereka.
Ihsan yang baik ditunjukkan pimpinan UNP kepada Allah berupa niat
yang ikhlas, tulus, bertanggungjawab, kemauan untuk memperteguh
konsep diri di mana bentuk tindakan ini merupakan prinsip-prinsip dalam
manajemen bisnis syariah. Sebagaimana disampaikan Fuad bahwa prinsipprinsip manajemen bisnis syariah dalam al-Quran dan al-Hadis selain dari
ikhlas dan tulus yaitu: 1) Tauhid, 2) Ibadah, 3) Amanah dan Tanggung
Jawab, 4) Hikmah, 5) Adil, 6) Ihsan, 7) Tolong Menolong, 8) Halaalan
Thayyiban, dan 9) Musyawarah682. Kesemua prilaku ini juga mendukung
peneliti untuk memunculkan indikator religius spiritulal ini sebagai
dasar/perspektif/bingkai jalannya manajemen kewirausahaan mahasiswa
yang dilakukan oleh pimpinan UNP.
Selain itu, terdapat beberapa fakta lainnya yang mengindikasikan
peneliti memasukkan religius spiritual sebagai bingkai pelaksanaan
manajemen kewirausahaan mahasiswa, yaitu: melibatkan produk dan
layanan halal. Hasil produk mahasiswa UNP sebagian besar adalah
merupakan inovasi yang digunakan bagi kebaikan umat, misalnya
dibuatnya perangkat pintar bernama “Qifabel” bagi penyandang tunadaksa,
Trosama (Troli Sayang Mama) sebagai karsa cipta bagi ibu-ibu yang
kerepotan membawa anak belanja di mall, Tomat Bike (Automatic Bike)
bagi penyandang disabilitas agar tetap bisa menggerakkan syarafsyarafnya walaupun tidak memiliki kekuatan dalam menggerakkan sepeda
sebagai sarana latihan menggerakkan otot kaki. Di sini terlihat bahwa
agama memiliki peran kunci untuk dimainkan dalam membentuk model dan
tingkat aktivitas kewirausahaan di masyarakat. Meskipun Islam mendukung
bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan penghasilan, namun tetap
mendorong dan merangsang umat Islam untuk memulai kewirausahaan
sebagai pilihan utama untuk menghasilkan pendapatan yang halal, baik
Fuad Mas’ud, Konsep Manajemen Bisnis Islam (Studi Prinsip-prinsip Manajemen Bisnis
dalam Al-Qur’an, dalam Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 442-445
682
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melalui produk ataupun layanan yang halal. Selain itu jika memperhatikan
visi UNP yang berbunyi “Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan
Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga dan
seni pada tahun 2020 berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa”, maka juga mengindikasikan hadirnya
indikator Religius Spiritual dalam manajemen pimpinan UNP dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP.
Selain kehadiran unsur-unsur religious spiritual dalam praktik
pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa, UNP juga
menunjukkan suatu pola pelaksanaan kegiatan entrepreneurship yang
proporsional, komprehensif dengan keterkaitan kuat antara satu komponen
dengan komponen yang lain. Artinya kesuksesan satu kegiatan,
dipengaruhi oleh kegiatan lainnya dan begitu seterusnya dalam suatu pola
siklik yang peneliti gambarkan dalam bentuk lingkaran model siklus seperti
pada gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan model yang peneliti
tawarkan dalam manajemen kewirausahaan mahasiswa yang dilakukan
oleh pimpinan UNP guna mengembangkan entrepreneurship mahasiswa.
Design model temuan/novelty disertasi peneliti divalidasi oleh empat orang
ahli dengan kepakaran ilmu yang berbeda-beda. Empat validator tersebut
adalah: 1) Prof. Dr. Dede Rosyada, MA yang memvalidasi design model
temuan/novelty peneliti dalam kajian ke-Islamannya, 2) Prof. Dr. H. Lias
Hasibuan, MA yang memvalidasi dari konten kurikulum kewirausahaan
mahasiswa, 3) Dr. H. Marwazi, M.Ag sebagai validator bidang ekonomi
Islam terhadap design model temuan/novelty peneliti dan 4) Prof. Dr. H.
Ahmad Syukri, SS., M.Ag selaku validator dalam kepakaran filsafat Islam.
Hasil temuan peneliti tersebut dapat ditampilkan dalam sebuah
gambar model design teori terkait model pengembangan manajemen
entrepreneurship mahasiswa di UNP seperti gambar 4.35 di bawah ini.
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Gambar

4.35:

Rekonstruksi Model Pengembangan Manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa yang Dilakukan oleh
Pimpinan UNP yang Peneliti Tawarkan

Gambar 4.35 menjelaskan bahwa UNP sebagai universitas yang saat
ini mengarah kepada entrepreneurial based university menjalankan suatu
praktik model pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa
yang dimulai dari sebuah sistem input, proses, output dan outcome. Dari
gambar terlihat bahwa untuk menjadi sebuah universitas berbasis
entrepreneurship, mesti dimiliki input (masukan) awal universitas itu sendiri
berupa: (1) kebijakan strategis pimpinan dengan pembuatan visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis kampus mengarah kepada entrepreneurial
university, (2) Adanya SDM yang mumpuni dalam menjalankan praktik
manajemen entrepreneurship, (3) tersedianya fasilitas pendukung (sarana
dan prasana) dalam pelaksanaan program kewirausahaan mahasiswa dan
(4) Modal kerja sebagai stimulus efektif dalam meningkatkan semangat
berwirausaha mahasiswa. Adapun input (masukan) yang dimiliki universitas
tidak akan mendatangkan sebuah output yang maksimal apabila dalam
prosesnya

pimpinan

universitas

tidak

menjalankan

manajemen

entrepreneurship mahasiswa dengan konsep VALUE dalam sebuah bingkai
religious spiritual baik dalam hal pelaksanaan kurikulum kewirausahaan
UNP, pemanfaatan inkubator bisnis UNP, magang ke UMKM dan marketing
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produk mahasiswa ke lingkup lokal bahkan nasional. Sehingga output yang
didapatkan berupa: (1) prestasi mahasiswa di bidang kewirausahaan, (2)
munculnya skill sebagai seorang entrepreneur yaitu inovatif, kreatif dan
integrative, (3) berkembangnya usaha mahasiswa secara signifikan dalam
program kerja yang diikuti. Adapun capaian akhir bagi mahasiswa dari
model pengembangan manajemen entrepreneurship ini adalah: (1) mampu
bersaing dalam skala global, (2) bisa membuka lapangan kerja sendiri, (3)
menjadi muslimpreneur dan (4) memiliki nilai inovatif, kreatif dan integrative.
6)

Prospek Model Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Mahasiswa Dilihat dari Perspektif Masa Depan Lulusan UNP
Implementasi entrepreneurship di UNP digerakkan pada bidang

perekonomian kampus. Melalui serangkaian mekanisme ditambah dengan
dukungan kebijakan pimpinan, pengembangan UNP menunjukkan hasil
yang

membanggakan.

Mahasiswa

memiliki

jiwa

dan

semangat

berwirausaha yang tinggi, hal itu dibuktikan dengan semakin bertambahnya
lembaga yang berberak dalam bidang usaha dan program kerja
kewirausahaan. Selain sebagai fasilitator kaderisasi bagi mahasiswa
tingkat bawah, lembaga penunjang tersebut juga didirikan atas idealisme
pribadi. Seiring beranjaknya tahun polarisasi tersebut semakin berkembang
hingga membentuk miliu/lingkungan yang kondusif dalam pengembangan
manajemen kewirausahaan.
Apalagi mengingat bahwa pada tahun 2020 kita akan memasuki era
‘free trade’ di wilayah Asia dan Pasifik. Pada era ini dibutuhkan para
entrepreneur yang mampu menjawab tantangan dan peluang. Oleh karena
itu entrepreneurship (sikap kewirausahaan) perlu dipersiapkan proaktif
sedini mungkin oleh bangsa Indonesia khususnya pada lembaga
pendidikan tinggi dalam hal ini yaitu UNP. Para

ahli

ekonomi

dan

manajemen khususnya telah memberikan informasi tentang pentingnya
para entrepreneur ini, misalnya Schumpeter yang menyatakan bahwa
entrepreneurship is driving force behind economic growth.
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Banyak

faktor

kewirausahaan,

yang

dalam

melandasi

kacamata

pengembangan

kontemporer,

manajemen

entrepreneurship

merupakan kombinasi dari tiga aspek fundamental antara manusia, tugas,
dan organisasi. Integrasi tiga aspek tersebut dipengaruhi oleh lingkungan
yang senantiasa berubah. Lingkungan tersebut dapat dicermati dalam
aspek bisnis, pemerintahan, sosial dan pendidikan. Peranan perguruan
tinggi

sebagai bahagian dari aspek pendidikan yang strategis, perlu

diaktifkan untuk mendorong akselerasi perluasan kesempatan kerja
melalui

pengembangan

pelaku-pelaku

ekonomi

baru (entrepreneur)

yang terampil, yang mempunyai teknologi maju, berusia muda yang
poduktif-kreatif dan berdaya saing baik di pasar regional maupun di
pasar global.
Upaya
mencermati

dalam

pengembangan

nilai-nilai

seperti

yang

melihat

dilakukan
peluang

UNP

dan

adalah

melakukan

pembaharuan, memiliki karakteristik dan berani mengambil resiko, menarik
perhatian, dan kebijakan yang pro pertumbuhan. Praktik terhadap nilai-nilai
tersebut bukan hanya di luar kelas melainkan masuk dalam proses
pembelajaran (terintegrasi) sehingga memiliki perspektif ke depan dan
berorientasi hasil. Nilai-nilai entrepreneurship yang diintegrasikan pada
kurikulum dapat menciptakan peserta didik dengan kualifikasi academic
entrepreneur yang berkarakter dan tampil sebagai problem solver dalam
menghadapi

tantangan

kehidupan.

Selain

academic

entrepreneur,

kualifikasi yang akan diciptakan melalui manajemen kewirausahaan ini di
UNP adalah Bussines Entrepreneur, Government Entrepreneur dan Social
Entrepreneur.
Berbagai kekuatan (strength) dan peluang (opportunities) yang
telah dimiliki UNP dapat dioptimalkan seperti: 1) Tersedianya berbagai
disiplin ilmu yang lengkap dan luas serta memadai untuk mendorong
pertumbuhan, pemerataan, dan kelanjutan pembangunan ekonomi; 2)
Tersedianya

sumber

mempunyai integritas

daya

manusia

keilmuan

yang

baik
tinggi

tenaga
(Guru

pelatih
besar,

yang
Doktor,
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Magister

yang berpengalaman di bidang penelitian dan pengabdian

masyarakat), maupun mahasiswa yang terseleksi dengan baik; 3) Besarnya
kemungkinan

kerjasama

dengan

departemen

pemerintahan beserta

badan penelitian dan pengembangan yang ada pada departemen
tersebut dan balai-balai latihan yang relevan serta dunia usaha di sekeliling
perguruan tinggi di provinsi Sumatera Barat; 4) Sebagai salah satu agent of
change di Indonesia, UNP tidak hanya melakukan transfer of knowledge,
tetapi juga transfer of technology yang dibutuhkan untuk melakukan
modernisasi sektor usaha kecil; 5) UNP tidak hanya sebagai mesin
produksi sarjana, tetapi juga dapat memproduksi basic dan applied science
and technology yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta
memproduksi publikasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
terbaru untuk membantu entrepreneur muda.
Entrepreunership yang diterapkan di UNP banyak mendapat apresiasi
sehingga menarik beberapa lembaga untuk berinvestasi. Atensi besar
tersebut hadir karena UNP memiliki potensi besar untuk menciptakan
wirausaha baru. Kontribusi riil UNP dalam menumbuhkan sector industri
kecil dan menengah ditunjukkan melalui peran para alumninya sehingga
secara nyata dapat dijadikan wadah untuk menyerap tenaga kerja dan
mengurangi pengangguran di Sumatera Barat khususnya. Saat ini saja,
lembaga atau unit yang bergerak di bidang kewirausahaan UNP yang
bernama UPT PKK UNP sudah bekerja sama dengan banyak instansi.
Bentuk kerjasama yang dilakukan merupakan suatu pola pentahelix yang
ditandai dari dibentuknya satu Pusat Kajian Ekonomi Kreatif (PUKEK) oleh
UNP dengan dilantik langsung oleh Rektor UNP saat diadakan Jobfair dan
Talent Festival pada tanggal 16 Oktober di Auditorium UNP683.
Rektor UNP menyatakan bahwa Pembentukan Pukek sejalan dengan
peran UNP sebagai satu dari lima unsur (pentahelix) pembangun ekonomi
kreatif, yaitu Akademik. Pukek diharapkan dapat menjadi lembaga yang

683
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membentuk jejaring dan iklim kolaboratif dengan semua pihak yakni pelaku
ekonomi kreatif, dunia industri dan pemerintah684. Pukek merupakan pusat
kajian yang bergerak dalam pengembangan ekonomi kreatif, yaitu
semuanya yang bergerak dalam pengembangan ide, gagasan dan
pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor penggerak ekonomi
di mana sumber daya ekonomi kreatif adalah pengembangan ekonomi
kreatif dan produk kreatif yang mencakup (1) arsitektur, (2) musik, (3)
desain interior, (4) fashion, (5) desain komunikasi visual, (6) aplikasi dan
pengembangan permainan, (7) desain produk, (8) penerbitan, (9) film,
animasi, dan video, (10) periklanan, (11) fotogafi (12) televisi dan radio, (13)
kriya, (14) seni pertunjukan (15) kuliner, dan (16) seni rupa. Rektor juga
menyampaikan bahwa salah satu keunggulan dari program Pukek adalah
pendampingan Kota Kreatif yakni pemetaan pelaku ekonomi kreatif
sehingga menentukan Indeks Kota Kreatif. Pukek juga akan berkolaborasi
dengan BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif), ICCN (Indonesia Creative City
Networks), dan Talent Indonesia yang memiliki konsep yang sama yaitu
pengembangan ekonomi kreatif685.
Penta Helix adalah model pembangunan sosial ekonomi yang
mendorong

ekonomi

pengetahuan

untuk

mengejar

inovasi

dan

kewirausahaan melalui kolaborasi dan kemitraan yang bermanfaat antara
akademisi, pemerintah, industri, LSM dan sektor sipil masyarakat, dan
pengusaha sosial. Model Penta Helix berakar pada Triple Helix Etzkowitz
dan Leyesdorff di mana jaringan tri-lateral akademisi, industri, dan
pemerintah bergabung untuk mengambil keuntungan dari proyek-proyek
penelitian inovatif yang dibudidayakan di lembaga-lembaga pendidikan dan
mengubah proyek-proyek ini agar dapat berjalan secara komersial.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat sipil, dan pengusaha
sosial ditambahkan ke Penta Helix. Mereka memiliki peranan penting untuk

684
685
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mencapai tujuan inovasi bersama dan berkontribusi terhadap kemajuan
sosial-ekonomi di wilayah tersebut686.
Pendapat senada disampaikan Tri Yuniningsih dkk, bahwa yang
dimaksud dengan Pentahelix adalah kolaborasi Lima unsur subjek atau
stakeholder, yaitu: Academician, Business, Community, Government dan
Media. Biasa disingkat ABCGM687. Penta helix adalah perpanjangan dari
strategi triple helix dengan melibatkan berbagai elemen komunitas atau
lembaga nirlaba untuk mewujudkan inovasi. Melalui kolaborasi sinergis
diharapkan dapat mewujudkan inovasi yang didukung oleh berbagai
sumber daya yang berinteraksi secara sinergis. Dari hasil penelitiannya,
Herwan Abdul Muhyi dkk menyampaikan bahwa unsur dalam penta helix
dalam pengembangan pusat industri unggulan kota Bandung adalah “The
Government”, “Communities”, “Business”, “Academicians”, dan “Media”688.
Sejauh ini, aktor yang terlibat dalam pengembangan kewirausahaan
mahasiswa UNP adalah: Elemen Pertama yaitu pemerintah (Government)
meliputi: Disnakerin Kota Padang, Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah
Kota Padang, Elemen Kedua yaitu Akademisi yang terdiri dari ITB, IPB,
UNDIP, UNAND, PNP, Republik Politeknik Singapore, Fathoni University
Tahiland, Universitas Kebangsaan Malaysia dan Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP), Elemen Ketiga: Business yang terdiri dari KADIN,
BUMN dan perusahaan Swasta, Elemen Keempat: Komunitas yang terdiri
dari Talent Indonesia, Iluni UNP, Innovation Room, Digital Innovation
Lounge (DILO), Gapura Digital, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan
Elemen Kelima yang terdiri dari Media yaitu berupa: jobstreet.com, classy
FM, InfoSumbar, Padang TV, Loker Satu dll.

686

Alrence Santiago Halibas, et.al, The Penta Helix Model of Innovation in OMAN: An HEI
Perspective, dalam Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management,
Vol. 12 Tahun 2017, p. 161-162
687 Tri Yuniningsih, dkk, Model Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata di Kota
Semarang dalam Journal of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2, Mei 2019, hlm. 87
688 Herwan Abdul Muhyi, dkk., The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers
of Flagship Industry in Bandung City in Review of Integrative Business and Economics
Research, Vol. 6, No. 1, Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 6,
no. 1, January 2017, p. 412-417.

384

Program

Pengembangan

Budaya

Kewirausahaan

di

UNP

dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pada
mahasiswa dan juga staf pengajar serta diharapkan menjadi wahana
pengintegrasian secara sinergi antara penguasaan sains dan teknologi
dengan

jiwa

kewirausahaan.

Sehingga

hasil-hasil

penelitian

dan

pengembangan tidak hanya bernilai akademis saja, namun mempunyai
nilai tambah bagi kemandirian perekonomian bangsa. Demikian juga
lulusan UNP tidak hanya berorientasi dan mampu menjadi pekerja saja,
tapi juga berorientasi dan mampu bekerja mandiri dan mengelola
perusahaan atau industri sendiri dalam suatu wadah perusahaan atau
industri kecil menengah, yang tidak tertutup kemungkinannya menjadi
industri atau perusahaan besar.
Penciptaan

lulusan

perguruan

tinggi

yang

menjadi

seorang

wirausahawan tidak serta merta mudah untuk dilaksanakan. Berdasarkan
bukti empiris di lapangan, terdapat kecenderungan bahwa lulusan
perguruan

tinggi

lebih

senang

memilih

bekerja

dengan

tingkat

kenyamanan/keamanan serta kemapanan dalam waktu yang singkat.
Perguruan tinggi

dapat

berpartisipasi

dengan

dua

cara

yaitu (1)

mengambil bagian dalam aktivitas yang membawa mahasiswa kearah
penciptaan

usaha, dan (2) mendesain kurikulum yang mempersiapkan

kemandirian mahasiswa sebagai dasar penciptaan lapangan kerja bagi diri
mereka sendiri. Hal inilah yang sudah dilakukan oleh UNP sebagai
perguruan tinggi yang saat ini menuju entrepreneurial based university.
Pengambilan aktivitas yang membawa mahasiswa ke arah penciptaan
usaha dilakukan oleh pimpinan dengan membentuk UPT dan tiga UKM
yang bergerak di bidang kewirausahaan. Aktivitas

ekstra

kurikuler

mahasiswa yang sistematik dapat membangun motivasi dan sikap
mental entrepreneur. Sedangkan mendesain kurikulum kewirausahaan
dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini atas arahan Rektor dengan
menjadikan mata kuliah kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib
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universitas yang harus diambil oleh mahasiswa mulai dari jenjang diploma
sampai doktor.
Dalam kurikulum mata kuliah kewirausahaan UNP, diajarkan tiga
kompetensi kepada mahasiswa UNP, yaitu menciptakan kesempatan
(opportunity creator), menciptakan ide-ide baru yang orisinil (inovator)
dan berani mengambil resiko dan mampu menghitungnya (calculated
risk taker). Peran yang dilakukan pimpinan UNP meliputi (1) internalisasi
nilai-nilai kewirausahaan, (2)

peningkatan

keterampilan

(transfer

knowledge) dalam aspek pemasaran, finansial, dan teknologi; serta (3)
dukungan berwirausaha (business setup).
Peran

pimpinan

Perguruan

Tinggi

dalam

mengembangkan

entrepreneurship mahasiswa merupakan faktor kunci dalam melakukan
berbagai terobosan untuk siap menghadapi industri kerja yang kian
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, dan menghadapi revolusi
industri 4.0. Sehingga Perguruan Tinggi wajib menjawab tantangan
untuk menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era
globalisasi

saat

ini

dengan

mengembangkan

entrepreneurship

mahasiswanya. Schlaepfer et al, (2015), Fayolle dan Redford, (2014)
mengungkapkan
kewirausahaan

peran
mampu

perguruan
meningkatkan

tinggi
daya

dalam
saing

pengembangan
lulusan

dalam

menghadapi tantangan global689.
Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di
bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan
studinya690. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap

689

Schlaepfer, R. C., & Koch, M., Industri 4.0: Challenges and Solutions for the Digital
Tranformation and use of Exponential Technologies, (Zurich: The Creative Studio at
Deloitte, 2015) and Fayolle, A., & Redford, D. T., Handbook on the Entrepreneurial
University (Elgar Original Reference) Research Handbooks in Bussiness and
Management, (Melbourne: Elgar Online, 2014).
690

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri
4.0, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018), hal. 13.
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kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha
maupun

industri,

serta

kebutuhan

dalam

mengembangkan

ilmu

pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil lulusan program studi
disusun oleh kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga terjadi
kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional.
Agar lulusan prodi dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam
profil tersebut, maka diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam
rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)691. Seperti contoh, untuk
beberapa program studi yang ada di UNP, contoh profil lulusan yang dapat
digambarkan adalah sebagai berikut692:
Tabel 4.14. Contoh Profil Lulusan Beberapa Prodi di UNP
Program Studi
S-1 Psikologi
S-1 Seni Musik
S-1 Teknik Mesin
S-1 Konstruksi Bangunan
D-3 Perhotelan

Contoh Profil
Konsultan SDM, Manajer SDM, Konselor, Fasilitator,
Trainer, Peneliti
Penyaji, Pencipta/Penggubah, Pengelolan Pertunjukan
Seni, Pengkaji
Supervisor, Controller, Pengelola Project , Peneliti
Drafter, Supervisor Project
Housekeeper, Penyaji FB, Administrator

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa profil lulusan
merupakan peran dan fungsi lulusan dan bukan jabatan atau jenis
pekerjaan. Namun akan tetapi jenis dan jabatan pekerjaan dapat membantu
menentukan profil lulusan. Profil lulusan di sini adalah “Peran” yang
diharapkan bisa dilakukan nantinya oleh lulusan di dunia kehidupan. Peran
ini bisa menunjuk kepada suatu profesi (dokter, arsitek, pengacara) atau
jenis pekerjaan yang khusus (manager perusahaan, praktisi hukum,
akademisi) atau bentuk kerja yang bisa digunakan dalam beberapa bidang
yang lebih umum (komunikator, kreator, leader) yang dicanangkan oleh
Program Studi yang bersangkutan. Profil lulusan mahasiswa UNP itu
sangat tergantung kepada visi misi dari fakultas dan program studi yang

691

Ibid, hlm. 20.
Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Direktorat Belmawa-Dikti, Penyusunan
Profil dan CP, P3 UGM 2014.
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ada di UNP, di mana tentunya tidak menyimpang dari visi, misi dan tujuan
dari UNP sendiri.693.
Adapun keterampilan umum yang harus didapatkan lulusan sarjana
menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang juga sesuai
dengan visi misi UNP yaitu sebagai berikut694:
a)

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya;

b)

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

c)

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan,
desain atau kritik seni;

d)

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi;

e)

Mampu

mengambil

keputusan

secara

tepat

dalam

konteks

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil
analisis informasi dan data;
f)

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.

g)

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang

ditugaskan

kepada

pekerja

yang

berada

di

bawah

tanggungjawabnya;

693
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h)

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;

i)

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
Kemenristekdikti bahkan menyatakan bahwa relevansi dan daya saing

lulusan perguruan sangat ditentukan oleh penguasaan tiga hal, yaitu: (i)
academic skills yang berhubungan langsung dengan bidang ilmu yang
ditekuni di Perguruan Tinggi, (ii) generic/life skills yang merujuk
serangkaian

dan

jenis-jenis

keterampilan

yang

diperoleh

pada

selama

menempuh pendidikan yang dapat diaplikasikan di lapangan kerja
serta mencakup banyak hal seperti kemampuan berpikir kritis-kreatif,
pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim, dan
kepemimpinan, dan (iii) technical skills yang berkaitan dengan profesi
spesifik yang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian agar berkinerja
bagus pada suatu bidang pekerjaan.
Keberadaan

UNP

sebagai

perguruan

tinggi

yang

menuju

entrepreneurial based university memiliki system yang cukup kuat dalam
mendukung masa depan lulusan yang diinginkan UNP sebagaimana yang
tercantum dalam keterampilan umum yang harus didapatkan lulusan
sarjana menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Sistem
tersebut dimulai dari adanya visi misi UNP yang mengarah kepada
pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa UNP, berlanjut
kepada SDM UNP yang cukup mumpuni dalam menggerakan program
kerja kewirausahaan, fasilitas pendukung pelaksanaan setiap program
kerja sampai kepada modal kerja yang diberikan pimpinan. Kesemua hal
tersebut dijalankan dalam sebuah proses manajemen kepemimpinan yang
terakumulasi dalam singkatan VALUE sehingga menghasilkan keluaran
lulusan yang memiliki prestasi, skill yang bagus dan terampil yang pada
akhirnya mereka para lulusan UNP akan mampu bersaing dalam skala
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global, diterima kerja di perusahaan dan yang paling utama yaitu mampu
untuk menjadi seorang wirausahawan dengan membuka lapangan
pekerjaan sendiri.
Salah satu bekal yang diberikan oleh pimpinan selain pelaksanaan
manajemen kewirausahaan mahasiswa melalui program kerja tersebut
adalah menyertakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang di
dalamnya memuat informasi tentang: Identitas diri, identitas penyelenggara
program, kompetensi lulusan (sesuai program studi masing-masing) dan
informasi tambahan. Sejauh ini berdasarkan data yang disampaikan oleh
Ibu Asmar Yulastri selaku Kepala UPT PKK UNP, jumlah mahasiswa UNP
yang sudah memiliki usaha sendiri adalah sebanyak 10 % dari total jumlah
mahasiswa UNP seluruhnya695. Adapun jumlah mahasiswa UNP yang saat
ini memiliki usaha sendiri dari UKM HIPMI PT sebagai salah satu UKM yang
bergerak di bidang kewirausahaan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.15: Data Anggota HIPMI PT UNP yang Memiliki Usaha
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

695

NAMA

JURUSAN

Haris Fadilah
Afifi Putri
Rayhanil Febrian
Nurdalia
Silvy Utari Wahyuni
Delfia Teti Melinda
Rahmi Oktaviana
Hendra Hidayat
Nadia Darmadi
Elsa Ismelda
Nia Febi Syahputri
Chici Sartika Ayu
Natasya Rizkika Putri
Aditya Wardana
Andra Fahmi
Desni Ramadhani
Loli Permata Sari
Willy Rahman Erwin
Rismon Elvian
Putri Rahmawati

Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Statistika
Adm.Pendidikan
Manajemen
IAN
Teknik Elektro
IKK(boga)
Matematika
IKK(boga)
Manajemen
Manajemen
Akuntansi
IAN
Akuntansi
PLS
Remotsensing

Tania Shinetiara

Ilmu Ekonomi

Ww.1.3/K.UPTPKK .UNP/09.01.20

Akuntansi

NAMA USAHA
KS2Glowing
Sinakos
Korean Eggroll
Masker
Mel Taylor dan Vilage
Chiko-chiko Furnitur
Doodle Art
Sugoy
Nadcelicious
Onlineshop
Kuy.O’food
Mie Tachi
Mie Tachi
Healthy catering
Cold Brew
Seblak Kering Halalin
Dodabingu
Laundry Sepatu
Namja
Ketepi dan Mangosticky
rice
Online shop
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan paparan data dan pembahasan terhadap bagaimana

model pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa di
Universitas Negeri Padang (UNP), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Konsep manajerial entrepreneurship mahasiswa yang dimiliki oleh
pimpinan

UNP

sudah

dapat

meningkatkan

pengembangan

kewirausahaan mahasiswa UNP yang dapat dilihat dari fungsi
manajemen Planning, Organizing, Leading dan Controlling (POLC),
bahwa POLC yang dilakukan juga mendukung keberhasilan
manajemen kewirausahaan mahasiswa UNP, Pertama tahap
perencanaan pimpinan dalam mengembangkan entrepreneurship
mahasiswa UNP menghasilkan beberapa program, yaitu: (a)
formalisasi dengan penyusunan Statuta UNP, visi “terselenggaranya
kegiatan kemahasiswaan yang membentuk calon pemimpin dan
wirausahawan yang berkarakter”; (b) Rencana Strategis UNP dengan
menetapkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha sebagai indikator
kinerja utama (IKU) dalam sasaran strategis; (c) peningkatan
pelayanan dalam kegiatan entrepreneurship sebagai program
prioritas; (d) Dibuatnya program pengembangan entrepreneurship
kemahasiswaan dari tataran UKM, UPT, institusi dan nasional.
Kedua, Implementasi organizing pada tempat penelitian ditunjukkan
dalam bentuk formalisasi tugas, restrukturisasi pengelola dan
pendirian beberapa unit usaha penunjang. Unit usaha penunjang yang
didirikan dalam usaha pengembangan entrepreneurship antara lain:
Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

Pengembangan

Karir

dan

Kewirausahaan, Unit Kegiatan Mahasiswa Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan (UPKK), Unit Kegiatan Mahasiswa Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi UNP (HIPMI PT UNP)
dan Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa UNP (KOPMA
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UNP). Unit-unit yang dibentuk dengan program kerja masing-masing
saling bersinergi positif dengan pelibatan pihak internal dan eksternal
UNP guna mencapai tujuan pimpinan yaitu mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa UNP. Ketiga, Fungsi leading dalam
penelitian ini mengacu pada konsep VALUE (View, Appreciate,
Leading, Understand dan Evalute) dengan bingkai religius spiritual
dan Keempat, Pengawasan, fungsi ini dilakukan baik terhadap
pelaksanaan
anggaran

program

dalam

maupun

pengembangan

kepada

pertanggungjawaban

entrepreneurship

mahasiswa

berdasarkan hasil evaluasi tahunan, bulanan dan mingguan berupa
monitoring evaluasi internal dan eksternal. Selain itu UPT PKK
membuat tim monitoring dan dosen pendamping untuk mengontrol
aktivitas mahasiswa penerima dana hibah/modal kerja.
2.

Faktor

yang

mendukung

model

pengembangan

manajemen

entreprenurship mahasiswa di UNP diantaranya: a) Adanya reward
berupa insentif finansial dan non-finansial dari pimpinan kepada
mahasiswa pelaku kegiatan kewirausahaan baik dari tataran UKM,
UPT, Institusi dan Nasional. Selain itu juga kepada Dosen dan seluruh
civitas akademika UNP yang terlibat langsung dalam aktivitas
pengembangan entrepreneurship mahasiswa. b) Terselenggaranya
akuntabilitas pimpinan yang tinggi dalam pendelegasian wewenang
saat

pelaksanaan

program

entrepreneurship

mahasiswa.

c)

Diberikannya wadah dan sarana dalam upaya pengembangan diri
para civitas akademika UNP terutama yang terlibat langsung dalam
program kewirausahaan baik mahasiswa maupun Dosen berupa
penyediaan laboratorium inkubator bisnis fakultas ekonomi, Gedung
PKM, Gedung UPT PKK, pelatihan, pendampingan, workshop, TOT,
Coaching clinic. d) Tingginya motivasi kerja dari pimpinan dalam
bentuk pemberian modal kerja bagi mahasiswa yang menjadi pelaku
wirausaha berupa dana BOPTN dan dana Proker UNP dalam
menjalankan aktivitas kewirausahaan. Sedangkan faktor yang
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menyebabkan belum optimalnya (penghambat) jalannya model
pengembangan manajemen entreprenenurship mahasiswa UNP
adalah: a) Pemahaman sebagian dosen UNP yang masih kurang
terhadap

pentingnya

mahasiswa

mengikuti

kuliah

umum

kewirausahaan, b) Faktor pembagian waktu antara berwirausaha
dengan kuliah, praktik lapangan, UTS, UAS dan waktu libur oleh
mahasiswa pelaku kegiatan wirausaha, c) Belum tersedianya menthor
tetap universitas yang akan mendampingi dan menjadi konsultan
terkait usaha yang dijalankan mahasiswa, d) Belum tersedianya
inkubator bisnis berbasis universitas sebagai wadah konsultasi bisnis,
coaching clinic dari level pra-inkubasi, inkubasi dan akselerasi dan e)
Belum adanya lembaga paten resmi universitas sebagai sarana
mempatenkan produk usaha mahasiswa.
3.

Rekonstruksi Model pengembangan manajemen entrepreneurship
mahasiswa yang ditemukan di UNP dapat dimaknai sebagai inovasi
manajemen yang dilakukan oleh pimpinan UNP untuk meningkatkan
pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP dilihat dari input,
proses, output dan outcome sebagai suatu rangkaian system
manajemen. Model pengembangan manajemen kewirausahaan
mahasiswa yang peneliti dapatkan ini sejalan dengan model proses
kewirausahaan yang dipopulerkan oleh Moore’s dimana model
tersebut dapat memecah teori bagaimana model pengembangan
manajemen entrepreneurship mahasiswa di UNP.

4.

Prospek

model

pengembangan

manajemen

entreprenurship

mahasiswa dilihat dari perspektif masa depan lulusan UNP sudah
menunjukkan hasil yang cukup membanggakan karena selain melalui
serangkaian mekanisme juga ditambah dukungan kebijakan Pimpinan
UNP. Mahasiswa memiliki jiwa dan semangat berwirausaha yang
tinggi, hal itu dibuktikan dengan semakin bertambahnya lembaga
yang berberak dalam bidang usaha. Upaya dalam pengembangan
yang dilakukan UNP adalah mencermati nilai-nilai seperti melihat
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peluang dan melakukan pembaharuan, memiliki karakteristik dan
berani mengambil resiko, menarik perhatian, dan kebijakan yang pro
pertumbuhan. Praktek terhadap nilai-nilai tersebut bukan hanya di luar
kelas melainkan masuk dalam proses pembelajaran sehingga
memiliki perspektif ke depan dan berorientasi hasil. Nilai-nilai
entrepreneurship

yang

diintegrasikan

pada

kurikulum

dapat

menciptakan peserta didik dengan kualifikasi academic entrepreneur,
goverment

entrepreneur,

business

entrepreneur

dan

social

entrepreneur yang berkarakter dan tampil sebagai problem solver
dalam menghadapi tantangan kehidupan. Entrepreunership yang
diterapkan di UNP banyak mendapat apresiasi sehingga menarik
beberapa lembaga untuk berinvestasi. Atensi besar tersebut hadir
karena UNP memiliki potensi besar untuk menciptakan wirausaha
baru. Kontribusi riil UNP dalam menumbuhkan sector industri kecil dan
menengah ditunjukkan melalui peran para alumninya sehingga secara
nyata dapat dijadikan wadah untuk menyerap tenaga kerja dan
mengurangi pengangguran di Sumatera Barat khususnya.
B.

Implikasi
Dari pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, maka implikasi terkait

dengan model pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa di
Universitas Negeri Padang (UNP) adalah sebagai berikut: Berdasarkan
penjelasan

model

pengembangan

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa di UNP, maka dapat disimpulkan secara lebih sederhana guna
menghasilkan sebuah rekonstruksi model dengan pemaparan singkat
sebagai berikut: UNP mengembangkan manajemen entrepreneurship
pendidikan tinggi disesuaikan dengan kekhasan UNP itu sendiri. Internal
service quality dan eksternal service quality merupakan aspek yang sudah
dapat dipenuhi oleh UNP dalam bentuk perencanaan program kerja
kewirausahaan, pengadaan lembaga atau supporting unit kegiatan
entrepreneurhsip, hingga pada pembentukan karakter kewirausahaan
melalui kurikulum. Adapun faktor service capability merupakan aspek yang

394

membutuhkan perhatian lebih banyak, alasannya dari beberapa unit
pengembang (UKM) belum bergerak optimal begitu juga ketersediaan
mentor yang benar-benar ahli dalam jenis usaha tertentu yang masih minim.
Pengelolaan sumber daya pendidikan pada akhirnya menjadi suatu
sistem dalam lembaga pendidikan terutama pada lembaga pendidikan
tinggi. Sistem dalam hal ini merupakan keseluruhan yang terdiri atas
bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk
mentransformasi masukan (input) menjadi keluaran (output) yang biasa
diistilahkan dengan input-output system seperti yang terlihat pada gambar
rekonstruksi

model

pengembangan

manajemen

kewirausahaan

mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan UNP di bawah ini. Gambar ini
adalah hasil analisa peneliti sendiri sesuai dengan data lapangan.

Gambar

5.1:

Rekonstruksi Model Pengembangan Manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa yang Dilakukan oleh
Pimpinan UNP

Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa manajemen kewirausahaan
adalah sebagai suatu sistem. Ketika lembaga pendidikan sudah tersistem
secara terstruktur, maka secara otomatis pula organisasi pendidikan
menjadi suatu sistem sosio-teknik yang berstruktur dalam hubungan
interaksi dengan lingkungan yang menjadikan nilai-nilai kewirausahaan
sebagai pendorong dan etos kerja di universitas. Jadi dalam kerangka ini,
pemimpin memiliki peran penting untuk mendorong anggota organisasinya,
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melalui konsep VALUE pimpinan berhasil mempertahankan pada pola
kinerja yang profesional dan moralitas yang tinggi.
Akan tetapi ketika kampus tersebut dilihat secara detail, komprehensif
dan terstruktur mulai dari inputs, proses transformasi, hingga pada aspek
outputs, hingga outcomes maka akan tampak di dalamnya mengandung
beberapa unsur yang membentuk anatomi lembaga pendidikan berkarakter
kewirausahaan yang dapat dijadikan role model bagi lembaga pendidikan
tinggi lain. Beberapa aspek tersebut, antara lain: (a) input pendidikan
terdapat aspek perencanaan strategis mulai dari visi, misi, tujuan,
ketersediaan Sumber Daya Manusia dan juga fasilitas pendukung serta
pemberian modal kerja; (b) transformation process meliputi implementasi
konsep VALUE. Implementasi konsep tersebut mencangkup beberapa
ranah dalam hal structural system, political system, individual system, dan
cultural system; (c) analisis output fokus dapat dinilai pada prestasi
mahasiswa dan skil kewirausahaan mahasiswa serta berkembangnya
program kerja (proker) kewirausahaan universitas; sedangkan aspek (d)
outcomes dapat dilihat dari lulusan mahasiswa dengan indicator lulusan
diterima kerja di perusahaan, mampu bersaing dalam skala global, dan
mahasiswa yang mampu membuka lapangan pekerjaan atau berprofesi
sebagai wirausaha.
Aspek-aspek memiliki relasi yang erat dan pada operasionalnya
membentuk siklus pembelajaran dalam lembaga pendidikan; dalam hal ini
UNP menerapkan kurikulum khusus kewirausahaan pada mahasiswanya.
Pada aspek ouputs terdapat unsur-unsur berupa achievenment, job
satisfaction, absenteeism, dan overall quality. Aspek output ini sesuai
dengan implementasi konsep evaluasi. Semua unsur-unsur yang ada
dalam sistem perguruan tinggi tersebut menjadi tanggungjawab pemimpin
atau Rektor UNP.
Pada alur manajemen secara umum, Rektor UNP memiliki
kemampuan untuk memberikan arahan, petunjuk dan pengawasan untuk
meningkatkan kompetensi dan budaya enterpreneruship, serta mampu
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untuk membuka komunikasi dua arah antara dirinya dengan pengikutnya,
dan juga memberikan ruang untuk mendelegasikan tugasnya. Oleh sebab
itulah, dalam menganalisa kemampuannya dapat dilihat dari kepribadian,
pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, perwujudan visi dan misi
kampus

entrepreneurship

melalui

program

kerjanya,

kemampuan

mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi.
Ada pula kalangan yang mengungkapkan bahwa seorang pemimpin
di perguruan tinggi berkarakter kewirausahaan harus mampu melakukan
beberapa hal diantaranya adalah: a). mendorong timbulnya kemauan yang
kuat dengan penuh semangat dan percaya diri pada dosen, staf dan
peserta didik -mahasiswa- dalam melaksanakan semangat kewirausahaan;
b). memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para dosen, staf dan
peserta didik serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan
demi kemajuan dan memberikan inspirasi UNP dalam mencapai
tujuan.Tetapi pola kepemimpinan tersebut tidak terlepas dari karakter
masyarakat suku minangkabau yang mewakili semangat pengusaha
muslim

-muslimtrepreneur-.

Karena

pada

realitasnya

semangat

berwirausaha yang dilandasi nilai-nilai spiritual tidak hanya mampu
melakukan hal-hal tersebut, ia melakukan lebih dari apa yang diharapkan
oleh anggota.
Peneliti melihat bahwa religius spiritual atau rasa keberagamaan
walaupun tidak dominan, tetapi cukup mewarnai perilaku etis dalam
pelaksanaan program kewirausahaan mahasiswa UNP. Civitas akademika
UNP mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga muatan-muatan
ajaran Islam cukup mewarnai aktivitas di universitas. Didukung oleh
kekuatan nilai-nilai yang bersumber dari sosial budaya daerah Minang yang
dilandasi ajaran Islam dengan “Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi
Kitabullah”. Pada

etnis

Minang, ditemukan nilai ke-sholehan pada

agama (Islam) dan kecintaan pada kampung halaman. Ajaran agama
tidak hanya dijalani sebagai ritual semata, namun juga bagian dari
kehidupan sehari-hari mereka termasuk juga ketika berwirausaha. Hal
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tersebut ditunjukkan melalui dibuatnya program Kampus Mengaji, Subuh
Mubarokah, pelaksanaan workshop dan pelatihan bisnis dengan mengkaji
dari sudut pandang Islam serta mengukur kesuksesan menggunakan
ajaran agama seperti pelibatan BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) dalam pemeriksaan kualitas makanan dari usaha
kuliner yang dibuat oleh mahasiswa UNP sebagai bidang kewirausahaan
yang dominan diminati. Sama halnya dengan kewirausahaan yang
dilakukan mahasiswa UNP selain dari bisnis kuliner, pada bidang academic
entrepreneurship, social entrepreneurship, goverment entrepreneurship
dan business entrepreneurship yang menghasilkan dua jenis luaran produk,
yaitu barang dan jasa, selalu diarahkan untuk menilai kelayakan produknya
tersebut

dengan

pemanfaatn

BPJPH

dari

segi

kehalalan

dan

kebermanfaatan produk mereka.
Ihsan yang baik ditunjukkan pimpinan UNP kepada Allah berupa niat
yang ikhlas, tulus, bertanggungjawab, kemauan untuk memperteguh
konsep diri di mana bentuk tindakan ini merupakan prinsip-prinsip dalam
manajemen bisnis syariah. Sebagaimana disampaikan Fuad bahwa prinsipprinsip manajemen bisnis syariah dalam al-Quran dan al-Hadis selain dari
ikhlas dan tulus yaitu: 1) Tauhid, 2) Ibadah, 3) Amanah dan Tanggung
Jawab, 4) Hikmah, 5) Adil, 6) Ihsan, 7) Tolong Menolong, 8) Halaalan
Thayyiban, dan 9) Musyawarah 1. Kesemua prilaku ini juga mendukung
peneliti untuk memunculkan indikator religius spiritulal ini sebagai
dasar/perspektif/bingkai jalannya manajemen kewirausahaan mahasiswa
yang dilakukan oleh pimpinan UNP.
Selain itu, terdapat beberapa fakta lainnya yang mengindikasikan
peneliti memasukkan religius spiritual sebagai bingkai pelaksanaan
manajemen kewirausahaan mahasiswa, yaitu: melibatkan produk dan
layanan halal. Hasil produk mahasiswa UNP sebagian besar adalah
merupakan inovasi yang digunakan bagi kebaikan umat, misalnya
Fuad Mas’ud, Konsep Manajemen Bisnis Islam (Studi Prinsip-prinsip Manajemen Bisnis
dalam Al-Qur’an, dalam Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 442-445
1

398

dibuatnya perangkat pintar bernama “Qifabel” bagi penyandang tunadaksa,
Trosama (Troli Sayang Mama) sebagai karsa cipta bagi ibu-ibu yang
kerepotan membawa anak belanja di mall, Tomat Bike (Automatic Bike)
bagi penyandang disabilitas agar tetap bisa menggerakkan syarafsyarafnya walaupun tidak memiliki kekuatan dalam menggerakkan sepeda
sebagai sarana latihan menggerakkan otot kaki. Di sini terlihat bahwa
agama memiliki peran kunci untuk dimainkan dalam membentuk model dan
tingkat aktivitas kewirausahaan di masyarakat. Meskipun Islam mendukung
bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan penghasilan, namun tetap
mendorong dan merangsang umat Islam untuk memulai kewirausahaan
sebagai pilihan utama untuk menghasilkan pendapatan yang halal, baik
melalui produk ataupun layanan yang halal. Selain itu jika memperhatikan
visi UNP yang berbunyi “Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan
Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga dan
seni pada tahun 2020 berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa”, maka juga mengindikasikan hadirnya
indikator Religius Spiritual dalam manajemen pimpinan UNP dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP.
Selain kehadiran unsur-unsur religious spiritual dalam praktik
pengembangan manajemen entrepreneurship mahasiswa, UNP juga
menunjukkan suatu pola pelaksanaan kegiatan entrepreneurship yang
proporsional, komprehensif dengan keterkaitan kuat antara satu komponen
dengan komponen yang lain. Artinya kesuksesan satu kegiatan,
dipengaruhi oleh kegiatan lainnya dan begitu seterusnya dalam suatu pola
siklik yang peneliti gambarkan dalam bentuk lingkaran model siklus seperti
pada gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan model yang peneliti
tawarkan dalam manajemen kewirausahaan mahasiswa yang dilakukan
oleh pimpinan UNP guna mengembangkan entrepreneurship mahasiswa.
Design model temuan/novelty disertasi peneliti divalidasi oleh empat orang
ahli dengan kepakaran ilmu yang berbeda-beda. Empat validator tersebut
adalah: 1) Prof. Dr. Dede Rosyada, MA yang memvalidasi design model
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temuan/novelty peneliti dalam kajian ke-Islamannya, 2) Prof. Dr. H. Lias
Hasibuan, MA yang memvalidasi dari konten kurikulum kewirausahaan
mahasiswa, 3) Dr. H. Marwazi, M.Ag sebagai validator bidang ekonomi
Islam terhadap design model temuan/novelty peneliti dan 4) Prof. Dr. H.
Ahmad Syukri, SS., M.Ag selaku validator dalam kepakaran filsafat Islam.
Hasil temuan peneliti tersebut dapat ditampilkan dalam sebuah gambar
model

design

teori

terkait

model

pengembangan

manajemen

entrepreneurship mahasiswa di UNP seperti gambar berikut:

Gambar

5.2:

Rekonstruksi Model Pengembangan Manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa yang Dilakukan oleh
Pimpinan UNP yang Peneliti Tawarkan

Gambar di atas menjelaskan bahwa UNP sebagai universitas yang
saat ini mengarah kepada entrepreneurial based university menjalankan
suatu

praktik

model

pengembangan

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa yang dimulai dari sebuah sistem input, proses, output dan
outcome. Dari gambar terlihat bahwa untuk menjadi sebuah universitas
berbasis entrepreneurship, mesti dimiliki input (masukan) awal universitas
itu sendiri berupa: (1) kebijakan strategis pimpinan dengan pembuatan visi,
misi,

tujuan

dan

sasaran

strategis

kampus

mengarah

kepada

entrepreneurial university, (2) Adanya SDM yang mumpuni dalam
menjalankan praktik manajemen entrepreneurship, (3) tersedianya fasilitas

400

pendukung

(sarana

dan

prasana)

dalam

pelaksanaan

program

kewirausahaan mahasiswa dan (4) Modal kerja sebagai stimulus efektif
dalam meningkatkan semangat berwirausaha mahasiswa.
Adapun input (masukan) yang dimiliki universitas tidak akan
mendatangkan sebuah output yang maksimal apabila dalam prosesnya
pimpinan universitas tidak menjalankan manajemen entrepreneurship
mahasiswa dengan konsep VALUE dalam sebuah bingkai religious spiritual
baik dalam hal pelaksanaan kurikulum kewirausahaan UNP, pemanfaatan
inkubator bisnis UNP, magang ke UMKM dan marketing produk mahasiswa
ke lingkup lokal bahkan nasional. Sehingga output yang didapatkan berupa:
(1) prestasi mahasiswa di bidang kewirausahaan, (2) munculnya skill
sebagai seorang entrepreneur yaitu inovatif, kreatif dan integrative, (3)
berkembangnya usaha mahasiswa secara signifikan dalam program kerja
yang diikuti. Adapun capaian akhir bagi mahasiswa dari model
pengembangan manajemen entrepreneurship ini adalah: (1) mampu
bersaing dalam skala global, (2) bisa membuka lapangan kerja sendiri, (3)
menjadi muslimpreneur dan (4) memiliki nilai inovatif, kreatif dan integrative.
C.

Rekomendasi
Merujuk pada temuan penelitian mengenai model pengembangan

manajemen entrepreneurship mahasiswa di Universitas Negeri Padang,
maka rekomendasi penulis sebagai berikut:
1.

Rektor Universitas Negeri Padang, rekomendasi keilmuan dengan
adanya

model

pengembangan

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa, berangkat dari model manajemen pimpinan yang peneliti
bahas dengan menggabungkan beberapa teori kepemimpinan yang
ada dalam ilmu manajemen, maka model manajemen pimpinan ini
dapat

direkomendasikan

untuk

universitas

yang

ingin

mengembangkan entrepreneurship mahasiswanya. Rektor agar
memberikan fasilitas seperti lembaga paten produk mahasiswa UNP
agar

hilirisasi

dari

pengembangannya.

produk

mahasiswa

UNP

jelas

arah
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2.

Dekan Fakultas Se-lingkungan Universitas Negeri Padang agar
melakukan program kewirausahaan universitas secara konsisten,
berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama.

3.

Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa
agar menambahkan sasaran program kewirausahaan universitas
seperti PMW kepada mahasiswa dengan status “Calon Alumni” atau
“Calon Lulusan” untuk mendapatkan kesempatan mengikuti ajang
kompetisi bisnis universitas guna mendapatkan pagu anggaran
sebagai modal kerja guna masa depan setelah menjadi alumni UNP.
Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa
agar menentukan dan melantik menthor resmi universitas yang
nantinya akan menjadi pendamping mahasiswa yang sedang dan
akan menjalankan usaha agar usahanya tetap establish.

4.

Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa
agar memberikan pengarahan kepada mahasiswa UNP yang terlibat
dalam program kewirausahaan kampus untuk menerapkan SCRUM
Methode guna mengatasi kesulitan pengaturan jadwal antara
berbisnis dan kuliah antar anggota satu tim yang notabene nya
berasal dari fakultas dan angkatan yang berbeda.

5.

Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiwa UPKK, KOPMA UNP dan
HIPMI PT UNP untuk memperdalam kajian tentang SCRUM Methode
guna mengatasi kesulitan selama ini yang dirasakan dalam
menjalankan praktik kewirausahaan di UNP.

D.

Saran
Saran dari penelitian disertasi ini antara lain adalah:

1.

Perlunya mensosialisasikan model pengembangan manajemen
entrepreneurship
pengembangan

mahasiswa
universitas

serta

menuju

ke

meningkatkan

arah

entrepreneurial

based

university sebagai agent perubahan ekonomi.
2.

Menyiapkan mahasiswa yang menjadi agen perubahan untuk
mengkonstruk masyarakat yang mampu menghadapi tantangan

402

dalam Revolusi Industri 4.0 dengan literasi data, literasi teknologi dan
literasi manusia.
3.

Dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa, perguruan tinggi perlu menerapkan
pola penta helix dengan melibatkan Academician, Business,
Community, Government dan Media (ABCGM).

4.

Membentuk sebuah lembaga paten universitas sebagai hilirisasi
produk mahasiswa berikut wadah lainnya seperti inkubator bisnis
berbasis universitas.

5.

Mengadakan kegiatan pengembangan entrepreneurship secara
berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama mulai dari tataran
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), universitas dan nasional.

E.

Penutup
Disertasi

model

pengembangan

manajemen

entrepreneurship

mahasiswa di Universitas Negeri Padang ini memberikan gambaran secara
komprehensif

terkait

manajemen

kewirausahaan

mahasiswa

yang

dilaksanakan oleh pimpinan Universitas Negeri Padang dengan konsep
View, Appreciate, List, Understand, Evaluate dalam bingkai Religius
Spiritual yang dapat mengembangkan entrepreneurship mahasiswa pada
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Semoga Disertasi ini bermanfaat, menjadi bahan kajian teoritis dan
praktis bagi peneliti selanjutnya, dapat diterapkan di perguruan tinggi yang
saat ini sedang mengembangkan entrepreneurship mahasiswanya baik dari
tataran Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala
UPT yang bergerak di bidang kewirausahaan, Dekan, Ketua Program Studi,
Dosen Pengampu Mata Kuliah Kewirausahaan dan Ketua Umum Unit
Kegiatan Mahasiswa yang bergerak dalam bidang entrepreneurship.
Jambi, 06 Mei 2020
Penulis,

Mona Novita
NIM. DMP. 17.189
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Lampiran 3
PEDOMAN WAWANCARA
Oleh:

STUDI LAPANGAN

Mona Novita
NIM. DMP. 17 189
Mahasiswa Program Doktor (S3)
Program Studi Manajemen Pendidikan
Islam
Pascasarjana
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Halaman……….
dari……………….

Tujuan Penelitian:
Untuk memahami konsep manajemen
pimpinan perguruan tinggi (View,
Appreciate, List, Understanding dan
Evaluate) dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa.

Objek penelitian: Universitas Negeri Padang
Lokasi objek penelitian:
…………………………………………………………………………………….
In-depth interview
No
1
2
3
4
5
6
7

Uraian
Nama Responden
Jabatan
Lokasi Wawancara
Jadwal Wawancara
Kode
Durasi Wawancara
Tema Wawancara

Indikator
View
(Pandangan)

:
:
:
: Tgl …………..
:
:
:
Pertanyaan Wawancara Tema I
Pertanyaan

Waktu ……..

1. Bagaimana bentuk ketulusan Bapak dalam memimpin UNP
ini dalam mencapai dua misi UNP yaitu mengembangkan
program entrepreneurship mahasiswa?
2. Apa niat Bapak dalam melakukan berbagai program
kewirausahaan yang ada di UNP ini?
3. Bagaimana cara Bapak dalam berbuat baik kepada Allah,
sesame manusia dan diri Bapak sendiri dalam upaya
mencapai semua misi dan tujuan strategis UNP ini yaitu
menjadi WCU?
4. Bagaimana pandangan Bapak Rektor, Wakil Rektor III, dan
Ibu Kepala UPT PKK di UNP ini dalam memahami universitas
sebagai organisasi entrepreneurship?
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Appreciate

5. Bagaimana pandangan Bapak Rektor, Wakil Rektor III dan
Bapak/Ibu kepala UPT Kewirausahaan di Universitas ini
dalam perspektif budaya organisasi terhadap kebijakan yang
diambil dalam meningkatkan entrepreneurship mahasiswa?
6. Bagaimana pandangan Bapak Rektor dalam memahami
karakter, sikap dan prilaku civitas akademika pada universitas
ini sebelum memutuskan kebijakan dalam meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa?
7. Apakah Bapak memperhatikan perkembangan ekonomi local
dan nasional dalam memutuskan kebijakan pengembangan
entrepreneurship mahasiswa di universitas ini?
8. Apakah Bapak mengangkat permasalahan yang terjadi di
masyarakat sebagai peluang mengeluarkan kebijakan dalam
meningkatkan entrepreneurship mahasiswa di universitas ini?
9. Apakah Bapak melakukan komunikasi (konsultasi) kepada
expert atau ahli terhadap kebijakan yang dikeluarkan terkait
dengan entrepreneurship mahasiswa di universitas ini?
10. Apakah Bapak melakukan analisis SWOT sebelum
mengeluarkan kebijakan terkait usaha peningkatan
entrepreneurship mahasiswa di universitas ini?
11. Apakah Bapak melibatkan pihak-pihak eksternal dalam usaha
meningkatkan entrepreneurship Mahasiswa di universitas ini?
12. Apakah Bapak melibatkan dekan dan ketua program studi
dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa di
universitas ini?
13. Apakah Bapak menyukai perubahan dan inovasi?.
1. Apakah Bapak menyerahkan semua elemen tanggungjawab
kepada orang yang sesuai (Akuntabilitas Pimpinan dalam
perspektif Islam)?
2. Bagaimana contoh dan bentuk ke-antusiasan Bapak dalam
menjalankan visi organisasi guna mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa UNP? (Konsep kecakapan dalam
konteks manajemen pimpinan dalam perspektif Islam).
3. Bagaimana cara Bapak dalam menciptakan suasana yang
menyenangkan bagi semua lini organisasi/ Ihsan sesame
manusia dalam upaya mencapai misi program yang dibuat?.
(Konsep kecakapan dalam manajemen pimpinan dalam
perspektif Islam).
4. Bagaimana bentuk reward yang Bapak berikan kepada staff
yang berprestasi atas kinerjanya melaksanakan program
kebijakan yang sudah dibuat?
5. Apakah Bapak memberikan motivasi kerja kepada semua staff
sebagai bentuk apresiasi terhadap para bawahan?
6. Apakah Bapak menempatkan staff dengan kompetensi yang
sesuai dengan posisi yang diberikan kepadanya untuk
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

List

1.

2.

3.

Understand

1.

2.

menjalankan kebijakan pengembangan entrepreneurship
mahasiswa yang Bapak buat ini?
Apakah Bapak membeda-bedakan antara staf yang satu
dengan yang lainnya berdasarkan tugas, kewenangan dan
tanggungjawab?
Apakah Bapak memiliki persyaratan yang cukup tinggi dalam
pemberian wewenang (delegasi) kepada orang yang akan
melaksanakan kebijakan yang dibuat guna meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa?
Apakah Bapak membuatkan job description kepada penerima
wewenang sebelum melakukan kebijakan tersebut?
Apakah Bapak memberikan short course entrepreneurship
(program pelatihan untuk dosen) untuk membantu dalam
pencapaian visi kebijakan yang dibuat?
Apakah Bapak melakukan seminar/ workshop/ lokakarya
entrepreneurship guna mencapai visi kebijakan dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa di universitas
ini?
Apakah Bapak melakukan program sarasehan dengan mitra
usaha atau dunia usaha demi mendapatkan konsep
entrepreneurship yang holistic?
Apakah Bapak melakukan program pembinaan atau
pendampingan terhadap staf baru atau dosen baru yang akan
melakukan kebijakan yang dikeluarkan?
Apakah Bapak Rektor, Wakil Rektor III dan Bapak/Ibu Kepala
UPT Kewirausahaan universitas ini melakukan komunikasi
efektif dan hubungan yang aktif dengan semua staff dan
mahasiswa selama melakukan kebijakan yang dikeluarkan?
Apakah Bapak menerapkan kebijakan program
pengembangan entrepreneurship mahasiswa pada semua
program studi di universitas yang Bapak pimpin?
Apakah Bapak menyusun daftar potensi (analisis SWOT)
perguruan tinggi yang Bapak pimpin sebelum mengeluarkan
kebijakan terkait dalam usaha peningkatan entrepreneurship
mahasiswa?
Apakah Bapak menetapkan skala perioritas tertentu dalam
mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengembangan
entrepreneurship mahasiswa di universitas ini?
Apakah Bapak menyusun masa pelaksanaan kebijakan yang
dibuat terkait pengembangan entrepreneurship mahasiswa
untuk dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang lama?
Apakah Bapak mendapatkan dukungan dari universitas terkait
dengan kebijakan yang dibuat dalam pengembangan
entrepreneurship mahasiswa?
Bagaimana cara Bapak sebagai pimpinan universitas ini dalam
menghadapi dan mengantisipasi hambatan dalam
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melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan untuk
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa?
3. Mana yang Bapak sukai, “menjadi pendengar yang baik” atau
“menjadi pembicara yang aktif” disaat diadakannya rapat
evaluasi pelaksanaan program pengembangan
entrepreneurship mahasiswa di universitas ini?.
1. Bagaimana sikap Bapak dalam mengendalikan amarah akibat
ketidaksepakatan, penyimpangan atau salah tafsir dengan
bawahan (Konsep Kesabaran dalam manajemen pimpinan
pada perspektif Islam) terkait dengan pengembangan
kewirausahaan mahasiswa UNP?.
2. Apa saja persiapan Bapak sebelum melakukan evaluasi
terhadap program yang dibuat dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa?
3. Apakah Bapak melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan
setiap sebelum dilakukan kebijakan?
4. Apakah Bapak melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan
setelah dilakukan kebijakan?
5. Apakah Bapak melakukan evaluasi kerja terhadap
pelaksanaan kebijakan secara berkala?
6. Apakah Bapak melakukan perubahan rencana apabila
ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan kebijakan
yang dibuat?
7. Apakah Bapak melakukan re-organisasi sebagai upaya
perbaikan terhadap penyimpangan kebijakan yang dibuat?
8. Apakah Bapak melakukan evaluasi secara ketat sebagai cara
efektif dalam melakukan evaluasi kinerja staf?.
Pertanyaan Wawancara Tema II

Studium General
Kewirausahaan
(SGK)

Program Belajar
Bekerja Terpadu
(PBBT)

1. Bagaimana Cakupan Program SGK di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
2. Bagaimana Rancangan Program SGK di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
3. Bagaimana Karakteristik Program SGK di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
4. Bagaimana Model Program SGK di Universitas ini Bapak/
Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
5. Bagaimana Pembiayaan Program SGK di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
6. Bagaimana Model Program SGK di Universitas ini Bapak/
Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
1. Bagaimana Cakupan Program PBBT di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
2. Bagaimana Rancangan Program PBBT di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
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Kompetisi Bisnis
Mahasiswa
Indonesia (KBMI)

Expo
Kewirausahaan
Mahasiswa
Indonesia (KMI
Expo)

3. Bagaimana Karakteristik Program PBBT di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
4. Bagaimana Model Program PBBT di Universitas ini Bapak/
Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
5. Bagaimana Pembiayaan Program PBBT di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
6. Bagaimana Model Program PBBT di Universitas ini Bapak/
Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
1. Bagaimana Cakupan Program KBMI di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
2. Bagaimana Rancangan Program KBMI di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
3. Bagaimana Karakteristik Program KBMI di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
4. Bagaimana Model Program KBMI di Universitas ini Bapak/
Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
5. Bagaimana Pembiayaan Program KBMI di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
6. Bagaimana Model Program KBMI di Universitas ini Bapak/
Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
1. Bagaimana Cakupan Program KMI Expo di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
2. Bagaimana Rancangan Program KMI Expo di Universitas
ini Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
3. Bagaimana Karakteristik Program KMI Expo di Universitas
ini Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
4. Bagaimana Model Program KMI Expo di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
5. Bagaimana Pembiayaan Program KMI Expo di Universitas
ini Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?
6. Bagaimana Model Program KMI Expo di Universitas ini
Bapak/ Ibu Kepala UPT Kewirausahaan?

429

TRANSKRIP WAWANCARA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nama
Jabatan
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Wawancara
Peneliti

Informan
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Informan

Peneliti

Informan
Peneliti
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Peneliti

Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

: Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D
: Rektor Universitas Negeri Padang (UNP)
: Jum’at, 3 Mai 2019, Pkl. 10.30-10.45 WIB
: Rektorat Baru Lantai IV (Ruangan Rektor)
: Ww.1.1/R.UNP/03.05.19
: Silahturrahmi dan Penjadwalan Wawancara

: “Assalamualaikum Bapak” (Peneliti berdiri di hadapan Bapak
Rektor yang saat itu sedang duduk di meja kerjanya dengan
didampingi staf Rektor yang bernama Rindu)
: “Waalaikumsalam, silahkan duduk”.
: “Terimakasih Bapak..sebelumnya Saya minta maaf karena sudah
mengganggu aktivitas Bapak. Perkenalkan Pak, Saya Mona Novita,
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Saya bermaksud melakukan penelitian di Universitas Negeri
Padang ini Pak, dan untuk surat izin penelitiannya sudah saya
berikan kebagian Humas UNP dan staf Bapak langsung, yaitu Ibu
Adelin.
: “Oh iya, silahkan. Ibu yang penelitiannya tentang kewirausahaan
di UNP ya? Saya sudah baca suratnya kemarin, dan sudah saya
disposisikan ke UPT PKK yang khusus mengkaji kewirausahaan di
UNP”. Silahkan saja.
: Terimakasih Bapak atas izin diperbolehkannya Saya melakukan
penelitian di UNP ini. Pak, untuk penelitian saya ini, Bapak juga
adalah salah satu informan penelitian saya Pak.
: “Oh ya?, apa judul penelitiannya Bu?”
: “Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Mengembangkan
Entrepreneurship di Perguruan Tinggi Negeri Sumatera Barat (Studi
di Universitas Negeri Padang), Pak”.
: Oke, apa yang bisa Bapak bantu? Bapak tidak bisa lama-lama,
karena sebentar lagi akan terbang ke Jakarta.
: “Minggu depan kalau Bapak sudah di UNP, Mona akan temui
Bapak lagi ya Pak. Guna melakukan wawancara dalam rangka
mendapatkan informasi tentang manajemen Bapak sebagai Rektor
UNP dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP.
: “Baik, minggu depan cek aja Bapak di kampus, atau tanya sama
Adellin staf Bapak juga boleh.”
: “Alhamdulillah, dan Terimakasih banyak Pak atas waktu yang
Bapak berikan. Saya pamit ya Pak..” “Wassalamualaikum”
: “Waalaikumsalam. Kapan ke Jambi lagi?”
: “In syaa Allah setelah ketemu dengan Bapak minggu depan Pak.
: “Oh, Okelah”.
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UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nama
Jabatan
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Peneliti
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Informan
Peneliti
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: Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D
: Rektor Universitas Negeri Padang (UNP)
: Senin, 1 Juli 2019, Pkl. 12.00-12.16 WIB
: Rektorat Baru Lantai IV (Ruangan Rektor)
: Ww.1.1/R.UNP/01.07.19
: Manajemen Pimpinan (Rektor) UNP dalam
Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa UNP

: “Assalamualaikum Bapak..”
: “Waalaikumsalam..Ya, silahkan duduk Bu”
: “Baik Pak, terimakasih ya Pak”
:”Apa yang bisa Bapak bantu?
: “Begini Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan
manajemen pimpinan (Rektor) UNP dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa UNP Pak”. Dalan hal ini adalah
manajemen Bapak sendiri sebagai Rektor UNP dalam
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa UNP Pak”
: “Baik, ajukan semua pertanyaan, nanti Bapak jawab”
: “Oh, Baik Bapak”. Pak, saya membaca dari misi UNP bahwa salah
satu misinya adalah ingin mengembangkan entrepreneurship/
kewirausahaan mahasiswa UNP. Nah, misi itu kalau boleh saya tau
Pak, itu didatangkan dari mana idenya itu Pak?. Bahasa
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa itu apakah dari
keinginan kemenristekdikti atau karena ingin melihat dari sisi
perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat itu sendiri
mengingat Sumbar sangat potensial dalam hal kewirausahaan ini
Pak?
: “Ok, trus apalagi? Ajukan dulu semua pertanyaannya, nanti Bapak
jawab sekaligus”
: “Baik Pak, pertanyaan kedua Pak, Harapan secara lebih nyata
Bapak terhadap program-program yang Bapak buat dalam
mengembangkan kewirausahaan mahasiswa UNP, apa Pak?
: “Oke, lanjutkan pertanyaanya (Informan sambil focus
mendengarkan peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan)”
: “Pertanyaan ketiga Pak, dalam hal komunikasi dengan para
bawahan seperti apa Bapak Pak?”. Pertanyaan selanjutnya,
“Kesuksesan yang diperoleh UNP saat ini, apakah masih ada
perbaikan yang ingin Bapak lakukan lagi terutama dalam bidang
kewirausahaan agar kewirausahaan mahasiswa UNP terus melejit?
Apakah ada hal seperti hambatan yang Bapak rasakan dalam
mengembangkan kwirausahaan di UNP ini Pak? Dan apakah ada
hal-hal khusus lagi yang akan Bapak lakukan dalam meningkatkan
kewirausahaan mahasiswa UNP Pak? Lalu selanjutnya, apa sih
Pak rahasia Bapak kok bisa UNP saat ini berubah menjadi
universitas yang semakin bagus dan kewirausahaannya sangat
betul nampak dan maju? Mengingat saya juga alumni UNP untuk
S1 dan S2 nya. Jika waktu saya S1 dan S2 di sini, gezah

Informan
Peneliti

Informan

Peneliti

Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

entrepreneurship belum cukup terasa di kampus ini seperti
semenjak masa kepemimpinan Bapak sebagai Rektor UNP tahun
2016.
: “Oke, pertanyaan lanjutannya apa Bu?”
: “Baik Pak, kemarin saya baca di unp.ac.id bahwa UNP akan
mendirikan gedung laboratorium entrepreneurship di tanah bekas
STO tempat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Belakang Olo. Itu menarik
perhatian saya Pak, kenapa Bapak ingin membuat gedung
laboratorium entrepreneurship di lokasi tersebut? Skala dasar
perioritas seperti apa Bapak merencanakan gedung itu menjadi
labor entrepreneurship UNP?
: “Oh ya, benar itu (Informan sambil mengangguk-angguk
mengiyakan pertanyaan peneliti)”. Sudah semua pertanyaannya?
Bapak nanti akan jawab semuanya sekaligus, karena Bapak sudah
mencatat pertanyaannya.
: “Oh, Baik Pak, ini Pak yang juga ingin saya tanyakan, dalam
kegiatan evaluasi, kapan Bapak melakukannya Pak? Ini terkait
dengan
program-program
pengembangan
kewirausahaan
mahasiswa di UNP? Apakah biasanya sebelum, disaat ataupun
setelah program itu dijalankan Pak? Dan dalam melakukan monev,
biasanya Bapak sebagai pembicara yang aktif atau sebagai
pendengar yang baik Pak terhadap para semua staf atau bawahan
Bapak? Dan terakhir Pak, seperti apa Reward dan Punishment
yang Bapak berikan terhadap para bawahan dan mahasiswa yang
berprestasi ataupun kekeliruan yang staf Bapak lakukan yang tidak
sesuai dengan aturan di UNP ini? (Ini terkhusus kepada
entrepreneurship/ kewirausahaan Pak). Dan seperti apa bentuk
motivasi kerja yang Bapak berikan kepada semua staff Bapak agar
kewirausahaan di UNP ini terus berkembang seperti yang menjadi
visi dan misinya UNP?”.
: “Oke, habis semua pertanyaannya?” Ibu jurusan apa di UIN
Jambi?”
: “Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam Pak”.
: “Sudah Dosen PNS di sana Bu”?
: “Belum Bapak, saya Dosen tetap di Institut Agama Islam YASNI
Muara Bungo Pak”.
: “Oke, pertama dulu ya, kita sebagai pimpinan perguruan tinggi, itu
harus merumuskan dulu arah dan pengembangan perguruan tinggi,
yang dituangkan dalam rencana strategis pengembangan UNP.
Ketika saya jadi Rektor dulu, itu renstra UNP itu sudah ada, yaitu
untuk tahun 2015-2019. Tapi, kesan saya bahwa renstra itu baru
normative. Artinya belum menjadi acuan dalam pelaksanaannya
dalam mengelola perguruan tinggi. Waktu itu visinya “Ingin menjadi
salah satu perguruan tinggi unggul di ASEAN”. Tapi kriteria unggul
di sini, belum dan tidak dirumuskan dengan baik, tidak jelas
indicator-indikator apa yang disebut unggul itu, capaian UNP seperti
apa yang bisa dikatakan unggul. Oleh karena itu, renstra UNP
tersebut kita revisi dan renstra 2015-2019 itu mengalami tiga kali
proses perubahan di zaman saya, tiap tahun saya ubah karena
percepatan yang terjadi. Jadi kita berpijak dulu pada arah

pengembangan UNP. Ketika saya akan menjadi Rektor, ketika di
Senat, itu saya sampaikan, kalau saya terpilih jadi Rektor, maka
arah pengembangan UNP itu seperti ini, maka kita berpijak dulu dari
kondisi existing UNP ketika itu yaitu tahun 2016, yaitu bagaimana
kondisi UNP ketika itu, dari semua indicator dalam melihat kinerja
dari sebuah institusi pendidikan tinggi itu dalam penyelenggaraan
tridharma Perguruan Tinggi. Oooo, kemudian kita rumuskan
arahnya. Jadi, saya mengelompokkan, pertama kita lihat dulu dari
sisi aaaa ekspetasi masyarakat terhadap perguruan tinggi,
ekspetasi masyarakat terhadap perguruan tinggi itu sudah
bergeser, ya kan? Dulu perguruan tinggi itu hanya dianggap oleh
masyarakat sebagai agent of education,atau agen pendidikan, dan
terus bergeser menjadi agent of culture and research, kemudian
terus dan sehingga terakhir perguruan tinggi itu diharapkan sebagai
agent of economic and development atau sebagai agen perubahan
ekonomi. Nah, bagaimana perguruan tinggi berperan sebagai agent
perubahan ekonomi tersebut? Maka dari sisi otonomi kelembagaan
dia punya arah yang jelas. Kalau dia ingin berperan sebagai agent
of economic development itu, maka perguruan tinggi itu bisa juga
kita lihat. Otonomi itu di Indonesia ada tiga, pertama dari sisi
kelembagaan,
perguruan
tinggi
itu
bisa
dikategorikan
dikelompokkan dalam bentuk teaching university. Ya, kemudian
terus meningkat menjadi research university, dan yang terakhir
semua perguruan tinggi hampir di dunia ini menjadi entrepreneur
university. UNP ingin menjadi entrepreneur university kedepan.
Oleh sebab itu, apa langkah-langkah yang dilakukan UNP dalam
menuju entrepreneur university? Dan di mana posisi UNP? Posisi
UNP sendiri ketika itu 2016 itu adalah antara teaching dan research.
Dari sisi, apa factor yang bisa mendukung ia menjadi entrepreneur
university? Yaitu dari sisi otonomi pengelolaan keuangan, UNP
sudah BLU, ada otonomi dalam pengelolaan keuangan, walaupun
tidak penuh. Tapi kalau kita ingin menuju UNP menjadi perguruan
tinggi yang entrepreneurial based university, dari sisi otonomi
keuangan, dia harus PTNBH, supaya dia mendapatkan otonomi
yang lebih luas dalam mengelola keuangan dalam membangun
usaha dan lain-lain. Nah, ini yang kita lakukan, posisi UNP sekarang
masih BLU, itu kenapa UNP memprogramkan entrepreneur based
university. Jadi, ambil kesimpulan nanti. Yang kedua, dengan posisi
UNP menentukan arahnya dan itu dituangkan dalam rencana
strategis pengembangan UNP, ketika saya memulai dan kita
membuat perjanjian kinerja ya antara rektor dengan dekan, dekan
dengan jurusan, di 2019 ini ditingkatkan lagi, yaitu harus ada
perjanjian kinerja antara jurusan dengan Dosen, supaya yang
dilakukan Dosen itu terukur. Kapan itu dievaluasi? Dievaluasi setiap
triwulan, capaian kinerjanya daripada Dekan, Jurusan dan Dosen,
setiap satu kali triwulan itu dievaluasi termasuk kinerja keuangan
dan lain-lain. Dalam rangka menuju university entrepreneur, maka
UNP untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur pada lulusannya,
karena UNP kita lihat saat ini korbisisnya tetap mempersiapkan
tenaga pendidik, tapi dia punya wither mandhat (Perluasan
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mandate) untuk mendidik tenaga professional. Dari situlah maka
untuk meningkatkan jiwa entrepreneur itu kita coba memasukkan
dan mewajibkan seluruh mahasiswa UNP mengambil mata kuliah
entrepreneur, maka di 2016 itu, saya munculkan mata kuliah
entrepreneur itu sebagai mata kuliah universitas. Tahun ini berbeda
lagi perkembangan teknologi yang begitu pesat, menuntut skill,
kompetensi dari mahasiswa itu juga harus lebih menguasai dalam
bidang IT, maka sekarang semua mahasiswa UNP, wajib
mengambil mata kuliah IT. Dia harus dibekali dengan itu, karena
keterampilan yang dibutuhkan kedepan itu adalah bagaimana
lulusan-lulusan UNP itu punya skill dalam memecahkan masalah
(complex problem solving). Di tahun 2016 itu juga kita bangun satu
UPT baru, Unit Pelaksana Teknis, namanya UPT Karir dan
Kewirausahaan, dan dikalangan mahasiswa kita bangun dan kita
buat juga Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan. Dua ini di 2016. Kemudia juga di 2017, juga saya
tambah lagi, kita buka lagi unit kegiatan HIPMI. Itu semua untuk
menopang minat dan bakat mahasiswa dalam bidang
kewirausahaan atau entrepreneurship. Itu usaha-usaha secara
terstruktur yang dilaksanakan dalam meningkatkan jiwa
kewirausahaan mahasiswa UNP, disamping kita mengalokasikan
anggaran lebih kurang 600-1 Milyar untuk hibah PMW yaitu
Program Mahasiswa Wirausaha, yaitu dari dana sendiri, yaitu dana
UNP. Ini juga dalam rangka memacu PMW itu yang sekarang
dikelola penuh oleh oooo apa namanya UPT Karir dan
Kewirausahaan UNP. Nah, itu program-programnya. Jadi banyak
program-program, disamping itu kalau ada event-event seperti job
fair, dan event-event lain, itu semuanya dikelola oleh UPT Karir dan
Kewirausahaan dan diberikan uang kepada mahasiswa. Kita
sekarang menumbuhkan bagaimana mahasiswa bisa menjadi
seorang create worker, bukan lagi seek worker, nah ini yang
diciptakan sekarang. Dan semua dalam pola kepemimpinan kita,
kita membangunkan rasa kebersamaan, moto kita we are together
excellent, yaitu bersama kita unggul, jadi aaaa kekompakan,
komitmen, ini yang kita dorong, kemudian kita harus bisa
memberikan reward dan insentif bagi yang berprestasi. Maka di
UNP, setiap tahun itu ada pemberian penghargaan kepada Dosen
terbaik, karyawan terbaik, aa fakultas terbaik, fakultas dengan
kinerja terbaik, jurusan dengan kinerja terbaik, program studi
dengan kinerja terbaik, ketua prodi dengan kinerja terbaik sampai
ke mahasiswa berprestasi terbaik. Kepada mereka semua diberikan
reward dan insentif dan ini tentu akan memacu. Termasuk juga
Dosen dengan publikasi terbanyak, kita berikan juga reward. Sudah
terjawab semua Bu?
: “Terimakasih sebelumnya Pak atas jawabannya, ada satu lagi
Pak, terkait dengan PTNBH yang Bapak sampaikan tadi, berarti
dalam pengelolaan kewirausahaannya apakah ada bedanya Pak
dengan BLU?
: “Oh, beda..Kalau kita PTNBH, perguruan tinggi ini umpama kita
yang biayai semuanya, kita diberikan kewenangan untuk membuka
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usaha-usaha dalam rangka peningkatan income lembaga, kita bisa
membuka perusahaan, bisa buka, artinya usaha-usaha yang kita
kembangkan terkait dengan tupoksi kita itu bisa dilakukan. Dan
otonomi dalam akademik, ndak perlu lagi buka prodi itu izin dari
kemenristekdikti, kita punya otonomi kelembagaan dan keuangan.
: “Oke?, masih ada lagi?” (Sambil senyum)
: “Terakhir Pak, terkait pembangunan gedung laboratorium
entreprenurship UNP Pak di tanah bekas STO”, itu bagaimana Pak?
: “Ya, ini dalam rangka menopang kewirausahaan UNP juga, STO
ini adalah perjuangan, kita kan juga mendapatkan penghargaan
sebagai universitas dengan pengelolaan aset terbaik, di mana nih,
ada penghargaan saya tentang itu (Informan sambil menunjuk ke
arah dinding yang terpajang foto piagam sertifikat UNP sebagai
pengelola aset terbaik). Jadi kita ini, tahun 2018 tu UNP menjadi
PTN BLU terbaik se-Indonesia. Coba baca itu dan fotolah itu nanti
(Informan sambil menunjuk ke arah foto tersebut). Kita bersiap-siap
untuk PTNBH, PTNBH nanti kan semua pembiayaan kan dari kita,
artinya kita PTNBH harus bisa meringankan beban mahasiswa, itu
konsep yang saya tuangkan. Bukan memberatkan mahasiswa. Tapi
memacu kreatifitas mahasiswa sehingga beban mahasiswa untuk
secara finansial bisa lebih ringan. Bagaimana caranya? Maka
lembaga harus membangun unit-unit usaha yang bisa menopang
untuk operasional daripada lembaga ini, dan itu disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi kita, kebetulan kita punya Fakultas
Pariwisata dan Perhotelan, kita punya hotel, dan ini rencananya
adalah GM untuk hotel baru UNP (Informan menunjuk ke arah
Bapak yang sedang duduk di kursi tamu yang menunggu Rektor
setelah selesai diskusi dengan peneliti). Ada hotel yang akan kita
bangun di sana, yaitu tempat tanah bekas STO itu. Di Pondok itu
sengaja kita buat sebagai gedung labor entrepreneur, di situ tempat
praktik mahasiswa nantik tu.
: “Apakah khusus untuk mahasiswa FPP saja Pak?”
: “Oh, tidak..untuk semua mahasiswa UNP. Artinya untuk seluruh
kegiatan kewirausahaan mahasiswa UNP. Jadi siapa yang
berminat, mahasiswa ini kan punya passion, yang ingin mendalami
kewirausahaan misalnya maka nantik di sana ada lembagalembaga diskusi entrepreneur, untuk perhotelan, praktiknya jelas di
sana juga karena daerah Pondok ini adalah daerah pariwisata kota
Padang yang banyak dikunjungi turis.
: “Ok, Prof, terimakasih banyak Prof atas sharing
informasinya”..(Peneliti sambil bersalaman dengan Informan).
: “Oke, sama-sama. Sudah direkam tadi kan Bu?” Nanti ambil
kesimpulan dari yang Bapak sampaikan ya.
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: Prof. Dr. Ardipal M.Pd.
: Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNP
: Senin, 13 Mai 2019, Pkl. 10.51-11.30 WIB
: Rektorat Baru Lantai IV (Ruangan Wakil Rektor III)
: Ww.1.2/WRIII.UNP/13.05.19
: Silahturrahmi dan Menanyakan Program-program
Pengembangan Kewirausahaan yang dirancang WR III
UNP untuk Mahasiswa UNP

: “Assalamualaikum Bapak” (Peneliti berdiri di hadapan Bapak Wakil
Rektor III yang saat itu sedang duduk di meja kerjanya dengan
didampingi staf Wakil Rektor III yang bernama Ibu Tika dan Bapak
Hengki)”.
: “Waalaikumsalam, silahkan duduk”.
: “Terimakasih Bapak. Sebelumnya Saya minta maaf karena sudah
mengganggu aktivitas Bapak. Perkenalkan Pak, Saya Mona Novita,
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Saya bermaksud melakukan penelitian di Universitas Negeri
Padang ini Pak, dan ini surat izin riset saya yang di ACC UNP serta
surat izin riset dari kampus saya Pak”.
: “Oh iya, silahkan. Dari Jambi ya? Jauh ya (Informan sambil melihat
surat izin riset Peneliti dan cukup apresiatif terhadap kedatangan
peneliti). Tentang apa penelitiannya ini? (Informan sambil membuka
surat izin riset yang peneliti sodorkan dalam sebuah map bewarna
biru).
: “Tentang Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi dalam
Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa di Perguruan Tinggi
Negeri Sumatera Barat (Studi pada Universitas Negeri Padang)
Prof”.
: “Oh, tentang kewirausahaan ya? Bagus ini judulnya, memang
sekarang ini UNP sedang bergiat ke arah pengembangan
kewirausahaan mahasiswanya. Jadi apa yang bisa Bapak bantu ni?
(Informan terlihat cukup antusias yang terlihat dari intonasi
bicaranya yang cukup bersemangat dengan peneliti)”.
: “Terimakasih banyak sebelumnya Prof, atas pujian dan sudah
menerima saya di sini untuk bisa mewawancarai Prof terkait
beberapa hal yang ingin saya ketahui tentang program
pengembangan kewirausahaan mahasiswa di UNP ini.
: “Oke, oke…apa yang bisa Bapak jawab?” Silahkan..
: “Prof, kemarin saya baca di file Program Mahasiswa Wirausaha
(PMW) dari websitenya langsung, disitu saya melihat bahwa UNP
di tahun 2019 sedang membuka pendaftaran untuk mahasiswa
yang ingin memasukkan proposal guna mendapatkan dana dari
kemenristekdikti. Nah, disaat saya pergi ke UPT kemarin menemui
(Informan menyambung dengan menyebutkan Ibu Yun), (Peneliti
menjawab: “Belum sempat ke Buk Yun sih Prof), masih di staf TU
nya Prof yaitu Ibu Minda, ternyata untuk PMW tahun 2019 dihandle
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oleh UPT PKK (Informan sambil mengiyakan, ya benar UPT PKK).
Jadi untuk sekarang, Prof sebagai Wakil Rektor III UNP yang
membidangi bidang kemahasiswaan, terutama untuk dibagian
pengembangan kewirausahaan mahasiswa, jika PMW sudah
dipindahkan ke UPT, sekarang naungan yang memang di bawah
perlindungan WR III apa Prof? Maksudnya adalah programprogram pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP yang
dirancang WR III UNP?
: “Walaupun sudah dipindahkan kesana, tapi manajemen
controlnya tetap dari kemahasiswaan/WR III. Contohnya Programprogram yang akan dilaksanakan, kami lihat juga. Terus, ini
ibaratnya manajemennya di WR III, teknisnya bagi UPT. Tetap juga
oo….diskusi, konsultasi dengan bidang kemahasiswaan, karena
nanti pertanggungjawaban keuangann segala macamnya kan dari
kemahasiswaan juga nanti tu. Nanti kan di cek apanya
namanya..pejabat pembuat komitmennya, kan dari WR III juga, jadi
tetap kita control terus, kita evaluasi terus bagaimana
perkembangannya, siapa-siapa orang yang dapat, bagaimana
pembinanaan orang (mahasiswa tersebut), bagaimana pemberian
pelatihan, istilahnya dikumpulkan mahasiswa, terus diberi arahanarahan bagaimana supaya memperoleh dana hibah tersebut.
Oooo..ini kan bersaing untuk seluruh Indonesia, bagaimana teknik
memperoleh, jadi kami undang orang-orang dari luar yang udah
kompeten, perguruan tinggi yang banyak dapat hibah itu, kami
undang kesini untuk sebagai narasumber. Nanti setelah itu, kadangkadang kalau ada dari intern sendiri memberikan sebagai
narasumber, lalu setelah itu baru disuruh seluruh mahasiswa
semuanya membuat proposal. nanti diseleksi, nah itu dilaksankan
oleh UPT PKK, UPT itu yang melaksanakan dan mengevaluyasi
segala macamnya itu. Kami istilahnya dari WR III, mengontrolnya,
jalan nggak?, apa yang dilakukan?, rapat dengan siapa?, rapat
siapa yang hadir?, terus siapa narasumber yang diundang? Nantik
SPJ-SPJ nya kan dari sini semuanya. Trus meluluskannya juga, ini
ini kan banyak proposal yang masuk, tu disaring, disaring dibuat
pula tim kita di UNP, menyaringnya mana yang layak mana yang
tidak untuk dilanjutkan. Aaaaa…yang layak ini baru itu yang dikirim.
Nantik yang dikirim itu, kan Dikti lagi yang menyeleksi mana yang
lulus mana yang nggak nya. Jadi selalu, ini pemindahannya aja.
Karena di kemahasiswaan kan terlalu banyak kegiatan UK-UK kan
banyak sekali, Jadi karena sudah ada UPT nya, supaya lebih
terarah. Dan alhamdulillah sekarang maju itu, karena dia telah
focus. Ada di sana namanya Dr. Marwan juga tu.
: “Bapak Marwan yang Koordinator Bidang Kewirausahaan di UPT
PKK UNP ya Prof?”
: “Ya, benar.. diskusi juga dengan Beliau, nggak apa-apa juga tu,
biar data Ibu lebih lengkap”.
: “Sudah Prof, Alhamdulillah kemarin ketemu dengan Bapak Dr.
Marwannya di FE Prof.
: “Oh, Sudah? Bagus tu..”. Kebetulan kemarin ini, kita baru saja
melaksanakan untuk seluruh Indonesia, bukan, untuk Kopertis
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sekarang kan namanya LL2DIKTI namanya itu, jadi semua PT yang
dapat Hibah pengembangan karir kewirausahaan lanjutan, itu
kumpul di sini semuanya kemarin tu, Dia melaksanakan Bimtek
(Bimbingan Teknis) Karir dan kewirausahaan. Ada di sini, dari
medan ada, dari Palembang, dari Jambi, dari Riau, ada empat
provinsi itu, kumpul disini, dilakukan bimtek. Itu yang melaksanakan
Dikti, datang ke sini ibu Mega Gultom mewakili Direktur
Kemahasiswaan di bidang Kewirausahaan, di datang ke sini
dengan membawa juga narasumbernya. Sudah dilaksanakan itu”.
Lembaga Layanan Pendidikan LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat,
Riau, Jambi dan Kepulauan Riau (Semua PTS yang mendapatkan
dana hibah pengembangan kewirausahaan berkumpul semuanya
di UNP tanggal 18 Juli 2019). Judul kegiatannya adalah
Entreprenurship Award III LLDIKTI Wilayah X. UNP tuan rumah.
Yang melaksanakan Dikti (mewakili direktur kemahsiswaan Mega
Gultom) dan UNP sebagai tuan rumah.
: “Berarti UNP yang dijadikan sebagai lokasi/ tuan rumah dan dipilih
untuk melaksanakan kegiatan ini, ya Prof?”
: “Iya, Benar, UNP yang dijadikan tuan rumah pelaksanaan Bimtek
ini”.
: “Berarti alih handle (tanggungjawab) yang tadinya PMW dan
kegiatan kewirausahaan lainnya biasanya dikelola WR III dan
kemahasiswaan, sekarang dipindahkan ke UPT PKK UNP, supaya
atau agar lebih fokus ya Prof?”
: “Iya, dibagi-bagi, kan banyak sekali urusan kemahasiswaan,
supaya lebih focus lagi, tapi tetap di bawah WR III juga”.
: “Oke Prof, Prof biasanya selain dari PMW, program-program yang
dibentuk dalam mengembangkan entrepreneurship mahasiswa
selain PMW apa lagi Prof?”
: “Ada HIPMI, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Mahasiswa
Indonesia, lalu Koperasi”.
: “KPRI Maksudnya ya Prof?”
: “Bukan, Koperasi Mahasiswa. Dia kan bergiat di bidang itu juga
yaitu bagaimana mengembangkan usahanya. Tapi ini kan
sebenarnya ia HIPMI, KOPMA dan UPKK itu kan dia udah hampir
sama aja itu, tapi ini focus mahasiswa aja kerja dia, kalau ini
mahasiwa yang managernya langsung dari pimpinan. di sana ada
Kepala UPT, ada Pak Marwan, ada Bapak. Kalau UKM ini mereka
lebih bebas mereka, lebih leluasa mereka. HIPMI juga bagus itu,
mereka sering mengundang pengusaha-pengusaha yang berhasil,
alumni-alumni UNP itu datang kesini.
: “Dalam rangka mengadakan apa Prof?”
: “Seperti workshop, kadang-kadang kuliah umum, dan orang ini
memberikan apa, memotivasi dia, menceritakan bagaimana
langkah-langkah bisa jadi pengusaha, bisa menjadi businessman,
karena dia tahu, dia bilang bahwa pegawai nih no 30 dalam pilihan
kamu nanti, yang paling bagus untuk tahun 2025 sampai seterusnya
yaitu business management, bagaimana berkarir wirausaha, itu
yang diutamakan. Jadi mahasiswa sekarang memang di apa
sebanyak-banyaknya diberikan soft skill untuk itu, bukan usaha
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dalam arti kata fotocopy, jual ini, jual ini yang diinginkan, tapi yang
berusaha menyesuaikan atau update dengan perkembangan
teknologi. biasanya orang jual goreng, kan usaha juga kata anakanak, atau fotocopy, tapi fotocopy nya yang teknologi yang canggih.
Jualan goreng, jualan goreng yang canggih, bisa dipesan orang
melalui online, bagaimana mempromosikan dengan online,
bagaimana anak itu usaha, tapi menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi. Kalau ndk, dia tinggal dia. Nanti dia sibuk
belajar, sama dengan bagaimana caranya berorganisasi yang baik,
bagaimana berprestasi, ternyata orang tak perlu itu lagi, orang
sudah online semua. sama dengan anak ekonomi, biasanya anak
ekonomi itu berlaltih bagaimana menghitung uang, trus melatih
bagaimana mengajak apa namanya nasabah dengan baik, cara
ngomong atau cara melayani dengan baik, ternyata nantik tak ada
digunakan skill itu lagi. Orang ngambil uang tak perlu ada orang
sekarang, ambil atm, mau bayar, kasih ya apa namanya apa tu
kartu, diginiinnya saja selesai. kan ndk butuh orang tu. Jadi ndk
perlu ilmu tu dikembangkan lagi. Yang akan dikembangkan itu
adalah yang dibutuhkan untuk 20 tahun atau 15 tahun yang akan
datang, ia bekerja, ia menjadi pimpinan, apa keahlian mereka, jadi
benar-benar sekarang kita ngeri nih, bahwa kalau mahasiswa kita
tidak dipenuhi dengan softskill yang banyak dan berbagai macam
ide, bukan hanya diprodi aja, misal orang matematik hebat di
matematik, ini nggak, orang olahraga hebat di olahraga aja, nggak,
tapi harus dia multi ilmu yang banyak. Ini yang selalu kami terapkan,
baik dalam HIPMI maupun dalam UPKK maupun dalam Koperasi
KOPMA. Bagaimana sebenarnya oo mindset itu berubah, bahwa
dia akan berguna sepanjang zaman, menyesuaikan diri, mungkin
itu yang dipelajari sekarang tidak akan terpakai. Dosen-dosen
sekarang mengajarkan hal biasa, sekarang ndk lagi, memang
teknologi tu cepat sekali, bahkan ada orang contohnya biasanya di
nelayanlah, dia jual ikan, biasanya dia apa aja ikannya, trus
ditimbangnya, berapa kilo bayar sekian, berapa kilo bayar sekian,
sekarang ndak, nelayan sekarang sudah pintar, diliatnya jenis
ikannya lagi, karena teknologi canggih, haa ni ikan ni mahal nih,
disisihkannya, artinya sekarang dia bisa menyesuaikan diri dengan
kebutuhan orang, dan dia bisa menjual kalau di singapur sekian
harganya, di Malaysia sekian harganya. Dulu kan nggak nelayan
itu, sama aja, dia belinya satu onggok ikan, ditimbangnya, sekarang
jenis-jenisnya beda-beda harganya. Jadi selain punya keahlian,
anak-anak itu supaya istilahnya eee dia tidak ketinggalan, di
tenaganya habis banyak itu, tidak dijual dengan murah, aaa itu itu
arahnya kesana. Jadi, apapun apakah kewirausahaan tadi apakah
KOPMA, apakah HIPMI, arahnya kesana semua. Selalu diberikan
pelatihan-pelatihan untuk itu. Sekarang, tinggal di mahasiswanya
lagi, dia mau berubah nggak, mau pintar nggak?“.
: “Kalau dari segi grafik jumlah peserta yang mengikuti PMW
sekarang gimana Prof?
: “Semakin meningkat, tapi Bapak tidak punya data asli, Data yang
apanya minta ke pak Marwan, sama pak Marwan ada itu, makin
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meningkat, makin banyak malah, bahkan ada pameran-pameran
kewirausahaan itu, penuh semua stand itu. Setiap kali wisuda, kami
buka stand, dan di stand itu banyak sekali, macam-macam. Cuma
kita inginnya, mahasiswa itu jangan dia mengambil barang orang
nanti dipamerkan, hanya sekedar jual beli gitu saja, pokoknya dia
harus menciptakan, misalnya souvenir-souvenir, makanan,
diolahnya, nah itu yang kita inginkan. Sekarang kan masih dalam
diambilnya baju, diulang jual di sini, nah itu kan, ya boleh lah tahap
awal dalam mereka memulai usaha, tapi kami lebih menekankan ke
inovasi, penciptaan. Ni di FIS ini sering juga Fakultas Ilmu Sosial,
kadang orang wisuda dia udah buka stand pula sendiri di lapangan,
ramai tu, itu yang Bapak arahkan sekarang, supaya jangan hanya
menjual seperti tradisi lama juga, tapi bagaimana ia menciptakan
nilai inovasi. Ke Bu Yuk sudah ketemu Mona? Apa belum?
: “Sudah waktu pengembilan data awal sih Prof, untuk yang selama
masa resiet sampai tanggal 13 Mei ini belum Prof”.
: “Jadi kami sekarang, universitas lebih memfokuskan ke itu
sekarang, ke entrepreneurship sekarang, dulu kan istilahnya UNP
ini teaching based university ya ndak, sekarang kan
entrepreneurship based university. Nggak bisa kalau nggak menjadi
entrepreneurship, nanti mahasiswa kita menjadi gamang di
lapangan kalau nggak ada ilmu entrepreneurship dan keterampilan
seperti itu. Bahkan yang kita liat bagi anak-anak yang top itu dia
udah punya koneksi dengan pengusaha-pengusaha, dengan
manajer-manajer hotel. Kadang-kadang jam-jam dia libur ada tu
ada anak FPP yang libur tu sudah dikontrak itu di hotel kota Padang.
Kadang ada yang pintar buat kue, pintar di bidang perhotelan,
ditunggu hotel itu, apalagi bulan puasa, ditunggu oleh pengusahapengusaha yang butuh tenaga paruh waktu, mahasiswa tu banyak
tu dia masih kuliah tapi sudah terpakai dalam bekerja, mungkin
karena dia buat kegiatan-kegiatan itu, pameran-pameran,
diundangnya orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang
berhasil nanti kan pihak luar (pengusaha) melihat, ada nih dari
mahasiswa-mahasiswa yang cerdas yang bisa dipakai untuk
produksi segala macamnya, digaji dia, itu banyak tu.
: “Mahasiswa dari Fakultas Pariwitasa dan Perhotelan ya Prof, yang
paling banyak?”
: “itu yang paling banyak. Tapi sekarang dah mulai ekonomi, hampir
semuanya sekarang, karena dia sudah merasakan bahwa dengan
ikut kuliah umum kewirausahaan dapat meningkatkan minat
berwirausahanya
: “Apakah wajib Prof Kuliah Umum Kewirausahaan tersebut?
: “Nggak wajib, Cuma sekarang kesadaran mereka sudah tinggi,
dulu kan dia nggak mau, jadi saya bilang ke WR I, kalau ada kuliah
umum izinkan (Dosen) mengizinkan. Dulu kan izin aja, sekarang
udah kita usahakan, sekarang kita anggap dia hadir kuliah.
Contohnya kuliah jam itu, dan ikut kuliah umum, maka dianggap aja
hadir. Izin kan tiga kali boleh, lebih dari tiga boleh kan nggak boleh
lagi kan? Padahal itu ilmunya lebih banyak itu. Rektor juga gitu,
kalau ada kuliah umum, ribuan terus yang hadir. Dulu susah diajak,
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mereka ndak mau meninggalkan kuliahnya. Terpaksa dulu dipaksa
diminta 200 per fakultas, 200 per fakultas, sekarang malah
dekannya yang minta, anaknya pengen lebih banyak yang hadir.
Kalau ditampung semuanya kan nggak muat. Sekarang dah
rebutan, dulu susah kita mencari yang mau hadir untuk kuliah umum
itu, sekarang dengan diliatnya banyak manfaatnya, dia sendiri yang
datang dengan kesadarannya. Itu untuk kewirausahaan itu”.
: “Ada nggak Prof kecenderungan, kalau tadi kan FPP memang
nampak betul banyak di situ kegiatan kewirausahaan, kalau yang
masih kurang di fakultas apa kira-kira Prof?”
: “eee.. dia yang menonjol memang FPP, tapi yang kurang nggak
juga lah, rata-rata pada umumnya ingin dan aktif melakukan
kegiatan kewirausahaan. Kadang-kadang kami yang menyeleksi,
udah pernah nggak ikut pelatihan kewirausahaan, kuliah-kuliah
umum kewirausahaan, nah itu yang diutamakan dulu. Udah pernah
nggak buat proposal? Kadang-kadang yang baru-baru itu karena
nggak muat nantik kami akan mengusahakan, tapi sekarang kan
seluruh fakultas punya apa itu rekomendasi bagaimana anaknya
ikut kegiatan kewirausahaan. Kadang-kadang Bapak gitu juga,
minta bantuan mereka kesini, Bapak tanya, Pernah nggak ikut
pelatihan? kalau pernah baru diutamakan. Jadi otomatis kan
memotivasi dia untuk ikut. Kadang mereka minta tanda tangan ke
WD III itu, minta keterangan bahwa ia ikut, Jadi untuk memotivasi.
Sebenarnya kita ingin seluruhnya ikut, pokoknya ada kegiatan yang
diikutinya. Jangan sampai tidak. Macam-macam, ada lebih kurang
20 unit kegiatan, ada pramuka, menwa, olahraga, seni, formipa, ada
penyiaran, ada koran, jadi Bapak suruh semuanya. Minimal ada dua
kegiatan yang diikuti.
: “Termasuk salah satunya kewirausahaan ini ya Prof?”
: “Kewirausahaan tu semuanya tu, jadi kami kan seluruh apa, ada
mata kuliah kewirausahaan kan ada, Kuliah umum ni mereka dapat
orang ni semua. Jadi entah berapa sks entah berapa semesternya,
itu Bapak Marwan yang tau itu. Diusahakan kewirausahaan ini, ooo
sekarang itu lebih apa, lebih menonjol daripada yang lain. Karena
kita butuh itu. Jadi kalau seandainya belum pernah dia ikut
kewiausahaan, kadang-kadang didata betul itu bahkan di kegiatan
apa, apa namanya nih mahasiswa-mahasiswa yang nilainya rendah
ini, IPK yang rendah dikumpulkan, dicek di semua fakultas lalu
dikonselingkan, di sana selalu diarahakan. karena gini, kalau sudah
mengarah ke sana, itu pola pikir anak-anak itu udah berubah, jadi
dia tidak main-main lagi, dia sudah memikirkan kebutuhannya,
bahkan ada yang sudah pandai tidak meminta uang kuliah lagi
kepada orang tuanya. Dia sudah punya penghasilan, bagus-bagus
dia. Jadi dengan itu, apa namanya kita dapat mengontrol hal-hal
negatif bagi mahasiswa. Dia sibuk itu aja, sibuk dengan bisnis dan
segala macamnya, walaupun kecil-kecil nampaknya, tapi udah ada
keberaniannya itu, udah belajar dia, kadang-kadang orang wisuda,
dia datang, pak kami buat ini, buat ini boleh nggak? Boleh lah, lapor
panitia dulu. Bahkan ada yang oo ingin buat jaket almamater, usul
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dia, berani dia itu, jadi istilahnya udah terbayang bagi kita udah ada
kemauan dia.
: “Berarti apakah itu yang Prof ceritakan tadi hasil dari sering
diadakannya workshop, pelatihan-pelatihan kewirausahaan di UNP
Prof?”
: “Iya, betul, banyak dari faktor itu”.
: “Untuk pengumuman kelulusan PMW yang sekarangnya belum
lagi ya Prof?”
: “Masih belum, belum lagi tu..”.
: “Sosialisasinya dalam bentuk apa biasanya Prof?”
: “Ya, itu dalam bentuk, yang jelas dulu dalam web UNP dikeluarkan
terus, pengumumannya, terus tanggalnya, terus persyaratannya,
nantik diadakan bimbingan, dibimbing mahasiswa itu bagaimana
cara membuat proposal, dan juga dipanggil yang telah-telah dapat
itu untuk memotivasi adek-adeknya”.
: “Yang sudah-sudah dapat bantuan modal itu berarti tidak boleh
lagi masukin ya Prof?”
:
“Boleh
tapi
dia
ikut
mengapakan
menyebarkan,
mensosialisasikan, memberi motivasi. Kadang-kadang ada
kegiatan kemahasiswaan yang besar, yang berhasil itu disuruh
ngomong sebagai testimoni, kadang kami tempel di dinding, yang
dapat, pokoknya yang berprestasi ditempel di dinding terus, kan
memotivasi anak-anak yang lain jadinya. Kadang-kadang di
Fakultas ditempel. Itu cara-caranya untuk meningkatkan minat
kewirausahaan anak-anak itu.
: “Kalau misalkan sudah ada mereka (mahasiswa tersebut) yang
menjalankan usahanya sendiri Prof, biasanya berbatas waktu Prof?
Misalkan bisnisnya ini hanya berlaku untuk satu tahun atau gimana
biasanya Prof?
: “Ooo,, Jadi gini, itu tergantung model proposalnya tu, kadangkadang ada yang berlanjut, ada yang satu kali, tetapi kami
mengusahakan itu continue, walaupun kadang-kadang gini,
misalkan dia ada beli barang-barang sebagai inventaris, maka
barang-barang inventaris tersebut dapat diwariskan ke adekadeknya. Contohnya dia membeli sesuatu sebagai bahan
inventaris, yang keberlanjutan proposalnya usahanya masih
keberlanjutan dari itu, maka bisa diteruskan itu. Jadi kadang-kadang
ini yang agak sulit sekarang, itulah yang saya tekankan pada pak
Marwan. Kecuali yang habis pakai, habis pakai habis, nanti
dievaluasi, outcome nya dia nanti mau jadi apa, anak-anak UKM
seperti UPKK, HIPMI dan KOPMA itu apa yang dia lakukan setelah
itu dan yang sudah dapat bantuan dana itu , maka yang sudah tamat
itu, dilihat ada tidak relevansi pekerjaannya dengan itu (usaha
mereka di PMW), ada yang melanjutkan ada yang ndak, ada yang
bertukar dia, tapi tetap menjalankan bisnis, ada bisnis yang
berbeda, kadang di proposalnya tu berlanjut, berarti ada barangbarang inventaris yang dibelinya untuk membantu kegiatan itu,
kadang-kadang dia tidak berlanjut tapi orang lain, temannya lain
idenya sama dengan itu, jadi itu bisa dimanfaatkan, itu yang sulit,
kadang kita minta, sudah hilang pak, sudah habis pak, ya
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maklumlah mahasiswa, karena memang anggaran itu untuk
pembeli bahan-bahan, kadang memang habis dia, ini yang selalu
saya tekankan, jangan diberi proposal, dapat dana, dilaksanakan
habis, ndak ada kelanjutannya, kami panggil semuanya, apa
sekarang mengapa sekarang, apa yang diperlukan, itu yang sangat
penting sekarang, keberlanjutan, jangan habis proposal habis, tidak
ada tindak lanjutnya. Intinya keberlanjutan dari bisnisnya tersebut.
: “PMW itu per tahun ya Prof? Dan berapa biasanya dana yang
didapatkan mahasiswa untuk satu tahun tersebut Prof?
: “Per tahun, iya. Ada yang 8 juta, ada yang 7 juta, macam-macam.”
: “Oh, jadi tidak sama ya Prof antara satu mahasiswa dengan
mahasiswa lain ya Prof?”
: “Nggak, itu tergantung jenis program yang akan dibuat”.
: “Kalau misalkan tadi ada yang sudah tamat kata Prof, programnya
masih berjalan, kalau misalkan setelah dia tamat itu memasukkan
lagi proposal kembali itu boleh Prof?”
: “Itu belum lagi, belum ada lagi itu sekarang, tapi kemungkinan itu
akan ada, karena kita sekarang kan lagi tracer study, kita melihat
bagaimana mahasiswa yang tamat itu kan selalu kita tinjau alumnialumni itu, apa kelanjutannya, kemungkinan bisa, contohnya oooo
kekuatan dari perguruan tinggi itu kan keberhasilan alumninya, nah
itu kan akan menjadi data kita terus, bisa misalkan dia kita beri
bantuan lagi karena ini keberhasilannya akan bisa juga membawa
adik-adiknya di sana di bidang usahanya itu, dan itu mungkin bisa
nanti. Tapi sekarang memang untuk yang baru untuk yang regular
yang fresh, yang tamat belum. Tapi Walaupun tidak sekarang, kita
tetap menggali karena berdasarkan itu nanti kita bisa membuat
program baru, membuat kurikulum baru, aaaa kita lihat, yang dapatdapat ini, ini hasilnya, ini di lapangan dia, kalau ndak cocok,
mungkin kurikulum kita tukar, berdasarkan evaluasi temuan kita itu.
Tetapi kalau sudah berhasil dan cocok-cocok serta bagus semua,
maka kurikulumnya kita lanjutkan, dan ini menjadi bahan bagi kita
untuk melapor ke Dikti (Direktorat Pendidikan Tinggi). Ternyata
PMW yang dilakukan, haa inilah hasilnya, kami sarankan
diperbanyak, atau ini dikurangi dan segala macam, ya makanya
saya bilang tadi, keberlanjutan itu yang sangat dipentingkan di sini.
Outcomenya itu, nah itu menjadi pedoman untuk selanjutnya, bisa
saja tidak dia yang melanjutkan, materinya itu tapi yang lain yang
melanjutkan, karena diaturan dia nggak boleh karena dia sudah
tamat, yang lain yang melanjutkan, kalau seandainya dia boleh
tentu lebih bagus, dan kami selalu mengecek posisi-posisi dan tidak
kewirausahaan saja, seluruh program-program kegiatan yang
dibantu oleh dikti, contohnya penelitian, ada PIMNAS, yang dibantu
itu kadang-kadang juaranya kita lombakan di tingkat nasional ditarik
secara nasional, itupun kami cari terus itu bagaimana
perkembangan selanjutnya, cocok ndak, apa outcome yang
didapatkan, pemerintah ngejar itu, sebab dia mubazir aja nantik,
contohnya berapa ratus juta itu se Indonesia dalam setahun, anak
itu kan ada datanya di dikti, dicek semuanya itu makanya diadakan
tinjauan alumni itu, tracer study itu, jadi apa dia? jadi apa dia?
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Sehingga pemerintah kalau serius bisa, kita kadang-kadang tukartukar juga, tukar pemerintah, udah lain lagi, udah nggak kayak gini
lagi, nantik bahan baru lagi, tapi kalau itu continue, itu bisa
mendeteksi seluruh mahasiswa Indonesia bagaimana prestasinya,
jadi apa dia, memang berguna nggak PMW yang diadakan atau
hanya habis sebatas selesai membuat proposal, dapat uang habis,
apa perubahan terhadap mahasiswa, itu yang dicek terus. dan kami
juga melakukan itu, tracer study.
: “Biasanya sekali berapa diadakan tracer study ataupun evaluasi
terhadap PMW dan program kewirausahaan lainnya itu Prof?”
: “Itu yang jelas, setelah dia melaksanakan, ha trus beberapa bulan
setelah itu, selesai SPJ selesai semuanya itu kan kami kumpulkan
semuanya itu, kumpulkan nanti diberi penjelasan, Anda tidak habis
di sini, apa langkah selanjutnya, nantik ada lagi kegiatan satu bulan
berikutnya kami panggil, sambil membawa yang baru-baru.
Sekarang kami tantang tu, siapa yang bagus dan bisa mencari
regenerasi dari usaha dia itu maka kami beri nilai tambah.
Contohnya makin banyak dia punya anggota, maka makin bagus,
itu yang kami tekankan, UK-UK kan disuruh gitu, kadang-kadang
masak mahasiswa 40.000 dapatnya cuma seratus untuk
penerimaan anggota baru, sekarang udah ramai, setiap ada
penerimaan anggota baru, diseleksi malah, seleksi IP nya, seleksi
pengalamannya, udah ada mulai ketat itu.
: “Kalau untuk terjun ke tempat mahasiswa itu menjalankan
program-program itu, sering juga tidak Prof? Misalkan mahasiwa
punya usaha tertentu (kuliner dll), lalu melihat ke tempat usahanya
itu secara langsung, apakah sering Prof?”.
: “Ada, tapi nggak sering, saya nggak sering. Tapi ada kadangkadang mahasiswa itu ada yang diluar dibuatnya, bukan dalam
kampus, tapi diluar kampus. Ini kendalanya ini, memang tempat,
kalau mereka tidak punya tempat tentu dia harus bayar, tapi kalau
dari tempat kosnya dia punya, bisa manfaatkan, itu ada juga seperti
itu, bisa lama, misalkan makanan dan minuman, tapi kadangkadang di FPP itu ada tempat yang disediakannya. Di FPP punya
itu, ada beberapa tempat yang disediakan untuk mahasiswa
berwirausaha.
: “Jadi mereka tidak perlu nyewa tempat lagi Prof?”
: “iya, nggak perlu nyewa lagi. Tapi nggak tau lah kita, tentu uang
kebersihan ada juga, tapi ada jalan beberapa bagi mereka untuk
meletakkan usahanya.
: “Kalau yang business center itu sebenarnya bagaimana itu Prof?”
: “Itu sebenarnya bidang WR IV itu, bidang kerjasama. Itu isinya
kerjasama, istilahnya kerjasama dengan bank, kerjasama dengan
hotel dan segala macam, dan dipusatkan di sana, kalau nantik ada
lagi bank yang lebih bagus lagi daya saingnya datang, banyak
manfaatnya bagi mahasiswa, dia bisa ngisi di sini, yaitu di bussines
center tersebut. Itu semuanya istilahnya, kami BLU ini mencari
kalau ada usaha-usaha di sana, ada seorang manager hotel yang
ingin bergabung di kami, maka boleh saja dengan perhitungan
tertentu. Bank saja udah berapa di sana itu, semuanya kalau
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seandainya dia ingin kerjasama, dia harus pergi ke WR IV, buat
MoU, nanti akan menjadi sumber pendanaan salah satunya bagi
kampus.
: “Kopma yang Prof ceritakan tadi, apakah disetiap fakultas ada
Prof?”
: “Mungkin ada juga, tapi Bapak yang Bapak kelola yang di
universitas. Unit kegiatan yang tingkat universitas.
: Di mana itu Prof tempatnya Prof?”
: “Ada di Unit Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) di gedung PKM
sendiri. Tempatnya di depan sini, ini nampak aja dari sini. Di depan
PKM itu mereka sudah mulai meletakkan hasil usahanya itu.
Sebenarnya belum layak juga itu, tapi ya tempat belum ada lagi, ya
mau gimana lagi, cuman karena mereka tetap ingin menjalankan
usahanya, dipakai juga lah bagian depan PKM nya. Diambilnya satu
ruangan kecil, dibuatnya tempat satu disitu, bagus juga dia tu,
banyak barang jualannya dan 24 jam juga dibukanya. Tapi tetap
barang atau produk yang dijual mahasiswa itu adalah barang hasil
buatan mahasiswa itu sendiri ditambah dengan barang-barang luar.
Nah ini yang kita inginkan, barang yang dijual hendaknya adalah
barang yang dihasilkan oleh dia sendiri. Namun sampai sekarang
hanya berapa persen yang baru produk mereka, saat ini masih
banyak yang diambil barang dari luar. Yang kita inginkan adalah
bahwa mahasiswa itu memproduksi sendiri. Contohnya, baju
dibuatnya sablon yang bagus, dijualnya di KOPMA, lalu kita buat
kerjasama dia (mahasiswa itu) dengan tempat tekstil, distro, lalu
dibawanya kesini untuk dijual. Itulah yang kita inginkan. Intinya ada
saham ide mahasiswa disitu, kalau hanya menjualkan saja semua
orang bisa. Pameran gitu juga, dibawanya makanan orang ke sini
yang enak-enak, lalu dijual ulangnya. Masih kebanyakan mereka itu
bisnis tingkat dasar. Namun dengan adanya mata kuliah
kewirausahaan
dan adanya
pelatihan
serta qorkshop
kewirausahaan yang diadakan UNP, sera dengan adanya UKM
seperti HIPMI dan UPKK serta KOPMA, sudah mulai dia berpikir ke
arah penciptaan, inovasi, dan kreatifitas. Kemarin ini model-model
makanan, ntah apa namanya, dia ciptakan sendiri. Nah itu yang kita
harapkan. Lalu nanti kita buatkan hak cipta (HAKI) dari makanannya
tersebut. Sehingga tinggi nilainya untuk perguruan tinggi itu. Jadi
semuanya kami arahkan kesitu.
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: “Prof, kebijakan alih fungsi WR III ke UPT PKK dalam menghandle
PMW itu atas kebijakan dari siapa Prof?”.
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: “Itu sebenarnya kami liat, sebenarnya gini, kebijakan saya aja itu,
karena banyak sekali program kemahasiswaan itu, juga kalau kita
liat dari segi apanya, ndak terhandle oleh kemahasiswaan. Kami
kan bendaharanya satu pintu, jadi untung aja ada bendahara
pembantu di kemahasiswaan, jadi ada dana PNBP, ada dana
BOPTN yang dikelola khusus kemahasiswaan, tambah lagi itu
PMW, emang tidak tercover. Jadi disamping itu juga nggak focus
nanti, itu kan lebih focus UPT nya. Nampak jelas apa yang akan
dilakukan, jadi itu inisiatif dari diskusi kami dengan pak Rektor,
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bagaimana ini di handle oleh UPT dan bisa lebih focus ke arah itu.
Kalau gabung-gabung kan sini kan kadang-kadang bendahara kami
sudah kalang kabut itu karena kegiatan kemahasiswaan banyak
sekali, jadi kalau dibuat tambah satu lagi bendaharanya kan tidak
boleh, karena tidak ada di strukturnya, jadi intinya supaya lebih
focus.
: “Oh, begitu ya Prof? Baik Prof, terimakasih banyak atas sharing
ilmu dan informasinya Prof.” Dan jika disimpulkan, maka usaha
yang Prof lakukan sebagai Rektor Mahasiswa dalam
mengembangkan kewirausahaan mahasiswa adalah: (1)
Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada mahasiswa UNP, (2)
Membentuk UK HIPMI, (3) Membentuk UK KOPMA, dan (4)
Membentuk UK PKK, ya Prof?.
: “Iya, benar. Oke, Sama-sama..Kapan balik ke Jambi lagi nih?
: “Insya Allah seminggu lagi Prof, hari Jumat esok.”
: “Ya, bagus gitu, selesaikan dulu, ambil data sebanyak-banyaknya
dulu, baru pulang bawa bahan untuk diolah di rumah”.
: “Oke Prof, siap. Sekali lagi, terimakasih banyak ya Prof”. Mohon
izin dokumentasi juga dengan Prof, Boleh Prof”?
: “Boleh, boleh. Tentu boleh.” (Informan dan peneliti berfoto di ruang
kerja Informan).
: “Terimakasih Prof, mohon izin pamit ya Prof”.
: “Oh iya, hati-hati ya”
: “Assalamualaikum Prof”.
: “Waalaikumsalam”. (Peneliti pun pergi meninggalkan informan).

TRANSKRIP WAWANCARA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nama
Jabatan
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Wawancara
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: Prof. Dr. Ardipal M.Pd.
: Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNP
: Selasa, 22 Oktober 2019, Pkl. 11.10-12.10 WIB
: Rektorat Baru Lantai IV (Ruangan Wakil Rektor III)
: Ww.1.2/WRIII.UNP/22.10.19
: Manajemen Pimpinan (WR III) dalam mengembangkan
Entrepreneurship Mahasiswa UNP

: “Assalamualaikum Bapak”.
: “Waalaikumsalam..Ya, silahkan duduk. Ini yang dari Jambi ya?
Sudah lama kita tidak diskusi lagi ya?” Apa kabarnya? Jadi
sekarang masih lanjut penelitian ya? Kualitatif itu mentriangulasi
biasanya itu ya?
: “Alhamdulillah Saya Baik Prof. Iya nih Prof, saya masih penelitian
di UNP Prof, sampai nanti tanggal 29 Oktober 2019 Prof.” Benar
Prof, kualitatif itu kuncinya triangulasi Prof”.
: “Sekarang gimana? Sudah yakin dengan hasil penelitiannya?”
: “Nah, ini Saya datang untuk melakukan triangulasi terhadap data
yang sudah saya dapat dari Prof terdahulu Prof”.
: “Oke, oke”.
: “Prof, dari data Mona terakhir bahwa beberapa usaha yang Prof
lakukan sebagai Rektornya mahasiswa dalam mengembangkan
entrepreneurship di UNP adalah dengan memberikan pembinaan,
pelatihan kepada para mahasiswa UNP, membuat UKM yang
bergerak di bidang kewirausahaan berupa UKM HIPMI, KOPMA
dan UPKKK UNP. Serta kemarin itu kita juga sempat membahas
tentang arah pengembangan UNP saat ini, yaitu UNP sebagai
entrepreneurial based university. Terkait dengan itu semua Prof,
ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin Mona tanyakan lagi
kepada Bapak. Melihat kepada pesatnya perkembangan
kewirausahaan UNP saat ini, bagaimana menurut pandangan Prof
dalam memahami UNP saat ini menjadi sebuah institusi yang
mengarah ke entrepreneurial based university tersebut?
: “Kalau menurut Bapak, memang sesuai dengan perkembangan
zaman dan teknologi, memang bidang-bidang entrepreneur ini
merupakan bidang-bidang yang sangat menjanjikan untuk masa
depan mahasiswa. Karena di samping mereka memiliki nilai
akademik yang bagus, dia juga harus memiliki softskills di bidang
kewirausahaan atau usaha apapun bentuknya. Dan sekarang
usahanya sudah mulai berpindah itu, dari yang masih bersifat
tradisional biasa (konvensional) yang bergeser ke bentuk usaha
yang lebih ke zaman now (millennial), yaitu selalu menggunakan
aplikasi-aplikasi di dalam menjalankan usahanya tersebut. Jadi
contohnya kalau kita lihat seperti: kalau dulu kita bayangkan usaha
ini bagaimana ingin menjual, bagaimana berdagang yang dalam arti
katanya kasat mata yang nampak barangnya. Terus apa yang
dijual, bagaimana negoisasi dan komunikasi. Sekarang lebih

mencerdaskan ke bidang IT, anak-anak harus menguasai teknologi
informasi. Di sini, dia harus belajar aplikasi yang banyak, yang akan
digunakannya nanti untuk menunjang wirausahanya ini. Apa bentuk
kegiatannya seperti start-up, bisnis-bisnis start-up yang
menggunakan online-online, itu sekarang yang menjadi rebutan
sekarang bagi orang-orang. Terus ini tantangannya, mahasiswa
harus mengenal beberapa aplikasi, apapun bentuk aplikasi yang
ada, dia bisa menciptakan sendiri aplikasi, dia belajar IT, dia
ciptakan aplikasi misalnya bagaimana teknik berbisnis dan
berwirausaha yang bagus yang dalam arti kata, mungkin dengan
aplikasi, dibukanya sebuah aplikasi, lalu dengan aplikasi itu dia tau
saat sekarang daerah itu atau daerah tertentu apa yang trend di
sana. Jadi, dia bisa menghemat waktu, bisa menghemat modal,
menghemat biaya karena teknologi yang canggih itu. Contohnya
kalau dia pergi ke suatu daerah, dia buka aplikasinya, daerah sana
apa yang dibutuhkan, nanti dengan aplikasinya, baru usahanya
diarahkan ke sana, jadi nggak rebutan hanya sama saja semuanya,
mungkin daerah dia tinggal di pegunungan, di sana mungkin usaha
yang bisa dan cocok dikembangkan adalah sayur-sayuran.
Bagaimana membuat sayur tersebut bisa sampai ke tangan user
atau pengguna dengan segar. Dia belajar, dia cerdas jadinya, dia
bisa memikirkan sayur yang segar dan datangnya cepat ke
pelanggan. Dan untuk pemesanannya, karena canggihnya
aplikasinya, dia akan mengetahui jenis-jenis sayurnya, harga
sayurnya, terus dia tidak bisa tertipu lagi, dan pelangganpun akan
percaya kepada mahasiswa yang cerdas itu. Nanti kalau orang
pesan, pesan ikan katanya, dia bisa melihat, karena aplikasinya
sudah tinggi, dia bisa melihat jenis-jenis ikan. Dia tau ikan itu apa
yang terkandung di ikan itu. Kalau ini kandungannya, berarti tidak
cocok dengan orang yang punya penyakit ini ni, kalau ini ikannya
mengandung ini dan ini, kalau ini ikannya sehat sekali, dan dia bisa
melakukan negosiasi, kalau ini ikannya murah, biasa, dan ini bisa
dia kenal dengan teknologi dari aplikasinya tersebut. Jadi dia akan
menggunakan keahlian teknologinya itu untuk mencari data yang
akurat, sehingga nanti pengguna tepat sasaran. Jadi, sekarang itu
yang dikembangkan di UNP, bisnis/ usaha start-up, usaha yang
berbasis teknologi informasi, apapun bentuk usahanya, walaupun
jualan biasa, tapi sudah menggunakan teknologi, orang sudah bisa
pesan lewat online, dia duduk di rumah, nanti dia bisa pula pesan
ke orang yang punya jualan tersebut, artinya dia hanya sebagai
perantara, artinya kan dia tidak harus pakai modal untuk membuka
usaha, namun dia punya jiwa bisnis dengan teknologi. UNP saat ini
mengembangkan jiwa bisnis ke mahasiswa yang berbasis
teknologi, bagaimana anak-anak mahasiswa itu ketika ia tamat dari
UNP dengan pengalaman wirausaha, dengan jiwa bisnis ini, jadi dia
tidak gamang lagi. Apapun akan bisa dijadikannya untuk membuat
dan merintis usahanya nanti. Untuk mengembangkan
wirausahanya. Jadi UNP sekarang itu disamping itu mungkin juga
akan meningkat lagi, itu baru sekedar menyalurkan, berbisnis,
segala macamnya, tapi nanti juga akan berpikir menciptakan, jadi
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ada temuan-temuan baru, inovasi baru, yang nantik labelnya akan
di hak ciptakan. Jadi, bukan hanya lewat produk, tapi nanti muncul
lewat tulisan-tulisan, dari temuan-temuan mereka itu munculah
nanti sebuah jurnal. Jadi arahnya ke sana, kalau dulu kan muaranya
selesai, bisa berbisbisnis, bisa membuka usaha dan punya relasi,
sekarang dibalik itu apa sesudah itu, mungkin dia akan
mempatenkan temuan-temuannya. Misal dalam bentuk jurnal, jadi
kalau dia membentuk kegiatan, nanti ditulis, dipatenkan dan
dimasukkan ke jurnal, sehingga menjadi temuan-temuan baru. Itu
kan dinilai itu dari peringkat perguruan tinggi. Temuan-temuan yang
didapatkan mahasiswa, misalkan dia mendapatkan resep makanan
ini, nanti diberi sertifikat, dan itu sudah menjadi hak milik bagi dia,
hak cipta bagi dia dan itu menjadi prestasi bagi mahasiswa, dan
prestasi ini akan meningkatkan prestasi/ peringkat lembaga. UNP
sendiri sudah meningkat prestasinya sekarang, dari dulu bisnis
biasa, sekarang sudah menggunakan teknologi atau online, dan
sesudah ini apalagi yang ditemukan, lalu dipatenkan.
: “Oke Prof, kalau dalam proses hak paten itu, mahasiswa difasilitasi
ya Prof?”
: “Iya, difasilitas, dibantu, kami di UNP ada tim nya tu, semua
temuan-temuan baru mahasiswa itu akan dibawa ke suatu tim
khusus di UNP untuk dibantu mempatenkannya”.
: “Jadi, semua mahasiswa yang sudah punya bisnis atau usaha
sendiri, yang sudah punya ide sendiri, kalau ingin membuatkan hak
patennya sudah bisa difasilitasi kampus ya Prof?”
: “Iya, dibantu tim khusus UNP”.
: “Apakah berbayar Prof?”
: “Nggak bayar, Dosen pun juga tidak bayar itu, Misalkan beberapa
Dosen punya temuan baru supaya jangan diplagiasi oleh orang lain
padahal kita yang mengawali menemukan temuan tersebut, maka
dibantu oleh tim khusus UNP. Sehingga HAKI-HAKI itu baik Dosen
maupun Mahasiswa dibantu oleh UNP. Dan itu dibiayai oleh UNP,
ada HAKI itu yang gratis, ada yang dibayar pertahun, nanti kan ada
pemasukan dari paten tersebut, maka ada pula ketentuanketentuan pajaknya. Tapi sudah sampai ke sana UNP sekarang.
: “Kalau dari mahasiswa sendiri, sudah banyak yang dihak patenkan
usaha/ ide nya Prof?”
: “Sampai sekarang ini baru sampai di tahap dalam bentuk laporanlaporannya, misal anak teknik menciptakan robotic dan temuantemuan baru sudah mulai dan sudah banyak, istilahnya kalau sudah
diperlombakan maka itu artinya sudah separoh paten, kan orang
sudah tau, tinggal dipublikasikan. Tapi kadang-kadang gini, ini yang
menjadi kelemahan beberapa mahasiswa, padahal dari proposal
saja sudah bisa dipatenkan. Proposal saja baru yang ada, sudah
bisa dihakpatenkan.
: “Walaupun produknya belum 100 % selesai ya Prof?”
: “Iya, tidak masalah, bisa dipatenkan. Apalagi kalau sudah 100 %
selesai produknya. Selama ini persepsi mahasiswa dan kita semua
kalau sudah selesai 100 % produknya, sudah terkenal, baru dihak
patenkan, sebenarnya tidak begitu, dalam bentu proposal pun
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sudah boleh dihak patenkan. Karena jangan-jangan ide dalam
proposal kita diambil orang nantik”, nanti kelanjutannya dilihat
bagaimana perkembangannya”.
: “Berarti yang ikut PIMNAS kemarin sudah di hak patenkan ya Prof
ya?”
: “Itu sudah tau orang itu, otomatis sudah di hak patenkan, yang
PIMNAS yang ke Bali kemarin itu”.
: “Yang Tomatbike kemarin ya Prof”?
: “Iya, ndak bisa orang mencontoh lagi karena dia sudah nasional,
orang sudah tau secara nasional karena sudah ada datanya. Sudah
ada datanya, sebenarnya paten itu istilahnya adalah sama kita
dengan mensosialiasikan secara resmi ke public, dan yang
PIMNAS itu kan sudah dilombakan di depan juri, ada datanya, ndak
mungkin orang akan ngambil lagi, tapi untuk memperkuatnya tentu
perlu juga sertfikat patennya”.
: “Kemarin dapat juara UNP di PIMNAS Bali ya Prof?”
: “Dapat, untuk dua kategori dari lima yang dikirim, dan itu sudah
sangat lumayan itu. Kalau dulu saja kadang-kadang ada perguruan
tinggi lain yang masukkan proposal sebanyak lima puluh, tapi tidak
ada yang dapat juara satupun, ada yang mengirim serratus, nggak
ada yang lolos satupun. Kita yang dari UNP, masuk lima proposal
ke PIMNAS, tapi dapat juara dua dari sekian banyak perguruan
tinggi yang ikut. Dan itu sudah sangat lumayan itu”
: “Itu rewardnya dalam bentuk apa Pak yang diberikan oleh UNP
kepada kedua tim yang proposalnya masuk sebagai juara di
PIMNAS itu Pak?”
: “Yang jelas Rewardnya kata Bapak Rektor kemarin adalah yaitu
dibebastugaskan dari skripsi, artinya dia tidak perlu membuat
skripsi lagi dan dikasih nilai A.
: “Walaupun hanya juara dua di PIMNAS tersebut Pak?”
: “Iya, juara satu, dua dan tiga itu reward yang diberikan oleh UNP
seperti kata Pak Rektor kemarin, saat pelepasan mahasiswa ke
Udayana Bali.” Dan yang juara satu, dia akan digratiskan uang
kuliahnya selama tiga semester kalau dia masih kuliah, juara dua
yaitu digratiskan dua semester uang kuliahnya dan juara tiga yaitu
satu semester digratiskan uang kuliahnya”. Nah, itu rewardnya. Tapi
yang jelas anak-anak itu sudah sangat bagus sebenarnya, karena
kalau sudah lolos ke PIMNAS, itu sudah banyak pihak-pihak yang
akan melirik mereka untuk bekerja nanti atau bergabung dengan
perusahaanya. Jadi ini sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh
mahasiswa itu, yaitu Nampak tindak lanjutnya dari produk yang dia
buat tersebut, dan ada yang akan memakai produk tersebut, baik
perusahaan yang akan memakai atau pihak lain yang terkait
dengan karakteristik produk tersebut”.Jadi kurikulum-kurikulum
perguruan tinggi harusnya berpikir ke arah itu, perubahan
kurikulum. Contohnya zaman sekarang, apa yang dibutuhkan anakanak mahasiswa, contohnya prodi tata boga, kewirausahaannya
lebih banyak ke makanan, maka dia harus tau makanan apa yang
sangat popular bagi orang yang datang berkunjung ke Padang ini.
Itu yang diteliti dan itu yang dijadikan salah satu komponen dalam

materi pada kurikulum yang harus dipelajari mahasiswa tersebut.
Artinya harus focus dan terarah kesana. Kalau contoh lain, pakaian,
desain pakaian, mahasiswa harus tau, pakaian seperti apa yang
digandrungi sekarang? Jilbab seperti apa yang lagi ngetrend
sekarang? Mahasiswa itu sudah berpikir itu ke arah sana, nanti
dimuatnya temuan dan inovasi-inovasi baru. Kalau yang umumumum saja, itu tentu sudah biasa. Itu sebenarnya yang harus
dipikirkan. Kalau teknik, gitu juga, tidak mungkin mobil orang
modelnya itu-itu saja, lima tahun yang akan datang model mobil
gimana ini? Apakah makin kecil supaya irit, atau justru semakin
besar, supaya banyak penumpangnya, atau sesuai dengan
perumahan, perumahan kecil-kecil, gang nya kecil-kecil, kan nggak
mungkin mobilnya besar-besar, maka kan akan jadi bahan
pemikirannya kedepan oleh anak-anak teknik ini. Bahkan mobil
akan bisa terbang, jadi orang tidak perlu lagi buat jalan terlalu bagus
karena mobil sudah bisa terbang. Nah, itu yang harus dipikirkan.
Karena perubahan itu pasti, sesuatu yang kita kira tidak mungkin,
bisa saja nanti terjadi. Jadi, mahasiswa harus berpikir jangka
panjang. Jangan berpikiran yang biasa-biasa saja, artinya zaman
sekarang tidak ada dosenpun, dia tetap akan pintar, Karena
kecanggihan teknologi. Zaman sekarang guna Dosen adalah untuk
memotivasi mahasiswa untuk berprestasi, menjaga karakter
mahasiswa, dan memberikan semua yang tidak bisa diberikan
google. Google kan semua data ilmiah dia tahu, tapi dia tidak punya
nasehat untuk para penggunanya. Kalau Dosen kan lain, dia bisa
membimbing anak mahasiswanya misalkan kalau ini ciri-ciri
anaknya, ini tindakan yang harus diberikan, kalau ini anaknya
cerdas, nah itu yang nggak ada di google. Kan orang ingin menukar
guru dan dosen dengan google, nggak akan bisa, karena google
tidak bisa mendidik, google hanya untuk transfer ilmu. Sudah ilmu
disampaikan, dia tidak pandai mengatakan untuk apa ilmu tersebut
dipelajari. Ndak pandai dia tu, di mana saja ilmu itu bisa digunakan
dan saat apa saja, ndak tau dia tu. Cuma dia mengatakan ini cara
kerjanya dan ini hasilnya. Jadi ini sekarang yang harus oleh
mahasiswa yang harus diimbangi antara kecerdasan intelektual dan
kecerdasan agama atau karakter, Contohnya anak-anak wirausaha
ini, kalau dia pintar berwirausaha tapi dia penipu bagaimana? Asal
ambil untung yang banyak saja. Nanti dipakai dan dipalsukan bahan
berpengawet yang merusak orang, dia buat jualannya laris tapi
enek, dia berbuat yang asal dapat uang aja, tapi tidak sehat.
Sehingga artinya dia cerdas, tapi tidak ada karakternya, perasaan
kurang. Namun jika dia diimbangi dengan nilai agama, maka pasti
akan lebih bagus, mahasiswa akan berpikir maju misalnya
bagaimana memajukan kesehatan masyarakat. Bahkan di dalam
wirausaha atau dia ikut kelompok lomba itu, ditanya itu, produk
Anda ini bagaimana manfaatnya dari segi kesehatan, dari segi
kenyamanan masyarakat. Misal, dia buatnya makanan yang enakenak, tapi setelah makan makanannya itu orang dapat kolesterol
semuanya, orang sakit semuanya. Bagaimana ia bisa berpikir
sampai ke sana. Ini yang diharapkan dari mahasiswa. Jadi tindak
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lanjut dari kewirausahaan mahasiswa itu tidak hanya berbisnis saja,
tapi memikirkan secara global semua”.
: “Bagaimana strategi UNP Pak, kok bisa dari tahun-tahun
sebelumnya tidak pernah lulus PIMNAS, tiba-tiba saat ini kita bisa
sampai ke sana dengan lima perwakilan dan alhamdulillah ada
dapat di dua kejuaraan itu bagaimana Pak?”
: “Jadi gini, kalau untuk kegiatan PIMNAS itu dicikal bakali oleh UKM
PPIPM, UKM ini diminta membuat program yang selalu
mensosialiasikan tentang PIMNAS itu dulu. Setelah disosialiasikan,
lalu mereka mengajak teman-teman UNP membuat proposal, nah
itu dari strategi mahasiswanya. Kalau dari lembaga, artinya dari
saya sebagai pimpinan, yang saya lakukan adalah merekrut Dosendosen yang semangat dan yang top-top dan yang suka menjadi
peneliti untuk menjadi pembina atau pembimbing. Untuk
mahasiswa, maka kami akan mengundang narasumber yang
merupakan reviewer proposal PKM secara nasional. Kemarin ni
agak kurang puas juga, karena hanya lima tim yang lolos dari 26 tim
yang dibiayai pemerintah. Setelah kami tanya-tanya di perguruan
tinggi lain, banyak-banyak juga. Setelah kami tanya, akhirnya kami
tahu bahwa rupanya dosen-dosen yang hebat meneliti itu, diminta
memasukkan ide-ide inovatif/ tema-tema ke mahasiswa, nanti
mahasiswa yang mengerjakan. Pintar juga dia tu. Kalau mahasiswa
yang membuat proposal, kan asal jadi aja. Saya bilang, siapa yang
dapat beasiswa PPA, harus buat proposal PIMNAS. Mereka buat
semuanya, tapi ntah apa-apa aja. Pokoknya asal masuk. Saya
tanya, sudah masuk proposal semua? Sudah pak, tapi ntah apaapa aja, maksud saya itu tidak diteliti oleh mereka. Hanya sebatas
proposal aja. Jadi, banyak (kuantitas) itu tidak menjamin, akhirnya
kami kurang-kurangi kalau dulu 600 proposal, maka sekarang
hanya 400 proposal. Tapi proposal yang 400 tersebut, diminta
kepada dosen-dosen untuk membimbingkannya. Kemarin ini kami
mengundang narasumber dari Yogyakarta yaitu Ibu Sukinah, yang
merupakan tim reviewer proposal nasional, itu yang dibimbing
bukan mahasiswa lagi, tapi dosen pembimbing. Dosen pembimbing
itu kami berikan TOT, yaitu training for trainer. Diberikan training
bagaimana mendidik anak, bagaimana kiat untuk lolos ke PIMNAS,
bukan hanya sampai kepada yang lolos dibiayai pemerintah saja
(PKM) saja, tapi yang sampai ke PIMNAS. Jadi tidak mahasiswa
saja yang diberikan bimbingan lagi, tapi Dosennya juga diberikan.
Itulah usaha dari pimpinan.
: “Kalau dalam pendanaan, bagaimana Pak?”
: “Dalam hal pendanaan, biasa saja, artinya standarlah”. Pokoknya
bagaimana perguruan tinggi lain dapat jatah berapa, maka kami
juga segitu juga. Contohnya proposal mahasiswa dinilai, maka
dapat sekian juta, berapa juta nya itu tergantung kepada luas
cakupan proposalnya. Kadang-kadang proposalnya kecil (judulnya
sederhana), namun yang dibahasnya besar, alat bahan yang
digunakannya butuh dana yang banyak/ besar, maka ada tim
seleksinya yang akan menentukan berapa anggaran yang bisa
dianggarkan untuk mahasiswa tersebut. Contohnya ada dana yang
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sudah kami siapkan 100 juta, untuk beberapa proposal, antara satu
tim dengan tim lain tidak akan sama jumlah anggaran dana yang
diberikan, hal itu juga tergantung kepada analisa tim seleksi dan tim
reviewer nasional. Kalau ada satu yang bagus, dan layak diberikan
20 juta, maka diberikan 20 juta. Kalau satu tim sudah diberikan 20
juta, tentu untuk tim yang lain tinggal sedikit lagi. Misalnya ada yang
6 juta, ada yang 8 juta. Tapi yang jelas itu dibantu. Bapak Rektor
selalu sangat semangat itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan
kewirausahaan mahasiswa. Mengapa Prof?
: “Hal itu karena dapat meningkatkan peringkat, mutu dan prestasi
lembaga, misalkan ada anak kita lomba diluar, nanti kan didaftarkan
ke Dikti, bahwa dia termasuk peserta tingkat Nasional, apalagi kalau
dia dapat juara kan, tentu akan berpengaruh terhadap peringkat
UNP sendiri”.
: “Mengenai kurikulum yang Bapak sampaikan tadi, kan UNP saat
ini yang maju dalam hal kewirausahaan mahasiswanya, kita sudah
mengarahkan ke sana semuanya, seperti yang Bapak sampaikan
tadi. Apakah artinya profil lulusan UNP sekarang ini juga mengarah
ke menjadi seorang entrepreneur Pak maksudnya?”.
: “Jadi gini, yang kami UNP ini tetap basisnya pendidikan. Itu
istilahnya, bagaimanapun yang namanya IKIP dahulu, basisnya
tetap pendidikan, namun ditambah dengan perluasan mandatnya
yaitu sains dan teknologi. Jadi kewirausahaan ini sangat
mendukung dalam pembentukan profil lulusan mahasiswa UNP
yang mengikuti perkembangan zaman. Mendukungnya di sini,
bukan hanya sekedar asal-asal. Namun sangat mendampingi untuk
bekal kemampuan anak-anak di lapangan nanti. Seorang guru yang
mempunyai wawasan luas, dengan pengaruh kegiatan-kegiatan ini
tentu hasilnya akan lebih bagus. Kadang-kadang, bahkan
kegiatannya ini yang membuat dia bekerja, karena sudah ada relasi.
Contohnya, anak seni. Dia nyanyi, nari, tapi kerjanya di Bank.
Karena apa? Karena keterampilannya itu yang membuat dia kerja
di Bank. Padahal di Bank bukan itu kerjanya. Anak olahraga,
Karena fisiknya kuat, ikut tes polisi, lolos jadi polisi. Jadi saya bilang
ke mahasiswa, bahwa ini bukan final langkah akhir keterampilan
Anda, tapi ini adalah jembatannya. Seandainya Anda bagus di sini,
ini profesi Anda dan Anda jalani sampai selesai, bagus juga. Tapi
seandaniya Anda kembali ke hulu, yaitu menjadi guru professional
dengan beberapa keterampilan lain, itu bagus juga. Daripada jadi
guru MIPA, dari awal bekerja sampai tua jadi guru MIPA saja.
Sekarang yang dituntut tidak itu saja, guru MIPA harus pandai dan
punya ilmu memasak, ilmu bisnis, ilmu wirausaha, karena yang
dituntut sekarang adalah keterampilan yang multi. Makanya
pemerintah sekarang tidak memikirkan linieritas lagi. Sekarang ini,
dari ijazah S1, S2 dan S3 itu, mana yang top dan dibutuhkan saat
ini, maka itu yang dipakai di masyarakat. Dulu kalau jadi Professor,
bidang S1 sampai s3 nya harus linear, sekarang sudah agak
meluas, jadi saya rasa untuk saat sekarang memang begitu. Dulu
kalau mau S2 harus linear dengan S1, ternyata bukan itu ukurannya
sekarang, sekarang yang dilihat itu adalah karya kita. Selama karya
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itu berguna bagi masyarakat dan dihargai, maka jadi Profesor kita.
Tapi linearpun namun tidak ada karya, buat apa? Jadi yang
dipikirkan itu juga. Bagaimana mahasiswa ini menguasai beberapa
keahlian, dan itu yang bagus sekarang nampaknya. Kadangkadang kalau teori dulu kan semakin linear, maka akan semakin
focus artinya semakin mengerucut ilmunya. Kalau sekarang ndak
bisa seperti itu lagi, harus kita multidisipliner, beberapa bidang
keahlian harus dikuasai sesuai perkembangan zaman. Sekarang
kan gitu, seperti Dokter. Pasti Dokter spesialis yang top, perut, perut
aja, kepala, kepala aja, mata mata aja. Lama-lama mata itu, mata
kiri aja yang dia bisa. Namun setelah dilihat perkembangan zaman
sekarang, kita harus menguasai banyak hal”.
: “Pak, kalau mengenai contoh/ rujukan untuk mewujudkan harapan
menjadi entrepreneurial based university Pak?”.
: “Rasanya tidak, karena ini sudah menjadi tuntutan perguruan
tinggi seluruh Indonesia. Tapi ada juga tuh ITS, tapi beda-beda
tingkat keahliannya. Kalau kita memuji-muji ITB, memang dalam
bidang teknologi dia lebih hebat, kita liat pula ITS, ITS itu bidang
sains nya yang bagus dan teknologi juga, namun sudha beda pula
dengan ITB. UGM lain lagi bidang keilmuannya, UI lain lagi. Jadi
kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita dan kultur
daerah kita. Paling yang kita lihat dari kampus-kampus yang sudah
bagus kewirausahaannya itu adalah semangat dan motivasi
berwirausahanya yang kita lihat. Tapi kalau segi materinya,
contohnya kita di sini orang itu lebih ke makanan favorite. Di manamana orang tau bahwa Sumbar adalah provinsi dengan makanan
dan kuliner terenak dan terbagus, makanya anak-anak FPP dia
sering itu membuat makanan dan mengemas makanannya dalam
rangka bisnisnya itu kemana arahnya. Jadi sesuai dengan kultur
budaya sumatera barat juga yang kita kembangkan di UNP ini.
Kalau teknik misalnya FT lain lagi dia, pokoknya bagaimana dia bisa
menciptakan sesuatu yang baru itu sesuai dengan local kita di sini.
Itu yang bagus sebenarnya. Kalau secara ilmu dasarnya boleh lah
kita tiru siapa yang top. Sama dengan PIMNAS-PIMNAS itu, yang
menjuarai itu kan Malang, ITS, UI, tetapi beda-beda itu semuanya.
Tidak sama ikonnya. Kalau UNP dia sekarang, kalau Bapak Rektor
saya liat sekarang menggeliat untuk seluruh lini, namun untuk
entrepreneur ini pengaruh juga dengan Bapak Jusuf Kalla, dia kan
pengusaha itu. Jadi, diadakanlah kerjasama antara UNAND, UNP
dan kopertis. Diadakan lomba MEA. Itu sebenarnya khusus kalau
kita lihat dari kepanjangannya yaitu Minang Entrepreneur Award,
orang kan membayangkannya kan kecil jadinya ya, yaitu khusus
minang. Orang meminta dulu, janganlah minang, tapi Indonesia.
Tapi karena ada main politis itu jugalah, karena kita orang Minang,
maka dibuatkan juga lah itu. Hal itulah yang membuat semangatnya
itu, diadakanlah oleh pak JK perlombaannya, sudah diadakan dua
kali itu, ada UNAND tuan rumahnya, ada UNP kemarin ini yang jadi
tuan rumah. Makanya di situ agak menonjol di bidang
kewirausahaan. Dan Rektor sangat antusias itu, kebetulan pula
penilaian dari Dikti seperti itu juga, yang lagi tren saat ini yaitu
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kewirausahaan. Kita kan tidak bisa menduga, perubahan itu sangat
cepat. Tahun besok ganti meneteri, ntah apa lagi kebijakan yang
harus diikuti oleh perguruan tinggi. Sekarang yang lagi trend juga di
kemenristekdikti kan jurnal, scopus, penelitian, itu semuanya yang
dikejar oleh orang. Bahkan pengajaran dan pengabdian masyarakat
sudah agak tinggal, publikasi ilmiah saja yang dikejar orang, karena
untuk naik pangkat butuh itu, mau jadi professor butuh itu. Kadangkadang mengajar dengan hal yang menyangkut ke lapangan itu
kurang diperhatikan. Kita kan tidak tahu nanti, memang kata pak
Menteri, perguruan tinggi yang top di Amerika di Jerman itu, yang
diukur itu adalah jurnal ini dari universitas mana, lalu dinaikkan
peringkat perguruan tinggi tersebut. Jadi orang bekejar ke sana.
Padahal jurnal itu kan sebuah tulisan biasa, memang definisi intisari
defenitif. Namun kan lebih berat lah lagi penelitian, padahal
publikasi ilmiah itu kan suatu hal yang biasa rasanya, namun karena
itu dianggap inovasi maka publikasi ilmiah itu yang dijadikan
penilaian. Sehinga perguruan tinggi di Amerika dan Jerman itu yang
bagus-bagus adalah perguruan tinggi yang jurnal-jurnalnya paling
banyak. Makanya dilihat Indonesia itu jauh rendah. Makanya
menteri mengejar itu, padahal kalau kita sesuaikan dengan
keadaan negara kita, maka lebih bagus sepertinya pengabdian
masyarakat, Nampak buktinya, maknanya dan artinya bagi
masyarakat. Berubah masyarakat, itu dinilai baru bagus. Mana tau
nanti di menteri sekarang ini mungkin punya focus yang lain dalam
pengembangan perguruan tinggi Indonesia. Orang kalang kabut
buat jurnal, padahal yang untung adalah pihak jurnal tersebut, ya
mau gimana, kita butuh. Kadang-kadang sekian ribu yang masuk
jurnalnya, yang diterima Cuma 80 jurnal, sehingga jurnal yang lain
nganggur nunggu lama, kan kasian. Pemerintah menuntut Dosen
punya jurnal, mahasiswa ujian punya jurnal, sementara jurnal
tempat kita masuk itu terbatas sekali, kalau jurnal biasa-biasa
banyak, tapi ini dimintanya terindeks scopus pula, terindeks
internasional, nasional, yang levelnya ini, seluruh dunia banyak
masukin ke sana. Sehingga sekarang banyak Doktor sekarang
yang belum jadi Profesor hanya karena jurnal. Antri sekarang,
padahal jumlah professor di Indonesia sudah sangat anjlok
menurun, dibanding Malaysia dan Singapura, karena persyaratan
kita itu. Sementara sebenarnya bukan Dosen yang tidak tau buat
jurnal, namun tempat memasukkan jurnal itu yang sangat susah
persyaratannya. Kalau tidak ada link di sana, maka susah. Ini yang
harus menjadi perhatian bagi pemerintah, bukan kita tidak suka
jurnal, kita suka. Cuma, banyakkanlah wadah tempat
menampungnya itu. Misal, kalau yang masuk jurnalnya 100, maka
terima 80. Ini ndak, masuk ribuan yang diambil 80an. Namun kalau
tujuannya untuk menyaingi luar negeri, ndak masalah. Baguslah.
Bahkan lebih tambah maju kita. Namun belum siap Indonesia untuk
itu.
: “Berarti Pak, dari gema kewirausahaan UNP sendiri tetap
memperhatikan kebudayaan local ya Pak ya?”
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: “Oh, iya..harus itu. Itu yang kami ikuti sekarang ini, buatlah inovasi
dan pembaharuan. Contohnya saja kripik, ditaruh di pasar harganya
Cuma 10 ribu, sampai di tempat elit bisa jadi harga 100 ribu. Sama
juga dengan kopi, tiba di sturback jadi 100 ribu kopinya. Padahal itu
juga kopinya, sama dengan yang di warung-warung kampung. Apa
yang diolahnya? Nggak ada, paling ada resep sedikit, nah resep
yang sedikit itulah yang jadi hak ciptanya tadi. Dikasih merek
sturback, dan tidak ada yang bisa menjual selain di sturback.
Padahal lebih enak kopi kerinci lagi, bagus-bagus kualitasnya. Jadi
kadang-kadang kita melihat, kasian kita melihat masyarakat.
Disinilah peran kewirausahaan dengan teknologi itu, bagaimana ia
membuat masyarakat desa yang miskin itu menjadi kaya, jadi ada
aplikasi yang dibuat, contoh jenis ubi ini bagus ini, tidak bisa dijual
murah, jual mahal. Kalau ndak satu karung dijualnya murah saja,
nanti pengusaha yang beruntung. Diolahnya sedikit jadi pudding.
Rendang gitu juga, udah capek-capek ibuk-ibuk itu kan, sudah
panas-panas, sudah hitam-hitam di depan tungku, dikemas bagus
oleh orang di tempat elit, terjual 1 kilo 100 ribu, sedangkan beli ke
pembuatnya langsung hanya 25 ribu satu kilo misalnya. Kan kasian
kita. Di sinilah peran mahasiswa, kecerdasannya dibutuhkan dalam
pengabdian masyarakat, memberikan pengetahuan kepada orangorang yang membuat usaha kuliner tersebut. Kapan perlu dibantu
masyarakat itu membuatkan hak ciptanya produknya. Siap orang
Makai produknya, maka dia tenang-tenang aja nunggu royaltinya
lagi. Orang luar itu yang hebatnya, makanya sekarang di luar negeri
itu, di Singapura dan Malaysia, ada stand-stand untuk makanan,
ndak ada orang Indonesia yang menang dan lolos, yang lolos itu
China dan Jepang. Hal itu karena mereka makanannya pakai
sertifikat. Padahal dari segi taste, makanan kita paling enak dan
tidak ada yang mengatakan tidak enak makanan kita. Cuma tidak
lolos, karena tidak sertifikat. Rendangnya banyak, tapi takut orang
beli karena orang tidak tau mana nih rendang yang asli? Janganjangan nanti dimakan kita sakit jadinya, makanya orang bingung.
Tapi kalau sudah standar semuanya, kan orang tau. Dilihat oleh
orang dari zat-zat komposisi, kandungannya, atau sudah masuk ke
supermarket. Ada pernah terjadi, mau diadakan bazar di Malaysia
dan Singapura, sudah dibuat stand-stand. Yang lolos hanya China
dan Jepang aja makanannya. Padahal pas di tes makanan kita
paling enak. Tapi karena produk kita itu tidak pasti dan tidak
sertifikatnya, banyak rendang karena tidak ada yang paten.
Makanya Malaysia itu kadang-kadang diambilnya makanan kita lalu
dipatenkannya. Dan kita tidak bisa menolaknya karena sudah dia
duluan yang mempatenkannya. Oleh karena itu, kita di Indonesia ini
khususnya Sumatera Barat, patenkanlah makanan-makanan khas
kita. Nah ini yang kami arahkan ke mahasiswa. Kadang mereka itu
focus di pamerannya saja, pameran laris dan produk terjual habis,
uang dapat banyak, tapi dia tidak memikirkan jangka panjangnya”.
: “Sebenarnya bagaimana jangka panjangnya Prof?”.
: “ya itu tadi, kita buat lembaga sertifikat, itu yang sudah dipikirkan
oleh orang fakultas pariwisata dan perhotelan”.
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: “Apakah UNP sudah punya lembaga sertifikat Pak?”.
: “Ada, hanya untuk ini baru misalnya untuk Kepala Sekolah, kalau
sudha diberikan suatu rangkaian tes, maka diberikan sertifikat tanda
kepala sekolah tersebut sudah layak untuk menjadi kepala sekolah.
Saya sudah menyarankan ke FPP itu, buat suatu lembaga
pengeluaran sertifikat hak paten produk, nanti orang akan banyak
ke sini, di bawanya makanannya, nanti kita yang akan ngetesnya
lagi, kita yang mengeluarkan sertifikatnya. Berapapun dibayar
orang. Namun yang menilai haruslah orang-orang ahli, baik dari
segi kesehatan, kualitas rasa, tapi kalau orang sembarang orang,
nggak mau orang. Sehingga di sini butuh kerjasama juga, misalnya
Singapura dan Malaysia, siapa ahli-ahli yang sudah diakui
keahlianya dalam hal tertentu, sehingga kita bisa mengeluarkan
sertifikat hak paten untuk makanan.
: “Berarti melibatkan pihak-pihak eksternal juga ya Pak ya?”.
: “iya lah, misalnya dari ahli kesehatannya juga ikut, dari lembaga
yang mengeluarkan halalnya juga ikut, itu baru wacana saya ke pak
Rektor dan pak Rektor sangat setuju”.
: “Kalau saya ingin mendalami lagi lebih dalam tentang proses
pembuatan hak cipta produk mahasiswa di UNP ini kira-kira saya
bisa bertanya kepada siapa ya Pak ya?”/
: “Mona bisa bertanya ke FMIPA, kepada Bapak Yon Wakil Dekan I
FMIPA. Sesekali ngomong dengan dia, kalau ngurus hak paten dan
HAKI bagaimana dan apa syarat-syaratnya.
: “Apakah ini hak paten untuk semua produk-produk mahasiswa
UNP Pak?”.
: “Iya, semua mahasiswa yang ingin mengurus paten produknya,
bisa datang ke Pak Yon tersebut. Dia yang waktu itu Bapak ingat
sebagai narasumber dalam masalah paten produk mahasiswa ini.
Tentu dia tau langkah dan cara mengurus paten untuk produk
mahasiswa itu. Pak Yon namanya, nama lengkapnya Bapak lupa,
tapi dia WD I FMIPA sekarang dan dia tamatan Jepang kalau tidak
salah.
: “Kalau dari intern UNP sendiri, bagaimana bentuk keterlibatan
Dekan, Kaprodi dan Dosen dalam membantu Bapak menyukseskan
program Bapak sebagai Wakil Rektor III dalam mengembangkan
kewirausahaan mahasiswa UNP Pak?”.
: “jadi ini, memang kan Mata Kuliah Kewirausahaan kan ada untuk
seluruh program studi, terus setiap ada kegiatan-kegiatan
kewirausahaan seperti workshop, bazar, pameran dan kegiatan
lain, maka Dosen-dosen turun untuk memberikan support dan
dukungan. Bahkan Dosen itu pun ikut mengisi stand, mengikuti
perlombaan juga Dosen-dosen itu. Saya bilang gini, fakultas mana
yang banyak standnya, maka diberikan reward berupa peringkat
tinggi untuk fakultasnya tersebut. Kami kan gitu sekarang. Fakultas
yang peringkatnya bagus, maka ditambahkan lagi reward yang
akan didapatkannya yaitu berupa diberikan kebebasan membuat
program dengan tambahan uang untuk fakultas sebesar 100 juta.
Siapa yang nomor dua, maka diberikan tambahan dana untuk
fakultas 75 juta. Jadi itu dinilai itu, nanti per fakultas melapor itu
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berapa stand yang diutus untuk fakultas mereka. Itu yang kami data,
sehingga semua fakultas itu semangat termasuk juga di kegiatankegiatan lain yang diadakan di UNP. Sama sekarang, tadi kami
buka kegiatan uda uni, saya kira hanya dari FPP, ternyata ndak,
seluruh fakultas yang mengikuti. Karena apa? Karena ada reward.
Sebenarnya memang harus begitu. Setiap ada kegiatan, maka
libatkan mahasiswa. Karena itu kan softskill bagi mereka, daripada
diam aja dalam kelas, capek belajar-belajar terus itu. Nah ini kadang
ada juga halang dan tantangannya yaitu sebagian kecil Dosen tidak
paham dengan itu. Kuliah umum kewirausahaan dianggap rugi,
mengikuti kegiatan kewirausahaan dianggap merugi karena
menggangu kuliah di lokal, padahal kuliah di local bisa diganti
harinya. Kadang kuliah umum itu didatangkan narasumber dari
bagus-bagus, motivator-motivatir yang berhasil dan bagus dari
Malaysia datang ke UNP, mendatangkannya saja kita susah. Kalau
saya melihat, siapa yang tidak datang, maka dia merugi. Kalau
seperti Khairul tanjung dia bercerita bagaimana ia dari kecil,
bagaimana ia berusaha tanpa modal, cari teman, merugi, jatuh dan
bangun lagi sampai sekarang dia berhasil. Dan ilmu itu yang
berguna bagi mahasiswa. Mahasiswa sekarang ndak, ndak ada
modal, ndak mau buka usaha. Sekarang banyak orang yang tidak
punya barang jualan, bisa jualan. Dengan mengandalkan
kepercayaan, dia bisa menjadi reseller. Kan ndak perlu ada modal.
Jadi dengan adanya narasumber itu, maka dapat memotivasi
mahasiswa. Jadi kadang-kadang ada Dosen yang mahasiswanya
minta izin mengikuti kuliah umum kewirausahaan tidak diizinkan.
Kalau Bapak secara pribadi, merasa bangga jika mahasiswa
banyak mengikuti kegiatan diluaran sana, misalnya juga
kewirausahaan ini. Karena softskill mereka berkembang di sini,
mereka bisa menambah banyak teman, komunikasinya terlatih.
Dan kalau dalam kuliah dulu, sudah biasa. Karena sudah dari kecil
mereka belajar dalam kelas bahkan pasti sudah capek juga.
Makanya Bapak bilang ke mahasiswa, Anda harus mengikuti
kegiatan kemahasiswaan yang ada di UNP ini, minimal satu bidang.
Jangan sampai tidak ada. Empat tahun kuliah di sini, tapi tidak
pernah acara kelaur. Rugi itu. Ya seperti yang apa, misalnya lomba
masak, lomba olahraga, sekarang sabtu minggu sibuk tu
mahasiswa mengadakan lomba, yang jelas dia ndak narkoba lagi,
dia tidak judi online, karena dia sudah capek berkegiatan, senin
kuliah lagi. Nah itulah yang dilakukan untuk mahasiswa itu”.
: “Menurut Bapak apakah beberapa Dosen yang sedikit tidak
mendukung kegiatan kuliah umum kewirausahaan itu adalah
sebuah hambatan yang cukup berarti? Atau bagaimana?”.
: “Tidak berarti, namun cukup mengganggu. Mengganggu kasian ke
mahasiswanya. Tapi kami sudah memberikan informasi dan
sosialiasi ke Dosennya dan akhirnya paham juga. Tapi kan tidak
mungkin kita kasih tau terus. Namun dengan kecanggihan
teknologi, tidak mungkin Dosen tidak tau lagi tentang pentingnya
kuliah umum kewirausahaan tersebut bagi mahasiswanya. Bahwa
kuliah umum kewirausahaan tersebut penting bagi anak didiknya.
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Bukan merugikan. Peserta didiknya izin kan tidak kemana-mana.
Jelas kok tujuan dan manfaat yang akan diperoleh mahasiswanya.
Harusnya Dosen zaman now itu harusnya ngerti, diimbangi skill
yang dimilikinya sesuai dengan perkambangan zaman agar sama
dengan mahasiswa, kalau ndak, susah. Mahasiswa tu sekarang
sudah sangat tinggi ilmu dan kemampuannya, sehingga kalau
Dosennya masih begitu-begitu saja masih cara lama (teori lama),
tentu akan g ketemu. Jadi kita imbangi mahasiswanya. Kalau
mahasiswanya punya milenial yang tinggi, sementara dosen
bertahan dengan konservatif dan konvensional yang lama tentu
ndak laku, akhirnya stress dia mengajar.
: “Jadi Dosen sekarang harus mampu berinovasi ya Prof?”.
: “ya lah, harus. Sehingga Dosen berat tugasnya dan mahasiswa
juga berat tugasnya. Jadi harus saling menyesuaikan. Contohnya
makanan-makanan sekarang, ada-ada aja model cara menghias
kue dan segala macam. Kalau Dosen lama mungkin berpikiran,
nggak usahlah dihias-hias, kan dimakan itu juga rasanya. Makin
dihias, tentu akan makin tinggi nilainya karena penampilannya
semakin bagus. Sekarang yang dinilai kan penampilan juga. Misal
kita makan mieso di pinggiran jalan, rasanya enak. Makan mieso
kita di restoran mewah, rasanya itu juga, namun harganya 10 x lipat
dari yang pinggiran jalan. Jadi nuansa itu, sehingga kue itu ya harus
dihiaslah. Nggak mungkinlah kue nggak dihias, bulat aja langsung
dimakan, kan tidak ada seninya. Itu kan teknologi yang
dimanfaatkan di sini. Sama juga dengan rumah, kenapa pintu itu
dihias? Kalau tidak ada gunanya. Bagus bolongkan sajalah karena
sama-sama tempat lewat masuk keluar. Disitulah pengaruh
kenyamanan dan kepuasan pemakai yang menjadi perhatian kita
termasuk mahasiswa dalam membuat produk usahanya. Dosen
lama itu harus update informasi dan ilmu yang kekinian. Kalau tidak
kasian kita, kalah dia dari mahasiswa. Nanti kalau mahasiswa kritis,
dia marah ke mahasiswa itu. Kalau tidak diperhatikan saat Dosen
itu mengajar, ya ngapain diperhatikan. Mereka sudah tau. Jadi
carilah inovasi yang membuat kita nampak oleh mahasiswa itu
punya kelebihan dan kita tahu juga kalau mahasiswa kita itu juga
punya kelebihan. Sehingga terasa nyambungnya dengan
mahasiswa itu belajar dengan kita. Kalau nggak bahkan mahasiswa
itu bisa meremehkan Dosen, hanya ambil absen lalu dia tidur-tidur
di belakang.
: “Kalau dalam hal ini Pak, pemberian motivasi kepada
mahasiswauntuk berwirausaha dalam bentuk apa biasanya Bapak
berikan?”.
: “Yang jelas, dalam bentuk pendanaan itu sudah jelas, ada dana
khusus yang memang dianggarkan UNP untuk menyokong
kewirausahaan mahasiswa UNP. Kemudian, mengeluarkannya di
media massa, misalnya mahasiswa baru UNP, maka dikenalkan
mahasiswa berprestasi tersebut kepada para mahasiswa baru, lalu
memberikan bimbingan melalui Dosen Pembimbing dan selalu
mendatangkan narasumber yang popular di bidang yang sedang
dilakukan kegiatannya. Itu sangat memotivasi sekali. Kemarin ni,
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untuk kegiatan koperasi saja, UKM KOPMA bisa mengundang
4000an peserta se Indonesia. Mereka mengadakan seminar
internasional, Bapak sendiri aja nggak nyangka itu, 4000 lebih
peserta hadir, bagaimana pintarnya dia mencari koneksi itu? Orangorang hebat diundangnya ke sini, diundangnya orang seluruh
Sumatera Barat dan provinsi lain datang menghadiri. Bapak aja
heran, Bapak kira acara kecil, Bapak santai aja, rupanya macet
panjang, ternyata acara seminar internasional yang diadakan UKM
KOPMA UNP. Jadi itulah salah satu kelihaian mereka.”
: “Kira-kira dari mana mereka bisa selihai itu Pak?”. Bisa membuat
acara sebesar itu?
: “kalau yang jelas, baru masuk dia baru masuk ke UNP sudah
diberikan pembekalan mengenai kehidupan kampus melalui
PKKMB, di sana sudah dikasih tau bahwa Anda tidak mungkin
didanai UNP semuanya. Jadi, kalian harus pintar dan cerdas, cari
relasi, cari sponsor, nanti kami kasih tau kalau kita sudah MoU
dengan kabupaten ini dan ini, seperti kemarin kita UNP sudah MoU
dengan Kabupaten Solok, diarahkan mahasiswa FPP kesana untuk
menjadikan daerah di kabupaten Solok itu menjadi tempat destinasi
wisata, ternyata ramai. Datang walikotanya, apa yang dapat dari
sana oleh mahasiswa? Mahasiswa kita dikasih makan, dikasih
penginapan, menambah ilmu dan bisa menampilkan kemampuan
yang dimiliki misalkan berupa fashion show, nari, dan akhirnya
daerah dan masyarakat terkenal. Sehingga dengan sekali aja ke
sana, masyarakat sudah sangat terbantu an memotivasi orang
kampu g oleh keinovatifan mahasiswa. Dan orang kampong bisa
berjualan di sana. Jadi ini yang membuat mahasiswa tersebut
menjadi out of the box, kelaur dia dari zona yang biasa dia lalui,
sehingga bertambah ilmunya, itu yang memotivasi mahasiswamahasiswanya. Jadi memang harus dilandasi juga dengan Dosen
Pembimbing, pimpinan seperti Dekan dan WD III harus aktif, kalau
ndak, ndak aktif juga mahasiswanya nanti”.
: “Berarti dalam hal pemberian pelatihan itu sangat sering ya Pak
ya?”.
: “sangat sering, kami caranya begini, kami serahkan ke mereka,
mereka sukanya dengan narasumber top yang mana? Mereka
diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang mereka mau
undang, disamping kita sarankan juga. Kadang kalau kita yang pilih,
mereka komentar, ndak bagus Pak kalau itu orangnya. Mereka lebih
tau biasanya itu.
: “Selain dari adanya beberapa Dosen yang kurang mendukung
dalam pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa tersebut,
apakah masih ada hambatan yang lain dalam pengembangan
kewirausahaan di UNP ini?”.
: “Kendala berikutnya adalah dalam pembagian jadwal kegiatan
kewirausahaan, misalnya disaat jadwal kegiatan kewirausahaan
ada, mereka lagi ujian, mereka kadang sibuk. Harus bisa membuat
perencanaan jadwal yang matang kita seharusnya, baru bisa
diadakan kegiatan kewirausahaan, misalnya dilihat pada bulan apa
aktivitas mahasiswa yang tidak terlalu padat, maka disusun agenda
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kewirausahaan di bulan tersebut. Tapi sekarang heran kita UNP,
ada terus kegiatan kewirausahaan, mungkin karena sudah
termotivasi semuanya. Sebenarnya kalau Dosen-dosen itu
memberitahukan ke WR I dan Dekan itu, kalau kegiatan
mahasiswanya itu melembaga, itu dihargai malah, jangan
dihambat. Jangan tidak diberikan izin. Bahkan dianggap hadir kata
Bapak, dan Rektor sangat setuju itu. Kalau dianggap izin, tentu
nanti kalau sudah empat kali, ndak boleh lagi mereka mengikuti
kuliah. Jadi dianggap mereka itu hadir.
: “Jadi mereka mengikuti kuliah umum itu sudah dianggap hadir ya
Prof?”.
: “Iya, dianggap dia sudah masuk kuliah, nanti dikasih aja dia tugas.
Ada juga juga lah Dosen yang berpikir kalau sekiranya
mahasiswanya mengikuti kewirausahaan tersebut, ndak tercapai
kurikulumnya, sekian kali ndak masuk nanti susah. Nah, itulah yang
kita kasih pengertian bahwa dengan perginya anak-anak itu keluar,
sudah lebih dia sebenarnya dalam belajar. Karena selain ilmu, juga
dapat memompa motivasi mereka dalam berkegiatan di kampus. Itu
yang kami fokuskan. Tapi lama-lama Dosen itu ngerti juga.
: “Setelah saya lihat dan observasi, di UNP ada 3 UKM yang
bergerak di bidang kewirausahaan, yaitu HIPMI, KOPMA dan UPKK
UNP. Biasanya bentuk evaluasi yang Bapak lakukan terhadap
program kerja mereka seperti apa biasanya Pak?”
: “Mereka kan membuat laporan, ada laporannya, di sana kita lihat,
baik dari segi penggunaan anggarannya, yang jelas dulu dalam dia
berorganisasi, cara dia memanaje organisasinya itu dulu yang kita
evaluasi, bagaimana dia menentukan panitia, sesuai tidak jobdesc
panitia dengan pengurusnya. Itu yang dikejar dulu. Setelah itu, baru
dievaluasi programnya. Apa capainnya. Contohnya kalau dia ingin,
kalau buk Yun itu dilihatnya berapa hasil yang laris dari usahanya.
Kita lihat dari modal dan berapa keuntungan yang didapatnya. Itu
macam-macam, tapi tetap kita monitoring, tetap kita evaluasi.
Kadang-kadang tidak ada dapat uang Buk, Pak, cuman terbeli
barang inventaris, itu kan bagus juga. Dibelinya periuk, dibelinya
perkakas yang memang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya,
nanti kan itu tinggal sebagai modal mereka. Dan peralatan tersebut
nanti juga bisa dipakai oleh adik-adiknya. Dia tamat, lalu dia
tinggalkan di sekre, nanti adik-adiknya yang akan memakainya.
Tapi yang jelas, habis selesai setaip kegiatan itu, kami lakukan
evaluasi, apa output yang didapatkannya. Kadang-kadang dia bisa
mengembangkan peralatannya, kadang-kadang dia bisa
menambah anggotanya, makin banyak anggota yang masuk, dan
itu menjadi perhitungan juga, makin sedikitkah anggota yang terlibat
di sana atau makin banyakkah (Open Recruitment). Dan proses OR
itu juga dievaluasi. Dan OR itu juga sangat tergantung kepada
program-programnya, kalau programnya bagus, orang banyak
suka, maka orang akan banyak masuk. Tapi yang tidak boleh
program itu asal menghabiskan uang saja. Yang penting uang
habis, ini kuitansi-kuitansi. Nggak begitu, pasti kami lihat juga
kelapanganya”.
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: “Anggaran permasing-masing UKM (19 UKM) itu sama ya Pak
ya?”.
: “Untuk sekarang ini, sama. Tapi nanti di dalamnya akan terjadi
perbedaan kreatifitasnya. Ada mendadak, acaranya besar dan
bagus, maka kalau memang harus ditambah anggarannya, maka
akan ditambah. Kadang-kadang tiba-tiba dia mengundang
narasumber hebat dari luar Sumbar, tentu ndak mungkin kita
biarkan saja mereka, dan itu tidak untuk semua UKM, paling satusatu UKM. Kadang-kadang dia mengundang narasumber Menteri
kesini Pak, ada juga Hari Tanu, ada juga Menteri Desa, mereka
undang pejabat di pusat, anggota Dewan, tentu kita ndak mungkin
membiarkan dia, kalau acaranya biasa-biasa saja ya mungkin bisa
dengan dana segitu. Namun kalau sudah pejabat yang diundang,
maka pasti kami tambah itu.
: “Baik Bapak, terimakasih banyak atas sharing ilmu dan
pengalamannya Pak. Semoga kebaikan Bapak diberikan ganjaran
oleh Allah SWT. Aamiin. Kalau begitu saya pamit ya Pak.
Assalamualaikum”.
: “Sama-sama, sukses ya..Waalaikumsalam”.
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: Prof. Dr. Ardipal M.Pd.
: Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNP
: Kamis, 9 Januari 2020, Pkl. 11.20-11.32 WIB
: Rektorat Baru Lantai IV (Ruangan Wakil Rektor III)
: Ww.1.2/WRIII.UNP/09.01.20
: Profil Lulusan UNP dan Jumlah Lulusan UNP yang Menjadi
Entrepreneur

: Assalamualaikum Bapak..
:Waalaikumsalam,
silahkan
masuk..Bagaimana
perjalanan
penelitiannya? Lancar?
: Alhamdulillah lancar Bapak dan riset saya juga sudah selesai
Bapak. Ini sedang bimbingan dengan promotor Pak.
: Semoga sukses ya
: Iya Pak, terimakasih Pak..
: Ada yang bisa Bapak bantu lagi?
: Ini Pak, Mona mau tau Pak tentang jumlah lulusan dan mahasiswa
UNP yang menjadi entrepreneur (pengusaha) Pak..
: Oh, informasi itu bisa diminta ke Bapak Marwan atau Bapak
Yushamdi di bagian kemahasiswaan UNP. Sebenarnya tamatan
UNP walaupun mereka tidak menjadi pengusaha, tapi sudah
bergerak di bidang itu artinya tidak menjadi pegawai negeri. Itu
didasarkan data tracer study itu Mona. Dulu UNP pakai data itu dulu
untuk mengurus akreditasi UNP.
: kalau mengenai profil lulusan UNP bagaimana Pak?
: Kalau Profil Lulusan UNP ambil yang secara umum saja. Makanya
memang sumber informasi akurat itu adalah dari UPT PKK UNP
Karena UPT itu jika ingin minta bantuan lewat proposal maka hasil
yang sudah dilakukan harus dibuatkan dan diceritakan, dari dasar
itu baru orang mau memberikan bantuan lagi. Coba dulu ke Bapak
Marwan, atau ke bagian kemahasiswaan kalau nanti perul memo,
Bapak buatkan memo nya.
: Oke Bapak, itu kira-kira yang Mona butuhkan Pak.
: Oke, semoga sukses ya.
: Aamiin..Terimakasih doanya ya Pak..
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: Dra. Hj. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D
: Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
UNP
: Selasa, 15 April 2019, Pkl. 13.14-14.10 WIB
: Rektorat Bagonjong Lantai II (Ruangan Kepala UPT PKK)
: Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/15.04.19
: Silahturrahmi dan Penjadwalan Wawancara

: “Assalamualaikum Ibu” (Peneliti berdiri di hadapan Ibu Kepala UPT
PKK yang saat itu sedang duduk santai di kursi tamu ruangannya
dengan didampingi staf UPT PKK yang bernama Minda Puspita,
S.Pd.)
: “Waalaikumsalam, silahkan duduk”.
: “Terimakasih Ibu..sebelumnya Saya minta maaf karena sudah
mengganggu aktivitas Ibu. Perkenalkan Bu, Saya Mona Novita,
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Saya bermaksud melakukan penelitian di Universitas Negeri
Padang ini Bu, dan ini surat izin penelitiannya saya Bu (Peneliti
sambil menyodorkan surat izin riset peneliti kepada Ibu Yun, sapaan
akrab Ibu Asmar Yulastri), sebelumya juga sudah saya berikan
kepada Ibu Minda Puspita”.
: “Oh iya, silahkan. Mona S3 nya di mana?
: “Di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Bu”.
: “Ooo..Jambi ya? Mona ngajar Kewirausahaan di Jambi?
: “Mona ngajarnya di Institut Agama Islam YASNI Bungo Bu, dan
tidak mengajar Mata Kuliah Kewirausahaan juga Bu. Namun Mona
tertarik Bu dengan kewirausahaan. Kemarin Mona juga sudah
sempat diskusi dengan Prof. Syahrial Bachtiar Bu, terkait dengan
kewirausahaan di UNP. Dari Beliau, Mona diarahkan ke Ibu yang
memang membidangi masalah kewirausahaan di UNP biar lebih
mendalam datanya katanya Bu”. Jadi, terkait dengan
kewirausahaan ini Bu, Ibu kan sebagai Kepala UPT PKK nya, sejak
kapan UPT PKK ini didirikan Bu?”
: “UPT PKK ini diresmikan kalau tidak salah itu Desember 2016. Itu
tanggal peresmiannya saja, namun struktur kepengurusannya baru
di awal 2017 baru dibuat begitujuga dengan aktivitas dalam UPT
PKK ini.
: “Oh, baik Ibu. Kalau untuk fungsi utama dari UPT PKK ini untuk
apa Bu? Bisa dijelaskan Bu?”.
: “Yang fungsinya betul yang pertama adalah: untuk dibagian karir,
UPT ini berfungsi untuk menfasilitasi mahasiswa ataupun lulusan
untuk menyiapkan diri memasuki dunia kerja. Termasuk juga kita
tidak hanya menyiapkan diri mahasiswa ini untuk bekerja atau
mencari pekerjaan, tetapi kita juga untuk menciptakan pekerjaan
agar mereka bisa mandiri. Nah itu yang fungsi utamanya yaitu
mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja dan mandiri
(menciptakan pekerjaan sendiri)”.
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: “Kalau untuk mahasiswa yang terlibat dalam UPT PKK ini sejauh
dua tahun lebih berjalan, kalau bisa dipersentasekan berapa persen
Bu?”.
: “Sekarang yang jelas kalau UPT PKK itu MK Kewirausahaan di
tingkat UNP ini, itu adalah di bawah UPT PKK. Saya sendiri sebagai
kepala UPT, merupakan coordinator Mata Kuliah Kewirausahaan di
tingkat UNP. Dosennya lebih kurang 100 lebih, dan itu di bawah
UPT PKK. Hal itu karena Mata Kuliah Kewirausahaan itu mulai dari
mahasiswa angkatan 2016 itu sudah merupakan Mata Kuliah wajib
Universitas untuk semua program studi dan untuk semua jenjang
program. Mulai dari program Diploma sampai program Doktor, itu
ada Mata Kuliah kewirausahaan. Kalau sebelumnya mata kuliah
kewirausahaan baru ada di tingkat prodi atau jurusan, dan ada juga
prodi atau jurusan yang sama sekali tidak ada kurikulum mata kuliah
kewirausahaan. Dan Alhamdulillah semenjak akhir tahun 2016,
Mata kuliah kewirausahaan sudah ada di semua prodi.
: “Pemberian Mata Kuliah kewirausahaan ini biasanya seperti apa
Bu? Apakah seragam untuk setiap semester atau bagaimana Bu?”.
: “Dia setiap semester ada karena termasuk mata kuliah umum
(MKU) itu, sama dengan Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan
Agama Islam, Pancasila, sama dengan itu. Jadi setiap semester itu
keluar, cuman mahasiswa yang akan mengambil itu minimal
semester III, semester I dan II belum. Dan itu dikeluarkan di setiap
semester berbeda-beda fakultasnya. Tujuannya adalah supaya
jangan terlalu menumpuk di satu semester. Berhubung sekarang
kita punya delapan fakultas, maka biasanya di semester ganjil
dikeluarkan untuk empat fakultas, dan di semester genap
dikeluarkan untuk empat fakultas yang belum dapat di semester
ganjil.
: “Untuk Dosen yang mengajar Mata Kuliah Kewirausahaan itu,
dalam Ibu memilih dan menetapkannya apakah harus punya gelar
Magister Ekonomi minimal Bu?”.
: “Bukan, sebenarnya kewirausahaan dengan ekonomi sangat jauh
berbeda lo, alias tidak sama. Kalau kita tahu, memang yang basic
ilmu kewirausahaan itu sendiri tidak ada, perguruan tinggi pun yang
membuka prodi kewirausahaan tidka ada, kecuali mungkin ITB yaitu
prodi School Business Management (SBM). Sejauh ini selain dari
ITB, Ibu belum tahu. Makanya yang mengajar Mata Kuliah
Kewirausahaan ini, pada umumnya bahkan semuanya kayaknya
bukan Dosen-dosen yang basic ilmunya itu S1, S2 ataupun S3 nya
bisnis. Di UNP rasanya belum ada. Jadi, memang basic ilmua
berbeda-beda, karena memang wirausaha itu kan berpotensi untuk
semua bidang ilmu. Dan kewirausahaan itu bukan hanya bisnis, ada
namanya academic entrepreneur, ada government entrepreneur,
ada sosio entrepreneur dan ada business entrepreneur. Jadi
intinya, wirausaha ini adalah suatu pemikiran dan sikap yang kreatif
atau inovatif yang diterapkan di dalam apapun profesi. Bukan hanya
untuk bisnis, bukan hanya untuk berwirausaha.”.
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: “Apakah jika ada seorang Dosen yang menyajikan materi secara
lebih menarik dan ada nilai inovasinya bisa digolongkan sebagai
academic entrepreneur Bu?”.
: “Ya, betul sekali”.
: “Jadi, untuk pengajar Mata Kuliah Kewirausahaan ini tidak dipatok
yang bergelar M.E ya Bu? Kalau seperti itu, apa indicator utama Ibu
dalam memilih Dosen yang akan mengajar MK Kewirausahaan ini
Bu? Apakah mencari Dosen yang muda-muda karena muda
biasanya kan identic dengan kreatif dan inovatif?”.
: “Nggak juga, indicator pertama sekali dalam Ibu menentukan
Dosen yang akan mengajar MK Kewirausahaan adalah kita data
dulu dari masing-masing prodi itu Dosen yang memang sudah
pernah mengajarkan Mata Kuliah Kewirausahaan, karena selama
ini kan Mata Kuliah Kewirausahaan ada di Prodi dan Jurusan. Dan
kemudian ditambahkan lagi dengan mungkin pelatihan-pelatihan
yang pernah mereka ikuti atau yang pernah mereka dapatkan yang
berkaitan dengan kewirausahaan ini. Kemudian pernah
membimbing mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan, seperti
misalnya PMW, PKM-K atau kompetisi-kompetisi bisnis mahasiswa
Indonesia. Itu indicator pertama. Dengan indicator pertama itu saja,
juga belum cukup, karena banyak sekali jumlah seksinya, nah
kemudian kita ambil dan kita lihat dari dosen-dosen yang berminat,
dan itu juga dikirim oleh fakultas ke UPT PKK. Jadi kita mintanya ke
fakultas dengan kualifikasi masing-masing yang tadi.
: “Selama dua tahun lebih ini, bagaimana kira-kira peningkatan
minat berwirausaha mahasiswa UNP dengan adanya Mata Kuliah
kewirausahaan yang diajarkan oleh Dosen-dosen yang inovatif dan
kreatif?”
: “Kalau yang Mata Kuliah sebenarnya baru semester ini, soalnya
kan itu untuk mahasiswa angkatan 2017, artinya menunggu dulu
mereka semester III, dan sekarang belum masa ujian, jadi belum
bisa diukur. Namun, kami ada punya grup, yaitu grup Dosen
Kewirausahaan, nah di grup itu selalu sharing mengenai aktivitasaktivitas mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah kewirausahaan,
dan dari sana sudah bisa terlihat bahwa sudah banyak peningkatan
minat mahasiswa dalam berwirausaha di sana, contohnya masingmasing Dosen akan sharing dengan produk bisnis mahasiswanya,
dan ini dilakukan di grup Dosen kewirausahaan ini. Baru seperti ini,
tapi laporannya yang betul-betul lengkap, belum ada karena kita
belum selesai untuk semester ini”.
: “Oh begitu ya Bu? Baik Ibu. Oh ya Bu, kemarin Mona juga sudah
jalan-jalan ke UKM PKK UNP, dan Alhamdulillah diberikan ig dari
UPKK UNP sendiri, dan dari ig tersebut, Mona melihat hasil-hasil
produk bisnis mahasiswa UNP, dan kegiatan/ event yang
berhubungan dengan kewirausahaan juga sangat mudah diakses
dan terlihat jalan. Makanya saya penasaran, gimana cara Ibu
sebagai Kepala UPT PKK dalam memenaj mereka? Kok sampai
bisa membuat aplikasi gopus yaitu grab kampus khusus UNP, lalu
ada aplikasi mencari kosan secara online. Mona ada wawancara
juga dengan beberapa pengurusnya kemarin Bu”.
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: “Dia ada dua itu UKM yang bergerak di bidang kewirausahaan di
UNP ini, yaitu UPKK dan HIPMI. Sudah ke HIPMI juga Mona?
: “Apa itu HIPMI Bu?”
: “HIPMI itu singkatan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Perguruan Tinggi UNP”.
: “Apakah UPKK dan HIPMI ini juga dibawah tanggung jawab
langsung UPT PKK UNP ini Bu?”
: “Oh, bukan, namun mereka itu masuk ke jenis UKM yang ada di
UNP yang dinaungi langsung oleh kemahasiswaan atau WR III
UNP”.
: “Oh ya Bu, sejauh ini adakah program yang sudah Ibu rancang
dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP namun
belum terealiasasi?”
: “Ada, yaitu pelatihan kewirausahaan. Hal itu karena memang
banyak program-program kewirausahaan selain dari mata kuliah
kewirausahaan ya, baik dari UNP sendiri, maupun secara regional,
nasional bahkan internasional, itu banyak kompetisi-kompetisi
bisnis, program-program kewirausahaan misalnya saja PMW
dengan kendala, bahwa
PMW ini adalah ditujukan untuk
memenangkan kompetisi untuk mendapatkan dana, itu mereka ini
sudah sukses, kemudian diberikan modal, lalu mereka sudah
melakukan aktivitas kewirausahaan, tetapi yang bertahan itu tidak
banyak. Tahun kedua saja, itu hanya sekitar 34 % yang bertahan
dan berjalan usahanya, di tahun ketiga, itu jumlahnya semakin
menyusut lagi. Nah, itu disebabkan mungkin yang pertama: mereka
perlu pembinaan, perlu pendampingan dan perlu menthoring, nah
itu yang akan dilakukan perbaikan kedepan UPT PKK ini”.
: “Lalu program yang sudah Ibu buat, saya lihat dari yang diberikan
oleh Ibu Minda staff IBu, ada empat program yang dibuatkan
sebagai program pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP,
bagaimana contoh bentuk kerjasama UPT PKK dengan pihak
eksternalnya agar keempat program ini dapat berjalan dengan
lancar?”.
: “Sekarang ini, baru-baru ini yang sudah dilakukan adalah kita
selalu mengadakan job-expo atau job-fair yang tanggal 5-6
Desember 2018, itu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan
lebih kurang 33 perusahaan. Kemudian juga kerjasama dengan
Disnakerin (Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian), kemudian
dengan BRI, kemarin itu BRI ada semacam dana CSR itu
memberikan pelatihan ke mahasiswa UNP untuk berwirausaha, dan
tahun ini juga ada Bank Nagari yang akan memberikan workshop
kewirausahaan kepada mahasiswa UNP dengan dana CSR nya
juga. Kalau tahun lalu, itu Bank Mandiri yang memberikan pelatihan
dan workshop kewirausahaan untuk mahasiswa UNP sehingga
terbentuk Wirausaha Muda Mandiri”.
: “Bu, untuk pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa ini, apakah
Ibu mentargetkan untuk satu semester harus sekian kali atau
bagaimana Bu?” Atas pertimbangan apa Ibu melakukan
perencanaan pelaksanaan setipa program terkhusus pelatihan dan
workshop kewirausahaan?”.
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: “Untuk pelatihan, yang jelas pesertanya adalah mahasiswa yang
lulus PMW denga jumlah mahasiswa yang ditargetkan tidak
banyak-banyak, dalam satu semester itu kita mentargetkan minimal
20 tim atau kelompok mahasiswa, kemudian targetnya untuk satu
tahun itu kita menghasilkan 5 mahasiswa wirausaha yang mandiri”.
: “Rata-rata mahasiswa yang mengikuti kewirausahaan itu semester
berapa Bu?”.
: “Minimal semester III, karena mereka sudah mengikuti Mata Kuliah
Kewirausahaan, artinya mereka sudah punya basic ilmu tentang
kewirausahaan dan di bidang mereka masing-masing”.
: “Kalau dalam arah pelaksanaan kewirausahaanya, lebih ke arah
mana mahasiswa UNP ini dalam melakukan kewirausahaan Bu?”
atau dalam bidang apa?”.
: “Kalau Ibu lihat dan perhatikan, mereka lebih menyukai dan
banyak memilih bidang kuliner. Apa karena itu yang mudah atau
bagaimana, Ibu juga kurang tau itu. Sehingga selalu yang banyak
itu adalah bidang kuliner. Mungkin itu yang mudah dan itu juga yang
banyak mungkin peminatnya, makanya dipilih bidang kuliner”.
: “Kuliner yang mereka buat itu alat promosinya berupa apa
biasanya Bu?”.
: “Mereka pakai teknologi, contoh melalui media sosial, Instagram,
dll.” Itu di depan tadi, ada juga produk-produk mahasiswa UNP itu
seperti payung, souvenir-souvenir, sudah Mona lihat tadi? (Ibu Yun
langsung memanggil staf nya untuk membawakan ke tempat kami
melakukan wawancara beberapa produk mahasiswa UNP guna
peneliti foto). Mona basic ilmunya apa?”
: “S-2 Mona Pendidikan kimia Bu, S-1 juga pendidikan kimia Bu”.
: “Itu berpotensi juga sebenarnya untuk dikembangkan dalam
bidang kewirausahaannya itu, jurusan pendidikan Kimia itu”.
: “Alhamdulillah, Mona sudah mengembangkannya ke mahasiswa
Mona di IAI Yasni Bungo Bu, Mona minta mereka membuat bahan
ajar baik berupa LKS, alat peraga dan media pembelajaran lain
yang berhubungan dengan kimia dasar”.
: “Ya, bagus itu, artinya Mona sudah entrepreneur itu, entrepreneur
di bidang academic”.
: “Alhamdulilla, berkat pemahaman yang Mona dapatkan di sini
selama riset Bu, Mona jadi bisa membedakan bagaimana
entrepreneur untuk bisnis dan bagaimana entrepreneur untuk
pengajar seperti Dosen”.
: “Ibu dulu, waktu pertama kali ada Mata Kuliah Kewirausahaan di
UNP sebagai Mata Kuliah Wajib Universitas, kebetulan Ibu yang
kepala UPT, sebenarnya itu kan kebijakan Rektor ya, tapi yang
melaksanakan kami di UPT PKK ini. Jadi beberapa Profesor nanya
kepada Ibu, nanyanya begini “Bu Yun, kok ada pula sekarang mata
kuliah kewirausahaan dan menjadi mata kuliah wajib universitas?
Memangnya mahasiswa UNP ini mau disuruh jualan semuanya?
Dan Profesor itu yang tanya. Saya ketawa aja, lalu Ibu jelaskan ke
Beliau, sebenarnya begini Prof, kewirausahaan itu bukan harus
bisnis, bukan harus menjadi pengusaha. Lalu Profesor itu
menjawab “Lalu bagaimana?”. Lalu Ibu ceritakanlah kalau
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kewirausahaan itu ada banyak bidang, ada academic entrepreneur,
ada government entrepreneur, bussines entrepreneur dan sosio
entrepreneur”. Lalu Profesor itu menjawab “Ooooo..begitu? baru
saya paham”. Professor sendiri aja banyak yang tidak tahu dan
banyak orang yang tidak terpikirkan, ada waktu itu beberapa
professor waktu seminar mahasiswa S2, duduk berbarengan dan
itulah yang ditanya, kenapa ada mata kuliah wajib universitas
kewirausahaan?.
: “Ternyata menarik ya Bu mengkaji mengenai kewirausahaan ini”.
: “Benar, menarik sekali”. Ibu kebetulan sudah lima tahun ini
menjadi juri Inobel (Inovasi Pembelajaran) tingkat nasional. Lomba
inovasi pembelajaran guru SMA dan SMK, dan di sana banyak
sekali inovasi guru-guru itu, yang dari daerah tertinggal, yang tidak
ada akses internet, namun bisa berinovasi. Ini baru minggu kemarin
selesai acara penjuriannya. Kemudian Ibu juga menjadi juri guru
berprestasi, jadi ada guru berprestasi dan ada inovasi
pembelajaran. Jadi di situ banyak kita dapatkan ilmu-ilmu baru dari
guru-guru. Ternyata guru-guru itu sangat kreatif dan kadangkadang lebih kreatif pula daripada dosen. Dan mungkin itu karena
sudah nasional ya, tentu sudah melawati beberapa tahapan.
: “berarti sama seperti APE ya Bu?”
: “Ya, benar, alat peraga yang mereka buat”.
: “Berarti kata kuncinya inovatif dan kreatif ya Bu? Itu yang
ditanyakan mahasiswa saya di Bungo Bu, kalau kita jurusan IPA ini,
dalam bentuk apa kita bisa melakukan kegiatan kewirausahaan ini
Bu? Lalu di situlah saya masukkan unsur-unsur inovatif dalam
mengembangkan bahan ajar, nanti dipasarkan ke sekolah-sekolah
setelah sebelumnya dipatenkan.”.
: “Di UNP ini juga banyak kegiatan pengabdian masyarakat yang
dilakukan Dosen Kimia yaitu dalam bidang teknologi pangan,
pengolahan pangan, mmebuat segala macam yang berhubungan
dengan kebutuhan sehari-hari.” Ada juga tuh Dosen kimia, dia
membuka sebuah café atau restoran, namun alat-alat di cafenya
tersebut pakai alat-alat laboratorium semua, misal gelas kimia,
tabung reaksi, Erlenmeyer, dan lain-lain. Jadi banyak ide-ide.
Kenapa dia membuat ide itu? Karena dia orang kimia. Jadi sembari
orang minum dan makan, orang juga akna mengenali alat-alat
laboratorium dalam kimia. Artinya ada edukasinya juga.
: “Jadi, kalau bisa Mona buat suatu konklusi, bahwa banyaknya nilai
inovatif dan kreatif dari mahasiswa dan dosen UNP ini salah
satunya disebabkan karena adanya pelatihan kewirausahaan ini ya
Bu?”
: “Iya, benar sekali. Kemarin itu kami UPT PKK juga mendapatkan
kunjungan dari reviewer nasional, yaitu reviewer kementerian,
untuk mereview penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal itu
karena di UNP masih sangat sedikit. Makanya kemarin UNP
membuat pelatihan reviewer, jadi kemarin ini memasukkan
proposal pengabdian masyarakat dan itu bekerjasama dengan
UPT. Alhamdulillah itu yang multiyear, kemarin itu yang
memasukkan di kemenristeksikti itu yang multiyear itu ada 4000 di
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seluruh Indonesia, tapi yang lulus hanya 390 sekian. Alhamdulillah
UNP lulus lima. Itu baru lulus untuk divisitasi baru, belum untuk
didanai. Jadi yang multiyears ini harus divisitasi dulu, dilihat
kesiapan mitranya, artinya yang multi tahun itu harus ada mitranya.
Apakah dengan universitas, dengan masyarakat ataupun dengan
pengusaha. Sehingga yang lulus untuk divisitasi itu di UNP ada
lima, termasuk yang Ibu usulkan sendiri. Nah, kemarin datanglah
reviewer itu kesini, dilihatlah produk-produk mahasiswa dan produk
yang ada di sini. Dan mereka sangat mengapresiasi sekali, katanya
ini sudah bagus ini, katanya saya berkesan dan puas berkunjung ke
UNP.
: “Mudah-mudahan lulus sampai pendanaan ya Bu”.
: “Aamiin. Terimakasih doanya ya”.
: “Sama-sama Ibu. Bu, untuk sekarang ini UNP arah
entrepreneurshipnya lebih kemana Bu?
: “Sebenarnya ya kalau untuk era sekarang ini ya harus digitalisasi,
artinya harus technopreneur. Bagaimanapun kita UNP harus
menggiring kesana. Contohnya mahasiswa sudah banyak kok yang
melakukan kegiatan kewirausahaan yang memanfaatkan
digitalisasi dan teknologi, mereka berjualan secara online. Kemarin
itu ada mahasiswa PMW yang bagus juga, dia buat seblak.
Seblaknya kering, seblak kan makanan kekinian itu. Seblak itu ada
mi, ada kerupuk dan ada kuah yang citarasanya pedas. Itu
biasanya, namun di mahasiswa ini, dibuatnya seblak kering. Dan itu
lumayan, dalam sehari itu habis ia 100-150 bungkus, bagaimana
dia menjualnya? Ya secara online dia menjualnya untuk masingmasing mahasiswa. Namun di masing-masing fakultas, dia tanam
reseller. Jadi kalau ada yang epsan, dia cukup antar kepada yang
reseller itu. Nanti reseller itu yang mengantarkan kepada
konsumennya. Kan lumayan itu, dia sambil-sambil kuliah bisa
menghasilkan banyak uang.
: “Berarti entrepreneur itu melihat peluang juga ya Bu ya?” apa yang
lagi ngetrend saat ini, maka ambil sebagai peluang bagi kita.” Gitu
ya Bu?”.
: “Nah, itu dia, benar sekali. Sebenarnya untuk ide wirausaha itu ada
lima. Cara kita mendapatkan ide wirausaha itu ada lima, yang
pertama: masalah diri kita sendiri, atau masalah yang ada pada diri
kita sendiri, misalnya contoh yang paling sederhana saja lah,
misalnya kita yang Ibu muda adalah pekerja, karena masih usia
produktif, punya anak kecil. Sekarang itu susah mendapatkan baby
sitter ataupun asisten rumah tangga, kalaupun ada kita tidak
percaya meninggalkan anak kita di rumah. Nah, itu masalah kita.
Kalau dibawa ke kantor, nanti bermasalah dengan atasan. Nah, kita
lihat juga orang di sekeliling kita. Ada juga tidak orang yang punya
masalah yang sama dengan kita? Kalau ternyata ada, kita buat di
rumah kita. Dan itu wirausaha, nah itu yang berasal dari masalah
diri sendiri atau masalah dari orang lain seperti contoh itu tadi.
Susah sekali mencari orang untuk mengasuh anak di rumah.
Dibawa ke kantor setiap hari kena marah sama atasan, setiap
sebentar hilang dari kantor karena harus lihat anak. Jadi kita jadikan
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masalah kita dan orang lain itu sebagai peluang berwirausaha.
Kalau diistilahkan dalam entrepreneur itu adalah “masalah bagi
kamu, peluang bagi saya”. Nah, itu sudah dua sumber peluang
wirausaha di sana, yaitu masalah diri sendiri dan masalah orang
lain. Dan yang ketiga yaitu yang menjadi sumber peluang wirausaha
adalah trend. Dan trend itu juga harus kita sikapi. Kalau bisa unsur
inovasi dan kreatifitas itu juga harus ada dalam mengikuti trend.
Contoh yang tadi, seblak biasanya basah, dengan mahasiswa tadi
dibuatnya kering, kan sudah ada nilai inovasinya di sana. Mungkin
dia bisa memunculkan inovasi ini dengan memikirkan kalau dia
jualan secara online, bagaimana menyediakan mangkoknya, pasti
susah. Oleh karena itu, ia berinovasi dengan membuatnya menjadi
kering. Dulu seluruh Indonesia termasuk Jambi juga demam batu
cincin. Semuanya ingin jualan batu cincin. Di sudut manapun ada
orang jual batu cincin, tetapi kalau tidak ada inovasinya, maka
sudah collapse semuanya sekarang kan? Boleh kita ikut trend,
namun harus punya inovasi sendiri agar kita dapat bertahan atau
survive. Itu peluang wirausaha yang ketiga. Lalu yang keempat, nah
itu memang berdasarkan kajian atau hasil riset. Lalu yang kelima
apa ya? Lupa Ibu..
: “Jadi untuk yang keempat, dari hasil riset kita dapat ide untuk
mengambilnya sebagai peluang berwirausaha ya Bu? Iya Bu, saya
dulu S2 nya membuat media, berarti bisa jadi ide untuk membuat
wirausaha dari sana ya Bu?”
: “Nah, iya begitu maksudnya. Benar, kenapa tidak dijadikan bisnis
saja Mona? Padahal orang kan susah untuk mencari media
pembelajaran yang bagus itu. Contoh lain berdasarkan hasil riset,
misalkan Ibu di bidang kuliner, barangkali misalnya membuat
makanan yang unik untuk anak balita, anak balita itu kan susah
makan sayur dan buah, jadi berulang-ulang kita melakukan
penelitian bagaimana dalam satu paket makanan itu lengkap
gizinya di sana. Nah, itu kan berdasakan hasil riset. Kalau misalnya
sudah dapat biscuit dengan gizi yang lengkap seperti kebutuhan
anak balita tersebut, maka kita bisniskan.
: “Wah, sangat menginspirasi sekai Bu, membuat saya semakin
penasaran untuk meneliti kewirausahaan ini.”
: “Ya, menarik memang. Nah, tadi kita membahas lima sumber
peluang untuk menemukan ide berwirausaha. Sekarang, ada tiga
pertanyaan dasar yang harus dijawab untuk memantapkan ide
berwirausaha tersebut. Ketiga pertanyaan tersebut yang harus
dijawab adalah: pertama: apa permasalahan yang ingin kita
selesaikan? Lalu yang kedua, apa solusi yang kita tawarkan
berdasarkan masalah tersebut? Dan ketiga yaitu apa potensi yang
kita miliki? Nah itu tiga pertanyaan mendasar yang harus kita jawab
dalam memilih ide kewirausahaan. Contoh yang sederhana juga ya,
Ibu orang kuliner, tahu juga dengan gizi makanan sedikit, karena
pernah belajar ilmu gizi. Contohnya sekarang ini, bisa juga nanti
Mona contohkan ke mahasiswanya begitu, sekarang ini yang
namanya penyakit degenerative itu melanda hampir semua
keluarga yang ada. Saya selalu tanya dalam kelas, baik kelas D3,
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S1, S2 maupun S3 saya tanya tentang penyakit degeratif, yang
pertama yaitu hipertensi, yang kedua kolesterol, yang ketiga
diabetes, yang keempat asam urat, itu kan banyak sekali sekarang.
Coba tanya di dalam kelas, siapa diantara anggota keluarganya
yang mengidap penyakit itu? Hampir semua tunjuk tangan tu, kalau
ndak Ibu, Ayahnya, neneknya, adiknya, kakaknya, kakeknya, pasti
ada. Nah, orang yang menderita penyakit degenerative ini harus
menjalani yang namanya diet. Ndak bisa makannya sembarangan,
contoh yang hipertensi itu harus diet rendah garam, sementara
zaman sekarang pada umumnya semua orang bekerja, termasuk
perempuan. Tidak tahu lah, laki-laki zaman sekarang lebih mencari
istri yang tidak bekerja, pasti dia mencari istri yang bekerja. Jadi
satu rumah sudah sibuk semua. Jangankan untuk menyiapkan
menu diet, menu yang biasa aja kadang-kadang tidak sempat
menyiapkannya. Sehingga pulang kantor, beli namanya lauk tunjuk.
Pergi ke restoran, tunjuk mau ini satu potong, ini tunjuk dua potong,
nah kira-kira, masalah tidak hal seperti ini? Ya jelas masalah, nah
itu tadi pertanyaan pertama, apa masalah yang ingin diselesaikan,
tentu orang dalam hati mau memakan makanan yang sesuai
dengan menu diet rendah garam contohnya. Kapan mau
menyiapkannya? Itu harus dua menu, yang satu untuk keluarga
yang normal, yang satu untuk keluarga yang menderita hipertensi.
Yang normal ni ndak mau pulak ikut dengan yang rendah garam ini,
ndak berasa dan ndak enak katanya. Lalu dari masalah itu, apa
solusinya seperti pertanyaan kedua. Solusinya adalah kita buat
catering diet, nah yang lauk tunjuk tadi untuk menu diet kita buat,
orang pulang kantor bisa mampir ke catering kita, nah untuk diet
rendah garam mana menunya? Nah tinggal beli kan? Pulang tinggal
makan, atau pesan secara online. Atau diet rendah lemak misalnya,
ada lagi untuk yang kolesterol tinggi misalnya. Nah, itu solusi.
Pertanyaan ketiga, apa potensi yang kita miliki? Ibu misalnya, Ibu
orang boga pasti sudah punya ilmunya bagaimana mengolah
makanan menu rendah garam bagaimana mengolahnya tetap enak
walaupun rendah garam. Apa yang harus ditambahkan? Ibu sudah
punya ilmu itu. Dan kalau masalah gizi, Ibu tau juga sedikit. Potensi
yang ketiga adalah Ibu adalah Dosen. Kalau Dosen, Ibu punya
mahasiswa boga banyak, Ibu mudah mendapatkan tenaga kerja
yang relevan. Nah itu potensi. Atau contoh lainnya kita punya suatu
lahan atau tempat yang sekarang ini kosong, maka itu bisa kita
berdayakan.
: “Jadi, udah jalan catering sehat Ibu itu Bu?”.
: “Sekarang belum benar-benar jalan, jalannya baru untuk di rumah.
Salah satu juga Ibu dari dulu memang berbisnis, namun belum
sukses karena memang banyaknya tanggungjawab yang harus
dilaksanakan, dalam berwirausaha kuncinya adalah focus.
Sehingga saat ini, bisnis Ibu itu juga jalan juga, tetapi tidak
maksimal. Ibu saat ini sebagai Dosen, kedua sebagai kepala UPT,
kita juga setiap tahun itu ingin meneliti, pengabdian masyarakat.
Alhamdulillah setiap tahun Ibu selalu mendapatkan bantuan untuk
penelitian dan pengabdian masyarakat dari tingkat nasional. Dalam
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membuat proposal alangkah bersemangat, namun dalma
melaksanakannya, serasa mau dipulangkan saja bantuan yang
diberikan itu. Dan tentu tidak segampang itu, karena kita sudah
diberi kepercayaan oleh negara, ditambah lagi dengan tugas
sebagai Ibu Rumah Tangga, Ibu Rektor, kadang-kadang harus
berangkat dalam mensupport tugas suami, ya berangkat.
Bagaimana mau berbisnis. Nah itulah yang Ibu belum dapat triknya.
Sebenarnya kalau manajemennya sudah duduk, bisa sebenarnya
seperti pendelegasian kepada orang yang memang bisa dipercaya,
namun terus terang itu yang belum dapat dengan Ibu. Tapi kalau
bicara masalah kewirausahaan itu sudah banyak secara teori, tetapi
di praktiknya belum lagi maksimal. Tetapi ada, dan jalan terus. Jadi
sebenarnya Ibu punya hutang juga dengan mahasiswa, tapi kembali
lagi ke konsep kita tadi kalau entrepreneur itu tidak harus jadi
pengusaha. Bagaimana kita mengajar dengan nilai inovasi dan
kreatifitas, dari slide presentasi di dalam kelas saja sudah keliatan
itu mana yang Dosen entrepreneur mana yang tidak. Saya paling
marah kalau mahasiswa presentasi pada mata kuliah
entrepreneurship tapi slide ppt nya seperti koran. Saya pasti
marahin dan tegur. Ciri-ciri entrepreneur itu harus perfectionist dan
detail. Percuma aja belajar entrepreneurship tapi di slide PPT nya
masih koran.
: “Mudah-mudahan Mona juga bisa mengikuti jejak Ibu ya Bu.
Aamiin”.
: “Aamiin, tapi terus terang Ibu kalau untuk menjadi pengusaha
belum tercapai, namun Ibu selalu punya cita-cita menjadi
entrepreneur. Alhamdulillah dari dulu Bapak itu kan jadi pejabat
kampus, jadi Dekan dua kali, jadi coordinator kopertis, sebelum dari
yang bawah sekali, pertama sekali Bapak itu menjadi sekretaris
laboratorium computer, dan itu adalah jabatan yang paling bawah
sekali. Dari jabatan itu saja, Ibu sudah jualan juga. Sampai Bapak
menjadi dekan pun Ibu juga terus jualan, ibu jadi reseller,
menjalankan asuransi, kadang-kadang di acara dharmawanita, Ibu
menyampaikan jualan Ibu juga. Dan alhamdulillah banyak dapat
nasabah. Ada juga orang yang berkomentar, lah, “Ibu dekan, untuk
apa juga uang lagi?”. Kan panas telinga kita mendengarnya tu,
merah telinga kita sebenarnya, bahkan ada yang bilang, ndak
cukup-cukup juga uang ya? Namanya mulut ibu-ibu. Tapi saya
ketawa saja, dan hati serta niat saya tidak pernah surut, dalam hati
terserah lah dia bilang apa, yang penting apa yang saya tawarkan
dia beli, (Bu Yun sambil ketawa lepas). Intinya memang harus tebal
telinga.
: “Bisa jadi juga karena paradigm orang yang masih seperti itu ya
Bu? Padahal mana tau kita melakukannya karena hobi kita dan
kesenangan kita ya Bu?
: “Ya, benar sekali. Kita tidak memikirkan uangnya, karena rezeki
dari mana-mana ada. Tapi kalau orang suka dan orang tertarik,
maka suatu kepuasan tersendiri. Dan itu juga sering Ibu sampaikan
kepada mahasiswa.

TRANSKRIP WAWANCARA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nama
Jabatan
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Wawancara
Peneliti

Informan
Peneliti

Informan

Peneliti

Informan
Peneliti

Informan
Peneliti
Informan

Peneliti

: Dra. Hj. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D
: Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
UNP
: Selasa, 14 Mai 2019, Pkl. 10.55-11.30 WIB
: Rektorat Bagonjong Lantai II (Ruangan Kepala UPT PKK)
: Ww.1.3/K.UPTPKK.UNP/14.05.19
: Silahturrahmi dan Penjadwalan Wawancara

: “Assalamualaikum Ibu” (Peneliti berdiri di hadapan Ibu Kepala UPT
PKK yang saat itu sedang duduk santai di kursi tamu ruangannya
dengan didampingi staf UPT PKK yang bernama Minda Puspita,
S.Pd.)
: “Waalaikumsalam, silahkan duduk”.
: “Terimakasih Ibu..sebelumnya Saya minta maaf karena sudah
mengganggu aktivitas Ibu. Perkenalkan Bu, Saya Mona Novita,
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Saya bermaksud melakukan penelitian di Universitas Negeri
Padang ini Bu, dan ini surat izin penelitiannya saya Bu (Peneliti
sambil menyodorkan surat izin riset peneliti kepada Ibu Yun, sapaan
akrab Ibu Asmar Yulastri), sebelumya juga sudah saya berikan
kepada Ibu Minda Puspita”.
: “Oh iya, silahkan. Ini yang tentang kewirausahaan ya? Mona yang
tempo hari ada kontak Ibu ya?”. Mona tinggalnya dimana? Jambi
ya?
: “Mona tinggalnya di Muara Bungo Bu, namun S3 nya di UIN STS
Jambi Bu. Iya Ibu, benar, Mona yang kontak Ibu tempo hari. Mona
meneliti
tentang
manajemen
pimpinan
UNP
dalam
mengembangkan kewirausahaan mahasiswa UNP Bu,dan Ibu
adalah salah satu informan penelitian Mona Bu, sebagai Kepala
UPT PKK UNP”.
: “Oh begitu, Oke. apa yang bisa Ibu bantu Mona?”
: “Mona mau menanyakan tentang PMW Bu”. Kemarin Mona lihat
di banner yang ada di depan, jadwal dan syarat-syarat, dari PMW
itu Mona dapat info dari Ibu Minda kemarin Bu, kalau PMW tahun
2019 ini dihandle oleh UPT PKK. Berarti tahun kemarin bukan UPT
PKK ya Bu?
: “Bukan, bagian kemahasiswaan itu”, Di bawah koordinasi WR III
itu.”
: “Kira-kira kenapa Bu?”.
: “Karena UPT PKK ini memang unit yang dibuat untuk membidangi
urusan kewirausahaan mahasiswa. Selain membidangi bagian
kewirausahaan, UPT PKK ini juga membidangi bagian
pengembangan karir mahasiswa dan alumni UNP juga.”.
: “Terkait dengan PMW itu kan ada dua jenis kategori yang
diperlombakan Bu, ada yang start-up bussines dan ada yang
existing bussines. Untuk tahun 2019 ini di UNP, mana yang lebih
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banyak diperioritaskan Bu dalam hal jumlah penerimaan
proposalnya? Apakah existing bussines atau start-up bussines?”.
: “Nah, untuk tahun sekarang, yang diuatamakan adalah yang startup bussines, ini mengingat tujuan UPT PKK adalah
mengembangkan minat dan motivasi mahasiswa UNP untuk
berwirausaha, jadi sudah harus menjadi perhatian kami dari UPT
PKK untuk melihat dan menganalisis ide-ide mahasiswa yang ingin
membuka usaha. Sehingga kalau dikaji dari jumlah, maka yang
start-up bussines yang akan diambil lebih banyak, dan lagian di
UNP, tim yang memasukkan untuk existing bussines juga tidak
banyak.
: “Oke Ibu, kalau dibandingkan tahun lalu, berapa jumlah proposal
yan akan didanai melalui PMW pada tahun ini Bu?”. Apakah ada
penambahan atau sama saja Bu?.”
: “Kurang lebih sama, yaitu berkisar sejumlah 60 proposal”.
: “Dalam hal penentuan kelulusan peserta dan tim yang diberikan
bantua modal melalui PMW ini biasanya bagaimana Ibu? Apakah
ditentukan oleh orang pusat?”
: “Oh, tidak, dari intern kita di sini. UNP yang menentukan kelulusan
tim tersebut. Ada tiga rangkaian seleksinya, yaitu: 1) Seleksi
proposal, 2). Seleksi wawancara dan 3) Seleksi berbentuk Tes
Potensi Kewirausahaan seperti tes tertulis biasa, namun sudah
online”.
: “Oke Ibu..Nah, ini Bu, terkait dengan tadi kita sudah bahas
mengenai PMW sebagai salah satu proker UPT PKK dalam
mengembangkan kewirausahaan mahasiswa UNP, selain PMW
apa lagi proker yang dibuat oleh UPT PKK Bu dalam
mengembangkan kewirausahaan mahasiswa UNP?”.
: “Banyak proker, misalnya mengadakan pelatihan kewirausahaan,
mengikuti kompetisi-kompetisi bisnis baik dari tingkat local, regional
maupun nasional, dan memberikan Mata Kuliah Kewirausahaan
sebagai mata kuliah wajib universitas”, EXPO, PMW.
: “Oh, jadi UPT PKK ya Bu yang bertanggung jawab dalam
pemberian MK Kewirausahaan ini di UNP? Dalam bentuk apa peran
UPT PKK dalam MK Kewirausahaan UNP ini Bu?”
: “Iya, UPT PKK yang bertanggung jawab itu, baik dari penentuan
dosennya, jadwal untuk masing-masing fakultas bahkan sampai
kepada pembuatan silabus mata kuliahnya.”
: “ Oke, baik Ibu. Nah kalau terkait jadwal pelaksanaan setiap proker
bagaimana Ibu? Misalkan Expo, apakah sama dengan jadwal Expo
tahun lalu Bu?”.
: “Nggak, Expo itu yang pertama itu pada saat Dies Natalis, dan
kalau ada event-event seperti acara KONASPI (Konvensi Nasional
Pendidikan) ada juga Expo nya, kemudian pada acara-acara
wisuda”.
: “Terkait dengan cara Ibu mengevaluasi setiap proker yang dibuat
UPT PKK dalam mengembangkan kewirausahaan mahasiswa UNP
seperti apa Bu?”.
: “Kalau proker PMW, cara Ibu adalah dengan melihat kepada
indikatornya, yaitu melihat proposal yang masuk, yang diterima dan
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berapa yang masih lanjut di tahun berikutnya. Kalau untuk Expo,
berapa tim yang terlibat di EXPO, berapa yang diterima untuk bisa
mengisi stand, berapa omset dan bagaimana kenaikan omsetnya.
Kalau dalam Mata Kuliah kewirausahaan, ya evaluasi seperti
biasalah, dilihat kinerja Dosennya dan program yang dibuat oleh
masing-masing Dosen”.
: “Kapan biasanya Ibu melakukan evaluasi tersebut Bu”?.
: “Diakhir kegiatan biasanya, setelah proker itu selesai”.kalau untuk
MK Kewirausahaan tentu ya di akhir semester”.
: “Dan semisalnya setelah Ibu melakukan evaluasi di akhir kegiatan
itu Ibu menemukan adanya beberapa point yang tidak sesuai
dengan focus yang sudah ditentukan di awal, maka apa yang
biasanya Ibu lakukan Ibu?”.
: “Tentu untuk masa yang akan datang, dilakukan lagi peningkatan.
Lalu dikaji apa penyebab ketidaktercapaian tersebut agar tidak
terjadi kembali di masa yang akan datang”.
: “Usaha-usaha apa saja yang Ibu lakukan dalam meningkatkan
kualitas diri Ibu dalam mengelola UPT PKK agar eksistensi UPT
PKK terus bersinar guna mengembangkan kewirausahaan
mahasiswa UNP?
: “Ya, yang jelas Ibu melakukan studi banding, kemudian melakukan
kerjasama dengan Dunia usaha dan Dunia Industri, serta dengan
Perguruan Tinggi lain, karena di sini tidak hanyak kewirausahaan
namun juga pengembangan karir, lalu mengikuti workshopworkshop dan pelatihan-pelatihan yang diadakan baik dari institusi
pendidikan maupun dunia usaha’.
: “Cakupan program dari semua proker yang dibuat UPT PKK
seperti apa Bu?”
: “Kalau PMW itu jelas ada kategori-kategorinya, yaitu Makanan
minuman, industri kreatif, jasa dan perdagangan. Pelatihan
cakupan programnya yaitu pelatihan kewirausahaan secara umum.
Sedangkan untuk mata kuliah kewirausahaan, cakupan
programnya adalah pemberian mata kuliah dalam satu semester
saja”.
: “Adakah pedoman baku yang Ibu buat untuk semua program kerja
UPT dalam mengembangkan kewirausahaan mahasiswa UNP Bu?.
: “Kalau untuk PMW, itu sudah ada pedoman atau panduan
bakunya, merujuk kepada panduan yang dikeluarkan oleh
Kemenristekdikti dan disesuaikan dengan UNP sendiri. Pelatihan
juga begitu, dibuat secara tertulis panduan pelaksanaannya. Begitu
juga dengan program kerja yang lain.”
: “Bolehkah Mona lihat dan minta SK Pendirian UPT PKK UNP ini
Bu?”.
: “Oh, boleh, silahkan nanti minta kepada staff Ibu yaitu Minda
Puspita”.
: “Baik Bu, terimakasih sebelumnya Bu. Pertanyaan terakhir Bu, apa
indicator Ibu dalam membuat agenda/ kalender kegiatan setiap
proker di UNP ini Bu”.
: “Berdasarkan kebutuhan tentunya. Maksudnya adalah saat
sekarang ini apa yang dibutuhkan, kalau untuk mata kuliah
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kewirausahaan, itu dibagi untuk per-semesternya empat fakultas,
dan empat fakultas yang belum dapat mata kuliah kewirausahaan
diberikan di semester esoknya lagi. Namun ada juga yang walaupun
kita tidak mengagendakan dalam bulan tertentu, namun tetap kita
laksanakan karena adanya tawaran dari kementerian untuk
melakukan pelatihan kewirausahaan di UNP. Sangat disayangkan
kalau ada peluang ini, mereka datang sendirinya (gratis) tapi tidak
kita ambil”.
: “Untuk kalender kegiatan satu tahun ini dari UPT dalam
menjalankan semua proker ini ada tidak Bu? Mona mau melihatnya
kalau diperbolehkan Bu, tujuannya supaya Mona bisa mengikuti
setiap event-event yang diadakan UPT Bu”.
: “Oh, tentu ada. Kalau tidak ada, nanti tidak keluar dananya. Minta
aja nanti sama Minda ya.” Tapi biasanya pertimbangan utama Ibu
dalam menentukan tanggal dan perkiraan waktu pelaksanaannya
adalah melihat kepada kapan masa (orang) yang paling banyak
datang berkunjung ke UNP, saat itulah proker tersebut dibuat oleh
UPT.
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: Dra. Hj. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D
: Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
UNP
: Rabu, 22 Mai 2019, Pkl. 09.00-10.00 WIB
: Padang TV, Jl. Adinegoro No.17, Lubuk Buaya, Koto
Tangah, Kota Padang
: Ww.1.3/K.UPTPKK .UNP/22.05.19
: Peranan Kewirausahaan dalam Mengembangkan Bakat
Mahasiswa

: “Assalamualaikum Ibu Yun” Gini Buk, kan dari perguruan tinggi,
kewirausahaan itu adalah tentu berhubungan dengan mata kuliah
karena berhubungan dengan mahasiswa. sebetulnya hakikat
kewirausahaan itu apa sih Buk?
: “Baik, terimakasih Buk Wit, terimakasih juga kepad Padang TV
yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat
berbagi di pagi yang berbahagia ini di bulan Ramadhan pula. Nah,
berbicara mengenai kewirausahaan, kewirausahaan sebenarnya
pada saat ini itu merupakan program perioritas pemerintah
sebenarnya, termasuk juga kementerian Ristekdikti. Sebagai
perpanjangan tangan daripada Ristekdikti, UNP adalah salah satu
universitas yang harus melaksanakan program-program di
kementerian, terutama dalam bidang kewirausahaan itu sendiri. Hal
ini dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena yang kita lihat dan kita
saksikan dan kita rsakan saat ini. Karena bagaimanapun ini hal
yang sudah tidak asing lagi dan umum kita lihat dan kita dengarkan
bagi para mahasiswa sendiri itu apabila kita tanya dari informasi
yang kita kumpulkan dan penelitian yang dilakukan, mahasiswa
apabila menginjakkan kaki di perguruan tinggi, tertutamanya
mereka berpikir itu adalah untuk mencari kerja. Bukan berpikir untuk
bagaimana menciptakan lapangan kerja, atau membuat pekerjaan
sendiri walaupun tidak mampu untuk orang lain, tapi untuk dirinya
sendiri. Kami selalu setiap tahun melakukan survey baik kepada
mahasiswa baru yang masuk ke UNP, maupun mahasiswa atau
calon lulusan pada saat akan wisuda. Dan sampai saat ini, rata-rata
di atas 80 %, mahasiswa ataupun calon lulusan masih berpikiran
untuk mencari kerja. Dan itu juga tidak berbeda dengan perguruan
tinggi lain pada umumnya, nah seperti itu. Padahal kita lihat
sekarang bagaimana kondisi dunia kerja saat ini semakin hari
lapangan pekerjaan itu bukannya semakin banyak, bahkan semakin
berkurang yang tersedia, baik yang disediakan oleh pemerintah
sendiri, ataupun BUMN ataupun perusahaan. Oleh sebab itu,
solusinya itu tidak lain tidak bukan adalah berwirausaha.
: “Dalam berwirausaha tersebut, tentu ada dasarnya dari UNP
sendiri ya Buk? Apa dasarnya Buk?”
: “Nah, UNP sendiri sebagai perpanjangan tangan dari
kemenristekdikti mulai tahun 2017 itu menjadikan mata kuliah
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kewirausahaan itu sebagai mata kuliah wajib universitas untuk
semua jenjang program dan setiap prodi”.
: “Setiap prodi ya? Itu berapa sks itu Buk?”
: “Itu bergantung, ada yang dua sks dan ada yang tiga sks. Tapi
umumnya itu tiga sks. Sampai ke program Doktorpun, mata kuliah
kewirausahaan itu wajib.
: “Yang tiga sks itu bagaimana Buk? Apakah ada prakteknya atau
teori saja gitu?”
: “Teori dan Praktek. Namun sekarang lebih banyak diarahkan ke
praktik. Nah, itu untuk mata kuliah wajib universitas Buk Wit,
kemudian setelah wajib universitas nanti maisng-masing prodi juga
akan mengeluarkan mata kuliah lanjutan daripada mata kuliah
kewirausahaan itu sendiri. Dan itu aplikasinya ke prodi mereka
masing-masing. Jadi tidak cukup hanya tiga sks yang di universitas
itu saja, tapi nanti aplikasinya praktiknya lebih banyak pada prodi
mereka masing-masing, nah itu namanya secara akademik, yaitu
melalui mata kuliah. Kemudian, program-program kewirausahaan
sendiri diluar mata kuliah, itu juga banyak buk Wit, sekarang. Nah,
dalam rangka tadi menyiapkan mahasiswa itu setelah tamat tidak
semata-mata berharap untuk mencari kerja.
: “Kan UNP adalah universitas yang mencetak guru-guru ya? Berarti
jangan hanya guru semata guru ya? Karena guru lama-lama habis
kesempatan, gitu ya Buk Yun? Jadi disuruh mengapa ini Buk?
: “Nah, sekarang begini Buk Wit, kadang-kadang yang saat ini bagi
masyarakat kita yang masih mungkin kalau menurut saya dikatakan
rancu atau gimana. Selama ini, sebagian besar masyarakat itu
menganggap yang namanya wirausaha itu selalu memiliki
perusahaan, atau memiliki usaha atau bahkan masyarakat awam
mengatakan bahwa wirausaha itu sama dengan berdagang.
Sebenarnya wirausaha itu tidak sama dengan berdagang, sangat
berbeda. Pada saat mata kuliah kewirausahaan itu dijadikan
sebagai mata kuliah wajib universitas, ada beberapa dosen yang
bertanya kepada saya, kebetulan karena kami dari UPT PKK juga
sebagai coordinator mata kuliah kewirausahaan di tingkat
universitas. Beberapa dosen bertanya termasuk juga guru besar,
mereka bertanya “Buk Yun, saya ingin bertanya kenapa ya mata
kuliah kewirausahaan itu sekarang dijadikan mata kuliah wajib
universitas? Memangnya mahasiswa dan lulusan ini mau disuruh
berwirausaha semua? dan itu relevan dengan pertanyaan Buk Wit
tadi. Guru nanti disuruh apa? Lalu saya jawab begini, sebenarnya
Prof, kewirausahaan itu tidak identic dengan berwirausaha, bahkan
berdagang. Guru bisa menjadi guru yang entrepreneur, Dosen yang
entrepreneur, lalu seperti apa? Wirausaha itu sebenarnya adalah
mahasiswa ataupun lulusan yang memiliki sikap atau nilai-nilai
kewirausahaan yang diaplikasikannya nantik di dalam apapun
profesi yang ia tekuni. Artinya tidak selalu punya usaha, contoh:
guru yang entrepreneur. Seperti apa guru yang entrepreneur? Saya
juga tanya kepada mahasiswa, guru entrepreneur itu seperti apa
menurut Anda? Lalu dia menjawab begini buk Wit, guru yang pada
saat mengajar itu bisa jualan juga bu katanya. Lalu saya ginikan,
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kalau guru yang pada saat mengajar kemudian dia menjalankan
multi level marketing, apakah itu salah satu guru yang
entrepreneur? Saya tanya ke mahasiswa, mereka jawab, ya itu
salah satunya Buk. Lalu saya katakana, sekarang saatnya kita
luruskan, guru enytrepreneur itu adalah guru yang mempunyai
inovasi dan kreativitas. Boleh jadi guru, tapi jadi guru yang
entrepreneur. Guru yang entrepreneur cara mengajarnya akan
berbeda dengan guru yang tidak entrepreneur. Apabila setiap kali
berhadapan dengan mahasiswa dan peserta didik ada saja sesuatu
yang baru yang ia bawa ke dalam kelas. Nah, itulah guru yang
entrepreneur. Namun jika guru yang sudah mengajar dari tahun
tahun yang lalu sampai sekarang seperti itu juga caranya, polanya,
teknik dan metode mengajarnya, maka itu buka guru yang
entrepreneur. Namun kalau setiap kali masuk ada saja metode baru
yang menarik yang dibawanya kedalam kelas, sehingga membuat
mahasiswa senang sehingga transfer knowledge itu lebih cepat,
nah itulah guru yang entrepreneur. Jadi bukan yang berjualan,
begitujuga kalau dia jadi karyawan. Jadilah karyawan yang
entrepreneur, bagaimana itu? Yaitu dia tidak hanya menerima apa
instruksi dari atasan namun dia punya kreativitas dan inovasi. Nah
itu kadang-kadang baik dari mahasiswa, masyarakat dan pada
umumnya masih beranggapan yang entrepreneur itu adalah
berdagang ataupun mempunyai usaha. Dan mindset itu yang perlu
kita rubah.
: “Buk Yun, barusan kita sudah saksikan bahwa Edi yang prodinya
elektronika bisa menghasilkan produk merchandise yang bisa
dikatakan agak jauh dari bidang keilmuannya. Kita mau tanya Buk,
program kewirausahaan lainnya yang ada di UNP selain mata
kuliah kewirausahaan apa-apa saja Buk?”
: “Baik Buk Wit, jadi kami di UNP, secara umum kita ada dua
program kewirausahaan, yang pertama yaitu secara akademik yaitu
melalui mata kuliah. Yaitu 3 sks untuk setiap prodi setiap jenjang
program, nah selain itu, untuk lebih banyak prakteknya, itu ada juga
program kewirausahaan yang dikelola oleh UNP sendiri yang
pertama namanya yaitu PMW (Program Mahasiswa Wirausaha),
dulu PMW ini semenjak tahun 2009 itu adalah program
kementerian, dan dananya pun dari kementerian dan itu sampai
tahun 2014, dananya itu tidak sedikit, banyak Buk Wit. Tahun 2014,
entah karena alasan apa kementerian menghentikan dana PMW ini.
Namun UNP tetap melanjutkan program PMW ini dengan dana
DIPA UNP sendiri sampai saat ini. Dan setiap tahunnya kita lakukan
kompetisi bisnis dengan dua jenis, yang pertama yaitu startup bisnis
yaitu yang baru memulai berwirausaha dari idenye. Dari mereka
memiliki ide wirausaha kemudian dia tuangkan dalam rencana
bisnis atau bussines plan, kemudian itu yang mereka kompetisikan.
Itu setiap tahunnya alhamdulillah tidak sedikit mahasiswa yang ikut.
Ini sekarang dalam proses seleksi ini sekarang. Sekarang untuk
tahun ini ada 159 proposal yang masuk, dan 1 proposalnya mereka
berkelompok. Terdiri dari 2-4 mahasiswa. Itu nanti kelompok yang
layak untuk didanai akan diberikan supporting dana berkisar antara
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5-10 juta. Dan itu untuk tiap kelompok itu bu Wit untuk memulai
usaha. Lalu yang kedua adalah existing bisnis yaitu yang sudah
memiliki usaha. Contohnya seperti Edi ini, mereka masih bisa ikut
untuk berkompetisi tetapi kategorinya adalah eksisting bisnis untuk
mensupport keberlanjutan dan kelanjutan usaha mereka ini namun
tetap juga dikompetisikan. Kemudian, untuk kompetisi bisnis ini itu
penilaiannya bukan hanya di proposal saja buk Wit, tapi juga
setelah proposal itu dilakukan wawancara pada yang bersangkutan,
hal itu karena bisa saja proposal itu bukan mereka yang buat.
Mahasiswa sekarang itu canggih-canggih. Mislanya proposalnya
bagus, maka kita ingin tahu bagaimana yang sebenar-benarnya
yang bersangkutan, apakah memang mereka siap untuk melakukan
wirausaha ini atau tidak. Nah, itu yang kedua, yaitu wawancara.
Yang ketiga ada lagi, yaitu test. Nama tes nya adalah Tes Potensi
Kewirausahaan.
Kita
menggunakan
instrument,
nama
instrumennya adalah instrument PIKEN. Itu tes nya secara online,
nanti akan keluar potensi kewirausahaan yang bersangkutan ada di
level mana. sehingga dari usulan mereka itu kita akan bisa nanti
memutuskan dari tiga penilaian ini. Siapa saja kira-kira yang betulbetul layak untuk lulus dan didanai.
: “Itu dananya dari UNP sendiri atau bagaimana Buk”?
: “Dari UNP sendiri, setiap tahun itu yang didanai berkisar antara
50-60 kelompok buk Wit, UNP menyediakan dana lumayan banyak,
sampai 600 jutaan. Tahun kemarin yaitu 2018 itu ada 50 lebih
kelompok yang didanai. Dan alhamdulilah itu masih berjalan. Salah
satu produk PMW ini, adalah produk Edi ini Buk Wit. Yang Edi ini
memulainya dulu dari PMW ini, betul kan Edi Ya? (Edi sambil
menjawab Iya Buk, didanai PMW UNP). Disitulah mereka mulai
menggalakkan wirausahanya. Alhamdulillah sampai saat ini masih
berjalan dan berkembang. Dari PMW itu sendiri sudha banyak Buk
Wit, bukan hanya Edi sendiri, sudah banyak yang sukses. Sekarang
ini saja, ini walaupun mungkin ini bisnis musiman itu banyak sekali
sekarang bisnis kue lebaran. Dan itu juga banyak yang cikal
bakalnya dari PMW.
: “Itu yang menang dari kompetisi juga ya Buk Yun?”
: “Banyak yang dari kompetisi dan banyak juga yang tidak melalui
kompetisi. Dan bisnis kuliner ini sebenarnya sangat diminati oleh
mahasiswa. Bukan hanya untuk prodi tata boga UNP saja, namun
semua prodi yang ada di UNP meminati bisnis kuliner. Jadi untuk
berwirausaha ini nampaknya bukan semata-mata berpijak dari
background ilmu yang didapat pada masa kuliah. Namun yang
terpenting adalah berkaitan juga dengan keinginan, bakat dan minat
mahasiswa”.
: “Ada juga nggak mahasiswa bukan dari boga tapi kue kering yang
dia buat Buk Yun?”
: “Ada, bahkan banyak sekali. Dan banyak juga yang sukses. Ada
satu itu mahasiswa, namun saya tak sempat bawa ke sini,
mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan sekarang itu sangat trend
makanan remaja milenial yaitu seblak. Biasanya seblak itu kan
berkuah dan pedas, ada level-level. Kan itu trend nya remaja
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sekarang. Namun dengan kreativitas dan inovasi dia ia buat dalam
bentuk seblak kering. Dan itu mahasiswa fakultas ilmu pendidikan
Buk Wit. Itu sangat laku, dia jual satu bungkus itu lima ribu rupiah
dan dalam satu hari bisa laku sebanyak 200 bungkus.
: “Dimana dia menjualnya?”
: “Di kampus, nah dia itu punya reseller di masing-masing fakultas,
artinya dia punya perpanjangan tangan. Dia hanya cukup
mengantar kepada reseller itu saja. Reseller itulah nanti yang
menjual di fakultasnya.
: “Apakah itu sudah online ya Buk?”
: “Oh, iya, sudah online. Pada umumnya bisnis mahasiswa ini
mereka pasarkan secara online.
: “Jadi kewirausahaan tidak hanya sebatas bakat saja tetapi sampai
ke pasarnya juga ya Buk ya yang difasilitasi oleh UNP”.
: “Iya, benar sekali”.
: “Berati tentang sementasi pasar mahasiswa juga diajarkan ya Buk
Yun ya?”
: “Iya, diajarkan juga Buk Wit. Nah memang di dalam
kewirausahaan itu ada lima komponen sebenarnya yang perlu
dikuasai oleh seseorang yang akan berwirausaha, dan itu yang kita
ajarkan kepada mahasiswa, yang pertama sekali mereka harus
memiliki yang namanya manajemen pasar, artinya bagaimana
mungkin mereka punya produk yang bagus kemudian kalau
dibidang kuliner enak, disukai tetapi tidak bisa dipasarkan.
Pasarnya tidak jelas, itu kan artinya juga tidak berwirausaha. Satu
pertanyaan, bagaimana bisnis bisa jalan, itu yang menjawab kalau
mahasiswa ditanya, maka mereka menjawab “Apabila produk kita
bagus buk, apabila produk kita berkualitas Buk, kalau bidang
kuliner, kalau produk kita enak Buk. Intinya, bisnis bisa jalan bukan
dari kualitas produk, bukan dari enak tidak enaknya, tetapi bisnis
bisa jalan apabila produk kita laku. Kita banyak lihat sekarang,
produk yang banyak kita rasakan, yang orang antri membeli kita
rasakan rasanya biasa-biasa aja, tetapi kok bisa orang antri
membeli? Nah, disitulah penguasaan manajemen pasar. Kadangkadang kita komen, apa sih istimewanya produk ini? Rasanya biasa
saja, bahkan nggak enak mungkin, tapi kok orang antri? Nah, itu
yang diajarkan kepada mahasiswa.
: “Jadi, materi tentang manajemen pasar ini juga yang diajarkan
pada mata kuliah kewirausahaan ya Buk Yun?”
: “Iya, ini yang diajarkan ke mahasiswa”.
: “Jadi, segmentasi pasar itu bagaimana Buk Yun? Seperti yang
dijelaskan tadi, ada dilakukan survey ya. Kalau untuk lebih jauhnya
seperti apa Buk Yun?
: “Mungkin sedikit ditambahkan, seperti yang Buk Wit sampaikan
tadi, dan Edi juga sudah melakukannya, kalau kita ingin
berwirausaha yang pertama sekali yang harus diperhatikan adalah
pasar, nah pasar ini kita tidak bisa mengeneralisasi artinya
pasarnya itu yang semua orang, nggak bisa begitu Buk Wit, tapi kita
harus definisikan pasar itu siapa? Edi tadi sudah menjelaskan kalau
produk yang akan dia buat dan yang akan dia bisniskan itu
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pasarnya adalah lingkungan kampus kemudia juga instansi-instansi
nah itu kita harus kerucutkan. Kalau ada orang bertanya, nanti
pasarnya siapa? Nggak bisa semua orang yang berminat. Produk
kuliner sekalipun memang semua orang makan, tetapi kuliner yang
akan kita buat ini yang akan kita luncurkan ini tetap kita definisikan
pasarnya. Contoh: kue kering, kue kering yang akan kita luncurkan
semua muslim pasti lebaran pasti butuh kue kering, ndak bisa
begitu. Tetapi kita lihat, kue kering ini berada di level mana? pasar
kita itu yang mana? sekarang pasar kita taroklah misalnya pasti
ibuk-ibuk. Kemudian ibuk-ibuk itu kita persempit lagi, ibuk-ibuk yang
mana? ibuk-ibuk pejabat misalnya, lalu ibuk pejabat mana? yang
penghasilan 10 juta misalnya. Nah begitu buk Wit sampai ke yang
sedetail-detailnya.
: “Jadi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari pelanggan ya Buk
Yun? Diajarkan sampai kesana ya Buk ya? Sampai ke praktiknya
juga itu Buk Yun?
: “Iya,
: “Bearti sudah berapa buk Yun jumlah wirausaha UNP dari program
PMW itu? Katanya tadi satu tahun ada 50 kelompok yang diberikan
supporting dana?
: “Terus terang tidak semuanya jadi wirausahawan buk Wit, tahun
kedua kita kan evaluasi lagi itu berkisar antara 38 % yang masih
lanjut. Tapi yang lanjut seterusnya seperti Edi ini punya itu ada
sekitar 8% an ada.
: “Alhamdulillah ya masih ada yang lanjut terus, meskipin masih
mahasiswa”. Karena ada motivasi dari perguruan tinggi terutama
IBuk ya sebagai kepala UPT PKK UNP dan Dosen Mata Kuliah
Kewirausahaan. Terus kalau kewirausahaan di rumah apakah ada
yang Ibu lakukan ada?
: “Jadi betul sekali Buk Wit, bahwa jangan kita berwirausaha di
kampus saja kemudian mengajak mahasiswa dan civitas
akademika UNP saja untuk berwirausaha sementara ttidak ada
contoh dari yang bicara sendiri. Itu maksud Buk Wit ya? Saya
sendiri selama ini merasa berhutang juga dengan mahasiswa
karena mengajak mereka berwirausaha kemudian Ibu bisa apa?
Saya takut ditanya begitu. Tapi alhamdulillah, yang pertama tadi
wirausaha itu bukan hanya punya usaha, tetapi juga di dalam
perkuliahan dan segala macam itu kita aplikasikan ilmunya. Namun
secara pribadi sendiri, kebetulan saya adalah salah satu staf
pengajar di FPP, prodi tata boga, atau kulinery. Dan sangat
potensial untuk berwirausaha. Kenapa tidak saya melakukan hal itu.
Dan alhamdulilah sampai saat ini usaha walaupun itu kecil-kecilan
belum lagi dikatakan sukses besar tapi usaha pastry itu
alhamdulillah jalan. Nah itu menyediakan kue-kue dan snack untuk
berbagai macam event ataupun kebutuhan rumah tangga juga.
Kemudian sekarang menghadapi lebaran nah itu juga menyiapkan
kue kering untuk lebaran. Sekarang saya di rumah ada 6 orang
yang membantu bekerja. 3 orang mahasiswa dan 3 orang lagi tidak
mahasiswa.
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: “Boleh belajar Ibu ke rumah Ibuk membuat kue kering? Berapa
lama belajarnya?”
: “Boleh sekali, sebentar saja, tergantung minat
: “Apakah alatnya besar-besar dan susah mendapatkannya Bu?”
: “Tidak, kalau untuk tau membuat kue kering saja tidak susah alat
bahan serta modalnya. Makanya kadang-kadang saya merasa
prihatin dengan mahasiswa boga yang sampai semester 6, 7 belum
bisa berwirausaha. Dan itu sangat saya sayangkan. Punya
kemampuan dan modalnya tidak besar. Kecuali jika ingin
membangun perusahaan tentu butuh dana yang besar. Nah itu
mungkin mereka belum sanggup.
: “Apa cara yang akan dan telah dilakukan untuk memotivasi
kewirausahaannya agar mereka mau merealisasikan ilmunya untuk
berwirausaha?
: “Yang pertama sekali kita membawa mereka ke realita-realita yang
ada di lapangan dan masyarakat, kita tanya mereka “Anda tau tidak
berapa orang lulusan tata boga setiap tahunnya dan kemudian
berapa orang yang bekerja setiap tahunnya? Berapa orang yang
selalu menunggu pekerjaan. Dia tau banyak Buk, dan untuk guru
tata boga itu sendiri itu sangat banyak formasinya setiap tahunnya.
Masih nuga mereka menunggu itu. Ini kebanyakan perempuan Buk
Wit. Dan akhirnya selesai kuliah menikah, dan tidak bekerja, kan
sayang sekali. Kemudian cara memotivasinya juga, saya sering
membawa mereka ke rumah saya sendiri untuk melihatkan apa
yang saya lakukan. Ibuk juga di dalam kesibukan di dalam
pekerjaan yang alhamdulillah kalau untuk diri sendiri rezekinya dari
Allah sudah ada, karena sudah PNS. Karena punya peluang dan
punya potensi, maka Ibu tidak mau kalau potensi yang ada itu
membuat kamu menjadi tidak produktif. Punya waktu, punya
kemmapuan, kalau tidak dimanfaatkan, maka kita termasuk adalah
hamba Allah yang tidak pandai bersyukur.
: “Apakah keluarga Ibuk Yun mendukung dengan bisnis Ibuk ini?”
: “Bapak sangat mendukung dengan memberikan fasilitas tempat,
dan tidak pernah melarang saya untuk melakukan aktivitas
kewirausahaan dimanapun dilakukan. Beliau tidak malu kalau saya
berwirausaha dengan teman-teman di kampus. Dia malah
mengapresiasi saya, bagus bisa berwirausaha. Dan bahkan beliau
bangga dengan saya
: “Oke Ibuk, sudah banyak sekali yang sudah kita terima mengenai
kewirausahaan UNP, terimakasih kepada Buk Yun dan Edi yang
sudah berbagi ilmu dan pengalamannya si sini, terus saksikan
Sumbar Rancak Bana setiap hari Rabu di Padang TV,
Assalamualaikum wr.wb.
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TRANSKRIP WAWANCARA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
: Dra. Hj. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D
: Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
UNP
: Kamis, 9 Januari 2020, Pkl. 11.14-11.25 WIB
: Rektorat Bagonjong Lantai II (Ruangan Kepala UPT PKK)
: Ww.1.3/K.UPTPKK .UNP/09.01.20
: Pamit setelah riset dan Profil Lulusan serta Jumlah
Lulusan UNP yang menjadi Entrepreneur

: Assalamualaikum Ibu..
: Waalaikumsalam Mona, bagaimana? Sudah selesai risetnya?
: Alhamdulillah Ibu, ini sedang menulis juga Bu.
: sudah semester berapa Mona sekarang?
: sudah semester V Mona Bu..
: Ya, cepat aja lah selesaikan ya. Aamiin.
: Jadi begini Bu, berhubung Mona sudah selesai risetnya, maka
Mona mau pamit ke Ibu dan Mona juga mau mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu karena sudah
membantu Mona dalam menyelesaikan penelitian di UNP ini Bu.
: Waduh Mona, nggak banyak juga yang bisa Ibu bantu, karena
sudah sibuk karena banyaknya program yang diagendakan oleh
UPT PKK UNP.
: Cuma Bu, ada beberapa data yang masih kurang Bu terkait
dengan jumlah lulusan atau mahasiswa UNP yang menjadi
pengusaha.
: Proses mendapatkan data itu dilakukan melalui tracer study.
Namun pelaksanaan TS di UNP ini juga bisa dibilang cukup susah.
Begitujuga di perguruan tinggi lain di Indonesia. Kadnag-kadang
kepedulian lulusan dengan institusi juga kurang, padahal untuk
akreditasi data tentang lulusan itu sangat penting apalagi di
akreditasi standar 9. Berhubung menteri bertukar, katanya
akreditasi nggak penting lagi. Tapi tracer pasti penting. Karena
harus diketahui lulusan itu jadi apa dan sudah kerja di mana saja.
Kami sudah tiga tahun dapat hibah tracer studi ini secara nasional.
: Oh, begitu ya Bu..
: sebenarnya kalau ditanyakan berapa persentasenya, maka tidak
ada batasan di sini. Dan kalau untuk tracer study itu sendiri, system
pelaksanaannya adalah dua tahun setelah lulusan itu selesai tamat
dari sini. Artinya dibatasi untuk dua tahun terakhir. Kalau semua
lulusan UNP, dari tahun 1954, bagaimana menghitungnya?
Misalnya jika kita melakukan TS di tahun 2020, maka datanya
adalah lulusan tahun 2018.
: namun jika dalam hal persentasenya, kira-kira sudah ¼ dari jumlah
lulusan tahun ini apa belum Bu?
: Belum lagi, ¼ itu sudah sangat tinggi itu. ITB juga lagi belum tentu
segitu.
: Kalau untuk profil lulusan UNP, bagaimana kira-kira gambarannya
Bu?
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: di UNP peningkatan jumlah mahasiswa yang berwirausaha sangat
tinggi, walaupun di lulusan kurang terpantau, dan tentu harapannya
adalah mahasiswa yang mendapatkan supporting dana di wakty
kuliah, dapat terus meneruskan usahanya itu setelah mereka tamat.
Baik dari PMW, KBMI. Anak-anak sekarang banyak yang usahanya
itu jalan, walaupun belum sukses ya. Sekitar 10 % dari jumlah total
mahasiswa UNP sudah punya dan menjalankan usaha sendiri.
: apakah artinya Mona bisa memakai data jumlah mahasiswa
penerima supporting dana dari PMW dan KBMI sebagai data jumlah
lulusan yang berwirausaha Bu?
: Ya, bisa juga itu..karena rata-rata mereka meneruskan usahanya
itu.
: Jadi untuk profil lulusan UNP sekarang bagaimana itu Bu?
: Iya, sekarang kita mengarah ke entrepreneurial based university.
Mereka dituntut menjadi entrepreneur sesuai dengan bidang
mereka masing-masing.
: Baik Ibu, terimakasih banyak Ibu.
: Sama-sama. Semoga berhasil ya..
: Aamiin. Terimakasih banyak Ibu.

TRANSKRIP WAWANCARA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nama
Jabatan
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Wawancara
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: Dr. Marwan, M.Si.
: Koordinator Kewirausahaan UPT PKK UNP
: Kamis, 4 April 2019, Pkl. 10.51-11.30 WIB
: Sekretariat Pascasarjana FE UNP Lantai I Gedung
Fakultas Ekonomi
: Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/04.04.19
: Silahturrahmi dan Menanyakan Model Manajemen
Pengembangan Kewirausahaan di UNP

: Assalamualaikum Bapak.
: Waalaikumsalam, silahkan duduk Bu.
: Terimakasih banyak Bapak.
: Apa yang bisa Bapak bantu?
: Ini Pak, saya mau menanyakan terkait dengan model
pengembangan kewirausahsaan mahasiswa UNP, apakah
berbentuk Top-Down atau Bottom-Up Pak? Sebelumnya apakah
saya boleh mengetahui Data diri Bapak Pak? Backgroun pendidikan
Bapak juga Pak.
: Nama: Dr. Marwan, M.Si. Jabatan: Koordinator Program S2 Pasca
FE dan Koordinator Kewirausahaan UPT PKK UNP (Koordinator
Supporrting dari UPT PKK UNP). sebagai tugas pensupport di UPT
PKK dan tugas tambahan di Program S2 FE UNP. Pendidikan: SI
di UNP, Pendidikan S2: UNPAD dan Pendidikan S3: Malang
: Ok, terimakasih Pak. Bagaimana menurut Bapak, apakah semua
program kewirausahaan yang ada di UNP ini khusunya yang
dijalankan mahasiswa UNP ini ada kaitanya dengan Pimpinan UNP
(Adakah koherensi antara pimpinan dengan kewirausahaan
mahasiswa Pak?)
: Begini, yang Pertama Mahasiswa tersebut kalau tidak didukung
oleh UNP terutama pimpinan, maka tidak akan bisa jalan. Buktinya
kuliah-kuliah umum yang diadakan di UNP ini sebagain besarnya
adalah hasil lobi-lobinya pimpinan. Pak Rektor sering kalau pergi
kemana-mana, lalu ketemu narasumber, kalau bagus dan sesuai
dengan situasi UNP, maka dia pasti langsung ambil. Dan kalau ada
tamu-tamu dari luar sumbar yang datang ke Sumbar, maka kalau
dia melihat narasumber ini cocok untuk kebutuhan mahasiswa,
maka ia akan ambil guna membangun semangat kewirausahaan
mahasiwa. sehingga UNP dikenal sebagai kampus yang paling
“Leader” dalam frekuensi melaksanakan kuliah umum
kewirausahaan di Padang yang mendatangkan tokoh-tokoh
entreprenur. Dan banyak juga mantan pejabat yang diundang pak
Rektor, namun walaupun mantan pejabt tapi rata-rata background
awal mereka adalah pengusaha semua. Sehingga bisa disimpulkan
bahwa koherensinya sangat kuat sekali atara manajemen pimpinan
dengan kewirausahaan mahasiswa. Kedua, Pimpinan terutama
Rektor dan kepala UPT berusaha mengakses program-program
yang bersumber dari pusat. Apapun model program asalkan dapat
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membangun dan meningkatkan minat kewirausahaan mahasiswa,
pimpinan sangat cepat itu. sehingga UNP dikenal sebagai kampus
yang quick respon. Seperti MEA, Pak Rektor sebagai salah satu tim
inti nya dan UPT PKK dijadikan sebagai panitia dalam programnya.
Selain itu juga ada KBMI, Expo, PMW, tiap tahun UNP selalu ikuti.
dan jika suatu saat tidak ada dana dari pusat, maka UNP akan
sediakan dari PNBP, begitu komitmen pak Rektor (Pendapatan
Negara Bukan Pajak).
: Disediakan dari mana Bapak?
: PNBP namanya. Kalau sekarang kan masih BOPTN (Biaya
Operasional Perguruan Tinggi Negeri). Kalaupun tidak, Rektor
sudah bertekad itu, kalau suatu waktu memang dana PMW
dihapuskan dananya dari pusat (BOPTN), maka kita akan ambilkan
dari PNBP. (uang yang kita hasilkan di UNP)
: Saya tertarik dengan pernyataan Bapak sebentar ini. Itu secara
tertulisnya ada Pak?
: Pertama kalau data kuliah umum, kebetulan tidak di UPT, (tahun
2018), UPT hanya untuk penyelenggara supporting, kebetulan
kuliah umum di handle oleh humas/ bagian kemahasiswaan/ WR III.
Coba aja ke HUMAS ya.
: Pak, untuk PNBP ini, kata Bapak tadi kalau seandainya
kemenristekdikti menghentikan anggaran dari BOPTN ke UNP
untuk PMW, maka diambilkan dari PNBP. Itu secara tertulisnya ada
Pak?
: sekarang untuk tahun 2019, kan UNP masih BOPTN. Tapi pak
Rektor di banyak kesempatan itu menyampaikan seperti itu.
: jadi BOPTN ini dana dari kemenristekdikti yang dialokasikan untuk
PMW ya Pak?
: Iya, sebenarnya uang universitas juga, Cuma kan alokasinya dari
BOPTN. jika universitas tidak care dengan kewirausahaan, maka
bisa saja anggaran yang sudah dialokasikan untuk PMW dan
kegiatan kewirausahaan lainnya, dialihkan ke yang lain. untuk
Tahun 2019 ini, ada 650 juta anggaran yang dianggarkan untuk
PMW. dalam anggaran 650 juta tersebut sudah masuk untuk
pelaksanaan, pelatihan-pelatihan sampai alokasi modal untuk
mahasiswa.
: Apakah mahasiswa yang mengikuti PMW ini dibatasi semester
berapanya Pak?
: Kita batasi, start nya semester II, untuk D3, Paling akhir semester
IV. S1 dan D4, akhir nya semester VI. Karena di semester 7 mereka
ada yang PL ada yang magang, dan itu tidka boleh, karena
dikhawatirkan akan mengganggu program.
: jumlah mahasiswa yang mengikuti PMW per fakultasnya apakah
dibatasi Pak?
: Tidak.
: untuk jumlah proposalnya apakah dibatasi per tahunnya Pak?
: Tidak
: untuk bisnis plan mereka akan diterima atau tidak itu, kriterianya
apa pak?
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: Pertama gini, tentu kita nilai, misalkan yang ngajuin ada 100, kita
liat dari 100 ni mana yang layak secara bisnis didanai, tergantung
lagi dananya, kalau dananya katakanlah 400 jutaan yang mau
dijadikan modal kerja, kalau dibagi terlalu banyak, kan jadinya
kecil, kalau kecil kan tidak ada gunanya juga. Maka kita batasi,
untuk 1 tim itu mereka mendapatkan 5-10 juta. Atau buka di web
kita, uptpkk.unp.ac.id
: PMW dari tahun berapa ada di UNP Pak?
: sebenarnya sudah dari lama, tapi namanya itu ada di UNP dari
tahun 2017.
: semenjak 2017 PMW ada, ada tidak Pak mahasiswa yang tetap
melanjutkan usahanya meskipun mereka sudah tamat?
Mengingat mereka kan rata-rata 4 tahun kuliah menyelesaikan
S1?
: Pertama, bagi mereka yang katakanlah lolos tahun 2018,
sekarang mereka juga bisa ajuin lagi, namanya kelompok
eksisting. Kalau mereka bagus, kita perkenankan lagi ikut seleksi,
bukan otomatis, kita kasih pendanaan di 2019. Dan kalau mereka
tamat, inilah salah satu ya mungkin kalau secara data memang
masih susah untuk dikumpulkan, dan itu juga sayangnya program
ini (program kompetisi bisnis ini) hanya untuk mahasiswa. dari
hasil penelusuran kita, 40-50 % tetap melanjutkan usahanya
mahasiswa itu setelah tamat. Karena mereka kan sudah tamat itu,
paling dari 5 anggota tim, hanya 1 yang akan melanjutkan usaha
nya itu, kan mahasiwa ni asal daerahnya beda-beda. Dulu ada
mahasiswa yang buka bisnis pencucian helm, sampai sekarang
masih jalan usahanya padahal dia sudah lulus kuliah.
: pak, kalau ada mahasiswa yang setelah diberikan dana tapi tidak
diteruskan, apakah tidak diberikan punishment Pak?
: Oh tidak, karena pada intinya program kewirausahaan di UNP ini
untuk membentuk karakter dia, bukan berarti tamat kuliah nanti
mereka ukurannya berdagang berbisnis, tapi membentuk karakter
wirausahanya. Katakanlah mereka nanti menjdai guru, maka kita
berharap, jadi guru yang kreatif, jadi karyawan, karyawan yang
kreatif, jadi manager, manager yang kreatif, karena memang
lulusan perguruan tinggi kita tidka hanya jadi entrepreneur, kita
kan output nya samalah dengan UNJA, UIN, misal untuk teknik,
profil lulusannya ahli bidang teknik namun ada kemampuan
entrepreneurialnya. Malah di UNP, MK Kewirausahaan menjadi
MK Wajib universitas.
: Pasca iya juga Pak?
: Pasca belum, masih untuk D3, S1 dan D4
: kalau utk Magister dan Doktornya belum ya Pak?
: Tidak, tapi beberapa MK/ content ada kita masukkan namun
arahnya ke pembelajaran lagi. Misal di Pembelajran ekonomi, kita
singgung juga pembelajaran kewirausahaannya. Karena di S2 kan
beda lagi tergetnya kan.
: jadi, kalau melihat bagaimana koherensi pimpinan dengan
program kewirausahaan mahasiwa UNP, memang betul Nampak
jelas ya pak ya.
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: Iya, Nampak betul secara jelas,
: Pak, dari program PKM-K, Kuliah umum, PMW dan Expo
kewirausahaan itu, bagaimana bentuk sumbangsihnya Rektor di
setiap program kewirausahaan yang ada di UNP ini Pak?
: Kami yang di UNP hanya akan bergerak kalau diinstruksikan
pimpinan (Formalnya itu kan ada surat tugas dari rektor, kalau
nggak ada ya nggak jadi). Misalnya PKM-K, ada program seribu
PKM. Nah ini berdampak ini, tahun 2018 itu betul2 Bpak Rektor dan
Wakil Rektor membuat semacam program bimbingan coaching
clinic proposal PKM untuk persiapan pembuatan proposal PKM di
UNP dan Hasilnmya tahun 2019, jumlah yang lulus sangat banyak.
Coba kalau tidak ada kebijakan pimpinan, kan nggak bisa itu.
karena kita kan lembaga formal. Apalagi dengan adanya UPT PKK
semenjak tahun 2016, maka semakin cepat akselerasi
pengembangan kewirausahaan di UNP. Apalagi melihat pimpinan
kita (pak Rektor), beliau orangnya ligat itu.
: Pak, di banner depan gerbang UNP, saya melihat ada tulisan UNP
Menuju Entrepreneurial University. Apa maksudnya itu Pak?
: Sekarang UNP kan masih BLU. Bedanya BLU dengan satker
adalah UNP sudah disamping alokasi dana dari Pusat, UNP juga
diberikan tanggung jawab untuk mencari sumber-sumber
pemasukan sendiri. Setelah BLU, nanti akan menjadi PTN-BH. Di
PTN-BH, maka kampus tersebut harus benar-benar cari uang
sendiri, pakai sendiri, kelola sendiri, sehingga untuk menjadi PTNBH, Maka disamping world class university, juga harus mengarah
ke
entrepreneurial
university.
yaitu
universitas
yang
mengembangkan spirit kewirausahaan lalu aplikasinya ke
pengembangan2 usaha yang menjadi sumber-sumber pendapatan
di level universitas, fakultas, sampai ke dosen dan mahasiswa. dari
sekarang sudha Nampak kan, Contoh salah satunya, untuk
membangun karakter kewirausahaan maka pimpinan UNP
khusunya Rektor memformalitaskan dan mewajibkan, melegalkan
bahkan “Memaksa” seluruh stakeholder ikut salah satunya dalam
MK Kewirausahaan (Harus diambil). Jika opsional, maka mungkin
g ngambil. Kalau sekarang, suka dan tidak suka wajib mengambil
MK Kewirausahaan. Karena memang kewirausahaan itu bisa
dibentuk melalui proses pembelajaran. Dan itu diyakini UNP.
: Kalau untuk Pogram KBMI, bagaimana perkembangannya di UNP
Pak?
: KBMI tahun 2019 pada bulan April 2019 sedang dalam proses
pengajuan proposal, Tahun 2018 yang lalu ada 1 mahasiwa UNP
yang lulus KBMI, dari yang sebelumnya belum pernah lulus KBMI
yaitu si Femil Anggia. Sedangkan yang lulus EXPO ada dua, dan
tahun ini target UNP lebih banyak lagi. Makanya kita lagi serius ini
untuk program ini, makanya sabtu besok kita akan adakan
sosialisasi khusus KBMI dan PMW di UNP. Dan nanrasumber untuk
KBMI ini kita datangkan dari kemenristekdikti. Yaitu staf teknis
ditjenbelmawa Kemenristekdikti.
: Apakah KBMI itu syaratnya mahasiwa yang ikut tersebut harus
punya usaha dulu Pak?
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: Tidak, KBMI ada dua, yaitu Existing dan startup. Tetapi memang
pihak penilai KBMI ini lebih senang yang existing dibanding
startup. Biasalah orang berpikir pasti takut gagal, yang paling
gampang kan yang sudah jadi.
: kenapa Cuma satu si femil yang lulusn Pak? Apakah karena dia
yang eksisting bisnis?
: iya juga, lalu memang KBMI ini selama ini ya sebenarnya bagus,
Cuma di mahasiswa kita ini kurang popular, yang popular bagi
mahasiswa sekarang ini adalah PMW sama PKM-K. jadi terasa
betul itu bagaimana pimpinan care denga aktifitas-aktifitas seperti
ini.
: Pak, semenjak PMW ada di UNP, ada tidak pak mahasiswa yang
sudah diberikan modal, namun setelah itu ia wisuda namun
bisnisnya masih jalan? itu bagaimana kelanjutan usahanya Pak?
: Bagi mereka yang lulus 2018, maka tahun sekarang (2019)
mereka bisa masuk lagi di exixting bisnis. Namun dengan syarat
usaha mereka terus jalan. Nanti usahanya bisa diteruskan oleh
anggota dalam tim nya yang belum wisuda (biasanya anggota tim
nya sudah lain). namun dimasukkan dalam kategori Existing
Bussines. Namun dari hasil penelusuran kami tim UPKK disaat
melakukan monev, maka 40-50 % dari mereka yang lolos, tetap
melanjutkan dan mengembangkan usahanya tersebut. Seperti
mahasiswa UNP yang lolos PMW tahun 2018 kemarin di bidang
jasa, yaitu pencucian helm. Walupun mereka sudah wisuda,
namun satu dari 5 anggota tersebut terus melanjutkan usahanya
tersebut karena 4 lainnya sudah kerja ke luar sumbar.
: Apakah ada punishment dari UNP dan UPT PKK khususnya
kepada mahasiswa yang tidak meneruskan usahanya setelah ia
wisuda Pak?
: Tidak, karena pada intinya tujuan program kewirausahaan di
UNP ini untuk membentuk karakter wirausaha mahasiswa UNP.
Bukan berarti dia tamat di UNP ukuranyya mereka berdagang/
berbisnis. Tapi lebih kepada penanaman karakter wirausaha,
misalnya ia nanti jadi guru, maka dengan penanaman karakter
kewirausahaan tadi yang punya nili inovatif dan kreatif, maka ia
mampu menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Jadi karyawan,
karyawan kreatif, jadi manajer, manajer yang kreatif. Output UNP
adalah tidka hanya jadi entrepreneur, tenaga pendidikan yang
memiliki kemampuan entrepreneurialnya. Jadi tidak hanya
sebagai PTN yang mampu menghasilkan guru. Bahkan saat ini
kewirausahaan dijadikan mata kuliah wajib di UNP untuk Strata
Satu (S1), sementara S2 dan S3 belum ada. Namun ada beberapa
mk PADA S2 dan S3, yang dimasukkan konten kewirausahaan,
namun lebih diprioritaskan kepada pembelajarannya. Misalnya
pendidikan ekonomi, maka disinggung juga tentang pendidikan
kewirausahaanya karena target kelulusan S2 dan sudah berbeda
dengan S1.
: Jadi Pak, kalau melihat bagaimana bentuk koherensi pimpinan
(Rekror, WR III, Kepala UPT) dengan kewirausahaan mahasiswa,
memang terlihat betul koherensinya. Bagaimana bentuk
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sumbangsihnya Rektor di setiap program kewirausahaan yang
ada di UNP ini Pak?
: Kami yang di UNP hanya akan bergerak kalau diinstruksikan
pimpinan (Formalnya ita bergerak kan karena adanya surat formal
dari rektor kan, kalau nggak ada ya nggak jadi). Maka setiap ada
event, kita usahakan ada expo, dan expo ini ada yang dikelola oleh
UNP, UPT dan biasanya setiap kegiatan besar, maka Rektor
selalu mengadakan EXPO Kewirausahaan. Ada level EXPO ini
yang dikelola UNP, UPT dan ada yang dikeloa UK Mahasiswa.
Misalnya PKM-K, ada program seribu PKM. Thaun 2018 betul2
Bpak Rektor dan Wakil Rektor membuat program bimbingan
coaching clinic proposal PKM untuk persiapan pembuatan
proposal PKM di UNP. Hasilnmya tahun 2019, jumlah yang lulus
sangat banyak. dengan adanya UPT PKK sejak tahun 2016,
maka semakin cepat akselerasi pengembangan kewirausahaan di
UNP.
: Bagi Bapak bagaimana sosok Rektor kita?
: Pak Rektor UNP orangnya sangat ligat.
: Apa itu Entrepreneurial University Pak? di Banner-banner yang
ada di sekitaran kampus UNP terlihat bahwa ada tulisan UNP
Menuju Entrepreneurial University. Apa maksudnya itu Pak/
: Itu adalah diferensiai (pengelompokkan) perguruan tinggi.
Sekarang UNP kan masih BLU. Bedanya BLU dengan satker
adalah UNP sudah disamping alokasi dana dari Pusat, UNP juga
diberikan tanggung jawab untuk mencari sumber-sumber
pemasukan sendiri. Setelah BLU, nanti akan menjadi PTN-BH. Di
PTN-BH, maka kampus tersebut harus benar-benar cari uang
sendiri, pakai sendiri, kelola sendiri, sehingga untuk menjadi PTNBH, Maka beberapa syarat seperti world class university, juga
harus mengarah ke entrepreneurial university. yaitu universitas
yang mengembangkan spirit kewirausahaan sehingga aplikasinya
ke pengembangan2 usaha yang menjadi sumber-sumber
pendapatandi level universitas, fakultas, sampai ke dosen dan
mahasiswa. Contoh salah satunya, untuk membangun karakter
kewirausahaan maka pimpinan UNP khusunya Rektor
memformalitaskan dan mewajibkan, melegalkan bahkan
“Memaksa” seluruh stakeholder ikut salah satunya dalam MK
Kewirausahaan (Harus diambil). Jika opsional, maka mungkin g
ngambil. Kalau sekarang, suka dan tidak suka wajib mengambil
MK Kewirausahaan. Karena memang kewirausahaan itu bisa
dibentuk melalui proses pembelajaran. Dan itu diyakini UNP.
: KBMI tahun 2019 pada bulan April 2019 sedang dalam proses
pengajuan proposal, Tahun 2018 yang lalu ada 1 mahasiwa UNP
yang lulus KBMI, dari yang sebelumnya belum pernah lulus KBMI
yaitu si Femil Anggia. Sedangkan yang lulus EXPO ada dua, dan
tahun ini target UNP lebih banyak lagi.
: Apakah KBMI itu syaratnya mahasiwa yang ikut tersebut harus
punya usaha dulu Pak?
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: Tidak, KBMI ada dua, yaitu Existing dan startup. Tetapi memang
pihak penilai KBMI ini lebih senang yang existing disbanding
startup.
: Dari kesemua program kewirausahaan yang ada di UNP ini Pak,
yang mana yang paling difavoriti oleh mahasisw UNP Pak?
: Bagi mahasiswa, yang paling diminati itu adalah PMW dan PKM.
KBMI ini belum terlalu diminati oleh mahasiswa. Walupun
sebenarnya bagus.
: Bagaimana euphoria mahasiswa dalam menjalankan
kewirausahaan dan mengikuti setiap program kewirausahaan
yang diselenggarakan oleh UNP maupun dari pusat?
: Kalau eufhoria sangat bagus, hal itu karena UPT PKK
bekerjasama dengan baik dengan UK Mahasiswa yang menaungi
kewirausahaan. Yaitu HIPMI PT, dan UKPKK. Kedua UK ini
sangat support dengan setiap kegiata yang dibuat UNP begitujga
yang diadakan UPT PKK. Dan UPT PKK pun juga sering
melibatkan kedua UK ini untuk menjadi bahagian dari event-event
dan program-program ini.
: Apakah UK HIPMI dan UKPKK ini melakukan
pertanggungjawaban langsung kepada WR III Pak?
: Kalau sumber dananya itu dari WR III, maka kedua UK ini
dijadikan panitia. Namun jika dari UPT maka mereka juga
dijadikan panitia di sana. namun UK ini punya proker masingmasing. Dan kami pihak UPT pun juga support dengan proker
mereka. Jadi sudah seperti simbiosis mutualiasme.
: Kalau di UPT, apa proker nya Pak?
: Proker utamanya adalah EXPO. PMW dipindahkan dari WR III
ke UPT. UKM-UKM Ddari kemahasiswaan. Proker mereka
disetujui oleh WR III, Bukan UPT. UK ini selalu dilibatkan dalam
program-program kewirausahaan UNP, karena mereka adalah
ujung tombak bagian operasionalnya (seperti pelatihan-pelatihan,
workshop) mereka dimasukkan ke panitia, jadi mereka juga
belajar berorganisasi.
: Bagaimana bentuk evaluasi yang Bapak lakukan Pak?
: Selalu diawasi dan dibantu oleh Minda dan Ovi. bu Yun kan juga
sebagai tugas tambahan di UPT. Bapak Marwan tipikal orang
yang dalam melakukan evaluasi lebih kepada teguran untuk
mencapai visi dan misi dari unit yang dibinanya tersebut,
contohnya adalah HIPMI PT. Meminta memperbanyak kegiatan,
anggota HIPMI harus ada yang pengusaha katanya.
: Beda HIPMI dengan UKPKK apa Pak?
: HIPMI: jaringan kerja nya luas global, sampai ke nasional, dan
ASEAN sedangkan UKPKK: jaringan kerja nya Cuma di UNP,
UKPP tidak punya asosiasi tingkat antar universitas. hipmi saat ini
sedang dan sering memanfaatkan senior-senior sebagai
narasumber. Semua UK didorong untuk mengikuti kompetisi.
Tujuannya adalah untuk saling bersaing guna memenangkan
kompetisi tersebut. dan Pak Marwan sangat support dengan ini.
makanya kalau sudah ada info kompetisi PMW ataupun PKM dll,
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maka setiap UK ini melakukan kegiatan-kegiatan dan pelatihan
serta coaching guna memenangkan kompetisi tersebut.
: Bagaimana pengalaman Bapak dalam menjadi kordinator KWU
di UPT PKK UNP Pak?
: Bapak Marwan menyatakan bahwa dari pengalaman dia yang
dulu sudah alumni UNP dan sudah mengajar di UNP sekian tahun,
bahwa yang menjadi penentu dalam pengembangan
kewirausahaan mahasiswa adalah tergantung pimpinan (Rektor),
para wakil rector. Adapun ide bagus kalau tidak disetujui pimpinan,
maka tidak akan jalan. Rektor sangat care pada kegiatan yang
berbau kewirausahaan saat rapat proker. Contohnya Kuliah
Umum Kewirausahaan, kan dibayar. Maka berapapun akan
dibayar oleh UNP. Apalagi kalau narasumber itu bagus yang bisa
jadi partner dan punya benefit bagus untuk mahasiswa, maka
didatngkan. Dan izin perkuliahan juga kalau bukan karena surat
izin kuliah dari Rektor, mana mau mahasiswa mengikuti dari
semua fkultas. Bahkan sering keadaannya seperti ini, Bapak
Rektor menginstruksikan, besok kuliah umum, walaupun
sebelumnya tidak ada proker yang sudah dirancang untuk kuliah
umum. Sehingga Bapak Rektor UNP ini : Beliau tidak selalu
berpikir, ini sudah direncanakan atau belum, asal bagus maka
akan diambil”. Pergi ke Jakarta, ketemu Narasumber yang benefit
dengan kewirausahaan mahasiswa, maka dihubungi kami yang
UPT minta di planning kuliah umum kewirausahaan besok. Dia
tidak memikirkan hal uang yang keluar, asal bagus untuk
mahasiswa, maka diammbilnya. Dapat disimpulkan, majunya UNP
sekarang adalah karena jiwa entrepreneur yang dimiliknya.
Mengapa? Karena dampak mendatangkan narasumber itu bagi
UNP adalah multiplayer effect itu, mendatangkan orang maka bagi
lembaga juga lebih bagus, orang luar banyak kenal UNP dan bagi
mahasiswa juga dapat meningkatkan kepercayaan dirinya karena
ketemu entrepreneur hebat, para tokoh. dan kebanyakan mereka
(tamu) itu membawa beasiswa untuk mahasiswa. Rektor sangat
senang dengan bisnis yang digital-digital saat ini mengingat
sekarang Revolusi Industri 4.0, maka beliau mengikuti zaman.
Kata Bapak Marwan. Kata Bapak Marwan juga bahwa Bapak
Rektor orangnya selalu mengambil peluang yang bagus untuk
kewiraushaaan mahasiswa. Misalkan narasumber A ingin
mengadakan kuliah umum di Perguruan Tinggi X, namun
perguruan tinggi tersebut tidak bersedia, maka Bapak Rektor
biasanya selalu ambil dan minta untuk diagendakan, walaupun dia
tidak bisa mastikan bisa tidaknya, tapi yang jelas ambil dulu
kesempatan bagus kata Pak Rektor. Persoalan nanti
mengumpulkan berapa ribuan orang yang harus dikumpulkan
maka beliau tidak pikirkan. Tipikal Rektor di mata Bapak Marwan
adalah, selalu siap. Misalkan “Majunya UNP karena Care nya
Pimpinan atas Projker yang Disetujui dan anggaran yang
diberikan” key performance index: Rektor punya alat ukur/
indikator kinerjanya adalah jumlah mahasiwa yang berwirausaha.
sehingga kemenristekdikti merancang program kewirausahaan.

Entrepreneurial University dari UNP itu adalah pengelompokkan/
diferensiasi universitas, kalau dulu UNP dalah teaching based
university, lalu berubah menjadi research based university dan
sekarang UNP ingin menjadi entrepreneurial university. Namun
rata-rata setiap university akan menjadi entrepreneurial university,
karena dari kebijakan nasional yaitu dari Satker ke BLU, BLU ke
PTNBH. PTNBH kita cari uang, kita bisa menggunakannya. kalau
BLU sekarng, kita cari uang, namun dalam menggunakannya
masih mengikuti anggaran yang dialokasikan kemenristekdikti.
Cari uang plat hitam, maka uangnya plat merah. Namun
pemeriksaannya semakin ketat. Sehingga kalau nanti UNP
menjadi PTNBH, maka gezah/ semarak dari kewirausahaan di
UNP akan semakin besar mengingat dananya bisa dibuat besar
dan tanpa persejuan alokasi dari kemenrsitekdikti lagi. Kalau BLU,
misalkan untuk PMW sudah di plot anggarannya segini, maka
tidak bisa dinaikkan jika ada revisi, namun kalau PTNBH, misakna
dismapiakn bahwa tak bisa 250 juta, naikkan 1 M misalkan, maka
akan disetujui 1 M kalau uang UNP sanggup.
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: Dr. Marwan, M.Si.
: Koordinator Kewirausahaan UPT PKK UNP
: Rabu, 10 Juli 2019, Pkl. 11.00-12.00 WIB
: Kantor Koordinator Program Pascasarjana FE UNP Lantai
I Gedung Fakultas Ekonomi
: Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/10.07.19
: Silahturrahmi dan Menanyakan Model Manajemen
Pengembangan Kewirausahaan di UNP

: Assalamualaikum Bapak..
: Waalaikumsalam, ayo silahkan duduk Bu..
: Terimakasih Bapak.
: Apa yang bisa Bapak bantu?
: ada beberapa data yang kurang lengkap terkait dengan UPT PKK
UNP. Mengingat Bapak adalah Koordinator KWU di UPT PKK,
sejarah berdirinya UPT PKK itu seperti apa ya Pak?
: jadi dulu belum bernama UPT PKK. dulu yang ada itu Pusat Jasa
Ketenagakerjaan namanya. sebelumnya itu, untuk kewirausahaan
masih berada di bawah Wakil Rektor III yaitu bagian kemahasiswaan.
karena ada perubahan Statuta dan SOTK UNP, maka dibentuklah
satu unit khusus UPT yang membidangi kewirausahaan yang
dinamakan dengan UPT PKK UNP.
: UNP menuju PTN-BH, apakah dalam hal kewirausahaan akan
maju?
: iya, UNP akan semakin leluasa dalam merancang program
kewirausahaan, kalau sekarang kan kita masih diatur dalam
penggunaan anggarannya karena masih BLU. Kemudian kita
dikungkung oleh ada namanya plafon atau alokasi anggaran tertentu.
dengan PTN-BH tidak ada kungkungan lagi.
: beberapa hari yang lalu, saya membaca informasi di website UNP
bahwa di STIH belakang olo akan dibuat laboratorium
entrepreneurship UNP. bisa diceritakan Bapak?
: jadi itu dari sisi legalitas, negara sudah menyerahkan kepemilikan
itu ke UNP. Bapak Rektor lihat dari sisi tempat, daerah pondok,
daerah kawasan muara kan merupakan daerah kawasan bisnis,
sehingga Bapak Rektor ingin menjadikan daerah atau asset UNP di
sana menjadi pusat pengembangan kewirausahaan. jadi akan dibuat
labor entrepreneurship dan mahasiswa akan mepromosikan produk
hasil karyanya di sana. karena memang kawasan pondok merupakan
kawasan niaga dan dekat dengan kawasan wisata. ini baru semacam
program awal dari pengelolaan asset yang ada di sana.
: apakah sama dengan incubator bisnis unp pak?
: iya, sama itu.
: apakah sama dengan yang ada di FE ini Pak?
: FE kita juga punya incubator bisnis,
: bagaimana pandangan Bapak terhadap univeristas sebagai
organisasi entrepreneurship seperti apa Pak?
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: yang pasti itu makna entreprenurship university itu kan yang
pertama adalah dari kebijakan, Bapak Rektor betul-betul memang
orang yang tidak hanya mencari peluang namun juga menciptakan
peluang yang bagus, bermafaat dan bernilai demi kemajuan UNP,
selanjutnya dalam konteks kebijakan pengelolaan sudha
mengandung spirit kewirausahaan yang kami istilahkan dengan
corporate entreprenurship atau intrapreneurship (kewirausahaan
dalam konteks organisasi) itu menurut Bapak sudha snagat
terbangun. pimpinan asal melihat peluang yang bagus, maka akan
diambil. sehingga kebijakan terkait dengan kewirausahaan
mahasiswa semakin lama semakin menjadi pusat perhatian pimpinan
UNP. berbicara kebijakan tentu kita berbicara tentang programprogram yang terkait dengan kewirausahaan, kemudian juga
pengalokasian anggaran, Bapak Rektor selalu menaikkan anggaran
dari tahun ke tahun untuk kewirausahaan mahasiswa UNP.
kemudian dalam konteks entrepreneurship university itu, UNP saat
ini juga sedang mengembangkan kegiatan atau aktivitas yang
mampu menjadi mendatangkan penghasilan(pusat pendapatan
untuk UNP sendiri) karena tuntutan BLU kan itu. UNP harus mencari
sumber pendanaan sendiri diluar SPP mahasiswa, termasuk salah
satunya melalui kewirausahaan. artinya jika kewirausahaan berhasil
melalui produk inovasi yang dihasilkan, tentu akan menjadi sumber
asset bagi UNP, begitu juga dengan dibuatnya labor
entrepreneurship di belakang olo tersebut. ditambah lagi dengan misi
UNP saat ini yang menuju PTN-BH di 2024. namun beberapa syarat
masih belum terpenuhi dan di situ dukungan kewirausahaan sangat
penting, kalau tidak, maka UNP tidak akan mampu mencapai standar
menuju PTN-BH.
: Kalau dalam perspektif budaya organisasi dalam rangka menunjang
program kewirausahaan mahasiswa UNP bagaimana kira-kira
menurut Bapak?
: kalau dalam konteks budaya, ini memang karena dari pimpinan,
dalam sebuah organisasi memang betul kalau tidak semuanya dari
pimpinan, namun kalau pimpinannya sudah seperti sekarang, saya
yakin ini sudah menjadi budaya yang baik. misalnya KWU menjadi
MK Wajib universitas, lalu program usaha sekarang ini ada 70
kelompok yang lolos dan dibiayaoi dengan PMW di mana 6-10 jutaan
mereka dapat dalam 1 kelompok. kurang lebih sudha melibatkan
mahasiswa sebanyak 300-an orang.
: dananya dari UNP sendiri ya pak ya?
: Iya, dan meningkat dari tahun yang lalu. dan in juga sudha
menunjukkan indikator kepedulian pimpinan. dan tahun depan juga
akan ditingkatkan lagi menjadi 80 kelompok.
: kalau dalam hal karakter, sikap dan perilaku civitas akademika
dalam menjalankan kebijakan kewirausahaan ini bagaimana Pak?
: ya, tentu kita lihat dari kegiatan yang sifatnya kompetisi baik tingkat
nasional, itu sudha banyak bermunculan yang lolos, begitujuga yang
PMW terjaid peningkatan. nah peningkatan ini tentu juga atas fasilitas
dari dosen pembimbingnya kan? jika dosen tidak mensupport, maka
tentu tidak akan jadi proposal bisnis plan mereka. dan dosen sangat
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support ya dengan program kewirausahaan ini, dan kita di MK KWU,
juga menjadi ajang untuk membina dosen pengampu MK KWU. di
situ kita datangkan narasumber, instruktur untuk peningkatan
kemmapuan dosen dalam mengajar,
: biasanya rutin pak ya pelaksanaan pembinaan peningkatan
kompetensi dosen dalam mengajarkan MK KWU ini?
: iya, minimal dalam 1 semester ada 1 kali workshop dan 1 kali
shortcourse. dan itu rutin. belum lagi ada kuliah umum. Bapak Rektor
bahkan membuat kebijakan dalam satu semester ada 2-3 kali kuliah
umum dengan narasumbernya adalah entrepreneur. Bapak Rektor
tidak hanya mencari peluang anmun juga menciptakan peluang.
makanya kemarin Bapak bilang kalau jadwal proker di UPT itu
tentative, Karena tipe Rektor kita seperti itu. dan itu sudah biasa di
UNP. misalnya ada tokoh-tokoh pengusaha nasional yang
berkunjung ke Padang, maka Bapak Rektor akan ambil peluang itu.
Cuma kalau kita bicara dampak kewirausahaan bagi perguruan
tinggi, tentu kita tidak bisa langsung menilai kan, kan ini proses
pembentukan karakter wirausaha. misalnya setelah mereka tamat,
akan ada peluang apa mereka akan menjadi entrepreneur atau
sudha cari kerja kemana-mana tapi tidak dapat, maka di sana mereka
pasti ingat itu dengan kewirausahaan di UNP yang pernah dia lalui
dulu. dan kita juga harus paham bahwa profil lulusan kita tidak hanya
menjadi entrepreneur saja, kecuali seperti Binus, UI, ITB, Ciputra dll.
misalnya untuk prodi pendidikan ekonomi yang profilnya adalah
menjadi guru ekonomi, maka tidak bisa juga diukur dengan setelah
tamat berapa persen yang menjadi entrepreneur. karena sudha tidak
sesuai dengan profil lulusannya. tapi kita juga menanamkan apapun
prodi mereka, mereka tetap memiliki nilai entrepreneur, makanya
kalau menjadi guru, guru yang inovatif dan kreatif, jadi manajer
jadilah manajer yang kreatif. dan dengan bekal kebijakan serta
program KWU yang dibuat UNP ini maka akan membentuk karakter
dan mental kewirausahaan bagi mahasiwa UNP. PMW ini untuk
memacu mahasiswa melaksanakan ide-ide tertulis mereka. banyak
juga yang salah kaprah, kok mahasiswa disuruh jualan kuliner, apa
mereka akan menjadi penjual kuliner? itu kan salah, ini tujuannya
adalah membantu mereka mempraktikkan ide-ide mereka.
: artinya program KWU yang ada di UNP ini dibuat berdasarkan apa
Pak?
: pertama berdasarkan peluang, kedua melihat kepada ekonomi kota
padang dan ekonomi nasional saat ini. jadi kita tidak mencari peluang
saja, tapi menciptakan peluang.
: UNP dalam melaksanakan program KWU ini, apakah punya rujukan
tersendiri Pak?
: kalau misalnya program KBMI, ada standar dari nasional, seperti
PMW juga. kalau yang lain kita cari benchmark, kita di UPT PKK, kita
lihat dan kunjungi perguruan tinggi mana yang bagus pengembangan
kewirausahaannya. misalnya kita dulu pernah datang ke IPB, lalu kita
lihat di sana bagaimana incubator bisnisnya, bagaimana
pembelajaran kewirausahaanya, atau mencari narasumber yang
memang jelas bagus kewirausahaanya yaitu ITB dari School Bisnis
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Manajemen dengan prodi Sarjana Kewirausahaan yaitu Dr. Leo
Aldiano untuk memberikan workshop pembelajaran kewirausahaan.
kita terus mencari benchmark yaitu mana perguruan tinggi yang
bagus dan sukses dalam mengembangkan kewirausahaan
mahasiswa.
: untuk pihak eksternal yang sudah kerjasama dengan UNP dalam
kewirausahaan seperti apa pak?
: saya pikir semua instansi yang kerjsama dengan UNP sudah
mengarah ke tujuan kewirausahaan. namun secara spesifik produk
yang dihasilkan mahasiswa untuk diambil oleh pihak perusahaan dan
membentuk kerjasama, kita mengarah ke sana sekarang. sehingga
kerjasamanya bisa juga dengan industri. tapi sejauh ini kerjasama
spesifik dalam promosi produk belum, baru mau mengarah ke sana.
sejauh ini kerjasama kita lebih kepada pembinaan dari asosiasiasosiasi seperti bukalapak, shopee dan BUMN jelas itu, semua
BUMN sudah kerjasama tu dengan UNP. macam-macam supportnya
yaitu dana kegiatan, beasiswa, narasumber. misalnya program MEA
2017, disupport oleh bank yang ada di Sumbar.
: tahun kemarin mahasiswa kita ada yang menang MEA pak?
: ada, nah mereka itu diberikan reward berupa insentif dan mereka
juga mndapat pembinaan dari bank-bank yang mensuppot MEA itu.
baik pembinaan manajemen sampai kepada modal kerja.
: bentuk reward yang Bapak berikan atas prestasi bawahan?
: mulai dari pembimbing proposal, tim reviewer dna tim pewawancara,
dosen pendamping, tim monev, semuanya dibuatkan SK dan
dimasukan dalam system remunerasi di UNP. dan diberikan
insentifnya seperti itu.
: kalau reward kepada mahasiswanya seperti apa Pak?
: yang jelas itu supporting dana, kemudian kalau masih bagus, maka
mereka yang startup itu akan diperbolehkan ikut yang eksiting. tiap
tahun boleh. kalau mereka sudah lewat semester, mereka tetap bisa
ikut, namun tidak sebagai anggota, namun sebagai menthor lagi.
kalau mereka bagus membina adek-adeknya terus, maka tiap tahun
akan dijadikan menthor di PMW.
: kalau bentuk motivasi kerja di UNP bagaimana Bapak dalam
mengembangkan kewiraushaaan di UNP?
: kalau terkait kewirausahaan, untuk memotivasi mereka memang
pertamanya yaitu di bagian sosialisasinya, dari awal-awal tahun itu
kita sudah mensosialisasikan baik ke dosen MKU maupun ke
mahasiswa. kemudian kita juga adakan workshop usulan bisnis plan.
lalu kita coba juga untuk Dosen di fakultas dan Wakil Dekan III, di
tingkat fakultas pun mereka juga melakukan workshop penulisan
bisnis plan.
: jadi sudha smapai ke fakultas dan prodi ya pak?
: iya, bahkan di bagian kemahasiswaan, saya denger aktivitas
keterlibatan mahasiswa (mereka) yang mengikuti workshop ini
menjadi prasyarat malah untuk pengurusan beasiswa. jadi kalau mau
dapat beasiswa, mereka harus menunjukkan bahwa mereka sudha
pernah mengikuti workshop atau sudah pernah lolos proposal bisnis
plan baik KBMI, PKM dan PMW yang sifatnya kompetitif. dan
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kegiatan mereka ini juga nanti diterbitkan sertifikat yang nantinya
akan digunakan sebagai SKPI yaitu Surat Keterangan Pendamping
Ijazah. jadi syarat mereka wisuda itu, mereka harus punya SKPI.
kalau mahasiswa UNP tidak ikut sama sekali dalam kegiatan
kompetitif ini, maka mereka juga akan kurang syarat dalam
pengurusan wisuda nanti. jadi minimal 1 orang selama di adi UNP
mengikuti1 paling tidak PMW, atau KBMI, atau PKM. dan insentif dari
rektor juga ada untuk yang kut kompetisi nasional, biasanya ada
pengurangan pada UKT nya, ada persentase tertentu yang dikurangi.
: dan itu sudah dilaksanakan ya pak ya?
: sudah, dan memang yang juara 1 nasional itu dibebaskan dari uang
SPP. bahkan sampai dia tamat. sehingga terlihat betul apresiasi dari
rektor.
: untuk jobdesk para staf di UPT PKK bagaimana Pak?
: kami di UPT PKK kana da tiga bidnag itu, yaitu pengembangan karir,
bidang pelatihan dan bidnag kewiraushaaan, dan jobdesk nya
masing-masingnya jelas itu. karena kami punya 2 staf yaitu Wulan
khusus bagian keuangan dan Minda khusus bagian administrasi dan
umum. dengan 2 orang ini terhandle lah, bahkan kami juga llibatkan
HIPMI, KOPMA dan UKPKK dalam semua kegiatan. kalau nggak,
nggak terhandle oleh UPT PKK. mereka itu bagi kami adalah mitra
strategis kami. bahkan di 2017, kami berbagi dalam EXPO, mereka
handle dengan anggaran mereka dan kami juga handle dengan
anggaran kami untuk satu kegiatan tersebut. dan mereka juga
prepare dengan kegiatan PMW serta KBMI itu. sehingga mereka
sering mengikuti pelatihan untuk unit mereka sendiri. makanya
banyak juga UPKK yang lulus PMW.
: Bapak kan sebagai Pembina HIPMI Pak, lebih kemana HIPMI PT itu
Pak?
: HIPMI itu lebih banyak membangun link dengan para pengusahapengusaha, setelah tamat akan banyak sekali benefit bagi mereka
itu.
: apakah hanya sebatas orang HIPMI juga atau untuk seluruh
mahasiswa unp Pak?
: untuk semuanya, namun karena dia juga adala organisasi tentu juga
dalam pengembangan organisasi mereka.
: Skala perioritas dalam mengembangkan kebijakan workshop, expo?
: lebih kepada Karena keinginan UNP untuk menimbulkan karakter
wirausaha bagi mahasiswa UNP. jadi apapun kegiatannya dalam
konteks pergurua tinggi, maka karakter wirausaha unggul inovatif itu
yang kita kejar dan kita arahkan. PMW misalnya kita berharap produk
yang mereka hasilkan itu berbasis keahlian atau sesuai prodi mereka
sekarang. karena value nya lebih tinggi.
: tapi saya lihat di panduan PMW itu katanya sebaiknya atar lintas
bidang ilmu Pak.
: iya, karena salah satu indikator dalam berwirausaha itu adalah
kemampuan bekerjasama dalam tim. maka sebaiknya mereka
berasal dari berbagai program studi. apalagi sekarang dengan MK
KWU itu yang didalamnya ada 4 fakultas, tentu bisa mencapai ke
arah sana.
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: Jadi MKU KWU wajib ya Pak ya?
: wajib, dan tiap fakultas sudah punya MK spesifik yang arahnya
sesuai prodi maisng-masing.
: program yang Bapak sebutkan tadi apakah berkelanjutan dalam
waktu yang lama Pak? (PMW, KBMI)
: Oh, tentu akan dilakukan secara berkelanjutan. Kita lihat renstra
UNP 5 tahun kedepan, kewirausahaan adalah program unggulan dari
UNP. maka tidak akan pernah dihilangkan. karena terlihat dari visi
misi unp dan pimpinan UNP kedepan pasti akan dibuat lebih
konsisten dan lebih banyak lagi. apalagi kalau nanti sudah dibangun
maka akan lebih bagus lagi.
: bentuk evaluasi program biasanya seperti apa Pak? apakah
sebelum program, saat program berjalan atau setelah program?
: kita pertama memang sebelum program, kita akan lakukan evaluasi
dari program yang lalu. jadi dari program yang lalu apa yang harus
kita benahi untuk program tahun sekarang, dari itu kita kembangkan
lagi sebagai acuan untuk tahun sekarang. dalam proses, kita tahun
ini lebih meningkatkan monithoring evaluasinya lebih ketat lagi
kepada mahasiswa, kalau dulu dalam 1 bulan hanya 1 laporan,
sekarang tiap minggi mereka wajib mengumpulkan laporan. kita juga
buat tim monitoring dan dosen pendamping harus aktif. dan diakhir
proses kita lakukan evaluasi secara total atau menyeluruh.
: dalam evaluasi itu apakah juga melibatkan pimpinan seperti rektor
dan WR III Pak?
: oh, iya, pokokny semua aktivitas yang terkait dengan dana, setiap
triwulan itu dilaporkan, bagaimana laporan perkembangan
kewirausahaan mahasiswa itu dilaporkan.
: dalam pandangan Bapak bagaimana Rektor, WR III dan Kepala
UPT PKK sebagai pimpinan dalam melakukan evaluasi?
: mereka itu semuanya tipe pendengar yang baik, beliau sangat
mendengarkan dan aktif, aktifnya adalah memberikan arahan untuk
kemajuan program. workshop itu selalu Rektor atau WR III yang
buka. gunanya adalah beliau bisa melihat langsung acara kita itu.
: sejauh ini apakah ada hambatan pak dalam mengembangkan
kewirausahaan di UPT?
: Hambatan nggak juga, tapi lebih kepada tantangan, mahasiwa, yaitu
jadwal kuliah, jadwal libur, jadwal ujian. jadi kita juga harus menyikapi
bahwasanya dalam 1 tahun ada jadwal yang perhatian mahasiswa
focus ke sana, misalnya focus ujian. masa libur juga begitu. jadi kita
buat schedule bagaimana mereka itu kuliah tetap jalan dan program
KWU tetap jalan. cara konkritnya adalah kita mengurangi resiko
jadwal bentrok dengan PL karena kampus kan punya kurikulum.
: kalau untuk program kewirausahaan yang memang UPT PKK
sendiri yang membuat programnya, bisa disebutkan apa-apa saja
Pak?
: PMW, KBMI (ini kita hanya memprepare mahasiswa mengikuti
program nasional ini), yang kita adakan adalah kuliah umum,
workshop, pelatihan kewiraushaaan, yang khusus ada pendanaan itu
program nya adalah PMW. Lalu ada job-fair dan expo (16-17 Oktober
2019) kewirausahaan.
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: oh ya Pak, saya teringat pak dengan PMW. apa dari saya baca atau
saya dengar bahwa sebelum mereka diberikan bantuan modal,
mereka diminta dulu melakukan magang dulu sebenar untuk mereka
bisa melihat langsung usaha sejenis.
: PMW 2017 memang menerapkan itu, namun setelah kita evaluasi
ternyata tidak efektif. karena memang bentrok jadwal mahasiswa
denga magang ini. makanya sekarang kita ubah, kita ubah namanya
sekarang dengan Menthoring di 2018 dan 2019. jadi mereka cari
bisnis yang relevan dengan bisnis mereka dan mereka belajardari
ownernya langsung. mereka jadikan ownernya itu sebagai menthor
langsung.
: bukan berbulan-bulan ya Pka?
: tidak, sesuai kebutuhan mereka saja. dan tahun ini kita tingkatkan
kualitasnya, tahun ini kita buat proses itu menjadi lebih formal, di
mana menthor itu dibagi 2, yaitu menthor dari mereka sendiri dan
menthor dari kita UPT PKK dengan menyiapkan buku konsultasi
mereka dengan menthor dan wajib dilihatkan pas mereka
melaporkan laporan.
: menthornya di sini siapa maksudnya Pak? apakah dosen?
: Oh Tidak, praktisi. Atau dosen yang praktisis. misalnya bisnis
kuliner, maka mereka harus cari praktisi yang memang punya usaha
kuliner.
: SGK apakah ada di UNP Pak?
: tidak seluruh program pusat kita adopsi.
: Kalau UPT sendiri punya panduan tersendiri juga nggak Pak?
: ada, kita buat panduan khusus PMW UNP.
: dari prosedur PMW nya sendiri, apakah beda dengan pusat?
: Pusat kan tidak mengatur secara khusus lagi PMW itu. Sudah
tergantung kepada kampus masing-masing. di sini kami melakukan
modifikasi sesuai UNP.
: kalau untuk SGK ini bagaimana Pak?
: ini ada ini di UNP, misalnya orang belmawa itu mengadakan
pelatihan kewirausahaan di sebuah perguruan tinggi, contoh di
UNAND, maka kita datang ke sana (mahasiswa UNP) dalam rangka
sosialiasasi KBMI dan PKM. dan narasumber nasional di UNAND/
PNP itu kita undang secara khusus ke UNP untuk memberikan
sosialiasi khusus untuk mahasiswa UNP. kalau di UNP masalah dana
adalah masalah nomor ke sekian lah bagi pimpinan.
: Oke Bapak. Terimakasih banyak informasinya ya Pak..
: sama-sama. sukses terus ya.
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: Dr. Marwan, M.Si.
: Koordinator Kewirausahaan UPT PKK UNP dan Wakil
Dekan I FE UNP
: Kamis, 9 Januari 2020, Pkl. 13.30-14.11 WIB
: Ruang Wakil Dekan I Gedung Fakultas Ekonomi Lantai II
: Ww.1.4/Koor.K.UPTPKK .UNP/09.01.20
: Membahas PTN-BH sebagai Arah Pencapaian UNP

: Pak, mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini
sudah kebijakan UNP ya Pak?
: Iya, sudah kebijakan UNP
: Bagaimana dengan akreditasi UNP saat ini Pak?
: UNP saat ini sedang berjibaku untuk mendapatkan sertifikat
akreditasi internasional. Saat ini sudah ada pembicaraan di
kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bahwa
akreditasi itu sifatnya opsional, namun kita dari pihak universitas
tentu maunya ancangan kebijakan ini juga disosialisasikan kepada
user (pengguna lulusan kita).
: di FE sendiri bagaimana akreditasi prodinya Pak?
: di Fe kita ada 11 prodi, di mana 9 prodi akreditasinya adalah A
dan 2 prodi B.
: Untuk program studi yang diakreditasi internasional apakah
sudah ada juga Pak?
: Ada, satu prodi yaitu manajemen oleh AUN-QA (bersertifikasi
internasional). Sementara di UNP yang sudah AUN-Q sudah
empat program studi. Dan pada tahun ini ada 4 prodi lagi yang
akan diakreditasi oleh ASIIN (Akreditasi Internasional) untuk
sains, yaitu FMIPA dan FT.
: Berarti UNP ini semua program studi akan diarahkan untuk
memperoleh akreditasi internasional ya Pak?
: UNP kan visinya adalah akan menjadi universitas unggul di Asia
Tenggara, itu visi tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2024, visi
UNP adalah menjadi universitas unggul dan bermartabat di ASIA.
Makanya kelas internasional kita buka dan mahasiswa asing luar
kita dorong untuk gabung di sini. Dan inilah salah satu ciri
internasional university dan yang kedua dari sisi akreditasi dan
sertifikasi. Bapak Rektor kita orangnya sangat visioner, dan
sekarang kita mau pindah ke PTN-BH.
: Oh, Sudah ya Pak UNP menjadi PTN-BH?
: Menuju ke sana, kemarin kan persyaratan untuk menuju ke PTNBH itu cukup berat. Namun oleh menteri Ristekdikti sekarang
dikasih peluang untuk semua perguruan tinggi mengajukan untuk
menjadi PTN-BH. Karena kebijakan kan pasti berubah. Karena
Bapak Menteri menilai bahwa kebebasan universitas (otonomi
universitas itu penting). Dalam konteks kenegaraan kita bisa
melihat bahwa negara saat ini mendorong setiap perguruan tinggi
mandiri. Jadi kalau UNP sanggup, dengan adanya sumber
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pemasukan sendiri (dana abadi)/aset yang bisa digunakan, itu kan
enak. PTN-BH itu yang baru menggunakan adalah perguruan
tinggi besar, baru 10. Dan UNP sudah bisa untuk mandiri, buktinya
pemasukan uang oleh UNP itu besar, namun tidak bisa digunakan
sesuai keinginan karena harus sesuai dengan PAGUDANA dari
Kemenristekdikti. Namun kalau kita sudah PTN-BH, maka kita
bisa gunakan sesuai kebutuhan kita.
: kalau melihat cara Bapak Rektor, apakah kira-kira UNP sudah
bisa untuk menjadi PTN-BH Pak?
: Sudah, lihat saja, UNP sudah punya banyak dana abadi.
: dan apakah ada hubungannya dengan peningkatan jumlah
supporting dana untuk pengembangan kewirausahaan
mahasiswa dengan menjadi PTN-BH nya UNP ini Pak?
: Oh, jelas tentu. Benar sekali.
: berarti UNP sekarang sudah memasukkan bahan untuk menuju
PTN-BH Pak?
: Sudah, karena target UNP tahun 2021 sudah PTN-BH.
: Syaratnya apa saja Pak untuk menuju PTN-BH?
: kebijakan secara resminya belum keluar, Pak Rektor UNP
termasuk tim inti, kalau diskusi Pak Menristekdikti, pak Rektor
salah satu Rektor yang diikutkan dalam diskusi dengan
Menristekdikti dari delapan rektor terpilih se-Indonesia (tim
thinking pak Menteri Ristekdikti). Jadi isu-isu kedepan itu Bapak
Rektor itu sangat cepat tahu. Namun kemarin Bapak Rektor kita
sudah snagat setuju saat diadakan rapat senat UNP untuk pindah
dari BLU ke PTN-BH yang ditandai dari dibentuknya tim khusus
untuk PTN-BH yang saat ini tim itu sedang pergi benchmark ke
perguruan tinggi yang sudah PTN-BH atau yang sednag menuju
ke PTN-BH yaitu ke Solo, ke UNPAD, UI dan ITS.
: Apakah nanti uang kuliah mahasiswa akan lebih murah ya Pak?
: Nah, itu yang sebenarnya ditakutkan masyarakat. Mereka
berpikiran kalau nanti UNP menjadi PTN-BH, maka akan mahal
uang kuliah mahasiswa karena ditakutkan keuangan kampus
diambil dari uang semesteran mahasiswa. Padahal sebenarnya
bukan begitu, justru di situlah alasan makanya kita sekarang ini
bergerak ke arah pembuatan perusahaan milik UNP sendiri
(Pabrik), rumah sakit, hotel dan aset-aset lainnya dengan cara
meminta investasi dari negara dengan memberikan pinjaman
dana lalu nanti perguruan tinggi mendapatkan persenan di sana.
Karena hilirisasi hasil riset itu adalah mencari investor lalu
dikomersilkan.
: jadi itu arahan UNP kedepannya ya Pak?
: Iya, betul. Apalagi 2020 ini adalah masa suksesi kepemimpinan
di UNP
: apakah Rektor akan diganti untuk tahun 2020 kedepan Pak?
: kayaknya tidak, karena pak Ganefri masih diharapkan oleh
sebagian besar masyarakat UNP. Padahal dari tahun kemarin,
Prof. Ganefri itu sudah diajak untuk ditarik ke pusat menjadi
menteri atau direktorat jenderal di kemenristekdikti. Tapi kami di
UNP tidak mau melepaskan beliau. Karena dia tipe pimpinan yang
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visioner. Dan belum nampak juga penggantinya yang seperti itu
dan UNP butuh pimpinan yang seperti Prof. Ganefri ini.
: Terimakasih banyak ya Pak atas waktunya sudah mengizinkan
saya diskusi dengan Bapak.
: Iya, sama-sama. Hati-hati ya.
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: Pak, berdasarkan hasil diskusi dengan promotor, mengenai tema
disertasi saya, pentingnya memasukkan informasi mengenai jumlah
persentase lulusan UNP yang sudah menjadi pengusaha. Kalau
untuk data itu, kira-kira bagaimana ya Pak?
: untuk tahun berapa itu Mona? Itu dari hasil tracer study bisa Bapak
cek kan itu. Mengingat tracer study ini bisa dilakukan setelah alumni
dua tahun selesai dari sini. Kalau yang diminta tracer study tahun
2019, berarti data yang bisa dijadikan sebagai data persentase
alumni yang jadi pengusaha adalah tamatan tahun 2017. Karena
kemenristekdikti itu membuat kebijakan bahwa tracer study
dilakukan dengan jangka TS-2.
: Kenapa TS-2 Pak?
: Karena diasumsikan bahwa lulusan kita sudah fix pekerjaannya.
Dan terkait dengan jumlah lulusan yang berwirausaha, itu juga
merupakan QPI (Qey Performance Index) nya Rektor juga itu.
: Jadi untuk data TS, apakah bisa Mona ambil dari data Laporan
Kinerja UNP Tahun 2018 tentang jumlah mahasiswa yang
berwirausaha Pak?
: Oh, tidak, karena kan yang Mona minta adalah persentase lulusan,
bukan mahasiswa yang berwirausaha. Memang untuk tracer study
ini, kami dari UPT PKK UNP yang mengurus bagian ini.
: kalau terkait dengan profil lulusan bagaimana Pak?
: Kalau Mona mau lihat profil lulusan, bisa Mona lihat di SKPI (Surat
Keterangan Pendamping Ijazah) semua prodi yang ada di UNP.
Minat ke Pak Am Biro Akademik dan Kemahasiswaa. UNP. Nanti
ambil aja sampel satu-satu prodi untuk menggambarkan lulusan
UNP.
: Oh, gitu ya Pak? Oke Bapak. Nanti Mona coba konfirmasi dengan
Bapak Am (Bapak Yushamdi) Pak. Apakah sama dengan jabaran
KKNI ya Pak ya?
: kurang lebih sama, dari SKPI ini, user bisa melihat gambaran
kompetensi lulusan yang akan diterimanya. Termasuk data
tambahan aktifitas-aktivitas akademis di luar kampus yang
diikutinya. Misalnya jadi pengurus organisasi tertentu, menjadi juara
apa, sehingga softskills nya nampak di sana.
: Jadi setiap lulusan kita sudha punya SKPI dengan gambaran profil
lulusannya ya Pak ya?
: Oh, iya.. jelas terlihat di SKPI.
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: oh, makanya pas Mona lihat di webstite beberapa fakultas ada
profil lulusan yang akan menghasilkan lulusan menjadi
entrepreneur.
: tidak untuk beberapa prodi saja itu menjadi entrepreneur tersebut,
tapi untuk semua prodi yang ada di UNP karena mata kuliah
kewirausahaan kan berlakunya untuk universitas. Artinya setiap
program studi memiliki profil lulusan menjadi entrepreneur di bidang
mereka masing-masing.
: di FE sendiri bagaimana jumlah lulusan yang menjadi entrepreneur
Pak? Mengingat visi Fakultas Ekonomi ini salah satunya menjadi
entrepreneur Pak..
: di FE kemarin saat AUN-QA datang visitasi, memang kami
datangkan lulusan FE yang menjadi entrepreneur. Oleh orang AUNQ di cek langsung ke UPT PKK UNP data mahasiwsa tersebut,
apakah benar entrepreneur atau bukan, dan alhamdulilah semua
data cocok dan sesuai apalagi data PMW yang sampai seetlah jadi
lulusan tetap menjalankan usahanya.
: Untuk PMW sendiri bagaimana Pak? Data mahasiswanya?
: Data untuk tahun 2018, ada 60 kelompok yang didanai, sedangkan
tahun 2019 ada 70 kelompok, dan saat ini UPT PKK mentargetkan
untuk tahun 2020 akan dinaikkan lagi menjadi 80 kelompok.
: apakah punya standar tersendiri Pak perguruan tinggi yang saat
ini menuju entrepreneurial seperti UNP dalam hal jumlah lulusan
yang menjadi entrepreneur Pak?
: Sebenarnya tidak juga, namun karena system QPI yang turun dari
atas (dari menteri), ya itu tergantung menteri, menteri menargetkan
berapa persen begitu untuk lulusan yang menjadi entrepreneur
secara nasional. Dari menteri, turun ke Rektor dan dari Rektor turun
ke Fakultas.
: Kalau sejauh ini, apakah ada target yang sudah kita terima untuk
jumlah lulusan UNP yang harus menjadi entrepreneur?
: Ada, ada datanya. Nanti Bapak share lewat WA.
: SKPI berlaku di UNP dari kapan Pak?
: sudah dua tahun terakhir ini.
: dan semua prodi ya Pak ya pemberlakuan SKPI ini?
: iya, semua prodi.
: SKPI itu bagaimana sistemnya Pak? Apakah mereka
mengumpulkan semua berkas ke bagian kemahasiswaan atau
bagaimana Pak?
: Tidak, mereka ngisi sendiri secara online atau upload sendiri, nanti
diverifikasi oleh program studi. Sekarang user (perusahaan) sangat
senang sekarang ini dengan adanya SKPI, karena sudah ada profil
lulusan dan adanya data tambahan yang menggambarkan profil
lulusan.
: ada contoh SKPI itu pak?
: Tunggu ya, Bapak coba carikan dari lulusna yang belum
mengambil iazahnya. Ini dia satu contoh SKPI yang ada di prodi
pendidikan ekonomi. Di sini ada lengkap, softskills lulusan,
akreditasi prodi, profil lulusan dan identitas lulusan. Jadi masalah
entrepreneur itu, semenjak kita menetapkan mata kuliah
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kewirausahaan sebagai mata kkkuliah wajib universitas, maka
menjadi entrepreneur sudah menjadi profil lulusan UNP secara
menyeluruh. Karena pembuatan mata kuliah itu kan lahir dari
learning outcome nya. Mengapa mata kuliah kewirausahaan
menjadi mata kuliah wajib? Karena memang profile lulusan kuta
salah satunya adalah bisa menjadi entrepreneur.
: Baik Bapak, terimakasih banyak ya Pak atas waktunya.
: Oke, sama-sama.
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: Arif Maulana
: Koordinator Bidang Pengembangan Karir UPT PKK UNP
: Rabu, 30 Oktober 2019, Pkl. 11.00-11.50 WIB
: Parkiran Auditorium Lokasi Pembukaan EXPO UNP 2019
: Ww.1.5/Koor.PK.UPTPKK .UNP/30.10.19
: Konsep Program EXPO UNP Tahun 2019

:Menurut Bapak Arif, apakah sama antara pengusaha dengan
entrepreneur?
: Wah, beda banged ya. Kalau entrepreneur itu adalah sosok yang
mampu bertahan kalau ada masalah baru yang datang dan cara
berpikirnya inovatif.
: apakah Bapak punya usaha sendiri?
: Ada, saya punya warnet dan studio desain.
: Background pendidikan apa yah?
: S1 saya Finance dan S2 saya adalah perdagangan internasional.
: berarti ada bakat desain juga ya?
: Ada lah sedikit. Hehehe
: mengingat Bapak adalah salah satu kordinator bidang
pengembangan karir di UPT PKK UNP, apakah produk-produk
mahasiswa yang lulus PMW ini bisa dipasarkan ke internasional
sesuai dengan background pendidikan Bapak serta pengalaman
Bapak sendiri?
: iya, arahan kita ke sana memang, tapi sebelum itu kita harus benerin
dulu deh kualitas dari produk kita.
: dan apakah perlu dipatenkan dulu Pak?
: Tidak perlu Bu, misalnya produk kerajinan.
: Kalau untuk di kampus kita, apakah sudah dipatenkan produkproduk PMW mahasiswa kita ini Pak?
: yang dipatenkan itu adalah merk nya. Sebenarnya yang dipatenkan
itu adalah merk nya.
: Bapak Arif juga mengajar MK Kewirausahaan ya Pak ya?
: Iya, dan bagusnya serta utamanya yang mengajar MK
Kewirausahaan itu adalah yang juga pelaku usaha. Bukan bermakna
mengesampingkan teman-teman yang kependidikan yah, lebih baik
lagi setelah belajar by book, diaplikasikan oleh Dosen yang memang
sudah melakukan kegiatan kewirausahaan. Artinya pengajar MK
Kewirausahaan sebaiknya juga praktisi.
: Berarti di Padang, masih jalan ya usahanya?
: Di Padang saya buat kos-kosan di Parkit 9.
: (Sembari peneliti mewawancarai Bapak Arif, Peneliti juga melihat
bahwa Bapak Arif menyampaikan kepada Ami selaku DPH UKPKK
bahwa setelah proker Job-fair dan EXPO sudah diadakan selama 3
tahun lamanya berturut-turut, namun catatan-catatan perbaikannya
tidak dijadikan template. Lalu Ami menjawab bahwa untuk jadwal
sudah ada template dan juri sudah ada templatenya juga.
: Pak, bagaimana dengan konsep job-far tahun ini?
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: ini adalah agenda rutin kami di UPT PKK setiap tahunnya.
: kapan biasanya diadakan Pka?
: pas Dies Natalis dan memang acara sendiri. Kalau memang sudah
agenda pelaksanaannya, maka dilaksanakan.
: Bagaimana trik Bapak dalam melaksanakan proker job-fair ini
mengingat yang diundang adalah perusahaan-perusahaan yang
akan menjadi mitra kita di UPT PKK UNP?
: berhubung saya sudah sering beraktifitas sebagai praktisi di luar
kampus, dan punya komunitas usahawan juga, jadi mencari link
keluar itu juga cukup mudah.
: Apakah Bapak ada rujukan dalam mengembangkan proker ini?
: kalau saya pribadi mah lebih kepada kampus-kampus yang ada di
Jaw asana.
: Oh, gitu ya Pak ya..Oke Bapak. Terimakasih banyak ya Pak ya..
: sama-sama Bu Mona..

TRANSKRIP WAWANCARA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nama
Jabatan
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Wawancara

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti

: Minda Puspita, S.Pd.
: Staf Administrasi dan Umum UPT PKK UNP dan dulunya
sekretaris dekan
: Rabu, 10 Juli 2019, Pkl. 13.30-14.00 WIB
: Kantor UPT PKK UNP Gedung Rektorat Bagonjong
Lantai II
: Ww.1.6/S.TU.UPTPKK .UNP/10.07.19
: Mengetahui Sosok Ibu Yun dari Staf Administrasinya dan
EXPO UNP

: Bagaimana bentuk apresiasi yang dilakukan Ibu ke Kak Minda?
: Ibuk tu sangat dekat dengan kami, Biasanya Ibu tu memakai katakata dalam mengapresiasi kami kak, mislanya “Terimakasih banyak
ya”, “Alhamdulillah acara kita berjalan lancar ya”, :Bagus Nda”, bagi
Minda itu sudah lebih dari apapun kak, bahkan nggak bisa dinilai
dari uang. dan Ibu tu sering meluk kami kak, mungkin karena Minda
tipe orang manja kak, udah sama kayak mama sendiri dengan IBuk
tu.
: Kalau bentuk motivasi kerja, bagaimana Ibuk ke kakak?
: satu yang Minda ingat kak, ibuk bilang “kalau ada dua kegiatan
yang akan dikerjakan, maka cepat untuk diselesaikan, jangan suka
membuang waktu dan menunda-nunda” dan harus punya limit”.
istilahnya kami itu diarahkan sama IBuk kak, dan di kroscek apalagi
masalah surat kak. jadi dengan Ibuk tu kerjaan itu selesai sesuai
dengan deadline.
: Sejauh ini ada hambatan yang berarti di UPT PKK kak?
: sejauh ini masih terkendali kak. karena kami punya jobdesk yang
jelas kak.
: dalam hal expo, bagaimana kak Minda?
: kami kirimkan surat ke fakultas untuk ikut EXPO. EXPO tidak harus
jualan kak. karena EXPO itu ada 2 kak, EXPO jualan/ bazar dan
EXPO Pameran. yang jualan, EXPO nya di luar kak, di parkiran
auditorium, dan EXPO Pameran di dalam kak, dalam auditorium.
Sekolah pembangunan juga ikut kak.
: Kalau hasil anak-anak SMK Pembangunan juga ya kak ya di
bazarkan?
: iya kak.
: jadi program UPT adalah KBMI, PMW, PKM, Pelatihan dan
workshop kewirausahaan.
: Iya kak.
: apakah kakak pernah mengikuti workshop kewirausahaan yang
diadakan di UNP?
: iya, Minda sering ikuti. tahun kemarin PMW kan masih di bawah
kemahasiswaan, tapi tetap kami diperbolehkan masuk. misalnya
sosialisasi PMW dan KBMI.
: kalau dalam evaluasi bagaiman Ibuk kak Minda?
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: setelah kegiatan kak, namun biasanya sebelum diadakan kegiatan
tersebut, kami rapat 2-3 kali sebelum dilaksanakan kegiatan
tersebut kak. Ibuk selalu mengingatkan sebulan atau dua bulan
menjelang acara dilaksanakan sampai ke jobdesk nya dibahas
beliau.
: kalau dalam menetapkan orang yang bertanggung jawab terhadap
pekerjaan yang diberikan itu Ibu gimana kak Minda?
: Kami kan rapat dulu kak, dalam duduk bersama itu ibuk bicarakan
kerjaan ini cocoknya dengan si A, begitu juga dengan kerjaan yang
lain. jadi ditentukanlah siapa panitia-panitianya, mislanya EXPO
libatkan secara lebih banyak adek-adek di HIPMI. kalau workshop
kami libatkan adek-adek di UPKK lebih bnayak dibanding HIPMI PT
UNP.
: dalam rapat yang diadakan itu, Ibu yun lebih menjadi pendengar
yang baik atau pembicara yang aktif?
: awalnya Ibuk tu menjadi pendengar yang baik, lalu setelah
mendengar penjelasan kami, ibu tu berikan penjelasan, kalau OKE
maka akan diberikan apresiasi kami kak.
: Bagaimana prosedur pelaksanaan KBMI di UNP kak?
: pertama kak, kami pelajari panduan KBMI dari belmawa, lalu kami
sebarkan ke fakultas-fakultas informasinya untuk mengikuti KBMI
yang diawali dengan workshop, fakultas menginfokan ke mahasiwa
dan mendaftar secara online. nanti di UPT ngeprint kan nama
mahasiswanya aja lagi kak. untuk di Sumbar, diadakan di PNP kak,
jadi mahasiswa kita yang kesana kak.
: orang UPT apakah datang juga ke PNP itu kak?
: Iya kak, yaitu Bapak Arif Maulana kak.
: Apa bedanya PMW dengan KBMI kak?
: Kalau PMW reviewernya adalah reviewer UNP sedangkan KBMI
reviewernya adalah orang belmawa.
: Reviewer itu siapa yang menentukan kak?
: itu ada syarat-syaratnya kak. syaratnya ditentukan oleh UNP
sendiri kak. biasanya yang diutamakan adalah dosen
kewirausahaan yang juga sekaligus praktisi atau pelaku bisnis.
: Oke kak Minda, makasih ya kak
: sama-sama kakak.
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: Rani Sovia, M.Pd.
: Dosen Kewirausahaan FE UNP
: Jumat, 2 Agustus 2019, Pkl. 13.00-13.23 WIB
: Auditorium UNP
: Ww.1.7/DS.KWU.UNP/02.08.19
: Pembelajaran Kewirausahaan di UNP

: Boleh Mona tau nama lengkap serta jenjang pendidikan Ibu Bu?
: Nama saya Rani Sovia, M.Pd. Kelahiran Solok Tanggal 17
September 1987. Pendidikan Terakhir S2 Pendidikan IPS Ekonomi.
Jabatan adalah Dosen Lektor 300 di FE UNP.
: Mona lihat di arsip nama Dosen Pengampu MK KWU, Ibu adalah
salah satu Dosen pengajar MK KWU. di fakultas apa Bu?
: Campur Bu, karena itu MKU, tunggu saya lihat sebentar roster nya.
Saya ngajar di FMIPA, FIS dan FIK dan FIP. ada satu lagi FBS.
: dalam mengajarkan MK KWU, itu bagaimana Bu?
: Mereka mahasiswa datang ke gedung MKU dan mengikuti kuliah
sebanyak 3 sks.
: yang 3 sks itu bagaimana pelaksanaanya Bu?
: itu tergantung silabus perkuliahan kita. kami masih menerapkan
system diskusi, awalnya kami menerapkan video motivasi
kesuksesan entrepreneur, setelah itu kita adakan diskusi sesuai
dengan tema di silabus. beberapa minggu hanya teori, dan
selebihnya kita minta mereka mengobservasi wirausaha sekitar
kampus yang sukses, pokoknya mereka bisa pilih siapa yang mau
dijadikan tempat observasi. lalu mereka sampaikan di kelas dan
nanti ada temannya yang menanya di kelas. nanti mereka
wawancarai juga pengusaha itu. lalu baru masuk ke tema sesuai
silabus.
: jadi mahasiswa memang diminta ke lapangan untuk observasi ya
Bu ya?
: Iya Bu, wajib itu. ada juga kita ngasih tantangan untuk mereka
mewawancarai owner suatu usaha yang sudha terkenal di kota
Padang.
: Sejak kapan ada MK Kewirausahaan di UNP bu?
: Menjadi MKU baru dari 2017, sebelumnya menjadi MK di Fakultas.
namun karena sekarang UNP sedang menuju entrepreneurial
university, maka pencirinya salah satunya yaitu menjadikan MK
KWU sebagai MK wajib universitas.
: terkait dengan entrepreneurial university, informasi dari siapa itu
Bu?
: Memang sekarang UNP menuju kesana, Bapak Rektor sering
menyampaikan itu kalau di rapat-rapat.
: Ibu sudah berapa tahun menjadi pengampu MK KWU di UNP?
: sudah 2 tahun (3 semester)
: dalam 3 semester itu, apakah RPS nya sama atau berbeda?
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: kalau RPS, perubahan secara mencolok tidak ada karena satu
universitas kan sama Bu RPS nya. kemarin memang ada revision
yaitu hanya dari segi layout. kalau sekarang lebih kepada
teknologinya (digitalisasinya) inti materi perkuliahannya.
: terkait Ibu sebagai Dosen MK KWU di UNP, apakah melalui
prosedur tes dulu Ibu?
: tidak,
: jadi prosedurnya bagaimana Bu?
: karena saya sudah mengajar KWU juga di FE, dan ditambah dari
asal saya FE yang kira-kira mmapu mengajar MK ini. ditambah lagi
saya juga sebagai Pembina HIPMI PT dua tahun berturut-turut serta
pembina BEM Fakultas. sehingga saya yang diambil menjadi dosen
pengampu mk kwu unp.
: Apakah Ibu sering mengikuti pelatihan KWU dalam meningktakan
kualitas diri?
: Iya, saya sering mengikuti pelatihan pengembangan
pembelajaran, pembuatan proposal bisnis plan, dan kalau ada
pelatihan yang diadakan oleh UPT PKK, maka saya juga ikuti.
selain itu saya juga sering mengikuti sosialisasi-sosialisasi program
kewirausahaan misalnya PMW, PKM dan KBMI. pokoknya yang
berhubungan dengan peningkatan kewirausahaan di UNP saya
ikuti.
: ada hambatan yang erarti nggak bagi Ibu dalam menjadi pengajar
MKU KWU di UNP?
: hambatan yang berartinya kebanyakan di mahasiswanya, bukan
di kitanya sebagai dosen. hambatannya oleh mahasiswa adalah
kebanyakan mahasiswa mereka terkendala dengan waktu dan
mereka berasal dari fakultas yang berbeda-beda. dalam membuat
group di sanalah muncul problem, karena tuntutan untuk mereka itu
adalah mereka harus membuat satu produk dan memasarkan
produk itu dengan berbagai macam cara baik mellaui media digital,
online dan offline. mereka sering curhat yaitu terkendala dengan
menyamakan waktu untuk membuat produk.
: kira-kira bagaimana solusinya Bu?
: solusi ada, yaitu mereka saya kelompokan dalam 1 kelompok yang
seide dan tidak usah antar fakultas. lalu mungkin satu lagi kita harus
merubah mindset mahasiswa agarmenyadarkan mereka bahwa
dengan MK KWU ini yang diharapkan adalah kalian punya
semangat dan motivasi untuk berwirausaha.
: Saya dengar dari Ibu Minda, bahwa Ibu adalah Dosbing yang
dipilih mahasiswa dengan jumlah terbanyak dipilih mahasiswa. apa
rahasianya Bu?
: mungkin karena aktif mengajak mahasiswa, saya selalul motivasi
mereka untuk membuat proposal KBMI, PMW dan PKM-K. bahkan
kalau mereka tidak punya ide, kita kasih mereka ide. nanti mereka
saya arahkan untuk mengerjakan ide tersebut. dan biasanya saya
buat group WA untuk memotivasi mereka dan selalu saya pantau
bagaimana kerjannya.
: yang terkait dengan HIPMI gimana kemarin Bu?
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: HIPMI itu istimewa itu, karena mereka dibina oleh internal dan
eksternal. internalnya yang dipercayakan membina KWU di HIPMI
yaitu Rani sendiri, dan dluar itu mereka juga dibina oleh BPC Kota
Padang. sehingga kalau mereka mengadakan acara yang
mendatangkan orang HIPMI, mereka nggak akan bayar. karena
orang itu sudha bersedia dengan ikhlas membantu.
: seandainya mahasiswa ada yang memasarkan produk, apakah
bisa memanfaatkan HIPMI PT UNP ini?
: bisa, yang penting buat dulu komunikasinya dengan HIPMI secara
baik.
: apakah sluruh mahasiswa UNP bisa memasukkan produk KWU?
: bisa. bahkan dulu ada entrepreneur school, dilakukan secara
regular di HIPMI dan seluruh mahasiswa UNP bisa ikut secara
gratis dalam mempelajari proposal bisnis plan.
: Worskhop yang kita lihat tadi, apakah rutin Bu?
: Iya, rutin, kalau semester kemarin tentang RPS dan proposal
bisnis plan bagi mahasiswa.
: harapan kedepannya untuk KWU di UNP bagaimana Bu?
: agar UNP memiliki lebih banyak lagi wirausahawan baik dari
kalangan dosen, civitas akademi dan mahasiswa sendiri tentunya.
: Bagaimana padangan Ibu terhadap pimpinan UNP dalam
mengembangkan KWU di UNP?
: sangat luar biasa, pimpinan sangat antusias pimpinan dalam
menjadikan UNP sebagai kampus yang menjadikan lulusan
menjadikan entrepreneur dan didirikannya UPT PKK UNP kan
karena ingin mencapai arahan itu..
: Oke Ibu, terimakasih banyak ya Bu..
: Sama-sama Ibu..

TRANSKRIP WAWANCARA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nama
Jabatan
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Wawancara

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

: Dr. Abdul Razak, M.Si.
: Dosen Kewirausahaan FMIPA UNP
: Selasa, 3 September 2019, Pkl. 08.00-08.40 WIB
: Ruangan Ketua Prodi Ilmu Lingkungan Pascasarjana UNP
: Ww.1.8/DS.KWU.UNP/03.09.19
: Pelaksanaan Perkuliahan Kewirausahaan bagi Mahasiswa
UNP

: apa itu wirausaha menurut Bapak?
: Wirausaha adalah motivasi dan semangat.
: Sekarang Jabatan Bapak apa Pak di UNP?
: saya sebagai ketua Prodi Ilmu Lingkungan Pasca UNP, saya
punya rumah penelitian, saya asesor dosen dan saya punya produk
yang sudah saya pasarkan sendiri dari hasil riset saya dan punya
HAKI.
: jadi apa inti manajemen di perguruan tinggi itu Pak?
: akreditasi. dan sekarang saya diminta Rektor untuk menjadi leader
akreditasi internasional UNP yaitu AUN-QA dan ASIIN. ASIIN itu
adalah akreditasi interneasional dari Jerman tentang teknik, sains
dan informatika.
: sudah berapa prodi di UNP Pak?
: 103 prodi, dari 103 prodi itu, 8 sudah AUN-QA dan 10 sudah ASIIN.
: targetnya ke PTN-BH ya pak ya?
: iya, benar sekali.
: Bapak ngajar MK apa saja Pak?
: Banyak buk, S1 aplikom, ekologi hewan, taksonomi hewan,
ekologi lahan dasar kewirausahaan, ekologi laut, pembelajaran
berbasis IT, statistik dan penulisan Karya Tulis Ilmiah. belum lagi di
Pascasarjana.
: Jadi Bapak mengajar Kewirausahaan juga di UNP Pak? Kira-kira
kenapa Bapak terpilih menjadi Dosen Pengampu MK KWU ini Pak
: Karena Bapak sudah punya usaha sendiri, produk sendiri.
: Apa usaha dan produk yang Bapak buat tersebut Pak?
: Saya membuat produk herbal yautu minyak urut, minyak untuk
luka bakar, masuk angina dna perut kembung. selain itu saya punya
produk pupuk organic (Liquid dan non-liquid). organiknya diambil
dari sisa limbah sampah organic yang ditambahkan bakteri .
: Lama pak sampai ia menjadi pupuk?
: Sekitar 2 mingguan.
: kalau mau pesan di mana Pak?
: di KOPMA UNP ada.
: selain itu apa usaha Bapak Pak?
: saya membuka rumah tahfidz.
: bagaimana pengalaman Bapak menjadi Dosen KWU di FMIPA
UNP Pak?
: Saya lebih mengarahkan mereka ke usaha yang sednag saya
kembangkan ini. mereka saya jadikan pegawai dalam perusahaan
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saya itu. lalu mereka saya arahkan mulai dari awal produksi sampai
kepada tahap pemasaran. saya mulai dari teori pengantar
kewirausahaan lalu mahasiswa diajak secara langsung praktik ke
perusahaan yang saya pimpin.
: Bagaimana trik Bapak dalam mengampu MK Kewirausahaan ini
Pak? agar lulusan UNP ini memiliki mental menjadi seorang
entrepreneur?
: Trik saya adalah melakuan semua karena niat ibadah karena
Allah. saya selalu menekankan rasa ikhlas dalam bekerja. selan itu
juga berkaitan dengan keinginan dari dalam diri untuk slaing berbagi
dengan sesame yang membutuhkan.
:Bagaimana pelaksanaan perkuliahan kewirausahaan yang Bapak
lakukan Pak?
: diberikan teori untuk ½ semester, setelah itu Bapak bawa mereka
melakukan praktik kewirausahaan di luar lingkungan kampus,
kadang-kadang ke UMKM yang ada di sekitaran kampus.
: terimakasih ya Pak..
: Sama-sama Bu.
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: Efni Cerya, S.Pd., M.Pd.E.
: Kepala Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi
UNP
: Kamis, 31 Oktober 2019, Pkl. 15.45-16.15 WIB
: Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi Gedung
FE Lantai I
: Ww.1.9/K.INKUBI.FE.UNP/31.10.19
: Laboratorium Inkubator Bisnis FE UNP dan Profil Lulusan
UNP

: Assalamualaikum Ibu..
: Waalaikumsalam, maaf ya Bu, Ibu jadi lama nunggu saya, saya
tdai ada rapat dengan Rektor di Auditorium.
: Tidak apa-apa Ibu, justru saya yang minta maaf karena sudah
mengganggu waktunya Ibu.
: Tidak Ibu, apa yang bisa Efni bantu Bu?
: saya mau tau tentang incubator bisnis FE UNP ini Mis. Tapi
sebelum itu mungkin bisa disebutkan nama lengkap Ibu Bu?
: Nama saya Efni Cerya, S.Pd., M.Pd.E. Jabatan Ketua Labor
Inkubator Bisnis FE UNP sejak 2019 ini.
: dilihat dari brosur Ibu ini, terlihat bahwa labor incubi ini ditujukan
untuk membantu dalam implementasi MK Kewirausahaan.
Bagaimana proses labor incubi ini?
: Caranya mahasiswa dari MK Kewirausahaan, kita rekrut di sini
dengan membuka open recruitment baik menggunakan online
document yang mana mereka bisa mendaftar sebagai peserta dan
sebagai pengelola. Kemudian dilakukan pemetaaan, di sini kita
menawarkan program Bimtek I, II dan III. Di sini secara konsepnya
memang kita membuatkan di Bimtek I, II dan III nya, namun yang
dibutuhkan dan dilakukan adalah need assesstment evaluationnya.
Jadi kita mengukur kebutuhan mereka ada di mana, jadi ada yang
udah existing tenan kita dan ada yang startup. Jadi untuk yang
startup, mereka itu sudah ada di tataran mana, dan mereka itu
permasalahannya di mana karena Labor incubi kan lebih kepada
untuk sebagai lembaga yang menyediakan jasa konsultasi
pengembangan usaha supaya usahanya itu bisa establish. Jadi
peranannya, dari MK kewirausahaan, mereka mahasiswa kan
diwajibkan memiliki usaha, nanti dari mereka selesai MK
Kewirausahaan, kemudian mereka itu pentolannya dari dosendosen
yang
mengampu
MK
Kewiraushaaan
nanti
direkomendasikan masuk incubi. Jadi incubi ini lebih kepada labor
tempat mereka melanjutkan MK Kewirausahaan.
: Itu wajib seluruh mahasiswa yang ikut Bu?
: Tidak, incubi ini lebih kepada kita open untuk mereka yang dapat
rekomendasi dari dosen pengampu MK Kewirausahaan. Yang
wajibnya itu untuk pemenang PKM-K, PMW serta program-program
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sejenis dan mahasiswa yang berniat berwirausaha kemudian
mahasiswa yang sudah memiliki usaha atau mau membuka usaha.
: jadi tidak wajib ya Bu ya mahasiswa yang sudah selesai MK
Kewirausahaan masuk ke incubi?
: Oh tidak, karena Inkubi kan juga salah satu QPI dekan, jadi dekan
memiliki indicator kinerjanya, salah satunya adalah dalam satu
tahun ada 50 orang wirausahwan mahasiswa. Jadi kita dari QPI
dekan kita turunkan kesini. Jadi kita berusaha agar QPI dekan itu
tercapai. Salah satu program yang kita gunakan adalah merekrut
mahasiswa jebolan MK Kewiraushaaan untuk masuk ke sini. Dan
kita akan membagi untuk pengelolanya dari mahasiswa, itu ada 4
bidang ada administrasi keuangan, divisi pengembangan SDM
(untuk Bimtek I, II, III yang lebih kepada reguler), Divisi layanan
inkubasi (lebih kepada daily konsultasi) dan divisi kerjasama dan
PR. Disamping kita mewadahi mahasiswa, di sini juga nampak ada
buku-buku, produk-produk yang disebut dengan barang konsinyasi
(barang titipan), jadi mahasiswa yang punya barang hasil usaha
mereka, bisa menitipkan barangnya tersebut untuk dibantu untuk
dijualkan atau hanya sebagai showroom produk mahasiswa.
: jadi QPI Dekan itu adalah mentargetkan jumlah mahasiswa yang
berwirausaha satu tahunnya minimal 50 orang ya Bu? Semenjak
adanya incubi ini ada, apakah QPI dekan ini sudah tercapai Bu?
: Labor incubi sebenarnya sudah lama yaitu dari tahun 2013 namun
sempat vakum, dan di Februari 2019 baru mulai dibuka kembali.
Jadi dari Februari 2019 kita sudah merekrut dan kita sudah memiliki
90 anggota kemudian dari 90 anggota itu, tenant kita sudah ada
yang lulus PMW ada sekitar 48 orang dan sudah ada yang existing
sekitar 12 orang. Jadi sudah memenuhi QPI Dekan. Sudah lebih
malah, kita sudah punya lebih dari 90 wirausahawan.
: kalau untuk datanya bisa Mona dapatkan tidak Bu?
: karena kita di sini baru di 2019 ini, jadi program Bimtek ini baru
berada di sini Bu. Datanya ada di pengembangan SDM itu Bu, nanti
coba saya mintakan ya. Bu Mona butuh datanya ya?
: Iya bu, biar bisa saya lampirkan. Terus terkait dengan visi misi,
sudah terjawab dari brosur ini ya Bu,
: Iya Bu.
: ini khusus untuk mahasiswa FE saja ya Bu?
: iya Bu, hanya FE saja.
: kalau untuk penerima PMW dari FE berarti wajib masuk incubi ini
ya Bu? Kalau yang bukan dari FE bagaimana Bu?
: Kemarin banyak yang minta Bu, namun karena dari SOTK nya
hanya untuk FE, maka sekarang hanya untuk FE.
: berarti untuk kegiatan yang dilaksanakan di Incubi, yang sesuai
dengan brosur ini ya Bu?
: Iya Bu, sekarang kami baru sampai di tahap Bimtek I dan yang
dipentingkan di sini adalah need assessment evaluation anggota
kami.
: anggota yang Ibu maksudkan itu yang mana BU? Apakah yang
lulus PMW dan yang sudah selesai MK Kewirausahaan?
: dua-duanya Bu.
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: Jadi mereka standby di dalam labor ini ya Bu?
: Iya, dan biasanya mereka punya piket biasanya. Dan kami juga
punya dosen konsultan namanya yang berjumlah Sembilan orang
dan piket juga.
: pemilihan dosen konsultannya bagaimana Bu?
: Pak Dekan yang milih berdasarkan diskusi dengan kita semua, lalu
baru diputuskan, dan kebanyakan dosennya itu adalah reviewer (70
%) PMW. Jadi kita di sini menerima mahasiswa FE yang sedang
mengikuti program kewirausahaan sejenis di UNP, kita open
dengan mereka.
: Punya rujukan tersendiri nggak Ibu dalam mengembangkan incubi
ini?
: Belum Bu, sejauh ini masih kerjasama dengan tim dan saya sering
mengikuti workshop, pelatihan kewirausahaan, acara workshop
tentang incubi, dari situ saya desain untuk di FE. Di mana
konsepnya yang di FE UNP ini agak berbeda dari konteks incubi
yang sebenarnya, di mana memang wirausahwan yang kita
incubator atau kita panaskan, usaha-usaha yang sudah melemah
maka kita panaskan lagi agar tetap establish. Itu sebenarnya tujuan
dari incubi itu. Namun karena goals nya bukan kesana, malah ke
mahasiswa dan juga untuk QPI Dekan. Sebelum rakor selesai, saya
pernah menjadi pendamping Ikatan Tenun Halaban, ada yang
existing bisnis.
: foto dokumentasi mahasiswa yang sudha pernah konsultasi di sini
ada tidak Bu?
: di IG ada Bu, bisa Ibu cek langsung Ya..
: Oke Ibu Cerya, terimakasih banyak ya Bu..
: Sama-sama Ibu..
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: Ibu Lediyana, S.Pd.
: Staf Bagian Kemahasiswaan UNP
: Rabu, 3 Juli 2019, Pkl.10.00-11.02 WIB
: Kantor Biro Akademik Kemahasiswaan UNP Gedung
Rektorat Baru Lantai I
: Ww.1.11/S.BAK.UNP/03.07.19
: Pelaksanaan PMW, SGK dan EXPO di UNP Tahun 2018

: Bisa dikenalkan namanya Bu?
: Nama saya Lediyana
: kelahiran mana Bu?
: Solok, 24 Juli 1966.
: apa jabatan Ibu dalam PMW?
: Ibu sebagai panitia pelaksana dalam PMW. Dulu Ibu adalah guru
TK UNP Laboratorium. jadi Ibu dipindahkan ke bagian
kemahasiswaan UNP Tahun 2014. dan langsung diamanahkan
PMW ini.
: Bagaimana prosedurnya Bu dalam PMW?
: kami berikan sosialisasi, lalu mereka buat proposal, nanti yang
diberikan mdal, sebelum modal diberikan maka mereka kami minta
pergi ke UMKM yang sesuai dengan bidang usaha mereka itu.
setelah itu baru diberikan dana. itu pada tahun 2017 dan itu syarat
dari kemendikbud. di 2018 belum ada panduan seperti ini.
: pertanggungajwabannya ke kemenristekdikti berapa lama bu?
: selama satu tahun, di akhir 2019 besok kami minta laporan usaha
yang masih terus jalan dan aktif
: bagaimana evaluasi yang Ibu lakukan dalam mengontrol jalannya
PMW oleh mahasiswa UNP Bu?
: kami biasanya jalan dan monev ke lapangan melihat usaha
mahasiswa tersebut. apa kendala dan apakah ditinjau oleh dosen
pembimbing.
: Apa kendala yang diahdapi mahasiswa Bu?
: Kendalanya yaitu menthornya yang tidak ada, hanya dosen
pembimbing. idealnya ada menthornya.
: berapa jumlah proposal PMW yang lolos didanai tahun 2018 Bu?
: Tahun 2018 ada 60 proposal, dan tahun 2019 ada 70 proposal
yang didanai.
: Kalau KBMI bagaimana Bu?
: Kalau KBMI, dia minta password, jadi bagian UPT yang handle itu.
: jadi sebelum ada UPT, Program kewirausahaan apa yang ada di
UNP Bu?
: PMW.
: apa contoh produk mahasiswa dalam PMW ini Bu?
: ada anak teknik yang membuat aplikasi running text. sampai dipuji
oleh banyak dosen dan kampus lain juga melalui EXPO yang
diikutinya. bahkan yang suhda banyak yang meminta menjadi
konsumennya.
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: PMW berapa anggaran modalnya Bu?
: 540 Juta, 70 % itu untuk modal dan 30 % pelaksanaannya dalam
seleksi dll.
: pelatihan apa yang sering Ibu ikuti Bu?
: Ibu sering ikuti pelatihan bisnis plan, terus kami juga mengaudit
anak-anak.
: apa hambatan berarti dalam pengembangan kwu di UNP pas
masa Bapak Bahrul Amin selaku pionir PMW di UNP bu?
: ada anak-anak tu terbentur dalam pelaksanaan usahanyakarena
tempatnya tidak ada. jadi kami arahkan itu untuk join tempat aja
dengan teman lalu bagi dua sewa tempatnya. di kampus kan tidak
ada itu sebelum 2017, karena MK KWU kan tidak ada. Bapak Bahrul
maunya gini dulu itu, setelah mahasiswa menjalankan usahanya,
maka mereka idealnya dimasukkan kedalam incubator bisnis milik
UNP untuk terus bisa dipantau usahanya dengan adanya menthormenthor.
: jadi selama ini di ruangan ini mereka mahasiswa itu konsultasi
mengenai permasalahan bisnis mereka?
: iya, pokoknya bagian kemahasiswaan.
: kalau dari hasil laporan mahasiswa ternyata ada hasil monev yang
ternyata bagus hasil usahanya, apakah juga dimonev lanjutan Bu?
: Oh, tidak.
: kalau bnayak yang berhasil, reward apa yang diberikan ke mereka
oleh pihak kampus?
: mereka aan diberikan kesempatan untuk ikut pendanaan lanjuta
melalui eksisting bisnis.
: apa yang Ibu lakukan sebagai panitia PMW makanya Ibu bisa
sepiawaia itu?
: Ibu sering dan gigih mengikuti workshop yang diadakan oleh UNP
dan WR III. lalu suka membaca buku kewirausahaan. dan Ibu selalu
menggunakan pendekatan dalam pengawasan kepada mereka
mahasiswa. karena mahasiswa itu, berilmu pun mereka, kalau tidak
diawasi dengan cara kunjungan monev, maka mereka tidak
semangat dan usahanya tidak jalan. Kami juga sering mengundang
wirausaha diluar kota Padang untuk mengevaluasi jalannya usaha
mereka. dan mahasiswa itu senang. mereka diajarkan tentang
pemasaran juga. lalu kadnag kami bawa mereka ke kayu tanam
dengan narasumber dan diwajibkan mengikuti serangkaian
kegiatan pelatihan baik dari pemasaran dan pengembangan
produknya.
: Bapak WR III apakah ikut terjun langsung BU dalam evaluasi Ini?
: Tidak, kan sudah ada bidangnya, yaitu Ibu.
: apakah ada punishment Bu terhadap mahasiswa Bu?
: Berupa teguran lisan saja, pengembalian dana belum pernah kami
lakukan.
: untuk bidang PMW itu apakah ada perubahan Bu?
: Agriculture ada dulu, membuat tanaman hidroponik dan membuat
kolam ikan, kalau sekarang itu yang 5 itu pak Marwan yang
mengonsep jasa dan perdagangan, teknologi, makanan dan
minuman, industri kreatif.
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: untuk sewa tempat bagaimana Bu?
: ada yang nyewa satu tahun, dan ada juga yang nyewa 1 bulan
dulu. kreatif-kreatif lah mahasiswa kita ini.
: sosialisasi belmawa ke UNP ada Bu?
: Ada Mona, bahkan orang ditjenbelmawa salut sama kami melihat
kami membuat rangkaian acaranya sedetail itu dan pas kami
jelaskan sejelas mungkin dengan langsung membawa mahasiswa
itu langsung, maka ditjen belmawa merasa senang. orang UNAND
pernah kesini belajar sama kami tentang cara mentes mahasiswa
untuk mengetahui minat mahasiswa. itu buk Yun kerjasama dengan
orang Malaysia, dan itu yang kami gunakan. Prosedur PMW:
Pertama sosialisasi dengan brosur, rapat-rapat dengan ORMAWA,
lalu spanduk dan kami melakukan workshop di UNP. setelah itu
anak-anak diwajibkan memasukkan proposal, habis itu diseleksi,
dipresentasikan, lalu Tes kemampuan berwirausaha dan baru
diumumkan siapa yang lolos. dari yang lolos itu, kami adakan lagi
workshop tentang bagaiaman membuat bisnis plan sesuai usaha
mereka dan setelah itu mereka magang dan baru terima uang dan
beru mereka jalankan usaha, dan seminggu setelah itu kami
lakukan monev dan setelah itu mahasiswa memasukkan laporan
kemajuan usahanya. setelah itu edit laporan dan setelah itu baru
diberikan motivasi kepada mahasiswa terkait dengan jalannya
usaha mereka berupa jalan-jalan ke luar kota Padang dengan
membawa narasumber.
: pernah ya Bu UNAND ke sini belajar dalam pengelolaan PMW?
: Pernah, karena mereka tidak diberikan dana lagi dari
kemenristekdikti. sementara UNP terus didanai.
: jadi apa yang terpenting dalam kewirausahaan di perguruan tinggi
Bu?
: yang terpenting sekali adalah menthor dan mau mengarahkan
mahasiswa. selain itu hak paten juga belum ada. ada mahasiwsa
yang buat dodol dari bengkoang, rasanya enak tapi belum ada yang
membuatkan hak paten. mengingat membuat hak paten ini kan
mahal sekali. makanya belum bisa dibantu kampus. belum lagi yang
membuat nata de coco, enak juga.
: kapan biasanya dilaksanakan PMW itu Bu?
: dari April-Desember.
: apakah ada yang membuat usaha diluar kota Padang Bu?
: Hanya di Kota Padang saja. karena susah dalam pemantauan dan
monev nya.
: Terimakasih Ibu atas ilmunya Ibu..
: Sama-sama Mona.
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: Yushamdi, S.Pd.
: Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) UNP
: Jumat, 6 September 2019, Pkl. 08.00-08.15 WIB
: Ruang Ka. Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNP
Gedung Rektorat Baru Lantai I
: Ww.1.12/K.BAK.UNP/06.09.19
: Profil Lulusan Mahasiswa UNP

: Bagaimana menurut Bapak profil lulusan mahasiswa UNP dari masa
kepemimpinan Bapak Prof. Ganefri? Mengingat saat ini UNP sudah
berubah paradigm universitas dari teaching based university menjadi
research based university dan hari ini unp menjadi “Entrepreneurial
based University”.
: di UNP setiap mahasiswa harus megambil MK Kewirausahaan
sebagai mk WAJIB unp SECARA UNIVERSITAS. Kalau di Fakultas,
walaupun namanya tidak entrepreneur, namun kandungan atau
isinya ada entrepreneursnya. Kemudian ada unit Pengembangan
karir dan kewirausahaan. Sebenarnya walaupun ada MK
Kewirausahaan secara jelas di setiap program studi di UNP, namun
pada setiap mata kuliah tersebut selalu terdapat muatan
kewirausahaannya.
: Jadi kalau secara profil lulusan UNP sendiri, bagaimana itu Pak?
: untuk dibuatkan menjadi entrepreneur tentu juga tidak mungkin
karena di UNP terdapat 36 prodi kependidikan, artinya tidak mungkin
muatan kurikulum dari ke 36 Prodi tersebut didominasi oleh
entrepreneur. Hal ini terkait dengan Capaian Pembelajaran (CP),
kalau menjadi entrepreneur tentu fakultas yang menurunkan CP
menjadi entrepreneur adalah Fakultas Kewirausahaan. Namun untuk
pencapaian ke arah entrepreneur tersebut sudah diberikan secara
ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Intrakurikuler berupa pemberian
MK Kewirausahaan dan ekstrakurikuler berupa pembinaan PMW.
: Menurut Bapak apakah ada perbedaan antara UNP yang dulu
sebagai kampus dengan pradigma “Teaching Based University”
dengan UNP yang saat ini menuju entrepreneurial based university?
: Ini keliru, kalau profil lulusan diubah, maka kurikulum UNP diubah
seluruhnya. Artinya adalah, untuk kewirausahaan di UNP, pada
setiap MK yang ada di semua prodi di UNP ini dimasukkan nilai
kewirausahaanya.
: Kebijakan untuk kurikulum masing-masing prodi itu diserahkan dari
UNP langsung ke dosen atau bagaimana pak?
: itu di Prodi masing-masing lah, bidang ilmu itu ada di prodi masingmasing. Bukan universitas yang menentukan. Namun universitas itu
ia menentukan mana MK wajib tingkat universitas, Misalnya MK
Agama, Pancasila dan termasuk kewirausahaan. Itu wajib dikelola
oleh universitas.
: Semenjak tahun berapa itu Pak?
:Sudah tahun keempat sekarang.
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:Kalau terkait dengan lulusan mahasiswa UNP, sekarang ini dominan
mereka itu sebagai apa?
: itu yang susah dilakukan di UNP, misalnya Saudara, disuruh ngisi
Tracer Study, ndak ada yang ngisi. Dan mereka akan mengisinya
kalau datang ke kampus mau melegalisir. Ya kan? hehehe.. iya Pak..
Jadinya kami susah mendapatkan itu. Tapi rata-rata sudah bergeser,
sudah banyak lulusan UNP yang tidak hanya menjadi guru, Misalkan
anak kimia ada yang kerja di Bank, punya usaha, jadi sudah bergeser
dan pasti bergeser.
: Kalau sekiranya saya membutuhkan informasi terkait dengan
persentase lulusan mahasiswa UNP ini sekarang kerjanya apa di
mana ya Pak?
: di UPT PKK UNP. Hal itu karena tracer studynya di UPT PKK. Dan
yang lebih tepatnya ke Pak Marwan.
: Waktu saya S1 dan S2 di sini dulu, MK Kewirausahaan belum ada
: Ada, ada..Namun belum wajib untuk semua mahasisswa, hanya
mahasiswa tertentu yang wajib seperti mahasiswa di Fakultas
Ekonomi dan Teknik, Ilmu Sosial.
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: Mahasiswa FE Jurusan D3 Akuntansi UNP
: Mahasiswa Study Tour ke Payakumbuh MK Kwu UNP
: Rabu, 16 Oktober 2019, Pkl. 07.00.-07.05 WIB
: Pinggir Jalan Fakultas Ekonomi UNP
: Ww.1.13/M.FE.UNP/16.10.19
: Menanyakan Kegiatan Kewirausahaan di FE

: Assalamualaikum Adek-adek sekalian..
: Waalaikumsalam Kak..
: ini mau kemana Dek?
: Mau ke Payakumbuh Kak..
: Ngapain ke Payakumbuh Dek?
: Study Tour ke pabrik cokelat di Payakumbuh kak..
: Tugas Mata Kuliah ya dek?
: Iya kak, tugas Mata Kuliah Kewirausahaan Kak.
: Angkatan berapa dek?
: BP 2017 Kak..
: Siapa Dosen MK Kewirausahaannya Dek?
: Pak Khaldri Kak
: Jadi MK Kewirausahaannya ada praktik lapangan juga ya Dek?
: Ada kak
: untuk berapa lama di sana dek?
: satu hari ini aja kak..
: Apa jurusannya Dek?
: D3 Akuntansi Kak…
: Oke dek, makasih ya dek..
: sama-sama kak..
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: Syifa Fahmi Ramadhan
: Ketua Umum UK PPIPM UNP Masa Kepengurusan 2019
: Kamis, 11 Juli 2019, Pkl. 13.00-13.20 WIB
: Sekretariat PPIPM Gedung PKM Lantai II
: Ww.1.14/KETUM.PPIPM.UNP/11.07.19
: Persyaratan Mendapatkan Beasiswa PPA di UNP

: Boleh kenalkan namanya dek?
: Syifa Fahmi Ramadhan dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK
kak sekarang semester VII.
: Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Peningkatan Prestasi
Akademik (PPA) di UNP apa Fahmi?
: Wajib membuat suatu proposal Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM). PPA ada tahap tersendiri juga, yaitu pertama mereka akan
mengumpulkan dulu proposal itu di tahap prodi, di prodi diseleksi
proposlanya, setelah prodi baru ke fakultas, dan dari fakultas masuk
ke universitas. dan dari universitas diperketat lagi mulai dari isi
konten, administrasi apakah sesuai panduan atau belum setelah itu
baru ditentukan lulus atau tidak mengikuti panduan PKM dari
kemenristekdikti.
: apakah harus menjadi ketua?
: tidak harus, boleh menjadi anggota saja.
: UNP punya berapa proposal yang kemarin layak diupload ke
belmawa?
: ada 425 proposal.
: apakah sering mengikuti pelatihan pembuatan proposal PKM?
: ada kak, ada workshop juga dengan narasumber dari
kemenristekdikti.
: jadi peran PPIPM nya dalam hal apa di sini Fahmi?
: Berhubung sekarang Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian
Mahasiswa (PPIPM) dan juga diamanahkan untuk mengolah PKM.
terkait PKM yang akan diukumpulkan di universitas, maka kan
dikelola oleh universitas kak, bagian kemahasiswaan, dan dibantu
oleh PPIPM. jadi kemahasiswaan mengumpulkan dan kami
membantu kemahasiswaan dalam mengupload ke belmawa.
: berapa tik yang lolos didanai belmawa Fahmi?
: ada 26 tim kak dari 425 tim. Penilaian per tahunnya kadnag
berbeda kak. sehingga UNP berusaha mengumpulkan PKM yang
terbaik. dan dari tahun ke tahun di UNP terus meningkat. di 2018,
hanya 23 tim yang lolos didanai.
: Jadi bagaimana prosedurnya?
: berhubung UNP adalah klaster 2, maka maksimal proposal yang
boleh dimasukkna ke belmawa hanya 425 proposal. sebelumnya
lebih 425 proposla yang masuk ke kemahasiswaan, namun
diseleksi olhe bagian kemahasiswaan menjadi 425. dan itulah yang
diupload ke belmawa. nanti belmawa yang menyeleksi mana yang
akan didanai.
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: PKM mana yang paling banyak lolos dari 26 tim itu?
: PKM-K kak, yaitu sebanyak 10 tim.
: kenapa kewirausahaan yang diminati?
: dari panitia PKM, semua PKM disosialisasikan, yaitu kelima bidang
disosialiasasikan dan 3 bidang lagi ada GT, AI juga disosialisasikan.
namun pernah fahmi dengar bahwa beberapa dosen MK KWU
mewajibkan mahasiswa membuat proposal PKM-K sebagai tugas
akhir MK KWU ini, sehingga itulah yang dimasukkan mahasiswa ke
PKM-K. makanya banyak yang kewirausahaan. dan memang juga
minat PKM-K oleh mahasiswa UNP lebih tinggi, karena mudah
dalam melaksanakannya, yang lain agak rumit.
: Fahmi lulus PKM-K juga ya tahun kemarin?
: iya kak, Sang Sarat Blazer, pisang asam sitrat yang dibekukan.
: wah, Fahmi itu ya yang lulus Sang Sarat Blazer?
: iya kak, satu tim dengan Bang Aldo Mahyendra dan Maya dari Tata
Boga FPP.
: Kalau untuk tahun kemarin, berapa tim yang lolos ke PIMNAS?
: hanya 2 tim kak, yaitu PKM-PE da PKM-KC.
: di mana?
: di UNY kak
: kalau tahun sekarang ada 5 tim ya yang lolos ke PIMNAS?
: iya, ada peningkatan terus kak UNP ini.
: Oke Fahmi, terimakasih banyak ya infonya ya..
: sama-sama kak.
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: Femil Anggia Putra
: Ketua Umum UKPKK UNP Masa Kepengurusan 2019
: Selasa, 2 Juli 2019, Pkl. 09.00-10.00 WIB
: Pelataran Koperasi Pegawai UNP Sisi Timur Pascasarjana
UNP
: Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/02.07.19
: Proker UPKK UNP

: Sebelumnya boleh dikenalkan namanya dek, jurusan apa dan
jabatannya di UPKK sebagai apa?
: Nama Femil Anggia Putra, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan
Fakultas Teknik BP 2016 dan jabatan di UPKK sebagai Ketua
Umum UPKK Masa Kepengurusan 2019-2020.
: sebelum Femil menjadi Ketum, pernah menjadi anggota UPKK?
: Pernah kak, sebagai anggota Departemen Wirausaha Kreatif
tahun 2018-2019.
: Perjalanan Femil menjadi ketua umum UPKK seperti apa Mil?
: Femil di amanahkan sebagai ketua pelaksana Mubes 2018-2019,
pada kepemilihan ketum ini, femil dicalonkan dari beberapa
departemen karena Femil memiliki beberapa potensi dan prestasi
dalam bidang kwu. poin dari teman-teman yang lain adalah karena
Femil memiliki usaha yang riil sekali.
: prestasinya seperti apa Mil?
: Femil ikut pengajuan proposal KBMI, PMW dan PKM kak. dan
alhamdulillah lulus KBMI di tahun 2018 sebagai mahasiswa yang
perdana lolos di UNP dalam KBMI.
: apakah ada pengalaman organisasi sebelumnya Mil?
: dari semester 1 sudah aktif di jurusan kak, dan semester 3 masuk
di BEM Fakultas Teknik.
: Bagaimana cara UPKK dalam mencapai misi UNP menjadi
kampus berbasis entrepreneurship?
: 1. kami merekrut mahasiswa baru untuk masuk ke UPKK untuk
dibina di bidnag karir dan kewirausahaan. 2 . UPKK membuat IMUN
PLUS yang baru diadakan tahun 2019 ini yang merupakan satusatunya di UNP di mana kegiatannya diawali dengan pemunculan
ide yang diarahkan oleh penasehat yaitu Bang Edi Mustafa, lalu ada
Sekolah Organisasi yang memiliki jadwal regular dan kelasnya
biasanya dibuat di SMK Pembangunan dengan subjek binaanya
adalah anggota UPKK, lalu ada mengadakan beberapa workshop
dan seminar kewirausahaan dan job-fair untuk kakak-kakak yang
akan diwisuda se-universitas namun dalam bentuk kerjasama
dengan UPT PKK UNP.
: untuk sekolah organisasi kapan diadakan?
: diadakan setiap hari minggu di setiap minggu jam 08.00-13.00
WIB.
: Narasumbernya siapa Mil?
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: karena dalam 1 x pertemuan ada 2 topik, maka narasumebrnya
juga beda. kemarin ada kami pakai Bapak Arif dan Dosen
Kewirausahaan di UNP.
: kalau untuk workshop dan seminar apakah ada jadwal regular?
: hanya dijadwalkan satu kali dalam satu tahun kak. Biasanya bulan
Oktober agar bisa berbarengan dengan Dies Natalis UNP.
: IMUN PLUS itu bagaimana pelaksanaannya Mil?
: mengikuti SO aja kak, kalau SO hanya sampai jam 13, jam 14.00
diadakan IMUN PLUS.
: kira-kira niat Femil selain karena ingin mencapai visi UNP?
: Femil hanya berniat untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada
dalam diri kita. mahasiswa harus tau bagaimana berwirausaha yang
tangguh dan establish.
: harapan kedepa Femil terkait dengan program yang Femil
sebutkan tadi apa?
: semoga dengan proker yang sudha diputuskan bersama itu, bisa
terwujud dengan hasil yang maksimal.
: bentuk komunikasi femil dengan adek-adek UPKK bagaimana?
: Femil menjadi pendengar yang baik kak, melalui rapat yang
diadakan. kita harus mendengarkan apa yang dirasakan temanteman, namun kita sebelumnya sudah merumuskan poin-poin inti
yang menjadi indicator capaian proker. setelah itu baru diberikan
pandangan femil sendiri
: apakah masih ada perbaikan yang harus dilakukan oleh Femil
sendiri agar lebih baik lagi kedepannya?
: Femil masih kurang dalam ilmu kepemimpinan, dan dalam bidang
usaha Femil sendiri, femil tidak mau menang sendiri, Femil mau
anggota UPKK punya usaha sendiri.
: Bagaimana karakter teman-teman dan adek-adek UPKK?
: memang ada kesulitan dalam merangkul teman-teman kak,
mereka kadang sibuk bermain game.
: tipe adek-adek 2019 di UPKK lebih seperti apa karakter mereka?
: ada yang awalnya aja semangat, lalu dipertengahan ada yang
malas-malasan. kalau diberikan tugas banyak yang diundur, pas
ditagih banyak alasannya.
: dominan mereka itu seperti itu atau bagaimana?
: agak dominan sih kak.
: jadi apa solusi Femil untuk itu?
: kami adakan selang seling hiburan dalam proker yang
dilaksanakan.
: seperti apa Mil?
: rencananya turun ke pantai gajah dan membersihkan pantai gajah
sebagai salah satu proker daalam departemen pengabdian
masyarakat.
: penentuan kadep apakah sesuai dengan background
pendidikannya atau bagaimana?
: kami kemarin membuka OR untuk menjadi Kadep kak. syaratnya
adalah sudah menjadi pengurus UPKK di tahun kemarin. dilihat juga
jurusan dan pengalaman serta wawasan dalam berwirausaha,
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apalagi departemen wirausaha kreatif, ini adalah ikon UPKK
sehingga betu;-betul dilihat pengalaman dan pendidikannya.
: apakah ada hambatan dalam pelaksanaan prokernya?
: persiapan untuk event besar tidka maksimal kami lakukan karena
adanya masa libur mahasiswa, sehingga susah dalam komunikasi
antar kami anggota UPKK kak. selain itu alhamdulillah aman kak.
: bentuk evaluasi program Femil biasanya bagaimana?
: Femil biasanya melaksanakan evaluasi saat program berjalan kak.
: lalu perbaikannya berupa apa Mil?
: berupa teguran lisan dulu kak. ditanyakan betuk atas konsistensi
mereka dengan visi misi UPKK.kalau masih belum digubris, maka
diberikan SP1 sampai SP3.
: apakah ada yang sampai dikeluarkan?
: tidak ada kak
: reward yang diberikan UPKK kepada anggota yang berhasil?
: secara pribadi kami berikan uang lelah kerja dia agar dari temanteman yang lain juga ingin berprestasi yang diambilkan dari uang
kas yang memang kami khususkan juga untuk reward kak.
: kalau motivasi kerja bagaimana Mil selain liburan ke Pantai?
: akan dimudahkan dalam pengurusan beasiswa PPA dsb.
: apakah ada kunjungan industri yang kalian lakukan?
: ada kak, kami pergi ke kampung rendang Payakumbuh kak
(membuta rendnag telur) yaitu bagian kuliner sambil jalan-jalan kak,
di Bukittinggi juga kak, oleh-oleh kerupuk sanjai. di sana kami
melihat bagaiman produksi rendang tersebut sampai kepada
packagingnya
: berbulan-bulan ya di sana?
: tidak kak, sehari saja kak. dulu Bang Aldo sudah melakukan
koordinasi dengan UMKM tersebut. dan kami diperbolehkan melihat
dari persiapan bahan mentah sampai packaging kak.
: IMUN PLUS itu cakupannya seperti apa Mil?
: ini kami meneruskan dari pola bang Edi sebagai founder nya kak.
ada system gugur. kalau ada yang tidka ikut di pertemuan 1, maka
pertemuan 2 nya tidak bisa diikuti karena ia sudah tinggal satu
materi. awalnya kami berikan motivasi kepada seluruh anggota
tentang cara membaca peluang, lalu teman-teman diminta
mengumpulkan ide-ide setiap 1 orang 1 ide, lalu kalau ada ide yang
sama, maka digabungkan ide tersebut dengan mengelompokkan
orang dengan ide yang saa di 1 kelompok, dan nanti akan
mempertemukan tenant ini dengan investor dan Rektor yang kami
sasar sebagai investor karena rektor sangat suka dengan
kewirausahaan. kami di IMUN memang betul-betul dibina kak, beda
dengan yang hanya sekedar buat-buat proposal saja. selain itu juga
akan mendatangi Wakil Dekan III FT yang kemarin sempat
mengeluh karena mahasiswa tidak ada memasukkan proposal
untuk membuka usaha, akhirnya Femil terpikir untuk menjadikan
WD III itu sebagai investor.
: kalau model programnya bagaimana Mil untk IMUN PLUS ini?
: karena di UNP belum ada incubator, maka pengalaman dri Bang
Edi yang sering mengikuti kelas inkubasi dari pulau jawa lah yang
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kami jadikan sebagai contoh model pengembangan incubator IMUN
PLUS di UPKK ini kak.
:Oke Mil, terimakasih banyak ya Mil atas waktu dan informasinya
: sama-sama kakak.
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: Femil Anggia Putra
: Ketua Umum UKPKK UNP Masa Kepengurusan 2019
: Jumat, 2 Agustus 2019, Pkl. 09.00-09.20 WIB
: Auditorium UNP tempat Workshop Kewirausahaan UNP
: Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/02.08.19
: Proses Lolos Ke PIMNAS Udayana Bali

: Bagaimana trik Femil dan Tim supata lolos ke PIMNAS di Udayana
Bali?
: yang kami perhatikan adalah melihat poin-poin apa yang menjadi
penilaian dalam PIMNAS kak, kalau kita sudah mengetahui apa
yang akan dinilai, maka kami menonjolkan di poin-poin tersebut.
sehingga apa yang di mau reviewer bisa diberikan
: kira-kira apa contoh yang dinilai kemarin Mil?
: kalau untuk kewirausahaan yaitu jasa dan perdagangan, yang
dinilai adalah target pasarnya siapa? dan bahan bakunya
darimana? apakah standby atau ada kendala dalam bahan?
: tahun kemarin Femil lulus KBMI bidang kewirausahaan. kira-kira
berbeda tidak persiapan antara lulus KBMI dengan PIMNAS?
: beda kak, kalau KBMI kita masuk karena memasukkan proposal
terlebih dahulu, disitu yang dilihat adalah peluang pasar juga,
cashflow,
: jadi KBMI lebih mengutamakan yang eksisting bisnis ya Mil?
: iya kak,
: kalau pelatihan yang Femil dapatkan untuk lolos KBMI dengan
PIMNAS apakah juga berbeda mungkin?
: agak berbeda kak, kalau PIMNAS memang yang ditekankan
adalah nilai presentasi (50 %), kalau KBMI hanya dilihat dari isi
proposal yaitu layak atau tidak dilihat dari pasaran dan besaran
peluang pasar tersebut.
: kenapa Femil memilih furniture?
: Pertama jarang mahasiswa yang mau mengambil itu, kedua
karena bakat kami di bagian interior dan furniture sehingga
berkeinginan membuat usaha di bidang itu.
: apakah kalian semua yang berempat bakat interior?
: bertiga dari sipil kak, karena kami butuh administrasi dan promosi,
maka kami rekrut kak miftah dari administrasi dan kak ami dari FPP.
: kira-kira kesuksesan ini dari mana?
: dari UPKK kami kak, karena pelatihan yang sering kami adakan di
UKM Kami, kami sering memiliki aktivitas seperti bagaimana cara
presentasi bisnis plan.
: dari banyaknya program KWU yang ada di UNP, yang mana yang
paling diminati mahasiswa?
: PKM-K kak, kebanyakan proposal yang muncul adalah tentang
makanan dan minuman.
: yang kurang diminati apa?
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: sama-sama banyak sih kak, namun misalnya dalam PKM-5 bidang
ada salah satu bidang misalnya pengabdian masyarakat masih
banyak kuota yang kosong namun calon pengusaha tidak
mengambil di bidang itu.
: KBMI banyak yang masukkan mil?
: UNP ada 25 tim kak. dan untuk PIMNAS ada 5 tim yang UNP kak.
: kira-kira apa persiapan femil untu PIMNAS?
: mempersiapkan satu produk yang unggul dan multifungsi dari
limbah kayu. dan mempersiapkan presentasi yang baik dan
maksimal.
: Inspirasinya dari mana?
: Femil dari SMK, jurusan bangunan bagian furniture, disitu guru
menerapkan ATM, lihat produk dari luar dan kita kembangkan.
karena sdah biasa dengan modifikasi, maka suka aja dengan bisnis
ini.
: bagaimana antusias Rektor dengan PIMNAS ini?
: pada pembukaan PKM, Rektor akan mensupport besar-besaran
katanya, kalau lulus ke PIMNAS maka seluruh mahasiswa akan
dibiayai keberangkatan dan akomodasi serta pembimbin pun
disamakan juga dengan mahasiswa. kalau dapat medali nantinya,
maka nanti akan diberikan uang saku dari Rektor yaitu 20 juta per
masing-masing individu walau medali emas, perak dan perunggu.
dan kalau emas, dibebaskan dari UKT dan dibebastugaskan dari
skripsi.
: Bagaimana membagi waktu Mil?
: kalau Femil nanti tamat, bagaimana dengan CV ini?
: in syaa Allah akan selalu kami jalankan kak.
: Oke deh, terimakasih banyak ya Mil..
: sama-sama kak..
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: Femil Anggia Putra
: Ketua Umum UKPKK UNP Masa Kepengurusan 2019
: Kamis, 9 Januari 2020, Pkl. 09.30-09.45 WIB
: Sekretariat UKPKK UNP Gedung PKM Lantai II
: Ww.1.15/KETUM.UPKK.UNP/09.01.20
: Evaluasi Program Kerja UKPKK UNP

: Assalamualaikum Femil
: Waalaikumsalam Kak..silahkan masuk kak..
: Terimakasih Mil.
: Ada yang bisa Femil bantu Kak?
: Begini Mil, sudah dilakukan evaluasi terhadap program kerja yang
kalian lakukan di tahun ini?
: Sudah kak, namun untuk kunjungan industri sebagai proker
terakhir kami, belum kak.
: kunjungan industri yang ke Sawahlunto kemarin ya Mil?
: Iya kak
: apakah semua program kerja itu dievaluasi Mil?
: Iya kak, dari semua departemen.
: kapan biasanya dilaksanakan evaluasinya Mil?
: biasanya setelah satu minggu pelaksanaan proker Kak. Jadi kalau
ada kekurangan dan kesalahan, langsung kita koreksi.
: sejauh ini bagaiman cara evaluasi yang sudah Mil lakukan Mil?
: setelah dilakukan, kendala di lapangan yang menjadi masalahnya
kak, kedatangan peserta pada kegiatan yang dilaksanakan
misalnya GEMNAS, Pekan Wirausaha Kreatif, misalkan di jadwal
jam 7 Pagi mulai acaranya, namun disaat mau menjemput peserta
ke hotel atau LPMP, anggota yang tugasnya menjemput peserta
tersebut ada yang sedang ujian UTS dan UAS, sehingga terlembat
mereka menejmputnya. Lalu penginapan juga seperti itu kak,
katanya Makai jam 8 pagi, tapi ternyata siang baru boleh dipakai
penginapannya. Sehingga sementara belum masuk ke penginapan,
kami tampung dulu di sekre UKPKK UNP.
: Berarti dalam teknisnya, jadwal yang sering bentrok yang menjadi
kendalanya ya Mil?
: Iya kak.
: Selain itu, apa lagi kendala di lapangan Mil dalam pelaksanaan
proker-proker UKPKK UNP?
: Mungkin ini kak, karena penanggungjawab dari proker tersebut
adalah dari departemen tertentu, maka yang betul-betul ikut andil
dan bertanggung jawab tersebut hanya departemen tersebut.
Departemen yang bukan penanggungjawab proker, antusiasnya
untuk mensukseskan acara tersebut agak rendah kak.
: Lalu apa kiat-kiat Femil sebagai Ketum UKPKK UNP menghadapi
hal tersebut?
: dalam pembuatan schedule kak, maka di PJ-kan ke masingmasing departemen kak. Sehingga semua departemen
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mengemban amanah, sehingga kalau mereka sudha mengemban
amanah, maka mereka akan kerja dengan maksimal. Misalnya
infokom diambil 3 orang, karir ambil 3 orang dan pengmas ambil 3
orang. Biar teman-teman tetap semangat, maka diberilah kawankawan ini PJ, misalkan si A mencari penginapan, otomatis sampai
dapat penginapan dia akan berusaha terus. Kalau dibiarkan, maka
mereka pun diam juga kak.
: Bagaimana evaluasi dari bagian kemahasiswaan UNP sendiri Mil
terhadap UKPKK UNP?
: belum ada kak, biasanya tergantung Dewan Pengurus Harian
(Bendum,
Sekum)
kak,
karena
nanti
yang
akan
mempertanggungjawabkan ke bagian kemahasiswaan adalah
bendum dan sekum kak. Semakin sering DPH jalan-jalan ke BAK,
maka in syaa Allah kendala tidak ada kak. Makanya 2 minggu
menjelang pelaksanaan proker, proposal dengan RAB acara sudah
dimasukkan ke bagian kemahasiswaan.
: Rata-rata pertahun berapa anggaran yang diberikan bagian
kemahasiswaa untuk proker kalian ini?
: kalau di UNP tahun ini, ada dua macam dana, yaitu BOPTN dan
dana projer yang khusus proker. Nah untuk proker, setiap UKM
mendapatkan 15 juta untuk satu tahun. Sedangkan untuk BOPTN,
setiap 1 proker (kegiatan) didanai 12.5 juta pertahun.
: maksudnya apa Mil?
: maksudnya kak, dana BOPTN ini hanya diberika untuk program
unggulan yang dibuat oleh UKM saja kak. Misalkan di UKPKK ada
3 program unggulan BOPTN, yaitu Gebyar Mahasiswa Wirausaha
(GEMNAS), Pekan Karir Nasional dan Bina Desa. Nah setiap
kegiatan itu, didanai 12.5 juta kak.
: jadi ada program unggulan dengan tidak unggulan ya dalam UKM
ini MIl?
: bisa dibilang seperti itu kak.
: kenapa GEMNAS, pecan karir dan bina desa itu disebut program
unggulan UKPKK Mil?
: itu karena program ini yang bisa mempengaruhi masyarakat atau
mahasiswa setingkat universitas. Atau bisa jadi di luar UNP.
Misalnya GEMNAS, di acara ini ada agenda FGD yang melibatkan
pertemuan antar mahasiswa dengan pembicara yang sudah ahli di
suatu bidang tertentu, misal pekan karir itu targetnya mahasiswa
yang akan dan sudah wisuda yang membahas karir, mau jadi apa
dan apa tahapan yang akan dilalui dalam mencari pekerjaan. Jadi
ada impact nya dengan mahasiswa UNP langsung. Kalau proker
seperti sekolah organisasi yang juga merupakan proker UKPKK, itu
kan hanya melibatkan anggota UKPKK saja, sifatnya hanya
membangun internal UKPKK UNP saja. Lalu ada UPKK on the
street, tujuannya adalah hanya untuk melatih anggota UKPKK
berwirausaha di pasar nya langsung.
: jadi rata-rata kalau ada 3 program unggulan, setiap proker
mendapatkan 12.5 juta ya?
: itu tergantung kepada persetujuan bagian kemahasiswaan juga
kak. Di sebagian UKM, ada yang hanya dapat 1 dana BOPTN, ada
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yang 2 dan ada yang dapat 3. Tahun kemarin hanya ada 2 program
yang mendapatkan BOPTN.
: jadi apa proker tambahan UKPKK yang mendapat dana BOPTN?
: itu ada Bina Desa kak.
: apa tolak ukurnya supaya mendapatkan dana BOPTN Mil?
: Tolak ukurnya ini kak, pertama: kelancaran dengan bagian
kemahasiswaan (tepat waktu tidak dalam memasukkan proposal,
pembuatan LPJ dan SPJ), kedua adalah keberhasilan kegiatan.
: keberhasilanya dilihat dari mana?
: dari LPJ kak, dan dari riil di lapangan yang bisa dilihat oleh bagian
kemahasiswaan tersebut dan ada dampak baik ke mahasiswa UNP,
semakin dirasakan manfaatnya oleh UNP maka untuk tahun depan
pasti akan ditambah lagi oleh bagian kemahasiswaan UNP.
: berarti bisa menjadi semacam reward ya oleh bagian
kemahasiswaan kepada UKPKK Mil?
: Iya kak, bahkan bisa akan ditambahkan lagi untuk tahun
berikutnya.
: Punishment apakah ada dari bagian kemahasiswaan Mil?
: kemarin ini ada 2 UK yang bermasalah kak karena tidak
melaksanakan acara yang sudha diberikan anggaran BOPTN dai
UNP. Sehingga dari bagian kemahasiswaan, dibuat kebijakan untuk
memberikan kepada UK yang berhasil dana tersebut untuk
membuat proker dan yang sanggup menjalankan dalam waktu
dekat. Sehingga UK yang lagi Up berebut mendapatkan itu
misalnya UKPKK dan PPIPM.
: Oke Mil, terimakasih banyak ya informasinya Mil.
: sama-sama kak. Semoga sukses ya Kak.
: Aamiin. Kakak pamit ya Mil, Assalamualaikum.
: Waalaikumsalam.
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: Edi Mustafa, S.Pd.
: Mahasiswa S-2 Pendidikan Teknik Kejuruan UNP (Ketua
Ikatan Alumni UPKK UNP)
: Kamis, 4 April 2019, Pkl. 10.00-11.12 WIB
: Sekretariat UKPKK Gedung PKM Lantai II
: Ww.1.16/KETUM.IA.UPKK.UNP/04.04.19
: Program Kerja UKPKK sekaligus Meminta Bukti
Dokumentasi berupa SK Pengangkatan sebagai Ketum
UKPKK Tahun 2017

: Hei Edi, bagaimana kabarnya?
: Alhamdulillah baik Kak, oh ya kak, ini SK Pengankatan Edi sebagai
Ketua Umum UKPKK Tahun 2017 lalu kak.
: Oke Edi, terimakasih ya, oh ya Dy, sebenarnya bagaimana sejarah
UKPKK ini Dy?
: Oh ya gini kak, dulu nama UK ini adalah UK Kewirausahaan kak,
lalu ada permintaan Bapak WR III yang lama yaitu Bapak Prof.
Syahrial Bakhtiar untuk ditambahkan karier nya, sehingga kami
tambahlah karier nya kak. Tapi waktu K Pengesahan pertama,
masih UK Kewirausahaan. Namun untuk SK terbaru sekarang
sudah bernama UKPKK kak. Kemarin kakak nanya Edi, apakah ada
koherensi antara pimpinan UNP dengan kewirausahaan
mahasiswa UNP?
: iya Dy, bener. Lalu kira-kira jawabannya bagaimana Dy?
: Jadi kak, dari SK ini bisa kakak lihat bagaimana koherensi kuat
antara pimpinan dengan kewirausahaan mahasiswa. Dari struktur
organisasina, jelas ini pelindungnya adalah Rektor langsung,
penanggung jawabnya adalah Wakil Rektor III UNP. Dan
Koordinator Pembinanya adalah Wakil Dekan III dari kedelapan
Fakultas, untuk kami coordinator pembina kami adalah Wakil Dekan
III FPP yang bernama Ibu Dr. Yuliana yang memang membidangi
Kewirausahaan dan Keilmiahan sesuai keahliannya. Selain itu,
pemberhentian dan pengangkatan pengurus baru, juga Rektor
langsung yang melantik kami.
: Edi, maksud dari pembinaan internal UKPKK dalam mensupport
keikutsertaan mengikuti setiap ajang kompetisi kewirausahaan
UNP apa Dy?
: jadi gini kak, tahun ini kita focus di pembinaan intensif kak. setiap
anggota dalam UKPKK ini kita masukkan dalam suatu tahap
incubator, dari mulai pra inkubasi, inkubasi sampai ke tahap
akselerasi. Pada tahap pra inkubasi ini, mahasiswa diberikan ilmu
tetang kewirausahaan mengingat yang masuk ke UPKK adalah
mahasiswa semester I dan maksimal semester III. Jadi di UPKK ini,
pada tahap inkubasi, akan kami ajarkan bagaimana melihat
masalah di sekitar, kemudian mengatasi masalah melalui produk
sampai ke analisis produk tersebut. Jadi memang kami ajarkan
bagaimana persiapan mereka memasuki kompetisi business plan.
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Dan pada tahun 2018, ada beberapa divisi yang dihilangkan di
tahun 2018. Pondasi nya betul tentang kewirausahaan kita ajarkan
di upkk, tidak hanya mindset kewirausahaan, tetapi adalah
pengetahuan kewirausahaan.
: Pola kerja di ukpkk seperti yang edi sebutkan tadi apakah dari
turunan visi misi UNP?
: Berdasarkan masalah sih kak, edi lihat dari masalah, misalnya
masalah dari PMW, PKM, mereka belum ada pengetahuan di
bidang dasar wirausaha, mereka dituntut buat produk, ketika
mereka jalan, mereka kebingungan karena tidak ada pengetahuan
itu. Berdasarkan itu, edi mikir bahwa pondasi pengetahuan harus
diberikan dulu, sehingga di panduan PMW tahun sekarang, sudah
ada menthoring dari praktisi luar.
: bentuk komunikasi ukm dengan upt apakah sering?
: sebenarnya dari SOTK, kita wajibnya ke WR III. Artinya secara
structural kami tidak ada sinkronisasi langsung dengan UPT PKK
UNP. Namun karena dilatarbelkangi oleh background yang sama,
maka kami selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
UPT PKK UNP. Biasanya setiap awal tahun, kami melakukan
diskusi disaat pembentukan proker apa kegiatan yang peran ukpkk
nya ada, dan peran dari UPT PKK nya pun ada.
: Dalam bentuk apa Dy? Apakah hanya pertukaran ide?
: Pertama iya pertukaran ide kak, yang kedua sinkronisasi misalnya
UPKK ada program pembinaan wirausaha, dan UPT ada program
seperti PMW, jadi biasanya akan disinkronkan, teman-teman di
upkk akan melakukan pembinaan ke peserta yang berminat untuk
masuk ke PMW, dan adalagi pada kegiatan expo kewirausahaan.
Kita sebagai tim teknis juga dilibatkan dan sebagai menghimpun
mahasiswa dan untuk mencarikan menthor, dilakukan oleh UPT.
Jadi memang ada kolaborasi dan sinkronisasi.
: Bagaimana contoh riil nya lagi seperti apa?
: Misal hari sabtu besok akan diadakan sosialiasi PMW, maka UPT
yang menjadi penanggung jawab, bentuk sinkronisasinya dengan
kami di UKPKK adalah kami dijadikan panitia inti acara oleh UPT
PKK UNP. Dan kami membantu dalam mensosialisasikan melalui
media sosial kami.
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: Edi Mustafa, S.Pd.
: Mahasiswa S-2 Pendidikan Teknik Kejuruan UNP (Ketua
Ikatan Alumni UPKK UNP)
: Rabu, 22 Mai 2019, Pkl. 09.00-10.00 WIB
: Padang TV, Jl. Adinegoro No.17, Lubuk Buaya, Koto
Tangah, Kota Padang
: Ww.1.16/KETUM.IA.UPKK.UNP/22.05.19
: Peranan Kewirausahaan dalam Mengembangkan Bakat
Mahasiswa

: “Assalamualaikum Edi Mustafa”
: “Waalaikumsalam Buk Wit”.
: “Edi jurusan apa Edi?”
: “Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Buk”.
: “Oke, bagaimana Edi dulu memandang mata kuliah
kewirausahaan itu?
: “Dalam mata kuliah kewirausahaan itu, lama kelamaan mindset
kita semakin terbuka. Bagaimana perkembangan sekarang, yang
tadinya sebelum masuk kuliah kita masih focus di pencari kerja, dan
ketika berwirausaha kita mula menjalankan proses-proses inovasi
dan
kreativitas
dan
alhamdulillah
kita
bisa
mengimplementasikannya sekarang. Itu efek dari mata kuliah
kewirausahaan yang saya rasakan buk.
: “Semester berapa Edi mendapatkan mata kuliah kewirausahaan
itu dulu?”
: “Itu waktu saya semester III yang lalu Buk.
: “Ada praktiknya waktu kuliah kewirausahaan itu Edi?”
: “Jadi ketika mata kuliah kewirausahaan, diberikan pondasi
bagaimana belajar berwirausaha, kemudian kita diminta untuk
praktik dan alhamdulillah setelah praktik itu kita lama kelamaan
terus menjalankan proses kewirausahaan tersebut bahkan sampai
sekarang”.
: “Edi, kalau misalnya kita punya minat dan bakat di bidang masak
memasak, ada music kerawitan dan ada juga bikin ini (Moderator
sambil menunjuk ke arah merchandise hasil kewirausahaan Edi
yaitu berupa mug dengan sablon sesuai request dari pemesan
untuk wisuda, kenang-kenangan, untuk ulang tahun, stiker dan
gantungan kunci UNP)”.
: “Ya, benar Bu. Itu adalah gantungan kunci sebagai aksesoris. Dan
ini adalah proses usaha kita yang dibangun mulai dari semester III
sampai sekarang semester III di Pascasarjana UNP. Dan
alhamdulillah juga sekarang sudah menjadi CV Buk.
: “Oh sudah jadi CV sekarang? Berarti sudah diluar kampus ya?”
: “Dibimbing oleh kampus Buk, kemudian berkembang dan
sampailah diluar kampus.
: “Wah, hebat sekali ya. Jadi tidak mencari kerja ya Di? Punya
pegawai juga berarti?”
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: “Ada beberapa pegawai Buk.
: “Kalau Ibuk lihat dari hasil produk kewirausahaan Edi, sepertinya
tidak menggambarkan unsur-unsur elektronika, mengingat Edi
prodinya adalah Pendidikan Teknik Elektronika. Itu bagaimana Edi?
Apa hubungannya?”
: “Sebenarnya kalau dari bidang ilmu, itu hubungannya tidak terlalu
kelihatan di produknya, namun karena Edi hobi desain, kemudian
minat dan bakatnya ada di desain grafis, kemudian dari grafis itu
kita bentuk ke bahan, dan jadlah merchandise ini.
: “Berapa lama proses yang dibutuhkan untuk menyablon gelas mug
ini Edi? Bisa request fotonya?”
: “Bisa Buk, hanya 30 menit Buk karena kita sudah punya alatnya
sehingga kita tinggal cetak desainnya dan ditempel di mug lalu
dipress sehingga gambar di kertas tadi bisa masuk ke mug ini.
: “Bisa hilang tidak Dy gambar sablon di mug ini? Misalkan kita cuci,
apakah hilang gambarnya?”
: “Insya Allah tahan bertahun-tahun Buk.
: “Bagaimana Edi melihat segmentasi pasar untuk produk
merchandise Edi ini? Seperti yang disampaikan Buk Yun tadi?
Artinya merealisakan ilmu yang sudah diberikan di mata kuliah
kewirausahaan”.
: “Jadi, sebelum kita memulai usaha, kita memang riset pasar dulu,
kebutuhan pasar itu dengan produk kita nanti bagaimana? Nah
untuk produk yang saya buat ini, segmentasi pasar utamanya
adalah untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan sekolah, dan
itu memang setiap promosi kita arahkan ke pasar kita itu. Jadi
supaya produk kita ini memang pas ke calon konsumennya.
: “Bisa diceritakan lebih jauh lagi Edi untuk segmentasi pasar Edi?”
Bagaimana caranya, mungkin bisa diceritakan secara konkretnya
Di?”
: “Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah survey, karena
segmentasi pasar kita adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa, maka
kita survey kegiatan-kegiatan mahasiswa yang akan dilaksanakan
dalam beberapa hari kedepan, dan kita hubungi secara personal,
lalu kita tawarkan produk dari kita tersebut, diperlihatkan samplesample produk untuk melihat yang mana yang bisa dipakai kira-kira
untuk kegiatan mahasiswa tersebut. Setelah itu baru dilakukan
negoisiasi dengan mereka kemudian memberikan beberapa
penawaran-penawaran sampai mereka berkeinginan untuk
membeli produk kita.
: “Ok, kemudian tadi kan dicari ya panitianya ya yang akan
melaksanakan acara dengan harga terjangkau. Terjangkau itu
seperti apa? Contoh untuk Mug ini, berapa harga terjangkaunya itu
Edi?”
: “Jadi kalau untuk kegiatan mahasiswa, biasanya kita kasih harga
yang special, kalau biasanya dengan orang lain mug ini harganya
35 ribu, maka untuk kegiatan mahasiswa kita bisa kasih 30 ribu
sampai 25 ribu. Karena pemesanannya berbeda dan yang
dipertimbangkan adalah keberlajutannya nanti dalam pemesanan.

Moderator

: “Oh, jadi ini juga berpikir juga tentang keberlanjutan karena nanti
ini nggak kali ini aja ya Edi? Kalau luar mungkin sekali, mungkin
nggak ketemu lagi.
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: Edi Mustafa, S.Pd.
: Mahasiswa S-2 Pendidikan Teknik Kejuruan UNP (Ketua
Ikatan Alumni UPKK UNP)
: Selasa, 2 Juli 2019, Pkl. 11.00-12.30 WIB
: Pelataran Koperasi Pegawai UNP Sisi Timur Pascasarjana
UNP
: Ww.1.16/KETUM.IA.UPKK.UNP/02.07.19
: Keterkaitan UPKK, HIPMI dan KOPMA

: Bagaimana keterkaitan antara UPKK dengan HIPMI dan KOPMA
Dy?
: Gini kak, setelah adek-adek di UPKK kami bina dan mereka
menjalankan usahanya, maka teman-temn HIPMI akan
menjembatani dengan orang-orang sesuai dengan bidang usaha
mereka masing-masing. sedangkan KOPMA adalah berperan
dalam memasarkan produk mereka ke lingkungan kampus.
: pelaksanaan riil nya seperti apa dy?
: di masa kepengurusan Edi, kami saling kerjasamanya dengan
UPT PKK Kak, artinya UPT PKK yang menjembatani kami untuk
saling bekerjasama dengan HIPMI dan KOPMA juga. dan di tataran
alumni, nanti kami akan buat komunitas yaitu rumah kreativitas, dan
akan membuat sebuah toko yaitu UPKK Mart yang akan mewadahi
etalase produk-produk teman-teman di UPKK. tujuannya adalah
orang tau bahwa UNP memiliki UKM yang mahasiswanya punya
produk ciptaan sendiri.
: Bagaimana tipe rektor menurut Edi?
: Beliau orangnya cepat tanggap kak, beliau sangat jarang
melewatkan peluang-peluag yang bagus untuk UNP. makanya
orang bagian kemahasiswaan sudah merasa biasa jika mala mini
dapat kabar, besok diadakan acaranya atas perintah rektor.
Misalnya pengundangan JK kemarin, dalam peresmian asrama, dia
melihat bahwa karena ada peluang besar asrama mahasiswa itu
ada. asrama itu hasil lobbying dari beliau Kak. Bapak tipe orang
yang visioner dan sangat pandai melihat serta menciptakan
peluang. berbeda UNP dulu dengan UNP sekarang. Misalnya tamu
negara yang datang ke sini, mulai dari presiden sampai ke menterimenteri. dalam pengambilan keputusan adalah beliau merupakan
pengambil keputusan yang cepat dan cerdas.
: Bagaimana bentuk evaluasi Proker UPKK Dy?
: Semua proker kami evaluasi dan hasil evaluasinya dijilid dalam
satu jilid besar dan dirapatkan dalam Musyawarah Besar UPKK
Kak.
: PBBT itu apa namanya kalau di UNP Dy?
: kalau di sini namanya program magang PMW kak. sebelum
dikasih dana, mereka harus magang dulu di UMKM selama satu
bulan untuk melihat bagaimana jalannya usaha UMKM yang sesuai
dengan bidang usahanya.
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: sekarang di UPKK sudah sampai tahap mana IMUN PLUS Nya?
: masih di pra-inkubasi kak. Edi mau nya ide yang akan dijadaikan
startup bisnis itu yang benear-benar baru atau memodifikasi ide
lama dengan sentuhan nilai inovasi. ide memberikan ide ke adekadek membuat pellet dari limbah makanan berbahan sayuran.
: apakah IMUN PLUS itu harus tuntas ketiga tahapan itu dalam satu
tahun?
: tidak kak, sesuai dengan keberhasilan mereka dari proposal PMW
dan KBMI atau PKM yang lolos proposalnya maka kami masukkan
ke pra inkubasi, nanti setelah itu diinkubasi. biasanya kalau
pengalaman Edi untuk pra-inkubasi dan inkubasi bisa setahun. dan
akselerasi bisa saja di tahun depan mereka lakukan. sehingga ami
menjadikan IMUN PLUS ini sebagai reward bagi anggota UPKK,
mereka berbeda kak dengan UKM lain dan mahasiswa lain di UNP.
makanya kita hanya khususkan untuk anggota UPKK saja kak.
: Berapa dana dari diktinya Dy?
: PKM 5-12 Juta, PMW 5-10 juta/tim, KBMI 10-40 juta.
: Femil dapat berapa kemarin? KBMI nya?
: dapat 12 juta kak, yang 40 juta itu berbau teknologi.
: Reward dari rektor seperti apa Dy terhadap yang berprestasi?
: Ada kak, teman-teman BEM menghimpun data mahasiswa yang
berprestasi di tingkat nasional seluruh bidnag, yang juara 1, 2 dan
3 dibebas UKT kan.
: sudah dijalankan Dy?
: sudah kak, ada teman Edi S2 yang buat mobil listrik, dia
dibebaskan dari UKT selama dia kuliah S2. dari situ mahasiswa
merasa termotivasi untuk mengejar prestasi di tingkat nasional.
: program nasional yang menjadi ukuran keberhasilan suatu
perguruan tinggi apa Dy?
: PKM kak. baik PKM 5 bidang maupun PKM Karya Tulis (2 bidang).
makanya setiap perguruan tinggi selalu berlomba-lomba untuk
mengikuti PKM ini kak. baik perguruan tinggi swasta maupun negeri
asal universitas itu punya akun di simbelmawa. PKM ini juga
menjadi indicator dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi.
: di UNP dari PKM kesmua bidang, yang paling banyak peminatnya
PKM apa Dy?
: PKM-K (Kewiraushaaan kak). hal itu karena mereka menganggap
kewirausahaan itu mudah dijalankan. kebetulan edi juga anggota
PPIPM dulu kak, pernah membantu bagian kemahasiswaan UNP
untuk mengupload proposal mahasiswa, dari grafiknya memang
yang PKM-K terbanyak kak. dan mungkin juga karean banyaknya
pelatihan kewirausahaan yang diberikan UNP kak, makanya
mereka lebih menyukai dan merasa cukup mudah dalam membuat
proposal PKM-K.
: berarti PKM juga salah satu program kewirausahaan yang
dikembangkan UNP dalam mengembangkan kewirausahaan
mahasiswa UNP Dy?
: Iya kak, karena salah satu bidangnya adalah di bagian
kewirausahaan. ini program dikti kak yang diberikan setiap tahun
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kepada perguruan tinggi. artinya di bawah WR III. kalau ke lembaga
kemahasiswaannya dinaungi oleh PPIPM.
: Sejarah UPKK sendiri seperti apa Dy?
: kami yang perintisnya karena melihat dua hal sih kak, yang
pertama PMW dan kedua adalah pembinaan secara intens tentang
kewirausahaaan. PMW ini di UNP. teman-teman diminta membuat
proposal dan menjalankan usahanya, namun mereka mengalami
banyak kesulitan dalam menjalankan usahanya, bahkan banyak
yang gagal. disitu kita berpikir, padahal sudha ada UKM yang
bergerak di bidang kwu, yaitu KOPMA, tapi kenapa masih begini?
mungkin karena kopma lebih banyak ke pengembangan usaha kak,
seeprti fotocopy, mini market namun dalam pembinaan kwu nya
masih kurang. dari situ Edi berpikir untuk membuat suatu UKM yang
bergeerak di bidang kewirausahaan. kami kasih nama UKM
Kewirausahan. kita urus semua proses, kami diskusikan dengan
WR III dan cari pembinanya. WR III tertarik dengan ide kami, namun
beliau memberikan ide gimana kalau karir juga dimasukkan.
: Penentuan lokasi sekre kenapa di situ Dy?
: sekre itu di tahun 2016-2017 di depan FIP Kak, semua UKM di
sana semua, di 2017 semua gedung diruntuhkan, dan akhirnya
semua UKM dipindahkan ke gedung yang baru. dan kami
mengajukan untuk sekre kami di lantai II itu kak karena memang
disitu yang kosong dan selama 2 bulan kami proses dan
alhamdulillah kami dapat disitu/
: ada berapa UKM di UNP Di?
: 18 Kak, UPKK, PPIPM, WP2SOSPOL, HIPMI PT, PMI, UKKPK,
KOPMA, MAPALA, UK KES, UKFF, UKBA, PASKIBRAKA, UKK,
MENWA, PRAMUKA, UKO, UK Robotik.
: Apa beda UPKK 2017 dan 2018?
: di 2018 departemen kajian wirausaha sosial dihilangkan, di 2018
kita ganti hubungan masyarakat dengan pengabdian masyarakat.
: kalau untuk SGK bagaimana di UNP Dy?
: ada kemarin kak, yaitu workshop sosialiasi KBMI dan PKM yang
mendatangkan
narasumber
dari
ditjenbelmawa
namun
pelaksanaannya tidak di UNP kak, tapi di Politeknik Negeri Padang
(PNP). dan setelah pelaksanaan di PNP, orang ditjenbelmawa
diundang oleh UNP untuk memberikan workshop KBMI dan PKM
khusus untuk mahasiswa UNP. dan selain itu ada juga kegiatan
monev eksternal yang dilakukan oleh ditjenbelmawa ke UNP dalam
mengevaluasi PKM Mahasiswa UNP. selain di UNP, Monev
eksternal PKM juga dilakukan di UNAND. lalu ada juga kuliah umum
biasanya kak, dengan mendatangkan narasumber dari
ditjenbelmawa langsung, serta dari praktisi wirausaha dan menteri
juga sering diundang sebagai narasumber.
: Kalau EXPO KMI ini bagaimana Dy?
: ini juga kak, program dikti yang dilaksanakan satu kali dalam
setahun bagi mahasiswa yang lolos KBMI dan layak untuk
mempamerankan hasil produk mahasiswa tersebut. artinya EXPO
KMI ini adalah goal dari KBMI yang dilaksanakan oleh Dikti. selain
melaksanakan EXPO Tahunan, UNP juga melaksanakan EXPO
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internal baik yang diadakan oleh UKM maupun oleh UPT PKK dan
UNP secara umum yang dilaksanakan di depan Auditorium
biasanya. dan EXPO internal ini diperioritakan kepada temanteman yang lolos PMW kak untuk mereka mempamerankan produk
usaha mereka.
: Oke deh Dy, makasih banyak ya informasinya.
: Sama-sama kak..
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: Edi Mustafa, S.Pd.
: Mahasiswa S-2 Pendidikan Teknik Kejuruan UNP (Ketua
Ikatan Alumni UPKK UNP)
: Senin, 2 September 2019, Pkl. 14.00-14.05 WIB
: Fakultas Teknik UNP
: Ww.1.16/KETUM.IA.UPKK.UNP/02.09.19
: MEA

: Bagaimana Dy dengan keberlanjutan program MEA yang akan
diadakan tanggal 3 Septmber besok?
: MEA adalah suatu program inisiasi UNP, UNAND dan PNP dalam
menyikapi rendahnya jumlah wirausahawan minang dari kalangan
mahasiswa kak, dan diapresiasi oleh wakil presiden RI yaitu Bapak
Jusuf Kalla. kalau untuk keberlanjutan, mungkin Edi kurang tau kak,
mengingat MEA ini bukan program pemerintah, tapi lebih program
inisiasi. lain hal nya dengan PMW, KBMI dan PKM kan jelas dari
kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kak. dan
semoga saja meskipun nanti Bapk JK tidka menjadi Wapres lagi,
program ini tetap berjalan.
: Edi ikut dulu dalam MEA ini Dy?
: Nggak kak, karena kan Edi kan 2017 sudah tidak mahasiswa
waktu itu kak.
: Femil masukkan proposal bisnis plan tapi tidak lolos juga ya dy.
artinya cukupketat ya?
: lumayan ketat kak.
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: Edi Mustafa, S.Pd.
: Mahasiswa S-2 Pendidikan Teknik Kejuruan UNP (Ketua
Ikatan Alumni UPKK UNP)
: Kamis, 5 September 2019, 15 Mei 2019 Pkl. 14.00-15.30
WIB
: Kantin IDW Pasca Sarjana UNP
: Ww.1.16/KETUM.IA.UPKK.UNP/05.09.19
: Program Kerja UKPKK dan Sarana Prasarana Penunjang
UKPKK dalam Pelaksanaan Proker

: Kalau dari UPKK, ada tidak fasilitas/unit seperti idea hunting room,
brain storming room, exhibition room?
: untuk fasilitas fisik seperti itu belum ada. Karena untuk organisasi
kampus kami hanya diberikan secretariat saja dan dalam secretariat
tersebut ya hanya ada ruang meeting dan ruang kerja administrasi
yang terdiri atas tiga ruang dan satu lagi ruang tamu. Dan biasanya
kami pakai ruang kelas atau ruang seminar sebagai pengganti
ruang yang kakak sebutkan tadi.
: DILO ituapa Dy? Bagaimana DILO dalam membantu anggota
UPKK agar ada kerjasama untuk upgrading proker selanjutnya?
: DILO itu adalah program CSR Nya Telkom. DILO itu tujuannya
adalah membangkitkan ekosistem startup digital di Sumatera Barat.
sudah 2 bulan edi rutin ke sana, sehingga kedepannya Edi terpikir
untuk bekerjasama dengan DILO dan beberapa komunitas yang
ada di sekitaran DILO seperti Gapura Digital (Program Google
Indonesia) untuk membicarakan pola pelatihan mahasiswa atau
anggota ukpkK secara praktis dengan menyediakan fasilitas mentor
di UPKK. selain itu kami juga berencana menjalin kerjasama
dengan tokopedia, di mana tokopedia sekarang di Padang sedang
membuka kelas khusus untuk UMKM yang masih memasarkan
produknya secara tradisional ke digital/ marketplace tokped. setelah
berdiskusi dengan teman diluar, mereka ada program kampusnya.
makanya UPKK akan menjajaki ke sana. sehingga edi secara
pribadi ingin ketemu sama wakil tokped di Sumbar. di DILO
diberikan fasilitas seperti ruangan konsultasi lengkap, internet juga
begitu. makanya EdI sering juga mengarahkan adek-adek UPKK
untuk berdiskusi di DILO ini kak. sehingga Edi memberikan tawaran
kepada adek-adek pengurus UPKK untuk melibatkan DILO dalam
proker GEMNAS yang di dalamnya ada gathering wirausaha seperti
acara ILC itu lo kak, membahas satu isu tentang perkembangan
startup digital di Sumbar karena masih minim deibanding dengan
kota lain. kita bahas isu nya dan kita undang beberapa panelis yaitu
(pemerintah di sini kita undang BEKRAF, akademik yaitu pembina
di bidang kewirausahaan dan DILO itu sendiri karena mereka sudah
banyak melakukan kegiatan pelatihan starup digital dan starup
digital itu sendiri yaitu tokopedia yang merupakan platform kategori
unicorn dan gojek yang sudah datacorn.
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: berarti DILO ini sudah bisa dikatakan sebagai incubator bisnis ya
Dy?
: kalau fisik iya kak, namun secara pengelolaan belum bisa
dikatakan incubator bisnis karena mereka belum memiliki tenant
dan menthor khusus. mereka hanya menjalin kerjasama dengan
komunitas-komunitas. artinya masih penyediaan sebatas fisik
namun tidak dikenakan biaya untuk aktivitas kelas pelatihan atau
workshop kewirausahaan.
: DILO itu kepanjangannya apa Dy? tempatnya di komplek Telkom.
: Digital lupa kak..hehehe
: selain DILO apalagi sarana seperti itu yang ada di kota padang
Dy? untuk tempat diskusi kewirausahaan?
: Cooking Space kak, yaitu Kubik Coffe lantai II. itu dikelola swasta.
: Proker secara rinci UPKK apa-apa saja Dy dalma
mengembangkan kewiraushaaan UNP?
: Pertama: IMUN PLUS. yaitu Inkubator bisnis mahasiswa UPKK
UNP. walaupun secara fisik belum namun pelatihannya seperti di
incubator. ada tiga jenis kategori yaitu pra inkubasi, inkubasi dan
akselerasi, selama ini baru hanya sampai pra-inkubasi. di mana prainkubasi sendiri adalah UPKK mengajarkan anggotanya dari
mereka yang belum punya ide bisnis sampai mereka punya
proposal bisnis, di pra inkubasi ini dilaksanakan selama 6x
pertemuan, dan outputnya adalah proposal bisnis yang nantinya
bisa dimasukkan kedalam lomba-lomba bisnis plan seperti PMW,
PKM-K dan MEA. kemudian masuk ke Inkubasi, di inkubasi, temanteman yang proposalnya sudah didanai memiliki bisnis, kita
inkubasi selama 1 bulan untuk bisa menjalankan bisnisnya. di
inkubais ini kita mengjarakan bagaimana mendesain brand,
kemasan dan perluasa pasar dan terakhir mengetahui arus
keuangan, dan masuk akselesari yait teman-teman yang bisnisnya
sudha jalan dan stabil dan memiliki minimal 10 juta itu kita akselarsi
dengan harapan bisnisnya itu bisa sampia tingkat eksportir. untuk
tahap inkubasi dan akselerasi belum sepenuhnya bisa kita jalankan
karena keterbatasan sumber daya menthor kak. karena yang
memberikan materi idelanya praktisi bisnis makanya kami
bergerilya untuk bekerjasama dengan komunitas yang sudah
menjadi praktisi bisnis karena arahan kami kesana. namun target
tahun ini bisa sampai ke inkubasi. Kedua: Sekolah Organisasi,
yaitu tidak hanya mengejarkan teman-teman bagaimana
berwirausaha namun juga sekolah yang menyentuh empat pilarnya
UPKK, materi yang kita berikan komprehensif, mulai dari
akademiknya bagaimana mereka berprestasi, bagaimana cerdas
dalam organisasi dan memiliki ketakwaan pribadi yang bagus dan
bagaimana mandiri dalam ekonomi. SO ini tengah berjalan,
biasanya pelaksanaanya setiap minggu dalam 1 bulan ada 4 kali.
pematerinya kita undnag dari luar, ada internal dan eksternal,
biasanya para senir dari UPKK dan dosen UNP dan teman-teman
dari luar UNP. Outcomenya adalah teman-teman secara
pengetahuan mengetahui 4 pilar UPKK ini tadi. Ketiga: UPKK on
the Street yaitu program kerja yang dilakukan untuk melatih mental
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adik-adik dalam menjalankan proses usaha. angota diharapkan
mampu berani menjual produk mereka di khalayak ramai dan kita
sudah melakukan kegiatan ini di bulan Ramadahan di GOR Agus
Salim karena di sana ramai. setiap departemen diwajibkan
membuat 1 produk masing-masing yang dipasarkan secara
langsung di GOR Agus salim. outcomenya adalah melatih mental
adik-adik dalam proses menjualkan produk. pelaksanaanya
biasanya di bulan Ramadhan saja kak. Keempat: GEMNAS yaitu
Gebyar Mahasiswa Wirausaha Nasional yang merupakan event
lomba bisnis nasional. diperuntukkan tidak hanya untuk mahasiwa
UNP saja namun untuk seluruh mahasiswa di Indonesia baik negeri
ataupun swasta. untuk Gemnas ini kita diawali dengan
penengumpulan bisnis plan secara online yang bisa diikuti oleh
seluruh mahasiswa Indonesia. bisnis plan dikumpulan lalu direview
oleh para juli dan diambil finalis sebanayk 15 finalis dan diundang
ke UNP untuk melakukan presentasi di UNP serta dinilai juri,
setelah itu finalis akan dinilai kembali secara presentasi dan
ditentukan juara 1-harapan 3, . kemudian di hari H nya, setelah
mereka datang, maka malamnya mereka di technical meeting
bagaimana mekanisme presentasi dan besoknya mereka akan
presentasi dihadapkan para juri. jurinya dari akademisi wirausaha,
praktisi wirausaha dan pemberi dana (investor) bisa dari pinjaman
BANK, angle investor ataupun pemberi dana dari kampus.
GEMNAS ini pelaksanaanya yang tahun sekarang adalah yang
kedua. jadi ini adalah event paling besar dari UPKK yang
dilaksanakan hanya 1 x dalam 1 tahun.
: dari mana Edi dapat ide dengan IMUN PLUS ini Dy?
: Edi belajar di Yogya kemarin kak, yaitu di UNY. Edi melihat kalau
mahasiswa di sana itu sangat aktif dan bisnis yang mereka jalani itu
cepat perkembangan bisnisnya kak. makanya Edi belajar di sana
kak. Bahkan ternyata Dikti memberikan bantuan pengelolaan
incubator bisnis ini kepada perguruan tinggi yang inkubatornya
sudah terdaftat di dikti. misalnya kita di sini adalah UNAND. Bahkan
ada namanya program pembiyaan pembinaan untuk tenant-tenant
di incubator baik untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta.
: perguruan tinggi yang mengikuti GEMNAS itu dari mana saja Dy?
: dari Bandung dan yang lainnya lupa kak.
: reward yang diberikan berupa apa Dy?
: Berupa uang tunai dari UPKK. juara 1 sebesar 2.5 juta.
: akomodisi mereka bagaimana?
: mereka yang nanggung, namun untuk tiket biasanya univeristas si
fanelis yang memberikan.
: Setelah mereka presentasi di GEMNAS, apa lagi Dy?
: Mereka melakukan fieldtrip untuk melihat wisata di Sumbar, dan
setelah itu diadakan Gathering Wirausaha Nasional yaitu
mempertemukan wirausaha di kalangan mahasiswa di kampus
dengan membahas isu besar tentang kewirausahaan yaitu
minimnya perkembangan startup digital di kota Padang. akhir acara
ini kita bisa buat deklarasi bersama untuk mengembangkan starup
digital dan kalau bisa ada satu keputusan yang dibuat langsung oleh
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pemerintah dengan adanya pihak pemerintah yang diundang agar
mau memperhatikan perkembangan startup digital di Sumbar. dan
yang sangat diharapkan adalah minat mahasiswa bisa meningkat.
kira-kira itu prokernya kami kak.
: EXPO belum ada ya Dy?
: kalau EXPO, kami hanya sifatnya mengisi stand yang dibuat oleh
universitas kak. tapi ada program yang sebenarnya diluar
department wirausaha namun berkaitan dengan pengembangan
wirausaha mahasiswa, yaitu kita ada FALCON (UPKK Leadership
Camp on Leadership UNP). yaitu kegiatan OR anggota UPKK.
dalam rentetan FALCON ini kita tidak membatasi teman-teman
untuk belajar berwirausaha, yang kita batasi hanya BP nya saja
yaitu 2018 dan 2019. sengaja diambil yang 2018 dan 2019 karena
supaya kami bisa membina adek-adek yang masa studinya masin
panjang atau lama. rentetannya adalah mendaftar secara online
dan offline, setelah itu pembekalan 1 dan 2, yaitu mengenai
semangat bwerirausaha dan yang kedua bedah proposal bisnis dan
yang ketiga adalah tentang karir. setelah diberikan pembekalan,
mereka diwajibkan membuat proposal bisnis plan secara
berkelompok dan mereka diberikan 1 pembimbing dari kakakkakanya. kakak mereka akan mengajarkan sampai proposal bisnis
paln mereka jadi. mereka akan diberikan form bimbingan untuk
melihat berapa kali mereka bimbingan dan untuk mengevaluasi juga
si kakak melihat apakah ia mampu membimbing adek
bimbingannya. mereka diminta untuk membuat proposal dan kita
arahkan formatnya ke PKM-K karena memang event yang belum
terlaksana itu kan PKM-K 2019, harapannya setelah mereka
membuat ini mereka bisa mengupload proposal ini. setelah dibuat
proposal, lalu mereka presentasikan dan dinilai oleh juri yang
diambilkan dari alumni UPKK dan senior UPKK. dan juri
memberikan catatan perbaikan proposal dari bab 1 sampai akhir
bahkan sampai kepada rekomendasi ide. dan ini sangat bermanfaat
bagi mereka, karena bisa mereka masukkan tahun depannya di
PKM-K dan yang kedua untuk pengajuan beasiswa PPA, mereka
wajib membuat laporan proposal PKM sebagai syaratnya. syarat
dinyatakan layak adalah pengesahan dari PPIPM UNP. dan mereka
harus punya proposal yang bagus, enaknya mereka sudah punya
proposal yang bagus. nanti setelah proses penjurian selesai,
direkap nilainya dan ditentukan apakah dia layak menjadi anggota
UPKK atau tidak. itulah cara UPKK untuk mengenalkan wirausaha
atau proposal bisnis plan kepada mahasiwa baru.
: indikator apa yang dibuat oleh UPKK menetukan seorang
mahasiswa itu bisa masuk anggota UPKK dengan tidak?
: Banyak kak, pertama adalah tugas, kedua adalah kehadiran.
dalam tugas ada pembuatan proposal, presentasi proposal, buku
PDKT dengan sesama calon anggota baru, senior dan alumni
UPKK, dan ada pembuatan CV dasar dan kemudia aspek kehadiran
mereka mengikuti kegiatan di atas seperti pembekalan, bimbingan,
presentasi dan pelantikan, makrab dan outbound. dan biasanya kita
sidangkan dengan seluruh pengurus UPKK dan kita bahas mulai
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dari KKM yang ditetapkan sebagai anggota misakan 60, maka yang
hanya diatas 60 saja yang lulus. berapapun jumlah anggotanya.
: kalau tahun kemarin berapa Dy?
: 35 kak,
: tahun kemarin yang mendaftar berapa?
: 300 an dan yang lulus hanya 160 an.
: jadi tidak semuanya yang lulus ya dy?
: sebenarnya bukan karena susahnya kak untuk masuk ke sini,
namun karena ketidakistiqomahan mereka dalam menjalani semua
rangkaian proses kegiatan di UPKK jadi seperti seleksi alam begitu
kak.
: dari tahun awal UPKK berdiri, dalam hal jumlah proker apakah ada
penambahan atau malah dikurangi?
: 2017-2018, proker ditambah misalnya GEMNAS. dari 2018 ke
2019, proker lebih ada yang dikolaborasikan seperti gathering itu
dulul proker sendiri, sekarang dimasukkan ke GEMNAS, dan 2018
belum ada IMUN PLUS, sekarang ada IMUN. dulu UPKK kan berdiri
tahun 2017 kak, di 2018, proker kamiini belum ada pendanaan dari
BOPTN karena kami tidak mengusulkan proposal di ujung 2017
mengingat UPKK baru ada di 2017. namun karena UNP sangat
support dengan UKM yang bergerak di bidang kewirausahaan,
akhitnya kami diberikan 2 proker dengan pendanaan dari BOPTN.
untuk pendanaan sendiri, di UKM ada 2 pendanaan kak, yaitu
BOPTN dan dana Proker. untuk dana proker uang nya dari
perguruan tinggi sedangkan untuk BOPTN dari negara langsung.
kalau BOPTN ini biasanya untuk event besar yang lingkupnya
nasional. seperti GEMNAS dan PKM, dan 2017 kemarin kami hanya
dapat 2 ini. modelnya proker kita kan di 2017 ada 15 proker,
sementara yang didanai hanya 2. jadi kita buat yang mendapat
pendanaan itu pelaksanaannya tidak semaksimal di proposal untuk
anggarannya dan lebihnya kita distribusikan untum proker yang
belum dapat dana. alhamdulillah sekarang sudah stabil.
sebenarnya untuk setiap UKM itu sudah ada dananya dari BOPTN
kak, Cuma dan aitu hanya akan cair kalau proposalnya dimasukkan.
: Jumlah tenant yang ada di UNP tau Dy?
: tenant itu peserta yang mengikuti tahap inkubasi.
: berarti kalian yang ikut IMUN itu bisa disebut tenant?
: iya kak, karena di awal kami sudah menjelaskan istilah yang ada
di incubator.
: ide itu darimana Dy?
: dulu edi kerja di incubator padang yaitu visio incubator padang
selama 3 bulan kemudian pergi ke semarang melakukan diskusi
dengan teman di semarang dan ke yogya mengikuti pelatihan
bisnis, di sana memang berhasil atau tidaknya starup dipengaruhi
dengan adanya pengadaan incubator bisnis. akhirnya edi kepikiran
untuk membuat IMUN PLUS ini karena UNP belum punya ikubator
khusus yang menfasilitasi mahasiswa UNP untuk melakukan
inkubasi. setelah diskusi dengan teman yang ada diluar, bagaimana
konsep incubator, akhirnya edi adopsi konsep itu dengan
konsepnya UNP yaitu habit nya UNP. kita sadar belum memiliki
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fasilitas atau ruangan tertentu, namun kita mengang konsep yaitu
kita mulai aja dulu, konsep bagus-bagus dan nanti hasilnya kita
pelrihatkan ke univeristas untuk diberikan pendanaan untuk
mengadakan ruangnya dan fasilitasnya.
: mengenai rapat akbar UPKK kemarin gimana Dy?
: ini adalah rapat evaluasi kami dalam ½ kepengurusan UPKK kak
untuk melihat record yang diikuti oleh semua pengurus dan mereka
memaparkan tentang pelaksanaan proker, kendalanya, harapan
kedepannya seperti apa.
: Klaua rapat dengan UPT kemarin bagaimana Dy?
: kalau dengan UPT kemarin kak, edi, ami, femil diundang oleh UPT
PKK untuk mengikuti rapat koordinasi pola pembinaan wirausaha
PMW, kemarin itu diundnag dosen kewirausahan yang sudah
mengikuti pelatihan dan pendampingan wirausaha dan ada
mahasiswa seperti edi, amid an femil. dari penyelenggara PMW,
masih mencari pola pembinaan yang baik untuk penerima PMW,
jadi di sana hanya menyampaikan pola pendampingan dan
pembinaan yang kami lakukan di IMUN PLUS itu kak. waktu rapat
itu belum ada keputusan untuk pola pendampingan mahasiswa
penerima PMW. bukan rapat sih kak, tapi FGD pola pendampingan
mahasiswa Wirausaha PMW. di sana juga para dosen
menyampaikam apa yang mereka terima diwaktu pelatihan
kewirausahaan itu. dan pak Marwan bilang masih dikaji pola ini.
kami sebagai UKM di bawha UNP juga membantu untuk niat baik
dari UPT PKK. dan Edi berikan ide ke pak Marwan, bagaimana
kalau gapura digital yang sudha punya menthor dimanfaatkan oleh
UNP dalam bentuk kerjasama dalam memberikan pembinaan
kewirausahaan secara rutin kepada peserta tetap yaitu seluruh
mahasiswa penerima PMW, UNP hanya sediakan sarana berupa
tempat saja. itu yang edi minta dan usulkan kepada Bapak Marwan
kak. kalau kami langsung yang minta mahasiswa penerima PMW
mengikuti proker kami ini, pasti mereka enggan. sehingga kami
butuh power di sini kak, makanya kami harapkan peran universitas
di sini.
: artinya UPT PKK terbuka dengan UPKK ya Dy?
: iya kak, dulu di tahun 2017, kita emang masih jalan sendiri-endiri
kak, namun di 2017 pertengahan, Ibu Yun mengumpulkan kami
semua untuk saling bersinergi karena visi dan misi yang sama.
: dalam proses rapat, bagaimana Ibu Yun itu Dy?
: Ibu sangat terbuka dengan pendapat yang kita sampaikan dan
lebih mendengarkan apa saran yang kita berikan, kemudian ibu itu
orangnya lebih melihat progress. ibu suka dengan teman-teman
yang menyampaikan sesuatu dengan rencangan teknisnya dan
progresnya bagaimana, sehingga ibu itu suka hal nyatanya
ketimbang menyampaikan hal banyak tapi ndak Nampak real nya.
Ibu orangnya professional kak.
: Kalau Bapak ARif Maulana seperti apa?
: dia kreatif, konsep idenya luas, dia aktif di organisasi dan
paguyuban dan semasa menjadi kosen dia aktif di komunitas. beliau
itu sudah menggambarkan gambaran konsep suatu bisnis.
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sehingga keputusan yang dibeirkan oleh beliau adalah sesuatu
yang amazing.
: bagusnya kedepannya bagaimana pengembangan kwu di UNP
dy?
: kebijakan kwu sebaiknya lebih kepada pembelajaran riil,
bagaimana bisa melatih mahasiswa berkwu dan memiliki sebuah
incubator bisnis serta memiliki sebuah konsep yang baku tentang
pola pembinaan mahasiswa yang berwirausaha. karena dengan
UPKK saja, 40 ribu belum bisa mengakomodir mahasisa UNP untuk
memiliki usaha. satu lagi yang edi harapka adalah mahasiswa ini
sebelum tamat, punya satu produk sebelum dia wisuda. produk nya
bisa membuat olahan makanan yang bisa memperlambat
pertumbuhan sel kanker seperti yang kemarin edi baca di proposal
bisnis plan mahaisswa di PPIPM, dan sebaiknya ide bagus seperti
itu juga difasilitasi oleh kampus dengan bantuan riset dan apabila
setl=telah pengujian lab ternyata memang berhasil, maka kampus
harus fasilitasi dalam hal pembuatan patennya sehingga si
mahasiwa ini pasca wisuda bagaimana atau kapan dibuka cpns dan
loker.malah mereka kepikiran akan membuat perusahaan dari
produk mereka itu.
: apakah sudah disampaikan dy?
: Belum kak, namun perbincangan secara lisan dengan Ibu Yuliana
WD I FPP sudah kak, Ibu Yuliana sangat support.
: bagaimana tanggapan Edi terhadap PMW?
: kalau untuk memberikan pengathuan kewirausahaan bagus kak,
namun untuk menjadi bekal berwirausaha lulusan setelah tamat
belum cukup mumpuni.
: menurut Edi grand desain UNP yang sudah mengarah ke
Entrepreneurial base university apa?
: pertama adalah dibentuknya UPT PKK, kedua adalah MK Kwu
yang dulunya MK jurusan sekarang sudah menjadi MK Wajib
universitas dan yang ketiga untuk kuliah umum kwu sering dilakuka
oleh UNP dengan narasumber nasional, lalu ada PMW yang
merupakan program yang diajukan universitas ke kemenristekdikti
mengingat tidak semua kampus melakukan PMW, namun UNP
terus tetap melakukan PMW ini kak. kemudia pelatiha
kewiraushaan yang dilakukan dibawah naungan UPT juga sudha
sering dilakukan dan satu lagi ada MEA yang merupakan salah satu
program dengan inisiatonrnya adalah UNP. UNP berusaha
menggandeng pengusaha minang dengan melibatkan pak JK
dalam event local yang diperuntukkan kepada mahasiswa UNP dan
luar UNP. dan satu lagi adalah pembangunan laboratorium
incubator atau laboratorium entrepreneurship UNP.
: ada tidak Dy modul tentang pengembangan labor incubator bisnis
IMUN PLUS Dy?
: ini lah isi tesis edi kak. doakan ya kak..hehehe
: Oke Dy, makasih banyak ya Dy.
: Sama-sama kakak.
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: Tanzilal Wanda Risky S.Pd.
: Anggota Dewan Pertimbangan UKPKK UNP Sekaligus
Mantan Presiden Mahasiswa Masa Kepengurusan 2017
: Sabtu, 12 Oktober 2019, Pkl. 11.30-12.08 WIB
: Parkit 9 Rumah Pengabdian Masyarakat
: Ww.1.17/AGT.DP.UPKK.UNP/12.10.19
: Asal Usul UKPKK UNP

: S-2 di mana Wanda?
: In syaa Allah di UPI Bandung kak.
: jadi apa kegiatannya sekarang Wanda?
: Sembari menunggu LPDP, juga ngajar kak, ngajar di student
center Gunung Pangilun, tentang konsultasi belajar mereka.
: Wanda adalah founder dari UKPKK UNP kakak denger-denger
dari adek-adek UKPKK. Bagaimana itu Wanda?
: iya kak, Wanda sudah tiga tahun di UKPKK Kak, Wanda adalah
generasi awal UPKK UNP yang dimulai tahun 2016. Wanda pendiri
UPKK ini bertiga sama Bang Edi dan Bang Muttaqin Kholis Kak
(yang inti kak), kalau jumlah founder semuanya ada 11 orang kak,
yang kami sebut dengan Tim 11). Kami ajak 50 orang se-UNP ini
untuk ikut gabung di UPKK agar terpenuhi syarat dari bagian
kemahasiswaan dalam membuat UKM ini dulu kak. Lalu nanti
anggotanya kami rekrut dengan proses seleksi juga, lalu diberikan
pembekalan. Semuanya kami rancang dari awal. Bahkan role
model untuk UKM ini pun kami rancang sendiri karena tidak banyak
kampus yang sudha punya UKM seperti kami ini. Tapi kami juga
melihat serta meniru role modelnya dari UI dan UGM juga kak.
: apakah kalian pernah studi banding ke sana atau bagaimana
dalam meniru modelnya?
: Bukan kami yang kesana kak, karena kami punya banyak teman
di sana, akhirnya sering komunikasi dan jadilah seperti konsep UKM
PKK sekarang ini. Intinya dulu dalam membuat UKM ini, visi misi
harus jelas, tidak melangar aturan UNP dan jelas alurnya kemana,
kemudian tidak tumpeng tindih dengan UKM lain. Dulu nama UKM
ini UKKRK yaitu Unit Kegiatan Karir dan Kewirausahaan Kak,
setelah kami buat UKM ini, UNP buat untuk Dosennya yaitu UPT
PKK yang kepala nya adalah istri Rektor UNP yaitu Ibu Yun.
Sebelum terbentuk UKKRK itu kak, kami buat FKK dulu kak, yaitu
Forum Komunikasi Kewirausahaan, jadi kami menjadikan forum ini
sebagai tempat untuk berdiskusi dengan teman-teman yang minat
dalam bidang kewirausahaan. Setelah kami diskusi dengan WR III
waktu itu yaitu Bapak Syahrial Bakhtiar, beliau mengusulkan agar
dimasukkan juga pengembangan karir, jadi kita akomodir usulan
tersebut. Makanya berubah menjadi UPKK UNP. Tupoksinya jelas
kak, selain mengembangkan karir, juga mengembangkan
kewirausahaan mahasiswa UNP. Apalagi kita belum ada incubator
bisnis di UNP ini. Makanya kita buat wadah ini. Dulu banyak danah
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hibah dari CSR Perusahaan-perusahaan untuk UKM yang bergerak
di bidang kewirausahaan, namun di UNP tidak ada yang memang
betul-betul konsen ke kewirausahaan.
: jadi incubator bisnis ini maksudnya apa?
: jadi gini kak, kami yang internal UPKK sudah buat incubator sendiri
yaitu tempat konsultasi namun baru sebatas untuk anggota UPKK
yang kami namakan dengan IMUN PLUS (Inkubator Bisnis
Mahasiswa Wirausaha), itu kawan-kawan yang punya usaha dan
produk, dikemas dengan lebih menarik agar bisa disukai pasar
misalkan membuat label atau branding, itu didampingi bang Edi kak.
Kalau Wanda konsennya di Karir kak karena sesuai dengan
background Wanda yang alumni BK di UNP yang memberikan
konseling kepada orang yang akan mencari kerja.
: kalau incubator bisnis UNP sendiri bagaimana?
: Belum ada, namun kami sudah koordinasi dengan Bapak Sukardi
yaitu Kepala Unit Laboratorium Terpadu UNP yang dulunya Wakil
Dekan di FT, beliau pernah cerita kepada Wanda karena wanda
aktif di kepengurusan Mesjid Al-Azhar UNP, dia bilang bahwa saat
ini UNP konsen sekali ke kewiraushaaan dan akan dibuatkan
laboratorium incubator bisnisnya. Kami di UPKK sudah membuat
dan menjalankan incubator bisnis ini kak, bahkan kurikulumnya
sudah dibuat oleh bang Edi.
: jadi rencananya Laboratorium Inkubator untuk UNP itu di mana
katanya Wanda?
: Kata Bapk Sukardi, sekarang ini sednag mempersiapkan
kurikulumnya. Nah itu makanya kak, kita lihat dan evaluasi dalu
bagaimana model incubator bisnis IMUN PLUS di UPKK ini, kalau
sekiranya bagus, maka kata Bapak Rektor akan dijadikan sebagai
role model untuk Laboratorium incubator bisnis di UNP.
: bagus sekali ya
: kami melakukan ini bukan karena punya maksud lain kak, hanya
untuk niat memberdayakan mahasiswa UNP saja. Dulu Wanda
ingat di UNAND itu sebelum diadakan wisuda, maka seluruh lulusan
itu dikumpulkan untuk diberikan pelatihan dan pembekalan dalam
mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, dan itu menginspirasi
kami sehingga di UNP kami di UPKK yang pertama kali melakukan
ini berkoordinasi dengan UPT PKK UNP. Walaupun belum ideal,
tapi sudah mengarah ke entrepreneurial university.
: jadi Wanda aktif sebagai pengurus di masjid Al-Azhar UNP ya?
Jumat Mubarak masih jalan ya?
: Jalan terus kak, karena itu kan program universitas.
: Rektor dan pimpinan apakah selalu hadir?
: sering hadir kak.
: Jadi setelah kalian punya ide untuk membuat UKM PKK UNP,
Kalin langsung temui WR III ya?
: Oh tidak kak, awalnya kami melakukan sosialisasi dengan seluruh
mahasiswa UNP bahwa kami akan membuat sebuah UKM yang
konsen bergerak di bidang kewiraushaaan dan pengembangan
karir. Dan kami buatlah pelatihan serta seminar di mana waktu itu
Ibu Yuliana sebagai WD III FPP UNP yang juga konsen dengan
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kewiraushaaan kami minta untuk mencarikan narasumber, sering
komunikasi dengan belia, dan akhirnya beliau lah yang menjadi
penghubung kami ke Rektorat UNP kak. Setelah di UPKK, sekitar 1
tahun lah kak, Wanda diamanahkan menjadi Presiden Mahasiswa
UNP, jadi Wanda fakum di UPKK. Ketika itulah kita mulai
mengembangkan UPKK UNP lebih luas lagi, dan setelah Wanda
selesai menjabat jabatan sebagai Presma, keluarga UPKK kembali
meminta Wanda untuk bantu-bantu adek-adek di sini di bagian
Dewan Pertimbangan UPKK sebagai anggota. Mungkin juga
mengingat Wanda orang pertama yang tahu dengan UPKK juga
karena tanggungjawab sosial dan moral, jadi Wanda dengan ikhlas
serta senang hati melakukan ini. Mulai 2019 Januari dilantik menjadi
Dewan Pertimbangan UPKK sampai Desember 2019 ini kak.
: Menurut Wanda bagaimana bentuk reward atau apresiasi yang
diberikan oleh Rektor, WR III dan jajaran ke bawahnya terhadap
usaha dan proker kalian dalam mengembangkan kewirausahaan
UNP?
: sejauh ini kita lihat baik dan dari waktu ke waktu terus meningkat
baik dari pelayanan, kita tidak pernah dipersulit dalam hal akomodir
terkait dengan perizinan dan dana pelaksanaan prokernya. In syaa
Allah masih dipermudah dan lancar serta tidak ada hambatanhambatan. Lalu reward berupa supporting dana juga sudah
diberikan pimpinan UNP kepada mahasiwa penerima PMW. Sejauh
ini UNP sudah memulai memperhatikan kesejahteraan mahasiswa
yang aktif terlibat dalam kewiraushaaan UNP, berupa akomodir
dalam transportasi dan uang saku. Terutama yang juara I, II III,
Harapan I dan II secara nasional.
: kalau hambatan ada nggak Wanda?
: Sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti lah kak.
: jadi dalam tiap tahunnya, untuk event-event yang diadakan itu
apakah mengikuti event yang sudah ada sebelumnya atau
bagaimana Wanda?
: ada pembahruan terus kak, di awal kita berdiri, belum ada agenda
nasional seperti GEMNAS dan Pekan Karir Nasional kak. Basic nya
masih merapikan yang internal dalam, apalagi ini UKM termuda
namun tumbuh secara agresif bagus. Yang lain sudha puluhan
tahun, sementara UPKK baru 3 tahun nih, insyaa Allah minggu
depan kita Milad. Mau ke panti asuhan kak.
: berarti arahnya kemana Wanda?
: Mengarah ke Kampus berbasis entrepreneur lah kak. Dan grand
desain kami memang itu kak. Karena kami melihat pola piker Rektor
kak, yang memang memiliki visi menjadikan UNP sebagai
entrepreneurial university. Tidak bisa berpikir gaya lama, kita harus
terbuka dengan zaman.
: semakin banyak calon anggota baru UPKK UNP ya Wanda ya?
Kakak lihat tadi ada 470 anggota baru
: Alhamdulillah lah kak, ini sebagai bukti antusias mahasiswa UNP
kak terhadap UPKK ini.
: Oke baik dek, terimakasih banyak ya dek..
: Sama-sama Kak. Sukses terus ya kak..
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: “Assalamualaikum Aldo” (Peneliti masuk ke dalam sekreatriat
UKPKK UNP)
: “Waalaikumsalam Kak”
: Ini kakak Aldo, Kak Mona yang tempo hari ada WA Aldo untuk
menanyakan hal-hal terkait dengan UKPKK UNP
: Oh, iya kak..silahkan kak, apa yang Aldo bisa bantu kak?
: “Ini Do, kakak liat di website upkk, ada program KBMI dan PMW
di UNP ini, apa bedanya Do?
: Kalau KBMI, harus ada duluan usahanya kak (eksisting bisnis),
dan tujuan kita memasukkan proposal adalah untuk pendanaan
keberlanjutan
usaha.
Sesuai
dengan
sosialisasi
dari
kemenristekdikti langsung kak, yaitu dari ditjenbelmawa.
: Siapa kemarin yang masuk untuk KBMI ini Aldo?
: Ada kemarin si Femil namanya kak, kebetulan dia sudah punya
usaha duluan, yaitu CV Karya Muda yang membuat mebel.
: Kalau KMI EXPO ini apalagi Do?
: KMI EXPO itu kak, hasil-hasil KBMI dan program kewirausahaan
sejenis yang diadakan di UNP seperti PKM-K, PMW diekspokan.
Salah satu syaratnya dari kemenristekdikti adalah yang ikut harus
dari program yang mendapatkan pendanaan dari kemenristekdikti.
: Program yang kalian jalankan itu apakah merupakan hasil inisiatif
dari Rektor untuk meminta kalian membuat program kerja atau
inisiatif kalian sendiri yang ingin membuat program tersebut karena
masyarakat minang yang terkenal dengan jiwa dagang?
: kalau untuk usaha itu sifatnye kelompok atau tim, ini inisiatif kami
dari mahasiswa untuk mengikuti suatu kompetisi bisnis. Namun
kompetisi bisnis itu adalah hasil update pimpinan terhadap program
pemerintah. Banyak keuntungan kami yang ikut kompetisi bisnis ini,
selain dapat pengalaman bisnis, juga dapat bantuan dana usaha.
: Cara mendapatkan dana itu atas persetujuan Rektor kah Aldo?
: Iya, Rektor sangat sering memberikan sosialisasi kewirausahaan
kepada kami mahasiswa UNP sehingga mampu meningkatkan
semangat berwirausaha kami. Rektor juga sering mengatakan
kepada mahasiswa saat kegiatan seminar sering menyebut bahwa
mahasiswa harus berwirausaha, mahasiswa harus berwirausaha.
: Apakah ada mahasiswa yang tidak mendapatkan dana, tapi mau
berwirausaha?
: Ada juga, tapi usahanya kecil-kecilan.
: Kalau dari persentasenya kira-kira bagaimana?
: Menurut saya, sangat sedikit
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: Apakah SK penunjukan Aldo sebagai Ketum UKPKK
ditandatangani Rektor?
: Iya, ditandatangani Rektor
: Untuk Program Kerja UKPKK apakah harus sesuai dengan
permintaan Rektor atau bagaiman polanya?
:Kalau untuk program kerja kami, itu kami yang punya ide sendiri,
nanti bagian kemahasiswaan dan WR III yang akan mensahkan.
Namun Rektor selalu memberikan sosialisasi an mengajak serta
memotivasi untuk mengikuti kompetisi bisnis yang ada di UNP.
: Apakah ada nama-nama mahasiswa dari UKPKK yang mengikuti
kegiatan kompetisi bisnis yang diadakan di UNP?
: Ada, tapi kalau untuk lengkapnya ada di bagian kemahasiswaan
UNP karena lingkupnya sudah UNP.
: Kalau disimpulkan apakah model Top-Down atau Bottom-Up?
: Ada sinkronisasi langsung dari pimpinan ke kami mahasiswa, dan
karena kami khususnya saya punya dan senang serta tertarik untuk
berwirausaha, jadi termotivasi.
: Sinkronisasinya seperti apa Do?
: Sinkronisasinya dalam bentuk pemberian motivasi oleh para
pimpinan, khususnya Rektor dan Wakil Rektor III.
: Kira-kira mahasiswa UNP (khususnya) ingin mengikuti kompetisi
bisnis karena apa?
: rata-rata karena ingin punya tambahan uang saku, untuk
berprestasi juga, kami tidak hanya menjadi mahasiswa saja, tapi
ada usaha juga sendiri. Sebenarnya uang saku untuk saya sendiri,
ada lah walaupun sedikit. Namun saya tetap mau mengikuti
kompetisi bisnis ini karena ingin mempersiapkan masa depan juga.
: Seandainya tidak ada bantuan supporting dana dari
kemenristekdikti, apakah masih mau melakukan wirausaha?
: mau sih mau, tapi saya sekarang lagi belajar bagaimana cara
memanemen waktu antara kuliah dan berwirausaha. Kadangkadang sibuk kuliah aja, lupa untuk menjalankan bisnis. Kalau lagi
kosong, baru terpikir menjalankan usaha tersebut.
: KBMI apakah ada batasan semester untuk mahasiswanya
semester berapa?
: untuk KBMI, tidak ada batasan semester mahasiswa yang ikut,
sedangkan untuk PMW bagi yang S1, yang boleh ikut mahasiswa
semester 2 dan maksimal semester 6. Sedangkan bagi anak D3,
Minimal semester 2 dan maksimal semester 4. Karena kalau sudah
semester akhir, mahasiswa lagi skripsi. Sementara KBMI,
mahasiswa akhir pun tetap boleh karena orang-orang atau
mahasiswanya sudah bisa memanajemen waktu lah karena mereka
juga punya usaha.
: Perbedaan KBMI dengan PMW?
: dalam hal skala pendanaan, KBMI Maksimal 25 Juta, PMW UNP
Maksimal 5-10 Juta.
: yang memberikan siapa?
: KBMI Langsung dari kemenristekdikti, sedangkan PMW itu
diusulkan oleh UNP, lalu disetujui oleh Kemenristekdikti sehingga
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yang mengelola adalah UNP sendiri. Juri PMW adalah dari UNP
juga sedangkan KBMI jurinya adalah dari Ditjenbelmawa.
: Kapan biasanya diadakan KBMI dan PMW di UNP ini Aldo?
: Serentak kak, PMW sekarang lagi jalan dan lagi sosialisai (mei,
april, juni) dan KBMI juga begitu.
: Misalkan ada yang punya usaha dari KBMI, lalu dia memasukkan
lagi sebagai eksisting bisnis di PMW, apakah boleh?
: Boleh kak
: Kalau misalkan ada mahasiswa yang sudah tamat, dan usahanya
masih jalan, apakah tetap memberikan laporan bagaimana
usahanya ke UNP? Artinya modalnya apakah dikembalikan lagi
atau bagaimana?
: Ada yang seperti itu, yaitu Ami yang punya usaha di CV Karya
Muda, saat dia lulus KBMI, dia sudah tamat, dan waktu pelaporan
KBMI dia tetap ikut presentasi.
: apakah di UNP ada PBBT?
: untuk PBBT belum ada di UNP di sosialisasikan. Tapi tahun lalu,
setiap mahasiswa yang lulus PMW, maka selama 3 minggu ia harus
magang di UKM yang sesuai dengan bidang dalam proposal bisnis
plan nya, mulai dari belajar manajemen keuangan, setelah mereka
magang di sana selama 3 mingguan, barulah dicairkan dana oleh
kampus.
: Apakah ada bedanya antara jumlah peserta KBMI dengan peserta
PMW?
: KBMI dalam 1 tim, terdiri atas 3-5 anggota, sednagkan untuk PMW
juga sama dan harus lintas prodi, minimal dua fakultas. Namun
kalau dalam peserta yang bisa lolos KBMI dengan PMW, itu KBMI
lebih sedikit karena lebih ketat dibanding PMW.
: Yang Aldo ikuti yang mana?
: PKM-K Kak, dan tahun ini UNP lulus PKM-K sebanyak 10
proposal.
: Apa hubungannya PKM-K ini dengan PMW dan KBMI?
: tidak ada hubungannya sih, cara kita mendapatkan dananya
sama, yang berbeda programnya.
: Apakah Aldo tau visi, misi dari UNP? Apakah ada kaitannya
dengan pengembangan kewirausahaan mahasiswa UNP?
: Saya pernah mendengar dulu Pak Rektor menyampaikan kalau
UNP akan menuju entrepreneurial university. Ada penyampaian
dari Rektor seperti itu waktu membuka seminar, talkshow
kewirausahaan UNP.
: Oke Aldo, terimakasih banyak ya atas informasinya.
: Baik kak, sama-sama.
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: Mifathul Jannah
: Anggota Dewan Pertimbangan UKPKK UNP
: Jum’at, 6 September 2019, Pkl. 11.00-11.48 WIB
: Lobi UPT PKK UNP Gedung Rektorat Lantai II UNP
: Ww.1.19/AGT.DP.UPKK.UNP/06.09.19
: PIMNAS dan Proker UKPKK UNP

: Boleh dikenalkan namanya Dek?
: Nama Miftahul Jannah Kak
: Jurusan apa dek?
: Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2015 Kak..
: Oke dek, jadi begini, kakak butuh beberapa informasi dari Miftah
terkait dengan PIMNAS di Udayana Bali dan Terkait dengan Proker
yang ada di UPKK UNP.
: Oke kak..
: Beberapa waktu belakangan ini, kakak sering mendengar dan
membaca nama Miftah di website unp khususnya terkait dengan
PIMNAS ke Udayana Bali. Miftah sebagai salah satu anggota tim
dari CV Karya Muda yang menjadi satu dari empat finalis yang lulus
ke PIMNAS Udayana Bali. Itu bagaimana proses kalian kenapa bisa
sampai ke titik yang sangat membahagiakan tersebut?
: Awalnya dulu tahun 2018, Miftah masuk organisasi UKM PKK
UNP. Miftah waktu itu adalah kepala departemen di UKPKK UNP.
Kewajiban dari kepala departemen adalah merekrut anggota. Salah
satu yang Miftah rekrut waktu itu adalah Femil Anggia Putra (Ketua
Tim CV. Karya Muda) untuk masuk kedalam departemen wirausaha
kreatif. Kebetulan saat itu Femil sudah punya usaha bagian linear
yang linear dengan teknik sipil yaitu membuat perabot/ meubel.
Kebanyakan mahasiswa yang masuk ke UKPKK ada yang sudah
punya usaha sendiri. Pada awal tahun 2018 tersebut, ada satu
moment yang didapatkan UNP yaitu sosialisasi (pengenalan) kami
dikenalkan dengan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia di
Politeknik Negeri Padang. Waktu itu yang ikut adalah Miftah dan
Femil. Mereka sangat menyimak penjelasan narasumber/ pemateri
tentang KBMI. Dan disaat itu jugalah perdananya UNP mengikuti
KBMI. Dari situ, Miftah berniat untuk mengajak Femil untuk
mengikuti KBMI ini karena sangat besar peluang untuk
mendapatkan dana dari Kemenristeksikti. Miftah sebagai kepala
departemen wirausaha kreatif UKPP UNP sangat mendorong
anggotanya untuk menghasilkan karya. Mereka diajarkan dalam
membuat proposal Business plan. namun harus cari anggota
dengan maksimal 5 anggota, dan Miftah yang diminta oleh Femil
salah satu anggotanya. Dan Miftah termasuk salah satu anggota tim
yang diminta oleh Femil untuk masuk dalam CV. Karya Muda ini.
Dalam pemilihan anggotab tim dalam CV tersebut, Miftah sebagai
kepala departemen wirausaha kreatif lebih mengarahkan kepada
pengambilan anggota dari departemen wirausaha kreatif dalam
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mengikuti CV ini, yaitu Edy Mukhlis. dan Femil mengajak satu
temannya dalam jurusan yang sama yaitu teknik sipil untuk ikut,
yaitu namanya Andre Malik.. Akhinya dibuat proposal dengan
jumlah anggota empat orang. Namun karena dari arahan
narasumber KBMI waktu itu sebaiknya lima anggota, maka kami
masih kurang satu anggota lagi. Sehingga kami ngobrol dengan
kakak Siti Hajar Thaytami, akhirnya Ami masuk. sehingga jadilah
lima orang. Setelah itu Miftah dan tim melakukan submit proposal
di bulan Maret, lalu nunggu dua bulan, Mei keluar pengumuman
bahwa Miftah dan Tim adalah satu-satunya perwakilan dari UNP
yang lolos di KBMI. dan ini juga perdana di UNP. Lalu mendapatkan
dana 12 juta, harga yang cukup banyak untuk pengembangan
usaha dan kami tidak berniat sama sekali untuk menggunakan dana
ini untuk hal yang aneh-aneh, tapi bagi kita uang itu untuk
menjalankan usahanya dan dari kita, kami pun tidak mengharapkan
gaji, kami tidak mencari gaji, tapi lebih ke pengalaman aja, yaitu
pengalaman berwirausaha dan bisa mendapatkan pendanaan dari
kemenristekdikti itu adalah sesuatu yang sangat lebih dari apapun,
bangga dan senang sekali karena jarang-jarang orang bisa Lolos
KBMI ini. Lalu dalam KBMI ini, ada juga rangkaian kegiatan EXPO
KMI, dan kalau ingin EXPO KMI, maka buat proposal lagi,
mahasiswa yang ikuti boleh yang berasal dari PMW dan PKM setiap
universitas, termasuk UNP. acaranya di Bogor, dan UNP kemarin
berangkat ke Bogor, ada dua tim yaitu Tim Aldo dan Putri Maya.
Kalian berangkat ke sana, dananya gimana? Karena ini perdanan
bagi UNP, maka dalam hal pendanaan kami tidak mendapatkan dari
keuangan UNP, sehingga kami sangat sulit dalam pendanaan.
Namun waktu itu, yang didanai Cuma ketuanya saja, yaitu Aldo dan
Femil, namun kami mengakali bahwa anggaran yang dapat
tersebut, kami rata semua lalu berapa kekuarangannya untuk biaya
pribadi, kami tambah sendiri. Namun kami mengusulkan untuk
penginapan selama 3 malam, dan Alhamdulillh di ACC oleh bagian
kemahasiswaan. Namun harus buat proposal lagi untuk
pengajuannya ke kemahasiswaan, lumayan untuk mengganti uang
yang terpakai kemarin.
: Bisa tidak share bagaimana pengalamannya setelah mengikuti
PIMNAS di Udayana Bali? Kita selesai dari kegiatan KBMI di Bogor,
dapat informasi lagi tentang PKM. Sebenarnya ini adalah perdana
kami mengikuti PKM, sebelumnya kami tidak tau dengan PKM. Tau
dari luar saja bahwa PKM itu= program kreativitas Mahasiswa,
namun tidak ada keinginan untuk mengikuti. Karena sudah melihat
panduan, ternyata PKM itu adalah PKM-Kewirausahaan, penelitian,
pengabdian masyarakat, karsa cipta dsb. Karena kami sudah
jalanin kewirausahaan, maka kami putuskan ikut PKMKewirausahaan di awal Desember 2018. Orang sudah libur
semester, kita-kita masih di area kampus karena ingin
mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam bulan itu juga kami
melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing (dan Dosen
Pembimbingnya tetap kami ambil dari Dosen Pembimbing
sebelumnya yaitu Bapak Muklis Yandra waktu di KBMI yaitu dosen
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FT). Melegkapi semua data-data yang dibutuhkan untuk diberikan
ke organisasi kemahasiswaan yang membidangi PKM yaitu PPIPM.
Mereka yang menyeleksi bahan kami sudah sesuai persyaratan
atau belum, kalau ada kekurangan bahan maka PPIPM akan
mengingatkan para peserta. Bedanya dengan KBMI, yang submit
proposalnya adalah paniti (PPIPM), bukan kami sendiri. Lalu
menunggu sekitar tiga bulan untuk pengumuman kelulusannya,
yaitu bulan Maret keluar pengumuman. dan Alhamdulillah kami
masuk dalam 26 tim yang lolos. dari Maret sampai Agustus, ada
kegiatan konsolidasi dulu, mengundang para pimpinan dan
mendatangkan narasumber yaitu Ibu Aming, yaitu Interviewer PKM
Nasional (Yaitu Dosen di Universitas Negeri Semarang). Beliau
sengaja diundang buat menjelaskan untuk anak-anak yang baru
tentang PKM, apa yang harus dipersiapkan dan tujuan akhirnya
adalah ikut PIMNAS. Lalu dilakukan monitoring internal sebanyak
dua kali yang diikuti, sebenarnya empat kali, namun mungkin
karena panitia juga cukup sibuk mungkin, maka hanya dilakukan
dua kali. Dan interviewer diambil dari UNP yaitu Dosen yang sudah
menjadi interviewer PKM semenjak UNP berbentuk IKIP. Dosen
tersebut bernama Leni Marlina. Tekniknya adalah kami presentasi
di depan beliau, dan diberikan masukan tentang kekurangan kami,
misalkan membuat logbook kegiatan, baik untuk logbook online dan
offline. Jadi lumayan banyak administrattifnya. Apapun keuangan
yang kita pakai, harus ada kuitansinya. ditempel di logbook offline,
dan submit di logbook online. Dan yang memeriksa logbook
tersebut adalah belmawa sendiri. Lalu dua kali monev Internal dan
selanjuutnya dilakukan monev eksternal pada bulan Juli, kita
dikumpulkan di Rektorat lantai empat, ada dua hari acaranya, tim
kami kebagian hari pertama bagian terakhir. Dan ternyata tim kami
satu-satunya yang lolos di hari pertama tersebut. pengumuman
yang lolos PKM nya dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2019, di
Sumbar sendiri Monev eksternal hanya dilakukan di dua kampus
saja, yaitu UNAND dan UNP. Kalau kampus-kampus yang ada PKM
nya tersebut dekat dengan UNAND, maka dia monev eskternalnya
di UNAND, seperti PNP, UIN Imam Bondjol dan itu peraturan dari
belmawa sendiri. Kalau di UNP, dari UMSB, Bukittinggi. Di tanggal
1 Agusuts, akhirnya kami tahu bahwa dari 26 tim yang lolos PKM,
ada lima (5) tim yang lolos menuju PIMNAS dari UNP. Dua karsa
cipta, 2 kewirausahaan dan 1 teknologi. Kewirausahaan yang
menang ke PIMNAS dari UNP tu adalah: Miftah dalam bidang
meubel dan kopi dari kulit cokelat (cacao). karsa cita itu ada Tomat
Bike dan Trosama dan yang teknologi adalah angkringan yaitu alat
penggiling kacang kedelai. dan Angkringan ini mitranya adalah tahu
alami yang ada di Lubuk Buaya. Jadi akhirnya berangkatlah kami
yang lima tim ke Udayana Bali tanggal 27 Agustus sampai tanggal
30 Agustus.
: Kalau yang di PIMNAS itu sendiri, bagaimana acaranya kemarin
itu Miftah?
: kalau di PIMNAS itu, kan ada lomba posternya juga, dan untuk
kegiatan-kegiatan yang menghasilkan produk, kalau misalkan
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besar, maka kami diperbolehkan membawa miniature. Namun
kalau ada yang lebih besar lahi dari itu, misalkan PKM Karsa Cipta,
yang ukuran produknya lebih besar dan tidak mungkin rasanya
dibawa-bawa dengan dua kali perjalanan, maka mereka buat video.
Tim Miftah buat miniature furniture multifungsi, dia ditemple di
dinding, bisa dibuka tutup, pas dibuka, taruh kursi bisa jadi meja,
kalau pas ditutup kayak jadi ornament atau pajangan gitu.
Produknya lumayan bagus. Sekarang itu, orderan banyak, namun
pegawai sedikit, itu kesulitannya sekarang, ingin memperkejakan
pegawai tambahan takutnya skill mereka belum sesuai, nanti malah
buang-buang bahan. Ada yang minta renovasi lemari TV juga.
: Bagaimana kemarin penilaian di PIMNAS? jauh beda tidak dengan
yang di KBMI?
: Jauh beda kak, kita dibagi per kelas, misalkan untuk PKM-K dibagi
menjadi tiga kelas untuk se-Indonesia. Kami (Miftah) ada di kelas I,
litao Cobalt itu ada di kelas III, kami kan ada poster juga. mengingat
luaran dari PKM-K ini adalah artikel ilmiah dan poster. Artikel ilmiah
disubmit sebelum berangkat ke Udayana Blai. kalau tidak submit di
online, maka tidak boleh ikut PIMNAS. Sama poster juga, kalau
tidak submit, maka tidak boleh ikut PIMNAS. Poster ini dilombakan
per kelas juga. Tanggal 28 Agustus kami melakukan pergelaran
poster, tanggal 29 kami melakukan presentasi. pergelaran poster
itu dibagi-bagi, dalam satu ruangan itu ada yang untuk
kewirausahaan, ada yang untuk teknologi. masing-masing juri
sudah melakukan penilaian untuk poster mana yang juara 1, 2 dan
3 dari kelas mana saja. Selanjutnya hari yang ketua, Miftah dan tim
melakukan presentasi, kebagian nomor lot 2. lot pertama, juri yang
ngambil, lalu untuk penampilan selanjutnya, ketua tim yang tampil
selanjutnya yang mengambil untuk memilih tim mana yang mau
tampil selanjutnya. kayak undian. Perasaannya gerogi banged, luar
biasa karena sudah bisa presentasi di depan teman-teman kampus
ternama seperti UNPAD, UGM, UNES, UNDIP, dll. Kami kebagian
dua hari untuk presentasi, tanggal 28-29 Agustus. Kami yang
barengan yaitu PKM-K dan PKM-Teknologi. UNP dapat dua buah
penghargaan yaitu Litao Cobalt yaitu juara tiga lomba poster. lalu
tomat bike, karsa cipta, yaitu sepeda terapi untuk cerebral palsy,
yang anak-anak menderita layuh kaki sebelah. biasanya sepeda
yang digunakan untuk melatih gerak anak cerebral palsy adalah
yang bisa dikayuh dengan tenaga/ kekuatan sendiri, namun ada
sebagian penderita cerebral palsy yang tidak bisa menggerakan
sepeda tersebut dengan cara dikayuh, namun ini otomatis dan bisa
diatur kecepatannya dan waktunya sesuai kebutuhan dan kondisi
fisik. Tomat Bike ini menang di bagian kluster presentasi favorite.
dua tim ini mendapatkan sertifikat piagam penghargaan dan bonus
berupa tabanas. Penghargaan dari UNP bagi kelima tim yang
berangkat adalah diberikan Pin Emas UNP seperti yang dipakai
oleh pimpinan UNP termasuk Dosen UNP. Di waktu pelepasan mau
ke Udayana, Rektor bilang siapa yang daoat juara I, II dan III, yaitu
yang mendapat medali emas, perak dan perunggu maka semua
anggota tim tersebut akan bebas skripsi. Dan khusus untuk yang
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juara I mendapat tambahan uang masing-masing anggota timnya
sebesar 20 juuta. Begitu kata Rektor. Namun tahun ini belum
berhasil. Rektor bicara seperti itu bagi kami adalah semacam
motivasi bagi kami dan membuat kami serius untuk latihan,
berusaha untuk mendapatkan itu walaupun bukan hal yang mudah.
Kami berharap setelah kami ke Udayana kemarin, pihak panitia
yang dalam hal ini adalah PPIPM akan melakukan evaluasi
terhadap program PIMNAS ini.
: Terkait dengan proker-proker UPKK UNP dalam mengembangkan
kewirausahaan mahasiswa UNP bisa diceritakan tidak Miftah?
: Gebyar Mahasiswa Wirausaha Nasional (GEMNAS) yang
merupakan event besar nanti akan diadakan pada tanggal (24-26
Oktober). Pertama kali diadakan yaitu pada tahun 2018 dan
kebutulan ketua pelaksananya adalah Miftah sendiri. proker ini
agendanya adalah kita menjaring lima belas finalis dari beberapa
universitas, Misalnya Universitas Mercubuana di Jakarta, IPB,
UNJA, UIN Walisongo Semarang, UNSRI, UNAND, dan UNP tahun
2018 tidak ikut sama sekali karena secara umum kami dari UPKK
kurang sosialisasi untuk mahaisswa UNP dan kedua karena dari
mahasiswa UNP sendiri yang merasa belum tertarik untuk
mengikuti GEMNAS ini. Target dari GEMNAS ini bukanlah untuk
mereka yang hanya punya usaha, karena inti dari GEMNAS ini
adalah mempresentasikan business plan nya para finalis tersebut.
Dan yang sudah jalan bisnisnya juga tidak apa-apa. Inti acaranya
GEMNAS ini adalah presentasi business plan dari seluruh peserta
dari universitas se-Indonesia, lalu nanti diambil 15 finalis saja. Dari
yang lima belas ini, akan diundang ke UNP dan akan mengikuti
kegiatan: Technical Meeting, presentasi, gathering dan
Pengumuman. Di mana pengumuman ini diselingi dengan seminar
wirausaha dan gathering. Untuk yang tahun 2019 ini, pola dari
GEMNAS nya dengan yang 2018 masih sama. Hal itu karena tahun
2018 itu masih perdana. UPKK yang secara kelembagaan masih
berusia muda yaitu tiga tahun, namun sudah berhasil membuat
event yang cukup besar dan fenomenal. Begitu ungkap Mifath
selaku Dewan Pertimbangan UPKK UNP. Seperti Pekan Karir
Nasional, Workshop, SO dll, (b) Dalam UPKK sendiri, banyak
terdapat departemen. dan dari kesemua departemen dalam UPKK,
departemen yang sangat berperan dalam pengadaan event ini
adalah Departemen Wirausaha Kreatif dan Departemen Karir. Dan
GEMNAS serta UPKK On the Street juga adalah prokernya
Departemen Wirausaha Kreatif. UPKK on the street ini, targetnya
masih selingkungan pengurus UPKK. Dalam satu departemen
Wirausaha Kreatif ini, kami buat suatu produk, lalu nanti dijual di
tempat dengan pasar yang cukup besar, misalnya seperti di GOR
Agus Salim seperti yang dilakukan waktu bulan Ramadhan Juni
2019 yang lalu. Tujuannya adalah menerapkan ilmu kewirausahaan
yang sudah didapat dalam mata kuliah kewirausahaan.
Departemen ada tujuh, yaitu: Departemen Pengabdian masyarakat,
wirausaha kreatif, pengembangan karir, kesekretariatan, informasi
dan komunikasi, Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA).

Dari ketujuh departemen tersebut, mereka harus punya program
kerja masing-masing, contoh adalah Departemen kestari kerjanya
focus di bagian kesekretariatan, bagaimana sekre itu nyaman,
bersih, ada perpustakaan kecilnya, madingnya, informassi internal
dan eksternal bagaimana bisa kita dapatkan di sekre. Nah itu tugas
departemen Kesekretariatan. Kalau Departemen Pengabdian
Masyarakat tugasnya adalah gerakan sadar lingkungan seperti
membersihkan pantai muaro lasak, dan UPKK berbagi seperti bagibagi sembako, bagi-bagi korma dan buka puasa bareng dengan
anak yatim piatu di Panti Asuhan Al-Falah. Lalu proker selanjutnya
untuk departemen pengabdian masyarakat adalah Hibah Bina
Desa. Namun tidak lolos dari pusat, namun karena dari proposalnya
cukup baik dan jelas, maka UNP mau memberikan bantuan untuk
proker hibah dana desa tersebut. Untuk PSDA, departemennya
lebih ke perekrtutan anggota baru, misalkan menjaring mahasiswa
baru yang baru masuk supaya tertarik masuk UPKK gimana. Lalu
membuat kegiatan internal seperti Sekolah Organisasi dengan
kerjasama antara dewan pertimbangan dengan PSDA. Nanti dewan
pertimbangan yang akan menyusun kurikulum dan PSDA yang
berkewajiban mencari pemateri/ narasumber. Pesertanya adalah
semua anggota dan pengurus UPKK sendiri. PSDA terkhusus
melakukan persiapan perlengkapan jalannya acara. Dewan
Pertimbangan akan bantu memberikan rekomendasi pemateri,
nanti PSDA yang akan fix kan dan ngantarkan surat undangan.
PSDA mengurusi atribut UPKK, misalkan baju UPKK gimana, apa
saja yang akan diterima oleh pengurus, misalnya baju dan nametag.
Kalau infokom, sangat berperan penting untuk bagimana UPKK
bisa dikenal oleh banyak orang dan mendokumnetasikan semua
kegiatan baik internal maupun eksternal yang ada di UPKK. Infokom
juga mengelola website UPKK dengan berkolaborasi dengan
departemen karir, misalkan memberitahukan informasi tentang karir
dan lowongan kerja. Namun websitenya belum selesai.
Departemen karir, yang mengadakan Pekan Karir Nasional tanggal
21 September 2019 dengan pakai insert kepada seluruh peserta
dan peserta diberikan pelayanan seperti diberikan kartu pencari
kerja, dapat motivasi dari pemateri, mendapatkan psikotest untuk
melihat passion nya peserta di mana. Apakah juga sudah pernah
dicobakan juga pada tahun lalu untuk PKN ini? PKN sudah tahun
kemarin, namun konsepnya berbeda, yaitu tahun lalu belum ada
psikotest. mungkin karena baru, jadi kami sifatnya baru merabaraba. Namun sekarang belajar dari pengalaman, maka kami
tambahkan psikotest pada PKN 2019 ini karena dipandang cukup
penting bagi para peserta baik alumni maupun mahasiswa UNP
yang masih aktif. Dan untuk tahun 2019 ini, KOPDAR yang kami
adakan itu membawa beberapa panelis yang competen di
bidangnya lalu dibahaslah isu-isu terkini baik tentang karir maupun
masalah sosial. PKN 2019 ini diadakan di Aula FPP dari pagi dan
malamnya lanjut dengan Kopi Darat (KOPDAR) yang pake meja
bundar, ada moderator seperti lawyers club gitu.
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: Pembina UPKK UNP: Bapak Heru Pramudyaya? Bagaimana
bentuk hubungan kerja kalian dengan beliau? bagaimana cara
pembinaannya kepada kalian semua di UPKK?
: Berhubung Bapak Heru ini ngajarnya di UNP Bukittinggi, jadi
intensitas untuk ketemu sangat jarang sekali, namun setiap ada
proker, kami lebih meminta kepada beliau saran lewat media
komunikasi berupa telpon, wa dan lain-lain. dan Kami memahami
saja, namun saran dari beliau tetap kami terima. Selain kepada
Beliau, kami juga minta saran dari Ibu Koordinator Pembina yaitu
Ibu Yuliana. Hal itu mengingat posisi Ibu Yuliana yang selalu stanby
di Padang. Sehingga disimpulkan bahwa Pembina sangat berperan
dalam kesuksesan proker.
: Ide setiap proker yang kalian buat itu darimana itu Miftah?
: Idenya dari kita sendiri/ UPKK sendiri. Namun tidak 100% murni
dari kami, namun lebih kepada campur tangan kami dengan arahan
dan petunjuk dari senior yang telah terlebih dahulu bergerak di
bidang kewirausahaan. Misalkan contoh tentang GEMNAS, itu
berawal dari ide belum adanya lomba business plan di UNP selama
ini, jadi makanya kami ingin adakan. Dan tahun berikutnya ada
HIPMI dan KOPMA PT yang jugua ikutan. Dan kami juga sering ikut
di kampus lain lomba business plan, kami kepikiran kenapa di
kampus kita sendiri tidak kita coba juga.
: Bagaimana bentuk sinergitas antara kalian sesame UKM yang
bergeak di bidang kewirausahaan seperti apa? Misalkan dengan
HIPMI dan KOPMA UNP?
: Seperti Jobfair salah satunya, itu merupakan cara besarnya UPT
PKK dan UPT biasanya meminta kami yang UKM di bidang
kewirausahaan menjadi panitia acara. Sedangkan EXPO yang akan
dilakukan di 16-17 Okt nanti itu akan diikuti oleh seluruh mahasiswa
UNP namun harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Kalau dari
umum ada juga tidak? ada, seperti perusahaan yang mencari
tenaga kerja sekalian merekrut orang yang bisa untuk bergabung
dengan mereka di perusahaan tersebut.
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: Mifathul Jannah
: Anggota Dewan Pertimbangan UKPKK UNP
: Sabtu, 12 Oktober 2019, Pkl. 10.30-10.34 WIB
: Parkit 9 Rumah Pengabdian Masyarakat
: Ww.1.19/AGT.DP.UPKK.UNP/12.10.19
: Proker Bina Desa UPKK UNP

: jadi bagaimana Miftah prosedur proker Bina Desa ini?
: Prosedurnya gini ketua pelaksana Bina Desa yaitu Gogon
menemui Ketua PKBM (Pusat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
yaitu Ibu Eva) dan menemui Ibu RW setempat, kalau di sini yaitu
RT 04, RW 08, trus kalau sudah koordinasi dengan Ibu Eva dan Ibu
RW, baru nanti ibu RW yang mengumumkan ke Ibu-ibu di sini
melalui mesijid.
: jadi ditetapkan hari ini ya tanggal 12-13 Oktober 2019.
: Iya kak bener, in syaa Allah berlanjut terus sampai besok
: temanya apa Miftah?
: Daur ulang smapah plastic menjadi tas kak
: sampah plastiknya ini siapa yang nyari Miftah?
: kita yang nyari kak dan menyediakan. Dan pilah-pilah mana yang
bisa dipakai untuk yang bisa diolah.
: targetnya apa nih kira-kira Miftah?
: targetnya adalah kita bakal melombakan siapa tas yang paling
bagus, dan mana yang juara akan kami undang dalam acara
GEMNAS kak.
: Rewardnya berupa apa Miftah?
: Hadiahnya berupa piagam penghargaan dan sedikit insentif kak.
: Terimakasih ya Dek..
: Sama-sama kak..
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: Siti Hajar Thaytami, S.Pd.
: Mahasiswa S-2 Pendidikan Teknik Kejuruan UNP (Dewan
Pertimbangan UKPKK UNP)
: Kamis, 4 April 2019, Pkl. 10.30-11.12 WIB
: Sekretariat UKPKK Gedung PKM Lantai II
: Ww.1.20/K.DP.UPKK.UNP/04.04.19
: Pengalaman Menjadi Tim yang Lolos KBMI dan
Mengetahui Program Kerja UKPKK UNP

: Assalamualaikum Amii, bagaimana kabarnya Dek? Alhamdulillah
kita ketemu juga ya Mi, sebelumnya hanya by chat di IG dan WA.
: Iya kak, Alhamdulillah kita ketemu kak.
: Jadi gini Mi, Alhamdulillah kakak sudah selesai seminar proposal
kemarin, dan masih ada beberapa data dokumentasi yang masih
perlu kakak cari di UNP dan konsep Top-Down serta bottom-up
dalam manajemen.
: Jadi selama ini kak, memang ada koherensi kuat pimpinan dan
akademisi dengan keterlaksanaan program kami. Misalnya Ami di
tata rias, ada mata kuliah pengelolaan usaha rias dan entrepreneur.
Sementara kalau untuk keinginan mengikuti kompetisi bisnis ini
sebenarnya sudah terlambat kak, karena memang di UNP gezah
kewirausahaan tersebut baru-baru pas Prof. Ganefri jadi Rektor kak
sekitar 2016 lah, Rektor sangat support banged di bidang
kewirausahaan. Kami di pengurus UKPKK, sangat memiliki inisiasi
yang tinggi untuk konsentrasi dengan program kerja kami seperti
seminar, incubator, workshop. Namun tidak hanya sekedar seminarseminar saja kak, namun sampai kepada pitchingnya. Yaitu
bagaimana menelurkan suatu proposal bisnis yang memenuhi syarat
dalam kompetisi bisnis mahasiswa. Bahkan yang didatangkan pun
pematerinya adalah pemateri yang sudah expert di bidangnya baik
dari motivator, sampai ke BTN, Bukalapk, Shopee. Dan kami memiliki
adik-adik menthor yang bisa mendampingi para mahasiswa yang
sedang dan akan mengikuti kompetisi bisnis di UNP.
: Ami kemarin ikut kompetisi kewirausahaan apa?
: KBMI Kak, bidang jasa dan perdagangan.yaitu CV Karya Muda
: Kalau misalnya mahasiswa yang ikut KBMI itu tidak dibatasi
semester ikut dalam KBMI ini, kalau sekiranya mahasiswa tersebut,
sudah tamat kuliah, sementara bisnis usahanya sedang jalan, itu
bagaimana?
: entrtepreneur Ami jadikan sebagai jenjang karir, jadi walaupun Ami
sudah sold out di CV Karya Muda karena sudah wisuda atau
menyelesaikan S1, maka kami dalam satu tim sudah bertekad untuk
menjadikan bisnis ini sebagai ajang ukhuwah kita sampai tua, apalagi
sebahagian besar dari kami dalam satu tim adalah orang Sumatera
Barat, jadi persentase untuk melanjutkan bisnis ini sebagai karir
masa depan sangat besar. Kami ada lima orang, Femil Anggia,
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Andre, Mukhlis, Ami sam Miftah dan punya 3-5 karyawan dengan
jadwal tentative.
: Motivasi mahasiswa mau mengikuti kegiatan kewirausahaan apa?
: Motivasinya adalah ingin memaksimalkan pashion kita masingmasing, kami konsepnya sociopreneur kak, itulah empat pilar UPKK,
yaitu selain cerdas akademik, cerdas organisasi, ketakwaan pribadi
dan kemandirian secara ekonomi. Dan kami punya jargon, yaitu
“Wirausaha Berbakti dan Siap Berbagi”.
: Oke Mi, untuk sementara itu yang kakak butuhkan Mi. terimakasih
banyak ya.
: Sama-sama kakak.
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: Siti Hajar Thaytami, S.Pd.
: Mahasiswa S-2 Pendidikan Teknik Kejuruan UNP (Dewan
Pertimbangan UKPKK UNP)
: Minggu, 13 Oktober 2019, Pkl. 13.30-13.45 WIB
: Aula FIK UNP Lantai II
: Ww.1.20/K.DP.UPKK.UNP/13.10.19
: Proses Pembinaan Anggota Baru UKPKK UNP

: Berapa orang mahasiswa UNP yang mendaftar di UKPKK UNP
Tahun ini Mi?
: Tahun lalu 600 kak, tahun sekarang 300 kak.
: Setelah ini diapakan mereka ni lagi Mi?
: Setelah ini mereka dihadapkan ke kakak mentor, nanti
proposalnya direview oleh kakak mentornya, setelah bimbingan
baru mereka disuruh presentasi dan interview serta ada produknya.
: yang presentasi perwakilan saja Mi?
: Tidak, semua anggota tim kak, nggak datang satu orang, maka di
blacklist. Nanti pitching produknya mereka juga dikasih masukan
dan ide-ide. Nanti coach nya juga direview. Penulisannya juga
diperiksa, dan pada umumnya sudah baik-baik tulisan mereka
karena dikasih contoh proposal kewirausahaan nasional dan semua
ini dititik beratkan di DPH karena DPH tugas nya adalah
pemberdayaan sumber daya anggota.
: yang mewawancarai siapa Mi?
: Kepala departemen kak, nanti mereka ada borang pertanyaan.
: Ami nggak masuk?
: Ami bagian dewan juri dan coach kak, juri biasanya untuk bidang
presentasi di bagian pengembangan ide kreatif dalam pitching
produk.
: apakah hanya bidang kuliner dan industri kreatif yang dituntut
untuk mereka ini Mi? seperti yang sama-sama kiita lihat hari ini?
: nggak kak, semua bidang dalam PMW kita berikan pembinaannya,
namun kalau Ami lihat dalam lingkup kementerian, saat sekarang
ini memang kuliner dan industri kreatif yang dominan diminati oleh
masyarakat ataupun pelaku usaha. Pak Jokowi pun juga begitu,
kalau mau ikut expo luar negeri juga cukup dengan dua bidang ini,
yaitu kulinery dan industri kreatif. Dan yang terpenting adalah
seorang entrepreneur yang baik itu merupakan seorang yang
melakukan inovasi dalam bidangnya sendiri. Jangan sampai anak
boga dipaksa untuk membuat baju, atau sebaliknya. Yang Ami
tekankan ke adek-adek ini kak, apa bidang dia, disitu dia berinovasi
menghasilkan suatu produk dengan nilai kreatifitas tinggi. Kemarin
Ami tantang mahasiswa Boga yang jadi anggota UKPKK ini untuk
menjalankan bisnis bimbel masak (bimbel door to door).
Alhamdulillah lolos dan dibiayai 9 juta.
: Oke deh Mi, makasih banyak infonya ya Mi..
: sama-sama kakak, sukses terus ya kak..
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: Ibu Eva Suryani, S.Pd.
: Ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Parkit 9
Air Tawar Barat Padang
: Sabtu, 12 Oktober 2019, Pkl. 10.30-10.34 WIB
: Parkit 9 Rumah Pengabdian Masyarakat RT 04 RW 08
: Ww.1.23/K.PKBM/12.10.19
: Proker Bina Desa UPKK UNP

: Boleh perkenalkan namanya Bu?
: Nama saya Ibu Eva Suryani, S.Pd
: Ibu penelitiannya tentang kewirausahaan ya Bu?
: iya, tentang kewirausahaan juga, makanya Ibu bisa buat sebuah
tempat untuk menjadi pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat di
sekitaran Air Tawar Barat.
: Koordinasi dengan mahasiswa juga ya bu ya?
: Tidak hanya mahasiswa, juga dosen-dosen.
: sudah berapa tahun PKBM ibu ini Bu?
: sudah dari 2013, artinya sudah 6 tahun ya,
: berarti dosen-dosen juga ya bu ya?
: Umumnya dosen PLS yang sering ke sini, lalu mahasiswa yang
bergerak di bidang kewirausahaan juga seperti adek-adek ini.
: apakah sudah ada MoU yang jelas antara Ibu dengan UNP atau
dengan UPKK ini?
: Iya, dibuat MoU
: jadi apa yang yayasan Ibu ini berikan untuk mahasiswa seperti
UPKK ini Bu?
: Keterampilan dalam melihat peluang usaha serta memberdayakan
masyarakat sekitar
: Oke Ibu, semoga sukses terus ya Bu..
: Sama-sama Dek..

TRANSKRIP WAWANCARA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nama
Jabatan
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Wawancara
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti

: Alfis Mandala Putra
: Ketua Umum UKM KOPMA UNP Masa Kepengurusan
2018-2019
: Selasa, 2 Juli 2019, Pkl. 11.00-12.30 WIB
: Sekretariat UKM KOPMA UNP Gedung PKM Lantai I
: Ww.1.24/KETUM.KOPMA.UNP/02.07.19
: Proker KOPMA UNP

: Boleh dikenalkan namanya Dek? Jurusan, dan jabatan KOPMA
sebagai apa?
: Nama saya Alfis Mandala Putra, Jurusan Teknik Elektro, Prodi
Teknik Elektro Industri D4, jabatan di KOPMA sebagai Ketua Umum
KOPMA Tahun Kepengurusan 2018-2019.
: Kelahiran kota mana Fis?
: Payakumbuh, 24 Januari 1997 kak.
: Apa program dari KOPMA sebagai unit kampus yang membantu
UNP menjadi kampus berkarakter entrepreneur?
: Proker kita itu sesuai dengan proker UNP, misalnya UNP punya
proker PKM 5 Bidang, salah satu bidangnya adalah kewirausahaan.
dan di KOPMA kami memberlakukan kewajiban untuk membuat
proposal bisnis plan dan proposal kewirausahaan sebagai syarat
dalam mendaftar sebagai pengurus Muda di KOPMA. dan nanti bisa
mereka pakai untuk masukkan proposal di PKM 5 Bidang,
alhamdulillah tahun kemarin ada 5 judul dari KOPMA yang lolos
untuk PMW. jadi alur pengkaderan kami sesuai dengan visi misi
UNP. dan kami juga mengarahkan adek-adek ini untuk terjun
langsung ke dunia usaha, misalnya di toko, kami minta mereka yang
mengelola terutama di bidang pembukuan dan bidang usaha. selain
itu kami punya fotocopy juga melatih adek-adek itu berwirausaha
berbentuk fotocopy. selain itu kami punya unit produksi. unit
produksi itu banyak memproduksi baju konveksi atau jaket-jaket
organisasi untuk kalangan mahasiswa, snackbox dan seminar kit,
almamater UNP dan souvenir kunci UNP.
: unit produksi sendiri yang mana Fis?
: Souvenir kak, kalau konveksi itu kita sifatnya masih reseller.
produksi kita di Bandung. Selain itu, kita juga punya program
tahunan kak, namanya KWW (Kopma Wonderfull Week) yang
dilaksanakan di bulan Oktober. rangkaian kegiatannya tu ada kayak
bazar, ada seminar nasional koperasi dan kewirausahaan dan OKSI
(Olimpiade Koperasi Siswa Indonesia).
: Tanggal berapa Fis?
: Awal bulan kak, dan berakhir di 10 Oktober bertepatan dengan
HUT KOPMA kak. kalau sekarang mungkin mulainya tanggal 7-13
Okt 2019.
: Program seperti yang Alfis sampaikan tadi, apakah ada perubahan
dari tahun sebelumnya?
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: ada pengurangan kak, karena ada yang bentrok dengan UPKK
kak, semisal bisnis plan.
: sejarah dari KOPMA dalam mendukung kewirausahaan gimana
Fis?
: dulu kami dibentuk dari fakultas ekonomi kak, jadi emang berawal
dari ekonomi trus kayak membantu gitu sering, seperti penjualan
usaha kami. berhubung kami sudah otomatis anggota kak semua
mahasiswa UNP sejak tahun 2002, maka ada keuntungan dalam
bentuk SHU dari iuran 10 ribu oleh maba di akhir tahun dihitung dan
biasanya 50 juta kak SHU kami, dan uang itu kami bagikan ke
mahasiswa lagi tidak dalm bentuk uang namun dalam bentuk
barang keperluan HMJ untuk kebutuhan mahasiswa, sedagkan
keuntungan kami kemarin ada sedikit penurunan sehingga kami
bagi perfakultas dalam bentuk tong sampah, mukena dan sapu,
paling untuk membantu seperti itu. selain itu kami juga ikut jambore
koperasi nasional.
: Misalkan UNP melakukan EXPO, peran KOPMA di sana dalam
bentuk apa Fis?
: kalau dari kontribui, kami di KOPMA dijadikan panitia. sama
dengan HIPMI dan UPKK kak. kalau seminar nasional juga kami
jadi panitia.
: ada stand dari KOPMA nggak dalam EXPO yang diadakan UNP?
: biasanya kami buka sendiri kak, dan kami dari KOPMA barangnya
cukup banyak kak, jadi kami izinnya buka expo sendiri kak.
: Program kerja resmi KOPMA apa-apa saja Fis?
: 1. KWW yang didalamnya ada bazar dan expo, seminar nasional
kewirausahaan dan expo kak, 2. selebihnya kegiatan harian
misalnya diskusi di sekre, pembinaan kader.
: Cakupan program KWW ini ada apa saja Fis?
: cakupannya sudah se-sumatera barat, misalnya untuk OKSI dan
seminar. dan untuk bazar cakupannya adalah mahasiswa yang
punya unit usaha,
: rancangan KWW seperti apa Fis?
: mengikuti yang sudah diturunkan dari senior sebelumnya sih kak.
yaitu ada 4 rancangan, yaitu: 1. bisnis plan, 2. bazar dan expo,
seminar nasional kewirausahaan dan 4. OKSI. sebelumnya Fis
mengajukan 5 program untuk KWW ini kak, yaitu bazar, OKSI,
Seminar, Talkshow dan bisnis plan, namun yang disetujui tahun
2019 ini hanya 3 kak yaitu Bazar, seminar nasional dan talkshow
serta OKSI.
: pelaksanaan seminar apa ada tumpeng tindih juga dengan UPKK
dan HIPMI?
: biasanya nggak kak, karena kami sudah wanti-wanti ke bagian
kemahasiswaan untuk memberitahu bahwa dalam seminggu di
tanggal yang kamu buat, itu adalah agenda proker kami. kalau
sudah fix dari kemahasiswaan, maka itu artinya tidak akan bentrok
jadwal kak dengan UKM lain maupun dengan UPT.
: kalau karakteristik program, OKSI itu apa karakteristiknya Fis?
: sama seperti olimpiade biasa aja kak. awalnya kami datang ke
sekolah-sekolah untuk mengantarkan undangan OKSI ini serta

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti

Informan

memberikan
kisi-kisi
soal
Olimpiade,
lalu
sekolah
mensosialisasikan ke siswa dan mengirim utusannya untuk ikut
OKSI. selanjutnya siswa datang ke UNP maksimal 2 delegasi, lalu
mereka mengikuti olimpiade. soal olimpiade itu dibuat oleh dosendosen ekonomi dan lembaga bimbel juga untuk kontribusi dalam
lembar jawaban dan soal juga.
: nah, itu OKSI ya. kalau bazar, apa bedanya bazar yang diadakan
KOPMA dengan bazar yang dibuat oleh UNP?
: bazar KOPMA diadakan 1 minggu, sedangkan kalau yang
diadakan UNP hanya 5 hari paling lama. bahkan lebih dari 1
minggu. selain itu bazar yang kami adakan itu, juga untuk umum
namun tetap mengutamakan mahasiswa UNP. biasanya kami
mengutamakan mengutamakan anggota pasif untuk mengisi stand,
kalau yang aktif sudha jelas tempat promosinya yaitu memakai akun
kopma sendiri.
: kalau seminar nasional yang diadakan KOPMA, apa bedanya
dengan seminar yang diadakan oleh UNP secara umum?
: kalau KOPMA lebih spesifik membahas koperasi bagaimana
membentuk unit usaha secara bersama dan dipraktikkan
bagaimana cara berwirausaha langsung dari pemateri. sedangkan
di unit lain seminar yang dilakukan lebih kepada pemberian
motivasi.
: Selama ini siapa yang diundang untuk seminar nasional dalam
KWW?
: KWW pertama dulu Ria Ricis kak (2015), lalu ada Rangga Umara
(2016) yang punya pecel lele dan 2017 ada dari kementerian
koperasi dan ketua umum kopindo.
: model program KWW apakah mencontoh model KWW di kampus
lain?
: Kalau Alfis mencontoh KOPMA UNAND, Fis lihat KWW ini mirip
dengan KOPMA UNAND. namun di UNAND bukan olimpiade
namanya sama dia kak, namun adalah lomba koperasi.
: evaluasi program bagaimana Fis?
: kalau untuk evaluasi ada 2 tahap, yaitu ada evaluasi harian
(evaluasi sedang berjalan) misalnya panitia harus menyiapkan
surat-surat, dan kalau ternyata belum, maka bentuk evaluasinya
adalah disampaikan langsung. lalu ada juga evaluasi yang
dilaksanakan dalam rapat. selain itu ada evaluasi yang
dilaksanakan setelah acara selesai dan ada juga yang dilaksanakan
seminggu sebelum acara dimulai ada juga.
: untuk lokasi kopma letaknya di lantai 1 ini kenapa Fis? apa
memang berdasarkan permintaan kalian atau sudah ditetapkan
begitu?
: awalnya sekre kami letaknya di belakang kak, tempat MPALA
sekarang itu kak, jadi permintaan ketum yang lama untuk dibuta di
depan. jadi karena kami dekat dengan anak MPALA, akhirnya kami
negosiasi dengan MPALA untuk KOPMA pindah ke depan karena
KOPMA butuh tempat yang strategis. yaitu di depan. jadi sudah
deal, akhirnya di change. dan dulu kami dijanjikan oleh kampus
untuk dikasih toko di UKM, tapi sampai sekarang belum ada juga
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kak, akhirnya kami pakai ruangan ini untuk toko. padahal ini adalah
kantor, bukan toko. yang penting tetap jalan.
: Alfis terpilih menjadi ketua umum, apakah dipilih atau harus
menjadi anggota dulu?
: untuk menjadi ketum, ada syarat-syarat di Anggaran Dasar RT
diatur kak, beberapa syaratnya adalah sudah menjadi dewan
pengurus harian dan beberapa syarat lainnya. akhirnya nanti dari
musyawarah anggota dari rapat anggota yang akan menentukan
dan memilih ketum KOPMA.
: harapan kedepannya untuk pengembangan kewirausahaan UNP
bagaimana?
: karena basicnya dari koperasi, maka otomatis mengutamakan
kewirausahaan secara bersama, kalau bisa mahasiswa sesuai
dengan koperasi yaitu membuta usaha secara bersama-sama,
kompak lagi untuk UKM yang bergerak di bidang kewirausahaan.
sebenarnya kewirausahaan itu mudah kak, kita cukup gunaka
prinsip ATM, namun menonjolkan kebersamaan dalam
melaksanakan usahanya.
: bagaimana bentuk komunikasi Alfis dengan adek-adek di
KOPMA?
: lewat rapat biasanya dilakukan komunikasi, selain itu di group
sosial media uga dilakukan komunikasi dan evaluasi. selain itu juga
sering ngumpul di sekre dan diskusi di sekre.
: apakah masih ada hal-hal yang harus diperbaiki supaya
kewirausahaan lebih maju?
: kalau dari sisi program kerja sudha bagus kak, yang kurang itu
adalah pemahaman anggota yang kurang kak, itu yang harus
ditingkatkan lagi kak, dari segi pengkaderan di KOPMA harus lebih
ditingkatkan lagi mengenai proposal bisnis plan saat pengkaderan
kak, karena PMW kami di KOPMA tahun sekarang tidak lulus PMW
satupun kak. ini juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh
Badan Pengawas KOPMA.
: apakah tidka ditetapkan persentase banyaknya program untuk
kewirausahaan, koperasi dan organiasinya Fis?
: ditetapkan kak, 50 % dari program kami itu harus yang bergerak
di bidnag kewirausahaan, sementara koperasi 30 % dan organisasi
20 % kak.
: kalau untuk organisasi apa fis?
: Training Dasar Manajemen Organisasi (TDMO) dan Pelantikan
pengurus yaitu Kabid dan Sekbid.
: kalau untuk yang koperasi apa Fis?
: mengadakan diskusi mingguan dengan anggota aktif.
: bagaimana sikap, karakter dan prilaku para adek-adek pengurus
serta anggota KOPMA dalam menjalankan proker KOPMA?
: sama dengan UKM lain, ada yang aktif dalam membantu, aktif
dalam kepanitiaan dan kepengurusan dan ada juga yang hanya
aktif sebagai tim horre atau tim yang memberikan semangat. ada
juga yang tidak aktif sama sekali.
: dominan yang mana?
: lebih di aktif kak, sekitar 80 % lah kak.
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: untuk anggota yang kurang aktif, punishment berupa apa fis?
: kalau ada anggota aktif yang tidak aktif selama 1 bulan, maka
diberikan peringatan 1 yaitu berupa teguran lisan, dipanggil DPH,
Sekum dan Bendum dan dilihat dalam 2 minggu kedepan, kalau
maish seperti itu maka diberikan SP 1 sampai SP 3 Baru
dikeluarkan.
: sejauh ini sudha ada yang dikeluarkan Fis?
: belum ada kak, baru sampai SP2.
: Apakah Fis sering melakukan komunikasi dengan para ahlinya
untuk kesuksesan programnya?
: lebih ke pembina sih kak karea pembina KOPMA adalah Dosen
Fakultas Ekonomi. dan mantan ketua umum kopma juga. dan ada
juga diskusi dengan bagian kemahasiswaan serta UPT PKK juga.
: adakah hambatan yang cukup berarti dalam menjalankan program
kerja?
: dalam pembagian waktu sih kak, apalagi ini sekarang Alfis sudah
semester akhir, tapi dibantu juga sama kawan-kawan yang lain.
selain itu juga dalam ACC Proposal.
: bagaimana cara Alfis memotivasi adek-adek?
: kami melakukan refreshing misalnya hari minggu pergi ke pantai
pergi bersama-sama dan kalau di sekre berupa main game.
: biasanya efektif Fis?
: Efektif kak.
: kalau untuk evaluasi Alfis lebih mendengar dulu, lalu diberikan
solusinya secara bersama-sama.
: Reward KOPMA kepada anggota yang berprestasi seperti apa?
: kayak kado biasa aja kak dan mereka dibantu dicarikan tempat
wirausaha. ada yang boleh buka di sekre atau ada yang diluar.
: apakah memakai syarat tinggi untuk menetapkan kabid?
: tidak kak, yang terpenting adalah komitmennya kak, dan juga
berdasarkan kepada pertimbangan kabid sebelumnya atau DPH
sebelumnya. lalu ditanyakan kepada ditanyakan kepada ybs, nanti
baru ditetapkan. nanti diwawancari juga.
: biasanya ada UMKM yang ingin mengisi stand?
: banyak juga kak, misalnya yang jualan baju, distro, baju muslim,
jualan minuman, buku
: siapa tokoh yang diidolakan?
: Nabi Muhammad, karena berdagangnya jujur, apa adanya, lalu Fis
juga pernah dengar prinsip wirausaha yaitu 10x1 daripada 1x10.
: Barapk Rektor gimana menurut Alfis?
: Bapak sangat hebat, hebat lobbying nya kepada para pimpinan
negara apalagi lobi pada kewirasuahaan, Bapak juga orang yang
sholeh, Bapak selallu shalat berjamaah di Al-Azhar setiap subuh.
lalu Bapak rajin olahraga, setiap sabtu minggu Bapak selalu jogging
sekeliling kampus, kalau untuk kewirausahaan, Bapak juga dosen
kwu juga kak, makanya UNP maju kewirausahaanya di bawah
kepemimpinan beliau.
: kalau dalam kekurangan bagaimana Fis?
: cara Bapak menyampaikan kepada mahasiwanya yang kurang
bagus pak, misalnya saat Jokowi datang dan Megawati datang,
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padahal UNP diberikan bantuan. ketika ada demo, Rektor tidak
langsung turun menemui mahasiwa kak. namun tidak diklarifikasi
beliau langsung, sebagusnya kan beliau sebagai rektor harus
mengklarifikasilah.
: Alfis dlu pernah medapatkan PMW ya?
: Pernah kak, Alfis buat ketan susu kak. dapat dana 6 juta kak.
: Terimakasih banyak ya Fis atas informasinya
: Sama-sama kak.
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: Alfis Mandala Putra
: Ketua Umum UKM KOPMA UNP Masa Kepengurusan
2018-2019
: Rabu, 4 September 2019, Pkl. 14.00-14.10 WIB
: Sekretariat UKM KOPMA UNP Gedung PKM Lantai I
: Ww.1.24/KETUM.KOPMA.UNP/04.09.19
: Proker KOPMA UNP

: bisa diceritakan Fis bagaimana Proker di KOPMA?
: ada KWW Kak. untuk tahun sekarang ada 4 kegiatan, yaitu: (1)
Workshop, (2) OKSI, (3) Bazar yang sedang berlangsung dari
tanggal 4-10 September 2019 dan (4) seminar nasional dan
talkshow di tanggal 29 September. sebenarnya keempat proker
tersebut dalam 1 minggu kak, Cuma karena pada seminar tersebut
kami sudah kerjasama dengan EO, maka diadakan diluar 1 minggu
bersama KOPMA.
: mengapa kerjasama dengan EO?
: kita terkendala di panitia kak, makanya kita butuh kerjasama
dengan EO.
: Bisa dideskripsikan masing-masing proker ini?
: Oke kak, untuk workshop berkemungkinan tanggal 7 September
2019, workshop lebih kepada pelatihan dengan mengundang
koperasi-koperasi mahasiswa (di fakultas-fakultas UNP mislanya
koperasi MTK, koperasi FMIPA) bisa juga yang baru merintis
koperasi sehingga mereka tau tentang koperasi, selain itu kami juga
mengundang koperasi umum yang juga sedang merintis, kita
masukkan undangan ke mereka dan kami di KOPMA akan dikabari
ikut atau tidaknya. kegiatan workshop ini gratis kak, dan juga kita
kasih untuk khalayak umum. workshop ini peserta nya terbatas,
yaitu hanya 100 orang. target workshop ini adalah untuk se-kota
Padang, jadi ada KOPMA UNAND, Kopma IAIN Batusangkar dan
KOPMA UIN Imam Bondjol dan ada juga STIFI yang membnetuk
KOPMA. isi workshop itu lebih ke pelatihan (praktik) bagaimana
koperasi secara umum, dan tanya jawab tentang koperasi. semua
peserta kita bagi dalam 7 kelompok/tim karena prinsip koperasi ada
tujuh. mislanya kira-kira prinsip no 1 apa permasalahan yang terjadi
di masyarakat, prinsip no 2 apa permasalahan yang terjadi di
masyarakat, sampai prinsip ke 7 yaitu kerjasama antara koperasi.
lalu dicarikan solusinya bersama kalau sekiranya masih kurang
bertemu titik solusinya. pemandu workshop ini kami ambil dari dinas
koperasi provinsi sumbar. Kalau OKSI, targetnya hanya satu hari
penuh. pesertanya adalah siswa SMA namun MAN juga ikut serta
SMK juga yang penting mereka paham koperasi. lalu mereka
dilombakan, dalam 1 hari ini ada tiga lomba yaitu yaitu lomba ujian
tulis, lomba ini mereka dipisah, dalam satu tim itu mereka ada 3
orang siswa, mereka dipisah ujiannya Cuma nanti digabung hasil
ujiannya, dicari rata-rata dan dikualifikasi lah yang bisa masuk tahap
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kedua. tahap kedua adalah tahap cepat tanggap mereka akan
digabung menjadi 1 tim lagi dan duduk di satu meja nanti ada dari
pemandunya menyampaikan soal-soal dan peserta pencet bel,
siapa yang duluan dia yang menjawab, kalau salah jawabannya
maka dilemparkan lagi. nanti hasil cepat tanggap juga
dikalkulasikan lagi hasilnya baru bisa maju ke semifinal, yaitu debat
dan finalnya juga debat.
: peminatnya banyak nggak Fis kemarin tu?
: kalau tahun kemarin mungkin karena undangannya hanya sebatas
kota Padang saja jadi agak kurang dibanding tahun lalu kak, kalau
dua tahun lalu kami sebarakan undangannya ke selingkup
sumatera barat jadi sangat banyak yaitu lebih dari 6 SMA. dan satu
SMA dibatasi hanya bisa mengirimkan 3 tim.
: kalau juara mereka dikasih apa?
: ada piala bergilir, piala tetap dan ada tabanas dari KOPMA sendiri.
: kalau piala bergilir dari siapa?
: dari Bapak Rektor langsung kak.
: kalau yang seminar internasional + talkshow itu bagaimana Fis?
: Begini kak, nanti pesertanya datang, mendaftarkan diri lalu
pematerinya menyampaikan tentang wirausaha dan koperasi, dan
untuk tahun sekarang hanya tentang kewirausahaan kak, namun
memasukkan nilai-nilai islaminya kak, soalnya orang-orang lebih
banyak yang hijrah kan, sekitaran kampus UNP banyak yang hijrah
kak.
: dari mana Alfis menilai itu?
: rata-rata mahasiswi UNP saat ini memakai hijab dalam-dalam.
maka pasti mereka berminat mempelajari Islam secara lebih lagi.
kawan dari panitia juga sudah mendiskusikan tentang hal ini dan
punya feeling yang sama dengan Alfis.
: jadi ada bedanya ya dengan tahun lalu yang sekarang ini
memasukkan unsur keislamannya?
: Iya kak,
: Lalu agenda proker kalian ini apakah akan dibuka oleh pimpinan
UNP?
: tahun sebelumnya dibuka oleh Wakil Rektor III dan ada juga yang
dibuka oleh staf beliau bagian kemahasiswaan
: support gak mereka dengan proker kalian ini?
: mereka support kak, karena misalnya OKSI, kan kita juga
mengenalkan UNP ke siswa SMA kan kak, kayak bazar juga snagat
support kak apalagi Rektor sangat suka dengan wirausaha. kalau
untuk Workshop dan seminar lebih ke KOPMA nya juga disupport.
: bagaimana bentuk lain support pimpinan selain menghadiri acara
kalian? sisi penghargaan lainnya?
: untuk tahun sekarang, OKSI kami dapat piala bergilir dari Rektor
langsung kak. tahun sebelum ya kita masih beli sendiri. untuk acara
tahun ini, kita dapat potongan harga juga untuk tempatnya kak, yaitu
untuk sewa tempat, biasanya kawan-kawan lainnya untuk dua
gedung hanya dapat potongan 25 %, namun untuk KOPMA dapat
50 %. untuk dua tahun lalu, WR III nambah uang langsung ke kami
3 juta kak
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: selama Alfis menjadi bagian dari KOPMA, yaitu sebagai Ketua
Umum dari tahun 2017, kan ada program yang dibuat oleh KOPMA
sendiri. idenya dari mana Fis?
: kalau bazar, melihat dari KOPMA UNAND, dan juga ide dari senior
meminta kami membuat bazar, misalnya KOPMA UNAND yang
ngadakan bazar, sebagai acara tahunan, alumni pengurus KOPMA
menyampaikan itu ke kami kak, dulu kita ada acara tahunan, KWW
namanya kata alumni KOPMA. di KWW ini banyak jenis acaranya,
ada seminar dan bisnis plan yaitu di tahun 2014. jadi karena ada
juga pendapat dari alumni, mencontoh kopma Unand maka
akhirnya dibuat bazar oleh KOPMA UNP. sednagkan ide untuk
OKSI, itu ada dari pengurus yang lama, mereka berawal dari target
nya yang tidak hanya mahasiswa, tapi juga siswa sekalian
mengenalkan UNP ke siswa SMA, MAN dan SMK di Sumbar,
sehingga lahirlah program OKSI. hanya untuk OKSI ini belum ada
keberlanjutan ke tingkat nasionalnya kak, pelaksanaannya baru
sebatas sumatera barat saja, maunya kami bisa di follow up ke
nasional kak. rencananya kami akan ajukan ke kementerian kak,
kalau bisa dilombakan di tingkat nasional, ruginya sertifikat mereka
hanya berlaku untuk UNP saja kalau mereka juaranya hanya di
UNP.
: contoh usulan proposal proker yang kalian ajukan ke bagian
kemahasiswaan UNP ada tidak Fis?
: Ada kak, nanti Alfis bagi soft copy nya ke kakak via wa ya kak.
: Oke Fis, terimakasih banyak ya..
: proker tahunan lainnya selain KWW dari KOPMA UNP apa lagi
Fis?
: Misalnya ini kak upgrading pengurus dan pelantikan pengurus, OR
Anggota baru dan pendidikan-pendidikan untuk anggota yaitu Diksa
dan dikmen (pendidikan dasar) dan pendidikan menengah.
: siapa yang berikan Diksa dan Dikmen ini Fis?
: mahasiswa kak, Cuma mahasiswa yang memiliki sertifikat
Pemandu Pendidikan Dasar (PPD) yang biasanya diadakan oleh
Balakop (Balai Latihan Koperasi) yang diselenggarakan oleh Dinas
perkoperasian kota Padang. lalu kita ngirim delegasi yang juga
sudha menjadi pengurus KOPMA UNP sendiri. kalau di KOPMA
sekarang, yang sudah mendapat sertifikat adalah DPH yang lama.
kalau untuk Dikmen, karena sudah lanjutan dari diksar, maka
biasnaya kami minta ke Balakop dan dosen ekonomi untuk
memberikan pendidikannya ke anggota KOPMA kak. karena
kebetulan pembina kami dari ekonomi kedua-duanya, jadi kami
pakai mereka saja.
: apa yang Alfis lakukan sebagai ketum dalam 2 tahun
kepengurusan dalam mengembnagkan kewirausahaan mahasiswa
UNP?
: kalau untuk KOPMA sesuai dengan tugas yaitu sebagai Ketum
dan ART yaitu Fis mengembangkan usaha dan mengkoordinasikan
anggota juga. dan pengembnagna usaha ini paling nampak di tahun
pertama yaitu fis buka usaha baru yaitu snack box, souvenir trus
konveksi . kalau untuk pengembnagan usaha yang sudah ada
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adalah dengan penambahan kerjasama di toko yang ada di KOPMA
ini. mislanya kami nambah kerjasama dengan sosro, dengan ice ice
cream dan beberapa toko roti, untuk tahun sekarang kami ngejar
target untuk konveksi yaitu almamater untuk maba. kami sudah
ajukan surta kerjasama ke BEM fakultas . tahun depan Alfis
targetkan adik-adik ni bisa membuka produksi almamater sendiri.
: sudah diusulkan untuk rencana itu ke Pembina Fis?
: sudah kak, tapi katanay tidak usaha sekarang. malah lebih bagus
sekarang itu kalian beli aset kata pak yul.
: ases berupa apa fis?
: berupa tanah kak. jadi kami akan buat sebuah rumah KOPMA
UNP artinya banguna sendiri dan sisanya untuk kos-kosan
mahasiswa,
: kalau bisa diceritaka, skala perioritas Alfis dalam menyusun
agenda proker (skema KWW ini?)
: kalau untuk bazar sengaja kami dahulukan karena bazar ini cukup
berat juga, dan diadakan lebih awal karena akhir tahun kan
biasanya sering hujan kak, jadi lebih melihat sikon padang kak. lalu
workshop duluan karena lebih mudah, kami biasanya begitu kak,
yang mudah di awal dan yang sulit di akhir nanti kami kerjakan
sama-sama. soalnya seminar sebagai proker yang meriah karena
sekalian merayakan HUT KOPMA.
: Apa saran Alfis thd UNP yang saat ini menuju entrepreneurial
university?
: sarannya adalah untuk OKSI didukung penuh lah, misalnya tidak
hanya dalam pendanaan kak, kalau bisa gedung digratiskan atau
property lainnya juga digratiskan karena OKSI itu kan juga
memperkenalkan UNP juga. apalagi KOPMA ini juga berhubungan
denga kewiraushaaan makanya di soal-soal olimpiade itu banyak
juga soal-soal yang berhubungan dengan kwu yang kami tanyakan.
: pernah tidak pimpinan UNP (Rektor, WR III) memberikan reward
kepada kalian di pengurus KOPMA?
: belum kak, karena masih dalam proses pendekatan juga dengan
pimpinan. dulu kita punya 3 ruangan kak, satu untuk fotocopy, satu
untuk toko dan satu untuk sekre. tapi digusur kak.
: di mana tempatnya dulu Fis?
: di Samping FE dekat parkiran FE.
: apakah Alfis sebagai ketum diberikan semacam fasilitas untuk
pelatihan dalma pengembangna kemampuan diri nggak oleh UNP
? atau melakukannya sendiri?
: kalau untuk pribadi ada kak, Alfis ikut pelatihan kepemimpinan,
kalau dari UNP Alfis ikuti LKMM, trus ada juga seminar
kepemimpina dan kamis sellau diundang dan sering bergaul dari
teman se-UKM UNP dan belajar dari alumni serta dosen. dan
mereka sering beri masukan untuk Alfis dan juga dengan ketum
yang lama. karena Alfis mengutamakan keterbukaan kak.
: Fis membuat jobdesk nggak untuk adek-adek pengurus?
: ada kak, kita simpan di computer kopma. dan setiap pengadaan
proker, akan dibagikan kerja untuk masing-masing penanggung
jawab.
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: jadi dari awal tahun sudha dibuat jobdesk nya ya Fis?
: tetap sama kak, orangnya saja yang berbeda kak.
: kapan diksar diberikan Fis?
: 1 bulan setelah mereka tergabung menjadi anggota KOPMA kak.
: sejauh ini ada hambatan g fis dalam melaksanakan proker KOPMA
mendukung UNP menuju Entrepreneurial university?
: dari dana kak, kalau dulu ada dana talangan dari UNP. danaya 10
juta, bisa kita pinjam 5 juta dulu. kalau sekarang, dilaksanakan dlu
proker, baru dicairkan dananya.
: jadi kalian pakai uang apa untuk melaksanakan proker tersebut?
: kita ada uang kas kak, jadi kita pakai itu. selain itu ada juga modal
usaha, dan kita pinjam dulu. jadi kalau dana cair maka kita ganti.
: uang kalian yang banyak itu sumbernya dari mana?
: simpanan anggota kak, yaitu semua mahasiswa baru di awal
masuk bayar 10 ribu, untuk tahun 2018-2019 kita tidak ambil dan
minta lagi ke maba kak.
: evaluasi program kerjanya biasanya seperti apa fis?
: kita pakai semuanya kak, yaitu ada evaluasi harian. di evaluasi
harian, kita sampaikan langsung ke orang atau ke panitianya kak,
mislanya acara tadi ini yang kurang, lalu ada evaluasi yang
dirapatkan gitu, formal kak, jadi seluruh panitia mengevaluasi
kinerja anggotanya, dan kita lakukan biasanya setelah acara selesai
kak untuk melihat kekurangan selama acara dan perbaikan untuk
tahun kedepannya bagi adek-adek anggota KOPMA yang baru. jadi
ada evaluasi harian dan evaluasi tetap sebagai rapat formal. dan
biasanya untuk evaluasi harian ada juga yang dilakukan melalui WA
group acara, mislanya Bazar hari ini, kita sampaikan kalau bazar
kalian kurang rame, karena kalian kurang teriak-teriak atau
musiknya kurang terdengar.
: Fis, apa kriteria pengisi bazar ini Fis? dan berapa jumlah stand
yang dibuka Fis?
: ada 18 stand kak, dan kriterianya adalah usahanya tidak boleh
sama kak antar stand nya. mereka kan ngisi formulir kak untuk
mendaftar ngisi stand kak. isi formulirnya adalah data diri, deskripsi
usaha, alamat usaha dan kriteria usahanya kak.
: yang umum ada juga yang ngisi stand nya Fis?
: ada kak, dose nada juga kak, lalu masyarakat sekitaran UNP dan
senior di jurusan.
: ini rutin ya Fis tiap tahun?
: baru 3 kali berturut-turut kak, mulai tahun 2014, 2015 off, 2016 off,
lanjut lagi 2017 dan 2018 serta 2019.
: oke deh Fis, terimakasih banyak ya Fis.
: Sama-sama kakak.
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: Alfis Mandala Putra
: Ketua Umum UKM KOPMA UNP Masa Kepengurusan
2018-2019
: Kamis, 5 September 2019, Pkl. 14.00-14.10 WIB
: Sekretariat UKM KOPMA UNP Gedung PKM Lantai I
: Ww.1.24/KETUM.KOPMA.UNP/05.09.19
: Proker KOPMA UNP

: Banyak tidak anggota KOPMA yang membuka usaha Fis?
: banyak juga kak, apalagi yang bidang usaha. Dan kalau sekarang
sudah merata kak, apapun bidang mereka, tetap membuka usaha.
Misalnya bidang Litbang, mereka membuat jasa desain. Ada yang
seminar proposal ataupun wisuda, dia nerima jasa edit foto.
: Alfis pernah mendapatkan dana PMW ya?
: Iya kak, namun karena sibuk kuliah dan padatnya jadwal, jadi
usahanya tidak jalan 100 %.
: apa usahanya kemarin Fis?
: Ketan Susu Daboy kak, alhamdulillah waktu itu Alfis dapat
presenter terbaik dan presentasi terbaik juga dalam pemaparan
proposal business plan nya kak. Selain itu juga produk yang baik.
Alfis juara 1 waktu itu kak.
: Mengapa mengadakan event dengan nama KWW (Kopma
Wonderfull Week)? Kenapa satu minggu?
: kami ingin KOPMA ini dikenal UNP dalam satu rangkaian kegiatan
selama satu minggu kak. Jadi kalau bisa KOPMA bisa memberikan
warna yang berbeda untuk mahasiswa UNP.
: apa-apa saja seminggu kegiatan dalam KWW oleh KOPMA ini
Fis?
: ada Bazar dan EXPO Kak, seminar internasional, Workshop
Kewirausahaan dan Olimpiade Koperasi Siswa Indonesia (OKSI)
yang tidak hanya melibatkan mahasiswa UNP namun juga siswa
SMA se-Sumatera Barat.
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: Heriyanti Nufus Aini Jurusan Manajemen Semester V
: Pengurus MUDA (PM) KOPMA 2019
: Jumat, 6 September 2019, Pkl. 09.30-09.42 WIB
: Parkiran Gedung PKM UNP
: Ww.1.25/PM.KOPMA.UNP/06.09.19
: Proker KOPMA 2019

: Bisa diceritakan Her, jabatannya di KOPMA UNP saat ini menjadi
apa?
: Saat ini menjadi Pengurus Muda, sebelumnya menjadi kader.
Pengurus Muda untuk menjadi panitia yang bertugas untuk menjadi
panitia dari workshop kewirausahaan yang akan diadakan KOPMA.
: Apa tema workshop yang akan diadakan ini Her?
: Peran Koperasi Mahasiswa di Era Revolusi Industri 4.0.
: Kenapa mengambil tema itu?
: Karena itu merupakan hasil komunikasi dan sosialisasi dengan
dinas koperasi sehingga untuk tema diberikan itu.
: Apakah atas usulan kalian dulu ke dinas koperasinya atau
bagaimana?
: Iya, kami pengurus dulu yang mengusulkan ke dinas koperasi
tema tersebut seperti dari Bendahara Umum dan dari Ketua Umum
KOPMA. Namun sebelum dibawa ke Dinas Koperasi, kami
konsultasi terlebih dahulu dengan Pembina KOPMA yaitu Bapak
Yul. Narasumber yang diambil yaitu dari Dosen FE yaitu Bapak Oki
dan dari Dinas Koperasi yaitu Bapak Syafrizal. Jumlah peserta
workshopnya ditargetkan 100 orang. Dan itu untuk umum, yaitu
untuk mahasiswa UNP.
: Sejauh ini apakah sudah mendaftar para mahasiswa untuk ikut
workshop kewirausahaan ini?
: Sudah, sudah 84 mahasiswa. Bahkan sudah lebih dari 100 orang,
namun karena banyak yang tidak bisa hadir, akhirnya dikeluarkan.
Dan ini merupakan rangkaian event yang baru tahun ini diadakan
dalam rangkain Koperasi Wonderful Week.
: Kenapa tiba-tiba ingin mengadakan workshop di tahun ini pada
KWW 2019?
: Karena ingin membawakan hal-hal baru.
: Apakah dengan seminar internasional masih belum cukup ya
untuk menumbuhkan keingintahuan mahasiswa tentang
kewirausahaan?
: sebenarnya dibilang cukup, tidak. Namun konteksnya berbeda, di
mana workshop ini tidak dipungut biaya sehingga tujuan kami di sini
hanyalah untuk membagikan ilmu kepada mahasiswa UNP secara
umum. Sedangkan seminar internasional itu bayar 100 ribu.
Terkadang mahasiswa tidak punya uang segitu.
: Bagaimana pengalaman Her sebagai mahasiswa Jurusan
Manjemen FE dalam hal praktik kewirausahaannya?
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: Kalau dalam jurusan manajemen, ada mata kuliah kewirausahaan
yang mengajarkan bagaimana menghasilkan produk dan melihat
pasar untuk produk tersebut. Selain itu juga ada mata kuliah studi
kelayakan bisnis dan praktik kewirausaan agar mahasiswa
mengetahui bagaimana caranya usahanya tersebut lebih maju
kedepannya.
: Kalau di FE sendiri, MK Kewirausahaanya apakah hanya ada di
satu semester saja atau di setiap semester ada?
: Cuma di satu semester, misalnya kita mengambil di semester 4
kewirausahaan, maka di semester 5 kita harus ambil mata kuliah
lanjutannya yaitu Praktek kewirausahaan.
: Apa bedanya antara MK Kewirausahaan dengan praktik
kewirausahaan?
: kalau MK Praktik Kewirausahaan kita dibawa keluar kelas/ kampus
untuk melihat pasar dan melihat langsung proses pembuatan suatu
produk sesuai dengan arah bakat minat mahasiswa masingmasing.
: Kalau pengalaman Her sendiri, bagaimana praktik kewirausahaan
yang sudah Her dapatkan di UNP ini?
: Sejauh ini baru sampai ke pembuatan/ desain logo produk sih kak.
Setelah itu baru merealisasikan ide tersebut.
: Menurut Her, apakah MK Kewirausahaan yang dibuat oleh UNP
sebagai MK wajib universitas cukup efektif dalam mengembangkan
jiwa kewirausahaan mahasiswa UNP?
: Cukup efektif, namun tetap tergantung kepada pribadi
mahasiswanya. Karena jika kita dapat memanfaatkan ilmu yang kita
dapatkan, maka kita dapat tetap sukses.
: Ada perubahan mindset kalian tudak setelah adanya MK
Kewirausahaan ini?
: Ada, biasanya kami mempelajari atau menguasai ilmu tertentu
hanya untuk tahu ilmunya saja, namun dengan MK kewirausahaan
kami bisa menerapkannya yaitu kami bisa menerapkan ilmunya
untuk diri kami sendiri yaitu membuka usaha, dan mudah-mudahan
untuk orang lain juga.
: Cita-citanya ingin menjadi apa Her?
: Ingin menjadi Pengusaha.
: pengusaha yang mana Her? Pengusaha kan ada banyak jenis,
pengusaha yang mana?
: sosiopreneur.
: Mengapa memilih itu?
: Karena dengan sosiopreneur kita bisa saling berbagi.
: Her sudah pernah menggunakan incubator bisnis tidak di FE?
: Belum pernah
: apakah Her tau tentang incubator bisnis FE? Apakah kalian sering
dibawa ke dunia industri dalam rangka melihat pasar dalam
pengembangan kewirausahaannya?
: Tergantung Dosennya Kak, Kadang ada yang ngajak untuk survey
dan kadang ada yang nyuruh survey sendiri.
: Surveynya biasanya di mana? Masih disekitan kota Padang atau
pergi ke tempat usaha yang ada di luar.
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: ada di sekitaran kampus dan sekitaran kota Padang kak..
: Menurut Her, Rektor UNP itu seperti apa orangnya dalam
mengembangkan kewirausahaan di UNP?
: Kewirausahaan di UNP cukup berkembang, misalnya KOPMA
yang diberikan tempat dan fasilitas yang baik oleh pimpinan dalam
menyelenggarakan setiap proker yang disusun setiap UKM di UNP,
terlebih yang bergerak di bidang kewirausahaan termasuk
mengembangkan usahanya. dan kami juga sering diberikan
pelatihan dan workshop tentang pengembangan diri dan karir
kedepannya. Pak Rektor Ganefri adalah seorang sosok pimpinan
universitas yang dapat mengembangkan UNP menjadi lebih baik
dari sebelumnya.
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: Meilin Nasti
: Pengurus Muda KOPMA UNP
: Senin, 3 September 2019, Pkl. 09.00-09.50 WIB
: Sekretariat KOPMA Gedung PKM Lantai I
: Ww.1.26/PM.KOPMA.UNP/03.09.19
: Proker KOPMA

: Namanya siapa Dek?
: Meilin Nasti Kak
: kapan akan diadakan KWW oleh KOPMA Meilin?
: Tanggal 4-10 September 2019 kak
: rangkaian acaranya apa-apa saja dek?
: pertamanya kami adakan bazar kak, lalu sabtunya kami
mengadakan workshop, dan minggunya kami adakan OKSI di Aula
FIP.
: untuk bazar, berapa biasanya stand nya?
: sekarang belum jelas kak, kalau tahun lalu 16 stand kak.
: kebanyakan yang ngisi mahasiswa UNP atau umum?
: Mahasiswa juga banyak kak, dan umum juga banyak.
: Siapa contoh luarnya?
: Misalnya Gramedia, kosmetik Mark, apotik, pengusaha di
sekitaran kota Padang.
: berapa biayanya dek?
: untuk mahasiwa 150 ribu seminggu, kalau untuk umum 200 ribu
ke atas tergantung produknya untuk seminggu.
: kalian kerjasama juga dengan pihak lain untuk pengadaan bazar?
: iya kak, tenda kami sewa dari UKM PMI.
: siapa yang meresmikan KWW itu biasanya Meilin?
: WR III kak, tapi terkadang ada juga bagian kemahasiswaan untuk
membuka secara resmi acara kami ini.
: di mana nanti bazarnya?
: di depan gedung PKM kak
: sarana promosi bagaimana?
: kami jalan ke GOR, bawa brosur dan melalui social media juga.
: pembagian tugas dalam setiap proker bagaimana?
: biasanya kami menjadikan pengurus muda untuk menjadi panitia
inti dan pengurus lain tetap ikut bertanggung jawab sambil
mengawasi kinerja dari pengurus muda KOPMA.
: kalau workshop gratis ya?
: iya kak, karena ini dapat dana dari BOPTN. pesertanya dibatasi
hanya 80 orang biar focus. begitu permintaan narasumber yaitu
Bapak Syafinal dan Bapak Okki Trinanda Miaz.temanya adalah
Peran Koperasi dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0
: kalau OKSI bagaimana?
: Olimpiade dengan ada ujian tulis dan cepat tepat (cerdas cermat)
: dalam hal cara padang Alfis sang ketum menurut Meilin dalam
merangcang proker KOPMA kira-kira bagaimana?
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: Bg Alfis sangat komunikatif kak orangnya. Bg Alfis dan DPH kreatif
orangnya. jadi cara berpikirnya sangat maju
: bentuk komunikasi Alfis dengan para anggota KOPMA
bagaimana?
: Abang Alfis orangnya sangat demokratis kak.Kalau ada masalah,
abang Alfis langsung bilang di group karena beliau cepat tanggap.
: apakah masih ada perbaikan yang akan KOPMA lakukan untuk
perbaikan kedepannya bagi KOPMA?
: ini dalam hal kepanitiaan kak dalam pelaksanaan proker. misalnya
untuk KWW, walaupun sudah banyak yang jadi pengurus muda di
KOPMA kak, namun keikutsertaan untuk menjadi panitia dan
kesediaan semua pengurus muda untuk terlibat sebagai panitia
dalam KWW ini masih minim karena mereka merasa itu bukan
bagian departemen mereka. jadi walaupun ada beberapa misal 3-7
orang, maka yang semangat itu hanya beberapa orang yaitu hanya
3-7 orang. sisanya pasif sifatnya.
: lalu bagaimana solusi yang diberikan oleh Alfis?
: Bang Alfis menekankan kepada kami untuk kerjasama dengan
baik dengan membagi jobdesk ke semua pengurus muda.
: evaluasi biasanya dilakukan kapan?
: setelah kegiatan dilaksanakan kak, nanti akan dibahas bagaimana
pelaksanaan kegiatan, kendala dan hal positif yang bisa
dipertahankan oleh KOPMA akan dibahas.
: dalam melakukan evaluasi, Alfis sebagai pendengar yang baik
atau pembicara yang aktif?
: Abang tu lebih menjadi pendengar kak, dia akan dengarka kta dulu
baru dikomentarinya
: bagaimana reward yang diberikan UNP kepada KOPMA?
: dalam hal pengajuan dana, kami selalu dipermudah kampus kak.
alhamdulillah lancar saja kak.
: Oke deh Meliin, makasih banyak ya dek..
: Sama-sama kak..
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: M. Nuh Nurmantama (Teknik Elektro)
: Ketua Umum HIPMI PT UNP
: Senin, 13 Mei 2019, Pkl. 13.00-14.20 WIB
: Sekretariat HIPMI PT UNP Gedung PKM UNP Lantai I
: Ww.1.27/KETUM.HIPMI.UNP/13.05.19
: Visi Misi HIPMI PT UNP dan Proker HIPMI PT UNP

: Jadi bagaimana sejarah lahirnya HIPMI PT UNP ini Nuh?
: kalau dari sejarahnya, itu tahun 2015, dibentuklah cikal bakal
HIPMI, yaitu komunitas HIPMI PT (pencetusnya adalah Dafri
Donaldi, Mahasiswa FE tahun 2012 Jurusan management). HIPMI
PT ini dibentuk dari ide HIPMI Pusat Jakarta. Organisasi HIPMI
Pusat ini bukan organisasi mahasiswa, namun organisasi seluruh
pengusaha di Indonesia (11 Juni 1972 pengusaha-pengusaha
muda Indonesia). Lalu HIPMI PT ini didirikan tahun 2011 tanggal 15
Juni. itulah kenapa HIPMI PT di Indonesia ini dibentuk. dan itu
belum banyak kampus yang ikut HIPMI PT ini kak. Tujuan HIPMI
PT itu dibuat adalah HIPMI Pusat berpikir bagaimana pemikiranpemikiran dan pengusaha muda itu muncul dari kalangan
mahasiswa, makanya dibuat HIPMI PT.
: Penanggung jawab HIPMI PT ini saat masih menjadi komunitas
siapa Nuh?
: saat masih menjadi komunitas, belum ada penanggungjawabnya
kak. Penanggung jawabnya adalah Badan Pengurus Cabang (BPC)
Padang Kak. HIPMI Pusat ini kan ada cabangnya di Padang. Jadi
semua organisai yang masuk kedalam komunitas HIPMI PT, maka
penanggung jawabnya adalah BPC Padang itu sendiri. Waktu itu
Dafri Donaldi beserta teman-teman yang sekomunitas
mengusulkan ke Bapak Rektor UNP untuk melegalkan kegiatan ini
dalam bentuk sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa (Organisasi) pada
tahun 2016. Akhirnya disetujui pada tahun 2017 dan dilantiklah
pengurusnya (disahkan). UNP adalah salah satu dari 77 Perguruan
Tinggi di Indonesia yang ada HIPMI PT nya dari informasi dari BPC
Padang. Untuk di Padang sendiri, beberapa perguruan tinggi di
Kota Padang yang ada HIPMI PT nya adalah: UNP, UNAND, UIN
Imam Bonjol Padang dan Politeknik Negeri Padang.
: Nuh, siapa penanggungjawab langsung HIPMI PT UNP ini?
: Kalau dari SOTK nya, penanggungjawab paling atasnya adalah
Rektor, lalu di bawah Rektor, ada dewan Pembina, dari dewan
Pembina turun ke dewan kehormatan yang sejajar dengan BPC
Padang)/ Dewan penasehat. dan BPC ini adalah penanggung
jawab kami diluar kampus. Namun dalam operasionalnya dalam
kampus, tanggung jawab HIPMI PT UNP adalah WR III, salah satu
contohnya dalam pengajuan proposal. Ketum HIPMIPT UNP yang
pertama bernama Ibnu Satya (Tahun 2017). Pada tahun 2018,
HIPMI PT UNP diketuai oleh Taufik (2018) dan Ketum HIPMI PT
tahun 2019 adalah M. Nuh Nurmantama.
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: Apa beda program HIPMI PT dalam mengembangkan
kewirausahaan mahasiswa UNP dibandingkan dengan UKM
lainnya yang ada di UNP seperti UKPKK dan KOPMA?
: Program HIPMI PT dari tahun awal adalah: Pertama:
Entrepreneur School/ sekolah bisnis. Narasumbernya langsung
diambil dari abang/kakak dari BPC Padang, karena sudah ada garis
putus-putus sebagai Dewan penasehat di SOTK UKM HIPMI PT
UNP untuk memberikan materi, motivasi dan ilmu kewirausahaan
secara dasarnya. yaitu suatu kegiatan yang disediakan untuk
seluruh mahasiswa UNP untuk mengikuti sekolah bisnis dengan
tanpa biaya alias gratis berupa pemberian teori tentang dasarnya
bisnis dan pemberian motivasi berwirausaha dengan pematerinya
yaitu dari HIPMI BPC Padang. Biasanya pelaksanaanya dilakukan
di Fakultas Ekonomi di ruang kuliah. Pelaksanaannya dilakukan
pada awal semester baru, dengan masa pelaksanaan yaitu satu kali
dalam seminggu namun berturut-turut selama tiga minggu.
Biasanya dilakukan dalam satu hari dengan menyesuaikan jadwal
dari Kakak/ abang pengusaha BPC Padang. Seluruh mahasiswa
disarankan untuk ikut, karena proker ini dibuka untuk umum, dan
nanti mahasiswa yang ikut akan diberikan ilmu dan sertifikat oleh
HIPMI PT sebagai peserta program Entrepreneurship School yang
diselenggarakan oleh HIPMI PT. Mahasiswa gratis bisa ikut karena
dari pengusahanya langsung yang membackup kegiatan ini. Kedua
Pelatihan Bisnis yaitu kegiatan yang berisi kegiatan pendalaman
lagi tentang bisnis. Ini adalah program yang dibuat oleh HIPMI PT
UNP mengingat diselenggarakannya PMW dan KBMI di UNP.
Sehingga ini sengaja dibuat untuk memberikan pendalaman
pengetahuan dan ilmu tentang cara membuat bussines plan yang
bagus, kunci lulus PMW dan KBMI. Kalau pelatihan bisnis lebih
mendalam daripada entrepreneurship school. Dan ini program yang
sangat diperioritaskan oleh oleh WR III UNP untuk diadakan
mengingat adanya PMW dan KBMI di UNP. Nama-nama
narasumber
yang
biasanya
diundang
dalam
agenda
entrepreneurship school dan pelatihan bisnis adalah para
pengusaha Padang, seperti: Nicko Rabenta (Owner Kopmil Emping
di daerah Pondok dan Transmart), Rizki Januar (Usaha Singgalang
Travel) dan Lailatul Himni (Usaha jasa yaitu High school, sweet
project misalnya usaha hijab. Ketiga Pelatihan Desain TI, yaitu
program yang Tujuannya adalah agar mahasiswa paham dengan
TI dan desain grafis yang dimulai sejak awal tahun 2018 kemarin.
Program kerja ini selain diperuntukkan kepada para pengurus dan
anggota internal HIPMI PT saja, namun juga dibuka untuk seluruh
mahasiswa UNP. Pada tahun 2018 yang lalu, isi agenda kegiatan
dalam pelatihan desain IT ini adalah mengkaji tentang pembekalan
ilmu IT dan desain. Serta mencari peluang bisnis dari desain ini.
Keempat EXPO, Pada tahun 2018 lalu, pelaksanaan EXPO HIPMI
PT dengan EXPO-EXPO dari UPT PKK serta dari UKPKK UNP
digabung atau dijadikan satu waktu pelaksanaan. Dan untuk tahun
2019 ini, direncakan EXPO akan diselenggarakan pada bulan
September 2019. Untuk tahun 2019 ini, katanya HIPMI yang akan
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mengadakan EXPO, bukan UPT dan UPKK. Dari tahun 2017 HIPMI
sudah mengadakan EXPO.
: Peserta EXPO ini apakah mahasiswa lulusan PMW dan KBMI
UNP saja atau boleh peserta dari luar?
: Yang jelas, EXPO ini diperioritaskan kepada usaha mahasiswa
UNP, terutama yang lulus PMW dan KBMI. Dan jika ada peserta
dari luar UNP, maka akan diberikan syarat-syarat yang harus
dipenuhi (termasuk sewa stand). Sementara untuk mahasiswa UNP
diberikan gratis untuk Stand nya.
: Narasumbernya diambil dari mana?
: kami ambil dari abang-abang di BPC Padang kak. dan biasanya
pematerinya memang diambil dari pengusaha kota padang dalam
BPC.
: Contohnya?
: Niko Rabenta (Usaha Kopmil Emping), Riski Januar (Usaha
singgalang travel), Lailatul Himni (Usaha Jasa Sekolah) dan sweet
Project.
: Jadi, apa bedanya HIPMI PT UNP dengan Unit-unit
kewirausahaan yang ada di UNP ini dalam mengembangkan
kewirausahaan mahasiswa UNP Nuh?
: HIPMI PT lebih kepada: Penanaman softskill entrepreneur, llmu
tentang kemudahan mencari link and match dengan pengusaha,
Jadi mahasiswa bisa berhubungan langsung dengan para
pengusaha padang, lalu punya peluang bagus dalam ketemu
dengan para pengusaha, Ilmu tentang mendapatkan peluang untuk
berkomunikasi langsung dengan pengusaha di kota padang namun
untuk tahun 2019 ini, juga dilakukan pendalaman praktik bisnisnya
ke mahasiswa yang ikut pelatihan. Apalgi HIPMI diberikan fasilitas
incubator dari HIPMI BPC Padang bagi yang ingin konsultasi bisnis.
(Di sini terlihat adanya peningkatan kualitas program dan sasaran
dari tahun ke tahun).
: apakah hanya pelatihan saja Nuh? atau langsung kepada
pembuatan produk?
: tahun 2019 ini, semua mahasiswa anggota HIPMI yang akan
membuat produk, maka bisa memanfaatkan incubator bisnis di BPC
Padang. kalau tahun dulu baru sebatas pelatihan dan motivasi.
: Visi misi HIPMI PT UNP apa Nuh?
: Visi HIPMI PT UNP adalah: Menjadikan Mahasiswa UNP memiliki
mindset untuk menjadi pengusaha, Matang di dunia
kewirausahaan. Sedangkan misi HIPMI PT UNP adalah Menjadi
incubator bagi mahasiswa UNP, Membangkitkan motivasi
kewirausahaan dan mendapatkan pendalaman materi dalam
kewirausahaan,
Memupuk
kekeluargaan
dan
Mendidik
Kemandirian kepada mahasiswa.
: Apakah ada kerjasama antara UKM PKK untuk memasarkan
produk mahasiswa ke BPC Padang?
: sejauh ini ada kak, tapi hanya beberapa kak. dan kebanyakan
dilakukan oleh anggota HIPMI PT UNP kak. namun ada syaratnya
kak, harus ketemu langsung sama pengusahanya kak. dan
mahasiswa yang ingin memasrkan, maka abang-abang di BPC
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akan memberikan kontak kepada pengusaha yang bisa
memasarkan produk mereka
: kira-kira kenapa?
: bisa jadi karena lain UK dan belum dekat dengan BPC Padang
kak.
: dalam pembinaan terhadap HIPMI PT bagaimana?
: Ada kak, senior ada yang selalu membina kami, ada juga Bapak
Marwan kak, sebagai Pembina kami. UPT PKK juga selalu
membina kami kak, sama juga dengan UPKK kak, yang dibina oleh
UPT PKK UNP kak. jadi semacam ada tanggung jawab sendiri
dalam membina kami kak.
: apa contoh pembinaanya Nuh?
: Misalnya untuk PMW dan KBMI maka kami dilibatkan sebagai
panitia kak, dan UPT PKK selalu memberikan fasilitas berupa
stand-stand untuk mahasiswa melakukan kegiatan seperti EXPO,
mahasiswa hanya diminta membawa produk-produk inovatif
mereka. Kalau UPT PKK mengadakan proker, maka kami dari
HIPMI juga diminta sebagai panitia dan penyelenggara. Jadi sangat
terlihat kekompakan dalam saling dukung pencapaian visi dan misi
masing-masing unit pengembangan karir dan kewiraushaaan UNP
ini kak. begituuga dengan program pelatihan yang dilakukan oleh
UPT PKK, kami juga diikutkan kak.
: apakah wadahnya sudah ada dalam pengembangan
kewirausahaan mahasiswa UNP Nuh?
: sejauh ini masih mengandalkan incubator bisnis di BPC Padang.
: Inkubator itu gunanya untuk pembinaan ya?
: untuk menuntut kemandirian pada anggota HIPMI kak. jadi ratarata mereka punya usaha sendiri kak. sebenarnya ada bagus dan
tidaknya. bagusnya adalah mereka punya usaha sendiri sedangkan
untuk tidak bagusnya adalah mereka bisa jarang ke HIPMI.
: apakah tidak dibuatkan took khusus HIPMI?
: sejauh ini belum kak. namun kami punya arahan kesana kak.
: entrepreneur school di mana diadakan?
: di ruang kelas kak di fakultas ekonomi
: ada perbedaan program nggak antara 2017-2019 pada HIPMI
Nuh?
: ada beda kak, misalnya entrepreneur school dari tahun 2016
kemerin kak, sedangkan pelatihan bisnis 2019 baru ada kak.
: jadi program yang 2019 mana-mana saja?
: pelatihan bisnis, desain TI, EXPO, dan ada Jambore kak.
: Jambore itu apa Nuh?
: kegiatan yang didalamnya ada kegiatan debat serta dilaksanakan
di Telkom. jadi pesertanya adalah HIPMI PT se-Indonesia dan
EXPO akan kami masukkan ke dalam Jambore.
: Berapa jumlah mahasiswa yang sudah menjadi pengusaha di UNP
Nuh?
: ada 3000-an kak kata Bapak Marwan.
: ada datanya Nuh?
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: data pastinya Nuh belum dapat Kak, namun kalau lusa kemarin
Nuh kemarin Pak Marwan menyampaikan bahwa 3000 mahasiswa
UNP sudah punya usaha.
: apakah memang punya tokonya sendiri Nuh?
: mereka punya usaha dengan pengembangan kepada buat sendiri
dengan took masih dikosan.
: dari tahun ke tahun, terjadi perbedaan arah produk yang ingin
diciptakan mahasiswa UNP, dalam arti kata selalu terus
berkembang. Seperti: Tahun 2016 lalu, mahasiswa cenderung ke
kuliner, Thaun 2017, mahasiswa cenderung ke kuliner, Tahun 2018,
sudah mulai ke arah IT, Tahun 2019, sudah banyak IT, jasa
perdagangan seperti sekolah, desain IT, hijab, fashion, melukis dan
public speaking.
: Yang melakukan evaluasi siapa Nuh?
: Penanggungjawab HIPMI PT dan UPKK dalam hal evaluasi tetap
dilakukan oleh WR III. WR III sering memantau (terkadang asisten
WR III) yaitu Hengki untuk melihat bagaimana jalannya usaha dari
program kewirausahaan yang dijalankan.
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: Julfa Fitia Rani dan Riski Rahmaddy
: Sekretaris Umum serta Kepala Bidang Internal UKM HIPMI
PT UNP Masa Kepengurusan 2018-2019
: Rabu, 4 September 2019, Pkl. 11.00-12.00 WIB
: Sekretariat UKM HIPMI PT UNP Gedung PKM Lantai I
: Ww.1.28/SEKUM.HIPMI.UNP/04.09.19
: Sejarah, Visi Misi dan Proker HIPMI PT UNP

: visi misi HIPMI PT secara tertulis ada tidak Julfa dan Riski?
: ada kak, di ADRT ada juga kak, nanti bisa kami share ke kakak.
: proker HIPMI dalam waktu dekat apa dek?
: Talkshow kewirausahaan dan OR kak.
: Talkshow kapan?
: Sekarang focus OR kak, dan direncanakan bulan September
talkshow kak.
: berapa hari talkshownya dan narasumbernya siapa?
: Narasumbernya Faldo Malgini yang merupakan wirausahawan
yaitu ownernya “Pulang Kampung” dan dilaksanakan satu hari.
: proker yang sudah jalan dalam tahun kepengurusan Nuh apa dek?
: kepelatihan bisnis dan desain TI dan diklat
: pelatihan bisnisnya seperti apa itu agendanya dek?
: suatu program buat pengembangan dari anggota, disana kita
belajar bagaimana membuat bisnis plan yang baik, dan belajar
kerangka bisnis dan yang kita undang adalh orang bisnis paln nya
sudah juara di ajang nasional
: siapa biasanya?
: orang HIPMI PT UNAND kak
: jadi ada koordinasi juga dengan HIPMI PT UNAND ya?
: iya kak, kami ada kerjasama dengan HIPMI PT UNAND, HIPMI PT
UIN IB dan PNP kak. kami sudah seperti saudara kak dengan
HIPMI PT lainnya, karena sama-sama bagian dari Badan
Perwakilan Cabang Kota Padang.
: kapan kalian lakukan pelatihan bisnisnya waktu itu?
: Bulan April, dilakukan tiga kali pelaksanaan selama tiga minggu,
minggu pertama itu kita bahas atata cara buat bisnis plan, kedua
bagaimana membuat proposal bisnis plannya sedniri dan dievaluasi
di mana kekurangan dan yang ketiga adalah bagaimana presentasi
bisnis plannya.
: narasumbernya bagaimana? apakah beda-beda atau sama saja?
: beda-beda kak. kalau yang evaluasi dari senior HIPMI samasama, presentasi dari Randi yang merupakan senior HIPMI juga
dan punya lembaga senidri yaitu lembaga public speaking jadi dari
pakarnya.
: yang ikut pelatihan bisnis plan itu siapa?
: kami-kami di HIPMI PT saja kak. namun bagi orang luar yang ingin
ikut silahkan juga
: apakah bayar?
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: bayar hanya untuk sertifikat saja kak. hanya 10 ribu rupiah dan
tidak dibatasi jumlah orangnya.
: di mana dilaksanakan kemarin?
: di Aula FPP kak.
: ramai nggak yang umumnya?
: Ramai kak
: bagaimana cara promosinya kemarin?
: kami buka stand di depan PKM kak dan melalui sosial media juga.
: dari haisl pelatihan bisnis plan itu, kalau ada yang bagus, lalu
diapakan?
: tidak diberikan apa-apa segala macam sih kak, tapi kalau dari
outputnya bisa terlihat kak dari hasil PMW. mereka yang ikut
pelatihan bisnis plannya, di PMW nya lancar mereka kak. dan selalu
lulus untuk didanai.
: banyak ya yang dari HIPMI lulus PMW?
: banyak kak. karena target kita memang ke sana.
: kalau diklat yang diadakan apa bedanya dengan pelatihan bisnis?
: kalau diklat lebih kepada pembinaan anggota dan pengkaderan
anggota dan bagaimana berorganisasi. diklat lebih ke praktik kak.
kami harus menguasai dinamika berorganisasi
: narasumbernya siapa?
: Senior HIPMI (Ketum pengurusan tahun pertama HIPMI) kak.
: apa bedanya antara pelatihan bisnis plan nya dengan diklat ini?
: kalau diklat lebih ke sekolah organisasi kak dan pelatihan bisnis
lebih kepada bisnis paln dalam kewirausahaan kak.
: dikhususkan hanya untuk pengurus muda saja?
: untuk anggota dan pengurus
: siapa anggota HIPMI yang lulus PMW?
: Rano Andika Putra, wiranti Tasya, wenni andriani, aris fadilah
(sudah eksisting), arianda Delano
: bidang usahanya lebih kemana?
: kalau rano buat lampu hias.
: masih jalan nggak usahanya mereka?
: masih kak, kan mereka dipantau UNP dengan mewajibkan ada
laporan tiap bulan tentang cashflow,
: berapa supporting dana yang mereka dapatkan rata-rata?
: 7-8 juta kak.
: bagaimana mereka mengatur waktunya mereka itu?
: Saling berbagi waktu dengan teman satu tim usahanya aja sih kak.
: kalau desain TI kegiatannya seperti apa Andra?
: biasanya memanfaatkan photosop untuk membuat branding dan
logo.
: narasumbernya gimana?
: Senior HIPMI yaitu Gesang yang menyajikan materi. kami pilih
mahaiswa juga karena Bahasa mahasiwa itu lebih mudah
dimengerti.
: menerima orderan untuk mahasiswa yang membutuhkan logo
kak?
: ada juga kak anggota kami yang menerima jasa pembuatan logo
atau brand dari produk misalnya ketum yaitu Nuh.

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

: sejauh ini, siapa-iapa aja yang anggota HIPMI yang sudah menjadi
pengusaha?
: masih belum sampai tahap sana, tapi kalau yang dalam arah
pengembangan ke arah sana sudah banyak.
: ada proker lain nggak selain yang 4 tadi?
: Ada kak, ada snack box yang sudah jalan. jadi bagi UK yang mau
mesan snack box, bisa ke kami sehingga bisa menjadi pemasukan
untuk kami juga di HIPMI juga. lalu kami buat café HIPMI namun
legalisasi dari pimpinan belum dapat kak, pengesahan dari WR III
belum kak karena tempatnya belum dapat kak lalu kami ikut sebagai
EO dari proker UPT dan ada Entrepreneur school kak. yaitu sekolah
wirausaha.
: apa lagi bentuk kerjasama dengan UPT?
: kalau ada acara UPT berupa expo, maka kami buka stand juga
kak.
: bagaimana padangan kalian terhadap ketum dalam merancang
proker?
: perubahan pasti ada, Nuh tipe orang yang mau mendengar apa
kata anggota di bawahnya kak. jadi apa saran dan pendapat kamis
selalu didengar beliau kak. kalau bagus, diterimanya dan kalau ada
yang melanggar visi misi hipmi ditolaknya. jadi kami senang karena
beliau lebih menjadi pendengar yang baik.
: ada bedanya proker tahun sekarang dan tahun allu?
: lebih ke penyempurnaan kak, misalnya dulu hanya ide kami saja
membuta café hipmi, sekarang kami buat betul proposal dan sudah
kami ajukan kepada WR III. untuk dulu entrepreneur school selain
untuk pembinaan ke anggota, juga untuk mahasiswa UNP secara
umum.
: komunikasi dengan kalian bagaiman Nuh itu?
: kami udah sepeerti adek dan teman aja NUh dengan kami kak.
: bagaimana bantuan BPC padang terhaadap HIPMI PT UNP?
: dalam hal mencari narasumber kak, pemateri kak dan menjalinkan
kerjasama dengan link-link pengusaha.
: bagaimana evaluasi pembina HIPMI terhadap proker kalian?
: beliau memberikan masukan-masukan terhadap proker kami
misalnya pelatihan bisnis plan sebaiknya jangan terlalu mepet
dengan PMW katanya. kalau bisa lebih jauh lagi dari PMW. lalu juga
masalah waktu dan sistemnya. jadi setiap ketemu bliau selalu
melakukan evaluasi dan memberikan solusinya kepada kami
: kalau dalam skala perioritas pelaksanaan prokernya?
: kalau kami lebih melihat kebutuhan HIPMI, kita melihat di mana
kurangnya. mislanya PMW yang lulus hanya 10, kok terlalu sedikit?
maka kita evaluasi. dari hasil evaluasi kita bisa rencanakan apa
proker yang bisa kita buat.
: pihak eksternal yang terlibat siapa saja?
: Ada DILO, pengusaha luar,
: apa kira-kira dari proker kalian sekarang dengan sebelumnya?
: Ada café HIPMI, ada pelatihan bisnis kalau dulu hanya presentasi
kalau sekarang sudah dari awal membuat bisnis plan dan ES juga
dilakukan lebih intens kepada anggota
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: bagaimana apresiasi dari coordinator pembina terhadap
keberhasilan proker kalian?
: secara materil tidak ada, namun secara verbal sering, misalnya
bilang terimakasih, Bapak bangga dengan kalian.
: apa rahasianya kenapa kalian bisa buat event bagus namun masih
tetap lancar kuliahnya?
: rata-rata kami buat proker itu di week end, dan kegiatan kami
lakukan di sore saat teman sudah pulang kuliah. pembentukan
jadwal rapat juga melihat waktu kosong teman-teman.
: Terimakasih banyak ya adek-adek sekalian..
: Sama-sama kakak..

TRANSKRIP WAWANCARA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nama
Jabatan
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Wawancara
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti

Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

: Azizah
: Mahasiswa Penerima PMW 2019 Jurusan IKK FPP UNP
: Kamis, 31 Oktober 2019, Pkl. 10.37-10.45 WIB
: Parkiran Auditorium Lokasi EXPO UNP 2019
: Ww.1.29/MA.PMW.UNP/31.10.19
: PMW dan Produk Usahanya

: Assalamualaikum Dek..
: Waalaikum salam Kak..
: Boleh tau nama dan jurusannya Dek?
: Nama saya Azizah Kak, dari prodi IKK FPP UNP
: ini produk usaha adek ya? (Peneliti sambil menunjuk ke arah baju
yang di hanger yaitu baju anak-anak, daster, baju batik jumputuan,
mukena sulaman kepala peniti dan baju harian ABG). Azizah PMW
nya dalam bidang apa?
: Bidang jasa dan perdagangan kak, yaitu membuat tootbag.
: boleh lihat mana totebag nya?
: ini kak, (informan sambil melihatkan totebag hasil kreasinya
sendiri). Lalu ada juga sarung bantal, alas meja, jilbab dll.
: berapa orang 1 tim nya dek dalam PMW nya?
: tiga orang kak.
: apa-apa saja jurusannya?
: Azizah jurusan IKK kak, ada yang Busana dan ada yang seni rupa
dua orang lagi.
: Oke dek, semoga laris manis ya..
: Aamiin, makasih ya kak..

TRANSKRIP WAWANCARA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nama
Jabatan
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Wawancara
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

: Amrizal, Charles
: Mahasiswa Penerima PMW 2019 Roti Bon-Bon
: Kamis, 31 Oktober 2019, Pkl. 11.00-11.05 WIB
: Parkiran Auditorium Lokasi EXPO UNP 2019
: Ww.1.30/MA.PMW.UNP/31.10.19
: PMW dan Produk Usahanya

: Assalamualaikum Dek..
: Waalaikum salam Kak..
: Boleh tau nama dan jurusannya Dek?
: Amrizal dan Charles Pak
: Angkatan Berapa dek?
: Amrizal 2017 Buk, dan Charles 2016
: Adek yang lulus PMW tahun ini ya?
: Iya buk, Alhamdulillah
: Berapa dapat anggarannya kemarin Dek?
: 5.7 juta Buk..
: Berapa orang anggotanya dalam 1 tim dek?
: 3 orang Buk..
: apa-apa saja jurusannya Dek?
: campur-campur Buk, kalau saya Geografi Buk, Charles jurusan
Pertambangan Buk.
: Ini jualannya apa Dek?
: Roti Bon-Bon Bu. Yang bahan dasarnya roti lalu digoreng setelah
itu dengan tambahan di atasnya ada topping Lemon, strawberry,
nenas, keju, cokelat dan srikaya Bu.
: Ibu pesan 5 buah ya..
: Baik Bu..
: sudah punya took sendiri Dek?
: Belum Bu, karena kami kan mahasiswa Bu, jadi agak susah juga
menjalankan usahanya dengan toko kalau tidak ditempati terus.
Jadi pemesanannya via WA aja Bu, di PO sistemnya.
: pemasarannya sudah sampai mana Dek?
: Sekitaran area kampus Bu, dan sekitaran air tawar juga dan ada
juga teman-teman yang mesan yang punya rumah makan melalui
media sosial.
: Baru pertama kali ya lulus PMW?
: Iya Bu, pertama kali alhamdulillah
: Oke, sukses ya. Terimakasih dek.
: sama-sama Buk.
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Lampiran 5
DAFTAR KODING OBSERVASI
NO
1

KODE
Obs.1.1/LKUNP/01.11.18

2

Obs.1.2/SUPKKUNP/08.11.18

3

Obs.1.3/SKUPTPKKUNP/08.11.18

4

Obs.1.4/PKUPTPKKUNP/10.12.18

5

Obs.1.5/WSUPTPKKUNP/10.04.19

6

Obs.1.6/KPMWMAUNP/03.05.19

7

Obs.1.7/UPKKOTSUPKK/15.05.19

KETERANGAN
Observasi pertama terkait Lokasi
dan Kondisi UNP yang dilihat dari
suasana lingkungan serta sarana
dan prasana di sekitaran Rektorat
Baru dan Gedung Pusat Kegiatan
Mahasiswa UNP pada hari Kamis
tanggal 1 November 2018.
Observasi ke-1.2 terkait suasana
dan kegiatan mahasiswa di Unit
Kegiatan Pengembangan Karir
dan Kewirausahaan UNP
(termasuk jadwal kegiatan selama
1 tahun masa bakti) pada hari
Kamis tanggal 8 November 2018.
Observasi ke-1.3 terkait suasana,
kondisi dan kegiatan di UPT PKK
UNP (termasuk jadwal kegiatan
selama tahun 2019) pada hari
Kamis tanggal 8 November 2018.
Observasi ke-1.4 terkait produkproduk kewirausahaan UPT PKK
UNP (Pena, Pin UNP, Payung
Logo UNP, Kaos UNP, Kaktus
mini, Gelas sablon UNP, pada
hari Senin tanggal 10 Desember
2018.
Observasi ke-1.5 terkait
Workshop Penyusunan Bisnis
Plan dalam Rangka Sosialisasi
PMW UNP dan KBMI Tahun 2019
oleh UPT PKK UNP pada hari
Rabu tanggal 10 April 2019.
Observasi ke-1.6 terkait Kegiatan
Kunjungan ke Salah satu Usaha
PMW Mahasiswa UNP di Café
Nongki-nongki Jalan Belibis Air
Tawar Barat Padang pada hari
Jumat Tanggal 3 Mei 2019.
Observasi ke-1.7 terkait Kegiatan
UPKK on the Street Bertempat di
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8

Obs.1.8/GLEUNPK/01.07.19

9

Obs.1.9/AWARDUNPK/01.07.19

10

Obs.1.10/MONEVEXPKM/05.07.19

11

Obs.1.11/WORKKWUUNP/02.08.19

12

Obs.1.12/WORKKWUUNP/03.08.19

13

Obs.1.13/BAZKOPMAUNP/02.09.19

14

Obs.1.14/MEAIIUNP/03.09.19

GOR Haji Agus Salim Padang
oleh UPKK UNP pada hari Rabu
Tanggal 15 Mei 2019.
Observasi ke-1.8 terkait Kegiatan
Melihat Rencana Tempat Dibuat
Gedung Laboratorium
Entrepreneurship UNP Lokasi
YKPMI STIH dan STISIP Padang
di Belakang Olo Padang pada hari
Senin Tanggal 1 Juli 2019.
Observasi ke-1.9 terkait Melihat
bukti penghargaan yang dimiliki
UNP dan Raktor UNP di Ruang
Kerja Rektor UNP Gedung
Rektorat Baru Lantai 4 pada hari
Senin Tanggal 1 Juli 2019.
Observasi ke-1.10 terkait
Kegiatan Monitoring Evaluasi
Eksternal PKM oleh UNP di
Rektorat Baru Lantai IV pada hari
Jumat-Sabtu Tanggal 5-6 Juli
2019.
Observasi ke-1.11 terkait
Kegiatan Workshop
Pengembangan Pembelajaran
Kewirausahaan Bagi Dosen
pengampu Mata Kuliah Umum
Kewirausahaan Narasumber
Prod. Dr. Nor Aishah Buang dari
UKM Malaysia pada hari Jumat
tanggal 2 Agustus 2019.
Observasi ke-1.12 terkait
Kegiatan Workshop
Pengembangan Pembelajaran
Kewirausahaan Bagi Dosen
pengampu Mata Kuliah Umum
Kewirausahaan Narasumber Dr.
Leo Aldiano dari ITB pada hari
Sabtu tanggal 3 Agustus 2019.
Observasi ke1.13 terkait Kegiatan
Bazar Produk Mahasiswa oleh UK
KOPMA UNP Di Parkiran Gedung
PKM UNP pada hari Rabu
Tanggal 2-7 September 2019.
Observasi ke-1.14 terkait
Kegiatan Minang
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15

16

17

18

19

20

21

22

Entrepreneurship Award II di
Auditorium UNP pada hari
SelasaTanggal 3 September
2019.
Obs.1.15/WORKOPMAUNP/07.09.19 Observasi ke-1.15 terkait
Kegiatan Workshop Peran
Koperasi di Revolusi Industri 4.0
oleh KOPMA UNP di Aula FIP
UNP pada hari Sabtu Tanggal 7
September 2019.
Obs.1.16/OKSIKOPMAUNP/08.09.19 Observasi ke-1.16 terkait
Kegiatan Olimpiade Koperasi
Siswa Indonesia oleh UK KOPMA
Di UNP pada hari Minggu Tanggal
8 September 2019.
Obs.1.17/STAKOPMAUNP/29.09.19 Observasi ke-1.17 terkait
Kegiatan Seminar dan Talkshow
Internasional pada hari Minggu
Tanggal 29 September 2019.
Obs.1.18/TPPMWUNP/03.10.19
Observasi ke-1.18 terkait Tempat
Pengembangan Usaha PMW
Bidang Tata Rias oleh Mahasiswa
di Daerah Patenggangan Air
Tawar Barat pada hari Sabtu
tanggal 3 Oktober 2019.
Obs.1.19/BINADESAUPKK/12.10.19 Observasi ke-1.19 terkait
Kegiatan Bina Desa oleh UPKK
UNP pada hari Sabtu Tanggal 12
Oktober 2019.
Obs.1.20/FALCONIVUPKK/13.10.19 Observasi ke-1.20 terkait
Kegiatan FALCON Mentari
(Menjadi Entrepreneur Tangguh,
Mandiri dan Berani
Mengembangkan Karir) IV UPKK
UNP di Aula FIK UNP pada hari
Minggu Tanggal 13 Oktober 2019.
Obs.1.21/JOBFAIRUNP/16.10.19
Observasi ke-1.21 terkait
Pelaksanaan Program Job fair
dan Talent Fest (Job Expo-TalentWorkshop-Networking) di
Auditorium UNP yang diprakarsai
oleh UPT PKK UNP pada hari
Rabu-Kamis tanggal 16-17
Oktober 2019.
Obs.1.22/EXPOUNP/30.10.19
Observasi ke-1.22 terkait
Pelaksanaan EXPO UNP yang
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23

Obs.1.23/LABINKUBIUNP/31.10.19

24

Obs.1.24/STANDPMWUNP/31.10.19

diprakarsai oleh UPT PKK UNP
pada hari Rabu tanggal 30
Oktober 2019.
Observasi ke-1.23 terkait
Kegiatan melihat sapras, suasana
dan lingkungan Labor Inkubator
Bisnis Fakultas Ekonomi UNP di
Aula FIP UNP pada hari Kamis
Tanggal 31 Oktober 2019.
Observasi ke-1.24 terkait Melihat
Stand Jualan Mahasiswa UNP
yang Lolos PMW sekaligus
melakukan wawancara di Parkiran
Auditorium UNP pada hari Kamis
Tanggal 31 Oktober 2019.
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Lampiran 6
PEDOMAN OBSERVASI
No
Situasi yang Diamati
1
Keadaan Fisik
a. Suasana Lingkungan Universitas
Negeri Padang
b. Suasana Kantor-kantor dan
sekretariat serta penataannya
c. Suasana Lingkungan Rektorat
Lantai IV dan III Ruang Kantor
Rektor dan Wakil Rektor III UNP
d. Suasana Lingkungan UPT PKK
UNP
e. Suasana Lingkungan UPKK UNP
f. Suasana Lingkungan UK HIPMI
PT UNP
g. Suasana Lingkungan UK
KOPMA
h. Suasana Inkubator Bisnis
Fakultas Ekonomi UNP
i. Suasana Gedung Pusat Kegiatan
Mahasiswa (PKM) UNP
j. Suasana Lokasi Kegiatan
kewirausahaan dari UPT PKK,
UPKK, HIPMI dan KOPMA UNP.
2
Agenda-agenda dan Rapat-rapat
a. Agenda Rektor
- MEA
b. Agenda WR III
- PKM UNP
- PIMNAS
- Monitoring dan Evaluasi
Ekternal PKM UNP
- Monitoring dan Evaluasi Internal
PKM UNP
c. Agenda UPT PKK
- Coaching Clinic
- EXPO
- Job Fair-Job Fest
- Kuliah Umum Kewirausahaan
- Pelatihan Kewirausahaan
- PMW
- KBMI

Keterangan
Setting yang dianggap perlu
akan diambil
gambar/dokumentasinya

Jika sudah terlewat, maka
diganti dengan wawancara dan
dokumentasinya
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3

4

- Workshop Kewirausahaan
d. Agenda UPKK UNP
- Gebyar Mahasiswa Wirausaha
Nasional
- Pekan Karir Nasional
- Bina Desa
- Pembekalan Anggota UPKK
(FALCON) Mentari Tema
Menjadi Entrepreneur Tangguh,
Mandiri dan Berani
Mengembangkan Karir
Bersama UPKK UNP di Aula
Lantai III FIK UNP Angkatan Ke
IV
- Coaching Karir
- Job-Fair
- Sekolah Organisasi
- IMUN Plus
e. Agenda HIPMI PT UNP
- Desain TI
- Diklatsar
- Entrepreneur School
- EXPO Produk Mahasiswa Dies
Natalis UNP ke 64
f. Agenda KOPMA UNP
- Kopma Wonderfull Week
- Bazar Produk Mahasiswa
- Olimpiade Koperasi Siswa
Indonesia (OKSI)
- Worshop
- Seminar dan Talkshow
Internasional
Suasana Kegiatan Kewirausahaan:
a. di Lingkup Universitas
b. di Lingkup Wakil Rektor III UNP
c. di Lingkup UPT PKK UNP
d. di Lingkup UPKK UNP
e. di Lingkup HIPMI PT UNP
f. di Lingkup KOPMA UNP
Kegiatan Lainnya
a. kegiatan program kewirausahaan
dalam pertemuan, pembinaanpembinaan lainnya
b. Dan hal-hal lain yang ada
kaitannya dengan focus penelitian

Setting yang dianggap perlu
akan diambil
gambar/dokumentasinya

Setting yang dianggap perlu
akan diambil
gambar/dokumentasinya
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LEMBARAN OBSERVASI
SUBJEK PENELITIAN DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG
No
Tema
1
Manajemen Pimpinan PT

Indikator
View

Pernyataan
1. Pimpinan memiliki pandangan bahwa universitas
sebagai organisasi entrepreneurship
2. Pimpinan memiliki cara pandang organisasi yang
didesain untuk mefasilitasi dan mendukung
perilaku entrepreneurship dan inovatif
3. Pandangan pimpinan dalam perspektif budaya
organisasi terhadap kebijakan yang diambil
dalam meningkatkan entrepreneurship
mahasiswa
4. Pimpinan memahami karakter, sikap dan prilaku
civitas akademikanya sebelum memutuskan
kebijakan dalam meningkatkan entrepreneurship
mahasiswa
5. Pimpinan memperhatikan perkembangan
ekonomi local dan nasional
6. Pimpinan mengangkat permasalahan yang
terjadi di masyarakat sebagai peluang
mengeluarkan kebijakan dalam meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa
7. Pimpinan melakukan komunikasi (konsultasi)
kepada expert atau ahli terhadap kebijakan yang

Ada/Tidak

Keterangan
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Appreciate

dikelaurkan terkait dengan entrepreneurship
mahasiswa
8. Pimpinan memahami secara penuh visi dari
kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa
9. Pimpinan menentukan kebijakan berdasarkan
peluang terbesar yang dimiliki perguruan tinggi
yang dipimpinnya
10.
Skala perioritas pengambilan kebijakan oleh
pimpinan sesuai dengan perkembangan zaman
11.
Pimpinan melakukan analisis SWOT
sebelum mengeluarkan kebijakan terkait usaha
peningkatan entrepreneurship mahasiswa
12.
Pimpinan memahami prosedur melakukan
kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan
entrepreneurship mahasiswa
13.
Pimpinan melibatkan pihak-pihak eksternal
dalam usaha meningkatkan entrepreneurship
Mahasiswa
14.
Pimpinan melakukan keterlibatan dekan dan
ketua program studi dalam mengembangkan
entrepreneurship mahasiswa
15.
Pimpinan menyukai perubahan dan inovasi
1. Pimpinan memberikan reward kepada staff yang
berprestasi atas kinerjanya melaksanakan
program kebijakan yang sudah dibuat
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2. Pimpinan memberikan motivasi kerja kepada
semua staff sebagai bentuk apresiasi terhadap
para bawahan
3. Pimpinan menempatkan staff dengan
kompetensi yang sesuai dengan posisi yang
diberikan kepadanya
4. Pimpinan membeda-bedakan antara staf yang
satu dengan yang lainnya berdasarkan tugas,
kewenangan dan tanggungjawab
5. Pimpinan memiliki persyaratan yang cukup tinggi
dalam pemberian wewenang (delegasi) kepada
oarng yang akan melaksanakan kebijakan yang
dibuat guna meningkatkan entrepreneurship
mahasiswa
6. Pimpinan membuatkan job description kepada
penerima wewenang sebelum melakukan
kebijakan tersebut
7. Pimpinan memberikan short course
entrepreneurship (program pelatihan untuk
dosen) untuk membantu dalam pencapaian visi
kebijakan yang dibuat
8. Pimpinan melakukan seminar/ workshop/
lokakarya entrepreneurship guna mencapai visi
kebijakan
9. Pimpinan melakukan program sarasehan
dengan mitra usaha atau dunia usaha demi
mendapatkan konsep entrepreneurship yang
holistic
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List

Understand

10.
Pimpinan melakukan program pembinaan
atau pendampingan terhadap staf baru atau
dosen baru yang akan melakukan kebijakan
yang dikeluarkan
11.
Pimpinan melakukan komunikasi efektif dan
hubungan yang aktif dengan semua staff n
mahasiswa selama melakukan kebijakan yang
dikeluarkan
12.
Pimpinan menerapkan kebijakan program
pengembangan entrepreneurship mahasiswa
pada semua program studi di universitas yang
dipimpinnya
1. Pimpinan menyusun daftar potensi (analisis
SWOT) perguruan tinggi yang dipimpinnya
sebelum mengeluarkan kebijakan terkait dalam
usaha peningkatan entrepreneurship
mahasiswanya
2. Pimpinan menetapkan skala perioritas tertentu
dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan
pengembangan entrepreneurship mahasiswa
3. Pimpinan menyusun masa pelaksanaan
kebijakan yang dibuat terkait pengembangan
entrepreneurship mahasiswa untuk dilakukan
secara berkelanjutan dalam waktu yang lama
4.
1. Pimpinan mendapatkan dukungan dari
universitas terkait dengan kebijakan yang dibuat
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2

Entrepreneurship
mahasiswa

dalam pengembangan entrepreneurship
mahasiswa
2. Pimpinan mengalami hambatan dalam
melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan untuk
mengembangkan entrepreneurship mahasiswa
3. Pimpinan lebih menjadi pendengar daripada
yang berbicara terkait dengan pelaksanaan
kebijakan
Evaluation
1. Pimpinan melakukan evaluasi pelaksanaan
kebijakan setiap sebelum dilakukan kebijakan
2. Pimpinan melakukan evaluasi pelaksanaan
kebijakan setelah dilakukan kebijakan
3. Pimpinan melakukan evaluasi kerja terhadap
pelaksanaan kebijakan secara berkala
4. Pimpinan melakukan perubahan rencana apabila
ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan
kebijakan yang dibuat
5. Pimpinan melakukan re-organisasi sebagai
upaya perbaikan terhadap penyimpangan
kebijakan yang dibuat
6. Pimpinan melakukan evaluasi secara ketat
sebagai cara efektif dalam melakukan evaluasi
kinerja staf
1. Aktivitas
1. Adanya kerjasama tiga pihak (Universitas,
entrepreneurship
Industri, dan pemerintah)
2. Pemanfaatan komersial hasil penelitian
3. Adanya pendanaan dari pihak eksternal
4. Adanya kelompok penelitian
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2. Kewirausahaan
akademis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adanya kontrak dan hibah
Adanya usaha bersama
Adanya perusahaan konsultan
Adanya layanan teknis kewirausahaan
Terlibat dalam penelitian skala besar
Penelitian yang didanai pihak eksternal
Mendapatkan dukungan industri untuk
penelitian universitas
Adanya hak paten
Membentuk perusahaan berdasarkan hasil
penelitian
Adanya pengajaran entrepreneurship
Pelatihan entrepreneurship
Layanan konsultasi bisnis
Layanan teknikal
Layanan komunikasi
Kontrak penelitian
Praktik langsung teori pengajaran
Pematenan hasil produk yang dihasilkan
Fasilitas incubator bisnis
Program penghubung ke industry
Adanya penerbitan hasil-hasil penelitian
Beasiswa
Pendidikan entrepreneurship
Pengembangan produk baru
Inovasi produk
Menghasilkan lulusan berkualitas tinggi
Pelatihan entrepreneurship
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TRANSKRIP OBSERVASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Observasi
Peneliti

Peneliti

Peneliti

Peneliti

: Rabu, 30 Oktober 2019, Pkl. 09.00-11.05 WIB
: Parkiran Auditorium Lokasi EXPO UNP 2019
: Obs.1.12/WORKKWUUNP/03.08.19
: EXPO Kewirausahaan dan Job-Fair UNP

: Pada saat diadakan EXPO dan Job-Fair di UNP Tanggal 30 Oktiber 2019 di
Parkiran Auditorium UNP, Edi menyatakan bahwa dalam pembukaan EXPO ini
kemarin katanya tidak pakai dibuka oleh pimpinan siapapun. Namun ternyata
H-1 acara akan dimulai, Bapak Elfizon selaku ketua pelaksana acara
coordinator Bidang Pelatihan UPT PKK UNP menyampaikan bahwa Rektor
UNP sendiri yang akan membuka EXPO ini. Ini adalah suatu bentuk apresiatif
seorang Prof. Ganefri sebagai Rektor UNP dalam mengapresiasi banyaknya
stand yang dibuat oleh UPT PKK bagi mahasiswa UNP. Sehingga dia sendiri
yang menawarkan dirinya untuk membuka acara itu langsung.
: Bapak Marwan menyampaikan bahwa agenda job-fair ini adalah agenda rutin
dari Disnakerin (Dinas Ketenagakerjaan dan Perindusrian) Kota Padang,
namun karena memiliki agenda proker yang sama dengan UPT PKK UNP,
maka dijadikan satu acaranya. Disnakerin mengajak join UPT PKK untuk
mengadakan job-fair secara bersamaan di tanggal 30 Oktober 2019 nanti.
: Pada Tanggal 16 Oktober 2019 Peneliti mengikuti Kegiatan Penganugerahan
Minang Entrepreneurship Award. Rektor menyatakan bahwa saat pembukaan
MEA tersebut, industri kreatif adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan untuk
zaman sekarang. Disamping itu merubah mindset mahasiswa untuk menjadi
entrepreneur. Orientasi UNP kedepannya adalah meningkatkan skill/
keterampilan mahasiswa UNP kedepannya untuk mampu memecahkan
persoalan (problem solving), dan Bapak Rektor meyakini bahwa dengan
kemampuan atau skill yang dimilikinya tersebut, akan bisa mengikuti era
revolusi industri 4.0. UNP terus melakuakn perubahan terhadap kurikulum dan
SDM UNP, termasuk sarana prasarana, salah satu yang kita diberikan
kemudahan adalah kemudahan dalam mengakses internet dimanapun ia
berada.
: Setelah peneliti melakukan observasi selama dua hari yaitu tanggal 12 dan
13 Oktober 2019 di kegiatan Mentari dan bina desaUKPKK UNP, dalam hal
keikhlasan bekerja, didapatkan kesimpulan bahwa untuk mensukseskan setiap
proker mereka itu, mereka betul-betul ikhlas dan rela untuk melakukan hal yang
melebihi kapasitas mereka sekalipun, misalnya mereka mau mencari sampahsampah plastic yang ada di beberapa café ataupun tempat orang menjual pop
ice, lalu bersedia mencucinya bahkan dalam nya pun ada ulat-ulatnya, mereka
tetap mau asalkan proker mereka tetap terlaksana dengan baik. Dan disaat
diadakan proker mentari sampai jam 8 malam pun mereka tetap optimis dan
semangat dalam menyelesaikan proker mereka tersebut. Dan mereka pun
ditengah kesibukannya menjalankan aktivitas perkuliahan, juga tetap
memfokuskan pikiran serta kerja keras mereka itu untuk mensukseskan setiap
proker dari departemen yang mereka emban amanahnya. Nah dari situ terlihat
sekali factor ikhlas dalam bekerja sebagai indicator manajemen pimpinan
dalam perspektif islam yang ada di UKPKK. Dan dalam hal viewnya juga bisa
dilihat juga bahwa dalam hal pemilihan orang yang diamanahkan
tanggungjawab tersebut, mereka sangat selektif dan lebih melihat kepada
kompetensi yang akan menjalankan amanah tersebut. Misalnya seperti yang
menjadi LO (Liassion Officer) mereka tidak memilih DPH sebagai jabatan
tertinggi dalam menjadi LO, tapi mereka memilih yang background nya
memang piawai menjadi LO walaupun hanya Kepala Departemen.

509
Peneliti

Peneliti

: Tanggal 6 September 2019, peneliti melakukan observasi di UPT PKK UNP
terhadap kegiatan yang berjalan di UPT PKK tersebut terutama dalam hal
persiapan menghadapi MEA 2019. Ibu Minda, Wulan dan Miftah
menyampaikan bahwa mereka dan teman-teman yang lain rela pulang jam 1
malam guna mempersiapkan setiap proker yang diadakan oleh UPT PKK itu
sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa beberapa UKM yang dijadikan
sebagai mitra oleh UPT PKK sebagai panitia acara, mereka selalu betul-betul
mempersiapkan secara matang semua proker tersebut. Sampai tengah malam
pun mereka tetap semangat. Dari situ terlihat konsep keikhlasan
menghabiskan waktu guna persiapan setiap proker berjalan lancar apalagi
mengingat MEA adalah program unggulan UNP dalam hal kewirausahaan
mahasiswa.
: Peneliti mengikuti workshop pembelajaran kewirausahaan yang dilaksanakan
di Hospitallity UNP Lantai II Tanggal 3 Agustus 2019 hari sabtu.
narasumbernya adalah Bapak dari Dosen ITB di School Business Manajemen
ITB yaitu Dr. Leo. Peserta yang jumlahnya hampir mencapai ratusan peseta
dari kalangan mahasiswa penerima PMW dan dosen kewirausahaan. di situ,
peneliti melihat bahwa narasumber yaitu Bapak Leo mengajarkan tentang
bagaimana pembelajaran kewirausahaan di kampus, menekankan softskill
menjadi entrepreneur. prinsip dari ITB adalah masih mencoba atau trial and
error untuk melihat bisa mahasiswa atau tidak dengan kewiraushaaan. namun
ada satu yang cukup menarik dari yang disampaikan Bapak Leo Aldianto yaitu
pentingnya peran menthor dalam mendongkrak kewirausahaan di sebuah
perguruan tinggi. ITB memiliki system masang target kepada mahasiswa,
mislanya kapan prototyepe nya harus jadi, kapan mesti pertama kali dapat
customer pertama dan kapan punya bentuk formal berupa PT dan CV. oleh
karena itu harus ada target kuantitatif yang harus dicapai. selalu libatkan
menthor (entrepreneur yang sudah duluan punya usaha baik kecil maupun
menegah dan sudah besar punya nama). utamakan yang entrepreneur kecil
dulu karena bisa menceritakan pengalaman masa sulit. jadi ITB suka ngundang
dan banyak yang baru mulai berwirausaha, bagaimana susahnya mencari
investor, membuat prototype. ITB menerapkan metode pendidikan nya disebut
dengan entrepreneurial modelling. ITB mmiliki prodi sarjana kewirausahaan.
TPB mereka memperoleh ilmu yang sama dengan prodi lain, namun di
semester III sudah focus ke sarjana kewirausahaan (Bachelor of
Entrepreneurship). disitu kami mengajarkan mahasiswa untuk membuat
startup. 2 bidang arah bisnis mahasiswa adalah kuliner dan fashion dengan
mewajibkan mahasiswa menggunakan bisnis berbasis teknologi. dan
mementingkan kolaborasi dengan mahasiswa fakultas lain bahkan antar PT
misalnya UNPAD, UI. pola pembelajaran kwu di sekolah entrepreneurship ITB
dalah ITB hanya menerima mahasiswa kewirausahaan satu tahunnya
sebanyak 80 oragn yang dibagi menjadi 2 kelas, 1 kelasnya tuntutannya ada
8-10 starup yang akan dihasilkan dengan pendampingan 2 dosen MK dan 4
menthor. produk yang sudah dihasilkan adalah Hear Me, aplikasi untuk bisa
merubah speech menjadi isyarat dan isyarat menjadi suara, alau untuk
memudahkan menanam tanaman di gedung bertingkat, yang bisa ngatur sinar
UV nya, system pengairannya juga otomatis. auto wateting, auto lighting yang
bisa dikontrol di internet. untuk UNP sebaiknya agar bisa membangun
kewiraushaaan di UNP dengan baik, maka network yang harus dibangun
adalah network dengan Venture capital, investror dan entrepreneurentrepreneur. kunci kesuskesan (Succes factor) ITB menjadi entrepreneurial
based university adalah karena: PERTAMA: Membangun ekosistem, membuat
program-program yang terus kami lakukuakn mislanya workshop kwu sebagai
pelengkap dari teori di kelas, kalau di kelas masih general maka kalau
workshop diadakan maka yang diadajrkan adalah detailnya, memahami
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kebutuhan startup, network (acces ke funding dan menthor), komunikasi terus
dengan peserta dan siapkan fasilitas yang cukup baik misalnya tempat kerja,
diskusi sambil santai. permasalahan tempat ngumpul dan tempat kerja juga
menjadi masalah dalam pengembangan kwu di PT Manapun, sama dengan
waktu yang susah untuk berbagi antara kuliah dengan berwiraushaa, namun
kampus harus menyediakan itu. Kegiatan yang dilakukan UNP sama dengan
ITB, ada coaching, menthoring. di ITB ada incubator level fakultas dan
univeristas. yang universitas namanya adalah Lembaga Pengembangan
Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK). kata kunci dari incubator adalah
menthorship. menthornya harus yang masih seger ingatannya dnegan masamasa susah. dan yang bagusnya pola dari ITB adalah dia tidak memaksa untuk
mengadakan semua sapras untuk menunjang entrepreneurship, mereka
mengutamakan pengembangan mitra atau link dengan usaha yang sesuai
dengan ide bisnis mahasiswa tersebut. KATA Bapak Leo bahwa di ITB hanya
Fakultas SBM yang memiliki MK KWU berangkai, fakultas lain tidak, hanya 1
semestet saja, namun bukan berarti mereka tidak akan sukses, karena apa?
karena kami di ITB punya incubator bisnis tingkat universitassebagai lahan
lanjutan oleh mahasiswa. di ITB hanya punya 103 startup dari seluruh fakultas.
alumni ITB memiliki trik dan kiat dalam mendapatkan venture capital, yaitu ada
yang diminta dari perusahaan besar (hanya untuk start up unggulan), sisanya
startup yang belum unggul, mengandalkan dari ikatan alumni baik fakultas,
maupun universitas, selain itu juga dari angle investroe (investor perorangan
yang punya dana lebih yang mau menolong starup) makanya butuh
meningkatkan network. selain itu juga maksimalkan program yang ditawarkan
pemerintah untuk menolong startup terutama lulusan suatu perguruan tinggi.
misalnya kemenristekdikti punya namanya CPPBT (calon perusahaan pemula
berbasis teknologi) dan PPBT (Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi),
BEKRAF, dari kementerian koperasi dan UKM, dan provinsi sumbar. Cara
kedua adalah membawa mahasiswa langsung ke lapangan ml=elihat
permasalahan yang terjadi baik di UNP ataupun di level kota. lalul nanti
dipamerkan untuk mengapresiasi oemakaian ide mereka. ketiga, menghargai
(celebrate) ide mereka lalu haisl produk mereka di apmerankan walaupun
hanya level fakultas, dan lebih baik kalau skala unp dan mal-mal besar.
: di UNP sudah ada menthor dalam PMW melalui entrepreneur yang sudha
berhasil di kota Padang. kata pak Marwan. selain itu ada tawaran modal dari
perusahaan misalnya Bank maka untuk yang eksisting akan diberikan dana
oleh Bank yang kerjasama dengan UNP. kata Pak Marwan. di UNP tahun 2014
sudah ada Entrepreneurship Education Programe (EEP) kerjasama dengan
UKM. dosen kewirausahaan pergi ke UKM selama seminggu untuk melakukan
pembinaan peningkatan kualitas diri melalui shortcourse, workshop mengingat
latar belakang pendidikan dosen kwu unp tidak ada yang lulusan pendidikan
entrepreneurship.
: dari hasil observasi di UNP terkiat dengan pelaksanaan PMW, maka kendala
terbesar dan terbanyak yang dialami oleh mahasiswa UNP penerima PMW
adalah susahnya manajemen waktu dan susah ketemu karena mereka
terkomposii dari jurusan yang bereda, maka pakai rumus scrum method yaitu
suatu metode yang ketemu pertama, sepakati apa masalah yang harus
dipecahkan, bagi bagi tugas dna peran, kasih indikator yang jelas dan kasih
perjanjian komunikasi lewat email-wa dan tanggal segini ketemu, mereka
memakai istilah sprin 1, sprin 2, yang memanfaatkan teknologgi untuk
membahas jobdesk dan tagihan yang harus dicapai, membagi tugas dengan
jelas, peran anggota tim sudha jelas.
: disarankan setelah MK KWU di satu semester, ada MK penunjang lain setelah
itu yaitu MK Kreativitas, MK Menthoring yang didalamnya mengajarkan
bagaimana pentingnya menjaga kekompakan tim dalam bekerja. itu yang
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dilakukan di ITB. inti pembeljaran kewiruahsaan di ITB adalah: Entrepreneurial
behavior dan startup proses.
: Tanggal 2 Agustus 2019, Peneliti mengikuti Workshop KWU yang diadakan
oleh UNP di Auditorium UNP dengan Narasumber yaitu Prof. Nor. Aisyah
Buang dari UKM Malaysia. workshop ini diikuti oleh seluruh dosen pengampu
MK KWU di UNP.
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: Rabu, 2-7 September 2019 Pkl. 08.30-17.00 WIB
: Perparkiran Gedung PKM UNP
: Obs.1.13/BAZKOPMAUNP/02.09.19
: Kegiatan Bazar Produk Mahasiswa oleh UK KOPMA UNP Di Parkiran
Gedung PKM UNP pada hari Tanggal

Pada hari Rabu, 2 September 2019 sekitar pukul 08.30, peneliti mengobservasi kegiatan
program kerja salah satu UKM yang bergerak di bidang kewirausahaan selain UPKK.
UKM tersebut adalah KOPMA UNP. Pada pagi itu diadakan kegiatan Bazar Produk
Mahasiswa UNP. Bazar diadakan di parkiran depan gedung PKM UNP. Saat peneliti
memasuki area bazar, peneliti melihat di bagian atas tenda bazar, tertulis tulisan “Bazar
Produk Mahasiswa UNP” dan dsamping kiri dan kanan pintu masuk tenda bazar, juga
terpajang banner yang bertuliskan “Selamat Datang di Bazar Produk Mahasiswa UNP”.
Saat peneliti memasuki area bazar, peneliti melihat sebanyak lebih kurang dua puluh
meja sebagai tempat lapak produk mahasiswa.
Adapun yang mengisi lapak atau meja tersebut sebagian besar (pada umumnya) adalah
mahasiswa UNP. Namun ada juga alumni UNP yang ikut mengisi bazar dengan
membayar sewa meja kepada panitia yaitu KOPMA UNP. Selain dari alumni UNP, lapak
juga diisi oleh masyarakat umum.
Produk yang dijual pun beragam, ada pakaian, mukena, hijab, makanan dan minuman,
buku, pin jilbab, sandal. Namun mahasiswa UNP yang mengisi lapak sebagian besar
mengisi lapak dengan menjual makanan dan minuman. Dan rata-rata ada nilai kebaruan
dari makanan dan minuman yang mereka buat.
Bazar dimulai pukul 08.30. Dan sesaat bazar buka, mahasiswa UNP sudah mulai
berdatangan mengunjungi bazar. Bazar paling rame dikunjungi pada jam istirahat makan
siang. Dan rata-rata stand atau lapak yang dikunjungi adalah makanan dan minuman.
Sehingga pada pukul 2 siang, lapak makanan dan minuman sudah mengemasi
barangnya karena sudah habis.
Dari hasil observasi peneliti, sampai sore jam 17.00 bazar masih didatangi pengunjung,
terutama mahasiswa fakultas ekonomi. Hal itu disebabkan karena gedung PKM
berseberangan dengan fakulta ekonomi.
Bazar juga mendapat perhatian dari para dosen selingkungan UNP. Banyak dosen yang
juga berkunjung ke lokasi bazar.Ada yang berbelanja dan ada juga yang hanya sekedar
melihat dan member semangat kepada mahasiswa yang dikenalinya.

513
TRANSKRIP OBSERVASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Observasi

1.

2.
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: Rabu-Kamis, 16-17 Oktober 2019 Pkl. 08.30-16.00 WIB
: Auditorium UNP
: Obs.1.21/JOBFAIRUNP/16.10.19
: Pelaksanaan Program Job fair dan Talent Fest (Job Expo-TalentWorkshop-Networking) di Auditorium UNP yang diprakarsai oleh UPT
PKK UNP

Rangkaian kemeriahan Dies Natalis Universitas Negeri Padang (UNP) Ke-65 tak hanya
dibidang ilmiah dan berbagai lomba. Namun juga dibidang kewirausahaan terutama
bagi para mahasiswa pelaku entrepreneurship. Untuk memfasilitasi pemasaran produk
mahasiswa dan masyarakat, UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan UNP mengagendakan Expo Kewirausahaan UNP Tahun 2019.
Lokasi kegiatan diperparkiran Auditorium UNP mulai berlangsung Rabu (30/10) setelah
dibuka secara resmi oleh Rektor UNP, Prof. Ganefri, yang diwakili Wakil Rektor 2,
Syahril, Ph.D. Ketua pelaksana kegiatan Bapak Elfizon, S.Pd, M.T melaporkan bahwa
kegiatan ini dikuti oleh peserta dari kalangan mahasiswa penerima dana PMW (Program
Mahasiswa Wirausaha) dan mahasiswa lainnya, Dosen, Tendik dan masyarakat umum,
adapun jumlah stand sebanyak 80 stand yg terdiri dari produk industri kreatif
mahasiswa, jasa dan kuliner dan pelaksanaan Expo Kewirausahaan yang berlangsung
selama empat hari berakhir pada 2 November 2019.
Pada kesempatan itu, Kepala Ppt. PKK, Dra. Asmar Yulastri, Ph.D dalam sambutannya
menyampaikan bahwa kegiatan Expo Kewirausahaan ini merupakan program kerja dari
Upt. PKK setiap tahunnya, "tentunya momen pelaksanaan expo tersebut disesuaikan
dengan momen pasar keramaian seperti sekarang ini dalam pekan Dies UNP 65,
harapnya.
Dikatakanya, mahasiswa penerima dana PMW bisa mempromosikan produk/jasa yang
mereka tekuni. Kegiatan expo ini juga ada penilaian stand terbaik dengan sistem
penjurian dari panitia, dimana stand terbaik diberikan penghargaan berupa piala rektor
dan piagam penghargaan. Wakil Rektor 2 UNP, Ir. Syahril, M.Sc, Ph.D, menyampaikan
apresiasi dan ucapan terimakasih kepada panitia pelaksana yg sudah berusaha
sehingga terlaksana dengan baik, "Kegiatan expo bisa menjembatani mahasiswa
menjadi enterprenuer muda dalam memajukan perekonomian bangsa," harapnya.
Syahril, Ph.D berpesan agar seluruh peserta dan pengunjung sama-sama menjaga
keamanan dan kebersihan lokasi expo. Turut hadir pada pembukaan expo ini para
dekan dan Wakil Dekan selingkungan unp, yang ditandai dengan pemotongan pita dan
pelepasan balon ke udara. Disamping itu juga ada penandatanganan papan 1000
harapan untuk UNP.
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: Senin, 1 Juli 2019, Pkl. 14.30-17.00 WIB
: STIH Belakang Olo Kota Padang
: Obs.1.8/GLEUNPK/01.07.19
: Kegiatan Melihat Rencana Tempat Dibuat Gedung Laboratorium
Entrepreneurship UNP Lokasi YKPMI STIH dan STISIP Padang di
Belakang Olo Padang

Pada hari senin jam 15.00 peneliti berangkat dari kosan ke daerah belakang olo, sekitar
45 menit dari kosan peneliti. Belakang Olo adalah salah satu kawasan atau daerah
Muarao, tempat pariwisata nya kota Padang. Di daerah ini banyak para turis-turis datang
melihat keindahan kota Pdang, khususnya Pantai Padang. Disaat peneliti sampai di STIH,
Peneliti melihat di depan gedung ada tulisan “Di sini akan Dibuat Laboratorium
Entrepreneurship UNP” yang tertempel pada sebuah spanduk besi yang ditanamkan kuat
ddengan semen.
Tulisan yang sama juga terlihat pada sisi kanan gerbang masuk STIH. Namun saat
peneliti mencoba masuk ke dalam area depan STIH, tampak sepi dan tidak ada aktivitas
apa-apa. hanya ada satu mobil yang terlihat saat itu. Dan saat peneliti tanya kepada salah
satu Bapak yang ada di warung sebelah STIH, katanya ini sudah milik UNP dan akan
dibuat labor.
STIH ini berlantai II, sebelumnya dikelola oleh YPKMI dan karena UNP terpilih sebagai
kampus pengelola aset terbaik, maka UNP mengupayakan tanah milik UNP yang selama
ini dikelola oleh pihak bukan UNP untuk dibuat labor kewirausahaan.
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1.

2.

3.
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: Kamis, 8 November 2018, Pkl. 08.00-15.00 WIB
: Kampus UNP
: Obs.1.2/SUPKKUNP/08.11.18
:Suasana dan kegiatan mahasiswa di Unit Kegiatan Pengembangan
Karir dan Kewirausahaan UNP (termasuk jadwal kegiatan selama 1
tahun masa bakti)

Pada hari kamis 8 November 2018, peneliti melakukan observasi terkait suasana dan
kegiatan mahasiswa di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) yang terletak di seberang
Fakultas Ekonomi UNP. Disaat peneliti memasuki gedung PKM, terlihat bahwa gedung
yang berlantai II ini, diisi oleh 10 sekretariat UKM di UNP untuk maisng-maisng
lantainya. Adapun untuk UKM yang peneliti teliti, yaitu PKM KOPMA, PKM HIPMI PT
UNP berada di lantai I PKM dan UKPKK, berada di lantai II. Di bagian depan gedung
PKM, peneliti melihat adanya kulkas dan pendingin es krim yang dimiliki oleh UKM
KOPMA UNP. Di bagian tengah gedung pada lantai I, terdapat ruangan lepas yang
digunakan mahasiswa UKM se-UNP untuk melakukan acara secara bersama, kemarin
itu digunakan untuk tempat makan bersama.
Disaat peneliti memasuki secretariat UKM KOPMA UNP di lantai I PKM, terlihat
beberapa mahasiswa yang sedang sibuk menempelkan kertas ke dinding bagian dalam
ruangan sekre UKM KOPMA UNP. Setelah peneliti lihat lebih dekat, ternyata itu adalah
jadwal kegiatan program kerja UKM KOPMA UNP selama satu tahun kepengurusan
2019/2020. Ruangan yang berukuran 3x5 m ini memiliki tiga ruangan, yaitu ruangan
tamu sekaligus ruang diskusi para anggota UKM KOPMA, satu ruangan khusus
meletakkan barang konsinyasi untuk dijual KOPMA dan satu ruangan sebagai ruangan
kerja (letak computer kerja) para anggota. Di dalam ruangan barang konsinyasi
tersebut, peneliti melihat barang-barang yang dijual seperti makanan minuman,
almamater UNP, Jaket, gantungan kunci UNP karya mahasiswa UNP, baju sablon
tulisan UNP, Gelang karet UNP karya tangan mahasiswa UNP dan masih banyak lagi.
Di dinding dalam KOPMA tersebut, peneliti melihat satu lemari di sudut ruangan yang
berisi pajangan piala dan sertipikat penghargaan yang diraih KOPMA UNP dalam
mengembangkan diri sebagai sebuah UKM yang bergerak di bidang koperasi dan
kewirausahaan. Di dalam ruangan tempat barang konsinyasi, ada satu ibu-ibu yang
menjaga (menjadi penunggu ruangan guna menjualkan barang KOPMA). Barangbarang diletakkan di sebuah rak dengan tiga tingkat.
Pas di depan secretariat UKM KOPMA, terdapat ruangan dengan ukuran yang sama
bertuliskan UKM HIPMI PT UNP di bagian atas pintu masuknya. Ternyata itu adalah
secretariat UKM HIPMI PT UNP. Peneliti masuk ke dalam ruangan tersebut, dan
menemukan lima orang mahasiswa yang sedang mem-packing barang jualannya yaitu
makanan berupa donat kentang. Di saat peneliti masuk,peneliti melihat ruangannya
masih agak sedikit sepi tempelan seperti yang sebelumnya Peneliti lihat di UKM KOPMA
UNP, ternyata ruangan ini baru mereka tempati sekitar 2 tahun. Mereka lebih sering
berada di BPC Padang dalam melakukan diskusi dan menyusun program kerja dengan
bimbingan ketua BPC Kota Padang. Mereka menjadikan sekreatriat sebagai tempat
untuk memasarkan produk mereka juga dan sekaligus tempat untuk berdiskusi sebelum
membawa topik diskusinya ke PBC Kota Padang.
Satu lantai dari UKM KOPMA UNP dan UKM HIPMI PT UNP, ada satu ruangan yang
berada di sudut tangga yang pada bagian kaca depannya bertuliskan UPKK UNP.
Setelah peneliti lihat, diluar ad arak sepatu yang penuh dengan sepatu mahasiswa yang
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disusun dengan rapi. saat peneliti masuk, terlihat mahasiswa yang sedang duduk
melingkar seperti sednag berdiskusi, ternyata memang iya, mereka sedang diskusi
tentang PKM yang mereka lolos. Pada bagian dinding UPKK, peneliti melihat ada
tempelan kerta tentang visi misi UPKK, melihat program kerja setahun, melihat struktur
organisasi kepengurusan UPKK 2019 dengan ukuran besar. sama halnya dengan
secretariat UKM KOPMA, UPKK UNP juga memiliki dua ruangan kecil juga, yaitu satu
ruangan untuk ruang kerja departemen infokom yang didalamnya ada satu unit paket
computer ddengan tiga kursi plastic berwarna hijau. dan bilik yang satu lagi, adalah
ruangan untuk shalat mereka. dan ruangan besar dekat pintu masuk sebagai ruang
rapat internal mereka dan ruang untuk tamu berkunjung.
Di sudut ruangan UKPKK ini, tedapat satu lemari yang berisi piala, buku dan skripsi
mahasiswa UNP. Selama peneliti melakukan observasi terkait UKM ini, terlihat bahwa
antara mereka sesama anggota UPKK dari berbagai departemen yang berbeda, tampak
akrab dan solid dalam berdiskusi terkait proker UPKK on the street yang mereka akan
adakan di GOR Agus Salim.
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: Kamis, 31 Oktober 2019, Pkl. 15.30-16.30 WIB
: Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi UNP
: Obs.1.23/LABINKUBIUNP/31.10.19
: Observasi ke-1.23 terkait Kegiatan melihat sapras, suasana dan

lingkungan Labor Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi UNP di Aula
FIP UNP pada hari Kamis Tanggal.
1.

2.

3.

4.

5.

Fakultas Ekonomi UNP sudah memiliki sebuah Laboratorium Inkubator Bisnis (Inkubi)
yang berlokasi di gedung FE Lantai I. Dari hasil observasi peneliti, terlihat bahwa inkubi
FE UNP sudah beroperasi sejak tahun 2016 dengan kelengkapan sarana pembinaan
berupa ruang konsultasi dan showroom tempat meletakkan barang konsinyasi hasil
produk mahasiswa
Di dalam inkubi FE UNP ini, peneliti melihat tiga buah meja dengan kursi masing-masing
sebanyak 2 buah. Satu paketan kursi dan meja dipakai oleh mahasiswa yang menjadi
pengelola Inkubi FE UNP. satu paket meja dipakai untuk sebagai tempat tunggu
mahasiswa yang konsultasi dengan dosen konsultan guna membantu dalam kemajuan
usaha yang sedang dan akan dilaksanakan oleh mahasiswa penerima PMW.
Sementara itu di bagian sisi kiri dari pintu masuk inkubi, ada satu meja yang berukuran
cukup besar dengan kursi sebanyak 4 buah. Ini adalah mejanya kepala labor inkubi FE
UNP.
Disebelah meja dan kursi tunggu, terdapat beberapa rak yang berisi barang konsinyasi
mahasiswa. di rak tersebut peneliti melihat ada pin jilbab, ada jilbab, ada gelang dan
aksesoris lainnya dari tempurung, ada kaos sablon UNP.
Sementara dibelakang meja petugas piket labor inkubi, ada satu rak yang berisi
kumpulan buku yang berhubungan dengan kewirausahaan dan berhubungan juga
dengan ekonomi.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

: Rabu-Kamis, 16-17 Oktober 2019 Pkl. 08.30-16.00 WIB
: Auditorium UNP
: Obs.1.21/JOBFAIRUNP/16.10.19
: Pelaksanaan Program Job fair dan Talent Fest (Job Expo-TalentWorkshop-Networking) di Auditorium UNP yang diprakarsai oleh UPT
PKK UNP

Pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, peneliti melakukan observasi guna melihat
kegiatan Job-fair dan talent fest (Job expo-Talent-Workshop-Networking) di auditorium
UNP. Ini adalah salah satu program unggulan UPT PKK UNP yang dilakukan di akhir
tahun.
Job fair dikemas dengan tajuk iven Talent Fest 2019. Dinas Ketenagakerjaan dan
Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang yang punya gagasan berkolaborasi dengan
Yayasan Talent Indonesia dan Universitas Negeri Padang (UNP) mengelar Job Fair di
Auditorium UNP selama dua hari, 16-17 Oktober 2019 dan dibuka secara resmi oleh Staf
Ahli Kemenakers Drs Haris Wahyudi.
Pada acara pembukaan, Rektor UNP Padang Ganefri mengatakan, UNP saat ini memiliki
mahasiswa sekitar 42 ribu dan universitas terbanyak jumlah mahasiswanya di Sumatera
dengan meluluskan 8.000 mahasiswa pertahun
"Kegiatan ini sangat diprioritaskan karena melibatkan 42 perusahaan, setiap tahun
dijadikan kalender, sehingga mendekatkan dunia usaha dan industri ke perguruan tinggi.
UNP terus membangun jiwa entrepreneurship mahasiswanya. UNP berusaha lulusan
mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dan bukan hanya mencetak pencari
pekerja," ujarnya. Selain itu Prof. Ganefri mengharapkan, sekolah menengah terutama
sekolah kejuruan, harus memiliki skil. Sekiranya kalau tidak bisa membuat lapangan
pekerjaan, akan tetapi untuk mereka sendiri sudah mmeiliki kemampuan sehingga bisa
mengimplementasikan ilmu mereka sendiri.
Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi mengatakan, pengangguran saat ini mencapai
9 persen, yang paling banyak terjadi di Sumbar. Maka masalah pengangguran menjadi
persoalan serius, bahkan ia menginformasikan saat ini ada beberapa pelaku usaha
meninggalkan kota Padang.
Pada kesempatan itu Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi dan SDM Drs.Haris Wahyudi
mengatakan, kegiatan Talent Fest 2019 yang pertama dilaksanakan di daerah in, Job fair
dikolaborsikan dengan Talent Festival merupakan jawaban atas Digital disruption,
kekacauan suasana ekonomi di era globalisasi.
"Dunia kerja dan dunia pendidikan mesti dikolaborasikan, diantaranya dengan melakukan
pemagangan dan praktek kerja lainnya. Selain itu dituntut mahasiswa untuk pintar
memanfaatkan HP pintar untuk memudahkan dalam belajar dan mengakses dunia kerja,
maupun menguasai bahasa asing. Tentu dalam bersaing di dunia kerja dibutuhkan
penguasaan bahasa asing yang baik," imbuhnya. Talent Fest 2019 selain dirangkai
dengan Job Fair, juga dilaksanakan Expo Kewirausahaan, workshop, talkshow
ketenagakerjaan.
Di dalam auditorium, peneliti melihat banyak stand yang berisikan info lowongan kerja
dan beberapa stand yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar cara membuat CV yang
benar.
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9.

Peserta yang mengikuti jobfair tidak hanya relasi yang berkaitan langsung dengan
program kegiatan, namun yang peneliti lihat adalah mahasiswa calon alumni (mahasiswa
yang akan wisuda) yang diwajibkan mengikuti ini. Teerlihat di bagian atas auditorium,
terdapat ratusan lulusan sarjana memenuhi auditorium.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

: Jumat-Sabtu, 5-6 Juli 2019, Pkl. 08.00-20.00 WIB
: Rektorat Baru Lantai IV
: Obs.1.10/MONEVEXPKM/05.07.19
: Kegiatan Monitoring Evaluasi Eksternal PKM oleh UNP

Pada tanggal 5-6 Juli 2019 diadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) eksternal
oleh Direktirat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti di gedung
rektorat baru lantai IV. Saat peneliti melakukan observasi, terlihat bahwa kegiatan monev
eksternal PKM ini dihadiri langsung oleh Bapak Rektor UNP, Wakil Rektor III UNP dan
reviewer nasional yaitu Ibu Nining. Saat peneliti melihat jalannya monev, peneliti melihat
betapa antusiasme para pimpinan UNP dengan PKM ini. Hal itu karena nantinya akan
diteruskan menuju PIMNAS. Saat Rektor membuka Monev Eksternal tersebut, Rektor
menyampaikan bahwa jika ada mahasiswa UNP yang berhasil maju ke PIMNAS, maka
akan diberikan reward berupa juara I dikasih uang saku maisng-masing mahasiswa 20
juta dan dibebastugaskan dari UKT dan skripsi. Begitujuga denga yang dilakukan oleh
Wakil Rektor III.
Rektor menyampaikan itu dihadapan mahasiswa yang masuk kedalam penerima modal
kerja bidang PKM, baik PKM K-PKM PE, PKM GT. Rektor menghadiri acara monev ini
sekalian melakukan peresmian pembukaan monev eksternal PKM di UNP. Rektor
menyampaikan harapannya untuk UNP bisa masuk banyak untuk lulus ke PIMNAS yang
akan diadakan di Udayana Bali.
Disaat Rektor menyampaikan harapannya itu, Rektor sempat menyentil reviewer nasional
yang datang dari UNY Yogyakarta tersebut untuk memberikan kesempatan yang luas
bagi mahasiswa UNP bisa masuk ke PIMNAS. dari sini terlihat bahwa Rektor sangat
piawai melakukan lobbying kepada pihak-pihak yang sangat berkaitan erat dengan
program kewirausahaan mahasiswa.
Setelah melakukan sambutan, lalu Rektor beserta semua mahasiswa UNP yang
mengikuti MOnev melakukan sesi foto bersama. Setelah itu Bapak Rektor pergi
meninggalkan aula.
Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan dari reviewer tentang poin-poin yang dinilai
terhadap produk mahasiswa tersebut.
Satu persatu mahasiswa yang dipanggil, maju kedepan untuk mempresentasikan bisnis
plan dan bentuk jalan usahanya dengan menggunakan powerpoint pada
infocus.mahasiswa yang datang tidak hanya dari UNP, namun semua perguruan tinggi
sumatera barat yang mengikuti PKM, misalnya Bung Hatta, Politeknik Negeri Padang,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, IAIN Bukittinggi, IAIN Batusangkar dan
masih banyak lagi.
Penilaian dilakukan dari jam 10 pagi sampai jam 20.00. Mahasiswa memperlihatkan
produk hasil usahanya dan menjelaskan mulai dari alasan mengambil bisnis tersebut,
menyebutkan asal bahan baku yang digunakan, cara pengolahan, pemasaran sampai
kepada marketing dan keuntungan yang didaptkan.
Kegiatan monev eksternal ini dilakukan dua hari dengan dikoordinasi oleh UPT PKK
bersama kolaborasi dengan bagian kemahasiswa UNP. Hal itu terlihat bahwa yang
datang adalahs emua staf kemahasiswaan UNP dan juga anggota UPT PKK UNP.
Pada hari kedua, setelah semua mahasiswa tampil mempresentasikan business plan
beserta kemajuan usahanya, maka tim reviewernya kembali ke UNY. dan mengenai
pengumuman siapa yang maju ke PIMNAS, akan diberitahukan menyusul, sebagaimana
disampaikan Ibu Nining.
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1.

2.

3.

4.

: Kamis, 8 November 2018, Pkl. 08.00-15.00 WIB
: Kampus UNP
: Obs.1.2/SUPKKUNP/08.11.18
:Suasana dan kegiatan mahasiswa di Unit Kegiatan Pengembangan
Karir dan Kewirausahaan UNP (termasuk jadwal kegiatan selama 1
tahun masa bakti)

Pada hari kamis 8 November 2018, peneliti melakukan observasi terkait suasana dan
kegiatan mahasiswa di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) yang terletak di seberang
Fakultas Ekonomi UNP. Disaat peneliti memasuki gedung PKM, terlihat bahwa gedung
yang berlantai II ini, diisi oleh 10 sekretariat UKM di UNP untuk maisng-maisng
lantainya. Adapun untuk UKM yang peneliti teliti, yaitu PKM KOPMA, PKM HIPMI PT
UNP berada di lantai I PKM dan UKPKK, berada di lantai II. Di bagian depan gedung
PKM, peneliti melihat adanya kulkas dan pendingin es krim yang dimiliki oleh UKM
KOPMA UNP. Di bagian tengah gedung pada lantai I, terdapat ruangan lepas yang
digunakan mahasiswa UKM se-UNP untuk melakukan acara secara bersama, kemarin
itu digunakan untuk tempat makan bersama.
Disaat peneliti memasuki secretariat UKM KOPMA UNP di lantai I PKM, terlihat
beberapa mahasiswa yang sedang sibuk menempelkan kertas ke dinding bagian dalam
ruangan sekre UKM KOPMA UNP. Setelah peneliti lihat lebih dekat, ternyata itu adalah
jadwal kegiatan program kerja UKM KOPMA UNP selama satu tahun kepengurusan
2019/2020. Ruangan yang berukuran 3x5 m ini memiliki tiga ruangan, yaitu ruangan
tamu sekaligus ruang diskusi para anggota UKM KOPMA, satu ruangan khusus
meletakkan barang konsinyasi untuk dijual KOPMA dan satu ruangan sebagai ruangan
kerja (letak computer kerja) para anggota. Di dalam ruangan barang konsinyasi
tersebut, peneliti melihat barang-barang yang dijual seperti makanan minuman,
almamater UNP, Jaket, gantungan kunci UNP karya mahasiswa UNP, baju sablon
tulisan UNP, Gelang karet UNP karya tangan mahasiswa UNP dan masih banyak lagi.
Di dinding dalam KOPMA tersebut, peneliti melihat satu lemari di sudut ruangan yang
berisi pajangan piala dan sertipikat penghargaan yang diraih KOPMA UNP dalam
mengembangkan diri sebagai sebuah UKM yang bergerak di bidang koperasi dan
kewirausahaan. Di dalam ruangan tempat barang konsinyasi, ada satu ibu-ibu yang
menjaga (menjadi penunggu ruangan guna menjualkan barang KOPMA). Barangbarang diletakkan di sebuah rak dengan tiga tingkat.
Pas di depan secretariat UKM KOPMA, terdapat ruangan dengan ukuran yang sama
bertuliskan UKM HIPMI PT UNP di bagian atas pintu masuknya. Ternyata itu adalah
secretariat UKM HIPMI PT UNP. Peneliti masuk ke dalam ruangan tersebut, dan
menemukan lima orang mahasiswa yang sedang mem-packing barang jualannya yaitu
makanan berupa donat kentang. Di saat peneliti masuk,peneliti melihat ruangannya
masih agak sedikit sepi tempelan seperti yang sebelumnya Peneliti lihat di UKM KOPMA
UNP, ternyata ruangan ini baru mereka tempati sekitar 2 tahun. Mereka lebih sering
berada di BPC Padang dalam melakukan diskusi dan menyusun program kerja dengan
bimbingan ketua BPC Kota Padang. Mereka menjadikan sekreatriat sebagai tempat
untuk memasarkan produk mereka juga dan sekaligus tempat untuk berdiskusi sebelum
membawa topik diskusinya ke PBC Kota Padang.
Satu lantai dari UKM KOPMA UNP dan UKM HIPMI PT UNP, ada satu ruangan yang
berada di sudut tangga yang pada bagian kaca depannya bertuliskan UPKK UNP.
Setelah peneliti lihat, diluar ad arak sepatu yang penuh dengan sepatu mahasiswa yang
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disusun dengan rapi. saat peneliti masuk, terlihat mahasiswa yang sedang duduk
melingkar seperti sednag berdiskusi, ternyata memang iya, mereka sedang diskusi
tentang PKM yang mereka lolos. Pada bagian dinding UPKK, peneliti melihat ada
tempelan kerta tentang visi misi UPKK, melihat program kerja setahun, melihat struktur
organisasi kepengurusan UPKK 2019 dengan ukuran besar. sama halnya dengan
secretariat UKM KOPMA, UPKK UNP juga memiliki dua ruangan kecil juga, yaitu satu
ruangan untuk ruang kerja departemen infokom yang didalamnya ada satu unit paket
computer ddengan tiga kursi plastic berwarna hijau. dan bilik yang satu lagi, adalah
ruangan untuk shalat mereka. dan ruangan besar dekat pintu masuk sebagai ruang
rapat internal mereka dan ruang untuk tamu berkunjung.
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: Rabu, 15 Mei 2019, Pkl. 16.00-17.45 WIB
: GOR H. Agus Salim
: Obs.1.7/UPKKOTSUPKK/15.05.19
: Kegiatan UPKK on the Street Bertempat di GOR Haji Agus

Salim Padang oleh UPKK UNP
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, peneliti melakukan observasi terkait dengan salah
satu program kerja salah satu UKM yang bergerak di bidang kewirausahaan, yaitu ukpk.
Prokernya adalah UPKK on the Street. Ini adalah salahs atu bentuk proker yang rutin
setiap tahun mereka lakukan ketika bulan Ramadhan datang. Kegiatan ini dilakukan
sebagai ajang latihan memarketkan produk jualan setiap departemen yang ada di
UKPKK, baik departemen kesekretariatan, departemen pengabdian masyarakat,
departemen wirausaha kreatif, departemen informasi dan komunikasi, departemen
pengembangan sumber daya anggota. Kegiatan ini diplelopori oleh pendiri UKPKK yaitu
Eddi Mustafa. Para anggota UKPKK dilatih mentalnya untuk turun ke pasar guna
menjual produk mereka. para anggota dituntut untuk menguasai pasar, memahami
permintaan pelanggan, mengetahui saingan pasar lain dan memantapkan ilmu
kewirausahaan yang sudah mereka dapatkan di kampus secara nyata.
Pada saat kegiatan akan dimulai, semua anggota UPKK berkumpul di GOR Agus salim
guna memasang spanduk kegiatan. Setelah itu mereka berbaris dengan dikomandoi
oleh Ketua Umum UKPKK. Di awal acara, Dewan Pertibangan UPKK memberikan kata
sambutan sekaligus membuka kegiatan UPKK on the street ini. setelah itu para angota
UPKK kembali ke departemen mereka masing-masing untuk memasarkan produk
mereka.
Diantara contoh produk yang mereka jual adalah es dengan berbagai varian, gorengan,
olahan mie, nasi goring dll. Adapun yang menjadi catatan dalam pembuatan produk ini,
bahwa modal pokok pembuatan produk maksimal hanya 100.000.
Setelah mereka berjalan-jalan ke jalan mempromosikan barang dagangan masingmasing, mereka dinilai oleh para juri di mana jurinya di sini adalah para dewan
pertimbangan UPKK, yaitu para senir yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota
UPKK. Adapun poin-poin yang dinilai adalah, kesesuaian barang yang dijual dengan
modal dasar, kekreativan, banyak barang yang terjual,packaging, laba yang diperoleh,
jumlah pembeli yang datang berkunjung melihat dsb.
Setelah dilakukan penelaian, maka malamnya setelah diadakan buka bersama,
diumumkan para pemenang kompetisi ini. Baik dari kategori rasa yang ter-enak,
packaging terbagus dan pembeli terbanyak.
Setelah itu kepada kepala departemen yang mewakili semua anggota mereka maju
kedepan bagi yang terpanggil nama departemennnya jika menag dalam salah satu
kategori. Dan dikalungkan selempang kemenangan dan diberikan tabanas sebesar
100.000 yang diambilkan dari uang kas UKPKK.
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1.

2.

3.

4.

5.

: Kamis, 8 November 2018, Pkl. 08.00-15.00 WIB dan 10 Desember
2018
: UPT PKK UNP
: Obs.1.3/SKUPTPKKUNP/08.11.18 dan
Obs.1.4/PKUPTPKKUNP/10.12.18
:Suasana dan kegiatan mahasiswa di Unit Kegiatan Pengembangan
Karir dan Kewirausahaan UNP (termasuk jadwal kegiatan selama 1
tahun masa bakti)

Pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, peneliti mengunjungi UPT PKK UNP guna
melakukan observasi terkait suasana, kondisi termasuk kegiatan di UPT PKK UNP. UPT
PKK UNP terletak di gedung Rektorat Bagonjong UNP. Ini adalah Rektorat UNP
terdahulu. Posisi UPT PKK berada di Lantai II Gedung Rektorat. di Bagian depan pintu
kantor UPT PKK, terdapat banner yang berisi tentang visi, misi, tujuan dan foto-foto
kegiatan UPT PKK selama 3 tahun terakhir. Selain itu ada juga banner tentang PMW,
EXPO dan jobfair yang akan diselenggarakan di UNP oleh UPT PKK UNP. Disaat
peneliti masuk ke kantor UPT, terdapat dua ruangan yang terpisah di dalamnya, satu
ruangan khusus ruangan kerja kepala UPT PKK UNP dan satu ruangan lagi untuk ruang
kerja staf admnistrasi dan staf keuangan UPT PKK UNP. Di dalam ruang kerja para staf
tersebut, terdapat dua unit computer, satu paket meja tamu dan lemari pajangan produk
kewirausahaan mahasiswa dan lemari pajangan piala dan plakat-plakat yang dimiliki
oleh UPT PKK. Di samping meja staf UPT PKK tersebut, terdapat satu rak tiga tingkat
model segitiga yang merupaka hasil karya tangan mahasiswa dari CV Karya Muda yang
berisi pajangan seperti pena berlogo UNP, pin UNP, Kaktus mini, gelas sablon, jilbab
berlogo UNP dan kaos berlogo UNP.
Sedangkan di dalam ruangan kerja kepala UPT PKK, terdapat satu set meja kerja
dengan dua kursi dihadapan kursi kepala UPT PKK, selain itu juga terdapat satu set
kursi tamu berukuran sangat besar karena berada dalam ruangan yang luas. di kursi
tamu tersebut, peneliti melihat para coordinator dan mahasiswa dari UKM UPKK
melakukan diskusi dan saling sharing terkait proker bersama mereka. Di dalam ruangan
itu mereka berdiskusi sambil sesekali bergurau, peneliti melihat mereka melakukan
rapat kecil yang tidak terlalu formil, sekedar membahas bagaimana jalannya proker
terdahulu UPT PKK, yaitu workshop persiapan KBMI dan PMW.
Adapun saat observasi berlangsung, peneliti melihat lima mahasiswa sedang
menunggu antrian dengan duduk di kursi tamu yang disediakan. Satu persatu mereka
menyelesaikan administrasi guna mendapatkan password dan username untuk bisa
masuk kedalam website KBMI. Dan adan juga yang mengantri untuk mengambil
proposal PMW nya yang ada kekeliruan di dalamnya untuk segera diperbaiki.
Di dalam kantor UPT PKK ini terpajang tulisan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan
Karir dan Kewirausahaan yang cukup besar dan panjang dekat pintu masuk menuju
ruang kepala UPT PKK.
Saat observasi, juga ada satu orang ibu Dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain
datang mengunjungi kepala UPT PKK guna mendiskusikan kolaborasi antara UPTPKK
dengan relasi bisnis seperti start up yang ada di kota Pdang. Sebelum Ibu tersebut
pulang, Kepala UPT sempat menawarkan barang produk hasil usaha mahasiswa yang
diletakkan di ruang UPT untuk dibeli, dan karena produk tersebut cukup bagus, akhirnya
beberapa barangnya soldout.
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1.

2.

: Sabtu, 3 Agustus 2019, Pkl. 08.30-15.00 WIB
: Hospitallity Lantai 4 Ruang 4 dan 5
: Obs.1.12/WORKKWUUNP/03.08.19
:Workshop Workshop Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan
Bagi Dosen pengampu Mata Kuliah Umum Kewirausahaan
Narasumber Dr. Leo Aldiano dari ITB

Diadakan workshop kewirausahaan dengan narasumber Dr. Leo Aldiano, MBA asal ITB
di bagian school of business Manajemen. Di awal acara, yang membuka adalah Ibu Yun
selaku kepala UPT PKK UNP. Bu Yun menggambarkan bahwa kewirauashaan itu
adalah sesuatu yang wajib untuk dikembangkan di UNP. pada acara tersebut, dosendosen MK KWU datang dan menghadiri workshop ini dan mahasiswa penerima PMW
juga ikut pada acara workshop ini. Ruangan berukuran 20x15 m ini berisi 12 meja bulat
denga jumlah kursi masing-masing meja berjumlah 8 buah yang dibekali snack yang
diberikan panitia, yang menariknya snack menu antara mahasiswa dan dosen bahkan
narasumber adalah sama. Setelah 1.5 jam narasumber memaparkan tentang keadaan
start up di masa sekarang, maka 1 dosen MK KWU bertanya tentang bagaimana cara
memberlajarkan KWU ke mahasiswa agar menjadi opportunity entrepreneur.
Peserta yang jumlahnya hampir mencapai ratusan peseta dari kalangan mahasiswa
penerima PMW dan dosen kewirausahaan. di situ, peneliti melihat bahwa narasumber
yaitu Bapak Leo mengajarkan tentang bagaimana pembelajaran kewirausahaan di
kampus, menekankan softskill menjadi entrepreneur. prinsip dari ITB adalah masih
mencoba atau trial and error untuk melihat bisa mahasiswa atau tidak dengan
kewiraushaaan. namun ada satu yang cukup menarik dari yang disampaikan Bapak Leo
Aldianto yaitu pentingnya peran menthor dalam mendongkrak kewirausahaan di sebuah
perguruan tinggi. ITB memiliki system masang target kepada mahasiswa, mislanya
kapan prototyepe nya harus jadi, kapan mesti pertama kali dapat customer pertama dan
kapan punya bentuk formal berupa PT dan CV. oleh karena itu harus ada target
kuantitatif yang harus dicapai. selalu libatkan menthor (entrepreneur yang sudah duluan
punya usaha baik kecil maupun menegah dan sudah besar punya nama). utamakan
yang entrepreneur kecil dulu karena bisa menceritakan pengalaman masa sulit. jadi ITB
suka ngundang dan banyak yang baru mulai berwirausaha, bagaimana susahnya
mencari investor, membuat prototype. ITB menerapkan metode pendidikan nya disebut
dengan entrepreneurial modelling. ITB mmiliki prodi sarjana kewirausahaan. TPB
mereka memperoleh ilmu yang sama dengan prodi lain, namun di semester III sudah
focus ke sarjana kewirausahaan (Bachelor of Entrepreneurship). disitu kami
mengajarkan mahasiswa untuk membuat startup. 2 bidang arah bisnis mahasiswa
adalah kuliner dan fashion dengan mewajibkan mahasiswa menggunakan bisnis
berbasis teknologi. dan mementingkan kolaborasi dengan mahasiswa fakultas lain
bahkan antar PT misalnya UNPAD, UI. pola pembelajaran kwu di sekolah
entrepreneurship ITB dalah ITB hanya menerima mahasiswa kewirausahaan satu
tahunnya sebanyak 80 oragn yang dibagi menjadi 2 kelas, 1 kelasnya tuntutannya ada
8-10 starup yang akan dihasilkan dengan pendampingan 2 dosen MK dan 4 menthor.
produk yang sudah dihasilkan adalah Hear Me, aplikasi untuk bisa merubah speech
menjadi isyarat dan isyarat menjadi suara, alau untuk memudahkan menanam tanaman
di gedung bertingkat, yang bisa ngatur sinar UV nya, system pengairannya juga
otomatis. auto wateting, auto lighting yang bisa dikontrol di internet. untuk UNP
sebaiknya agar bisa membangun kewiraushaaan di UNP dengan baik, maka network
yang harus dibangun adalah network dengan Venture capital, investror dan
entrepreneur-entrepreneur. kunci kesuskesan (Succes factor) ITB menjadi
entrepreneurial based university adalah karena: PERTAMA: Membangun ekosistem,
membuat program-program yang terus kami lakukuakn mislanya workshop kwu sebagai

526

3.

4.

5.

.

pelengkap dari teori di kelas, kalau di kelas masih general maka kalau workshop
diadakan maka yang diadajrkan adalah detailnya, memahami kebutuhan startup,
network (acces ke funding dan menthor), komunikasi terus dengan peserta dan siapkan
fasilitas yang cukup baik misalnya tempat kerja, diskusi sambil santai. permasalahan
tempat ngumpul dan tempat kerja juga menjadi masalah dalam pengembangan kwu di
PT Manapun, sama dengan waktu yang susah untuk berbagi antara kuliah dengan
berwiraushaa, namun kampus harus menyediakan itu. Kegiatan yang dilakukan UNP
sama dengan ITB, ada coaching, menthoring. di ITB ada incubator level fakultas dan
univeristas. yang universitas namanya adalah Lembaga Pengembangan Inovasi dan
Kewirausahaan (LPIK). kata kunci dari incubator adalah menthorship. menthornya harus
yang masih seger ingatannya dnegan masa-masa susah. dan yang bagusnya pola dari
ITB adalah dia tidak memaksa untuk mengadakan semua sapras untuk menunjang
entrepreneurship, mereka mengutamakan pengembangan mitra atau link dengan usaha
yang sesuai dengan ide bisnis mahasiswa tersebut. KATA Bapak Leo bahwa di ITB
hanya Fakultas SBM yang memiliki MK KWU berangkai, fakultas lain tidak, hanya 1
semestet saja, namun bukan berarti mereka tidak akan sukses, karena apa? karena
kami di ITB punya incubator bisnis tingkat universitassebagai lahan lanjutan oleh
mahasiswa. di ITB hanya punya 103 startup dari seluruh fakultas. alumni ITB memiliki
trik dan kiat dalam mendapatkan venture capital, yaitu ada yang diminta dari
perusahaan besar (hanya untuk start up unggulan), sisanya startup yang belum unggul,
mengandalkan dari ikatan alumni baik fakultas, maupun universitas, selain itu juga dari
angle investroe (investor perorangan yang punya dana lebih yang mau menolong
starup) makanya butuh meningkatkan network. selain itu juga maksimalkan program
yang ditawarkan pemerintah untuk menolong startup terutama lulusan suatu perguruan
tinggi. misalnya kemenristekdikti punya namanya CPPBT (calon perusahaan pemula
berbasis teknologi) dan PPBT (Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi), BEKRAF, dari
kementerian koperasi dan UKM, dan provinsi sumbar. Cara kedua adalah membawa
mahasiswa langsung ke lapangan ml=elihat permasalahan yang terjadi baik di UNP
ataupun di level kota. lalul nanti dipamerkan untuk mengapresiasi oemakaian ide
mereka. ketiga, menghargai (celebrate) ide mereka lalu haisl produk mereka di
apmerankan walaupun hanya level fakultas, dan lebih baik kalau skala unp dan mal-mal
besar.
Di UNP sudah ada menthor dalam PMW melalui entrepreneur yang sudha berhasil di
kota Padang. kata pak Marwan. selain itu ada tawaran modal dari perusahaan misalnya
Bank maka untuk yang eksisting akan diberikan dana oleh Bank yang kerjasama
dengan UNP. kata Pak Marwan. di UNP tahun 2014 sudah ada Entrepreneurship
Education Programe (EEP) kerjasama dengan UKM. dosen kewirausahaan pergi ke
UKM selama seminggu untuk melakukan pembinaan peningkatan kualitas diri melalui
shortcourse, workshop mengingat latar belakang pendidikan dosen kwu unp tidak ada
yang lulusan pendidikan entrepreneurship.
Dari hasil observasi di UNP terkiat dengan pelaksanaan PMW, maka kendala terbesar
dan terbanyak yang dialami oleh mahasiswa UNP penerima PMW adalah susahnya
manajemen waktu dan susah ketemu karena mereka terkomposii dari jurusan yang
bereda, maka pakai rumus scrum method yaitu suatu metode yang ketemu pertama,
sepakati apa masalah yang harus dipecahkan, bagi bagi tugas dna peran, kasih
indikator yang jelas dan kasih perjanjian komunikasi lewat email-wa dan tanggal segini
ketemu, mereka memakai istilah sprin 1, sprin 2, yang memanfaatkan teknologgi untuk
membahas jobdesk dan tagihan yang harus dicapai, membagi tugas dengan jelas,
peran anggota tim sudha jelas.
Disarankan setelah MK KWU di satu semester, ada MK penunjang lain setelah itu yaitu
MK Kreativitas, MK Menthoring yang didalamnya mengajarkan bagaimana pentingnya
menjaga kekompakan tim dalam bekerja. itu yang dilakukan di ITB. inti pembeljaran
kewiruahsaan di ITB adalah: Entrepreneurial behavior dan startup proses.
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TRANSKRIP OBSERVASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Hari, Tanggal, Jam
Tempat
Kode
Tema Observasi

: Kamis, 31 Oktober 2019, Pkl. 15.30-16.30 WIB
: Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi UNP
: Obs.1.23/LABINKUBIUNP/31.10.19
: Observasi ke-1.23 terkait Kegiatan melihat sapras, suasana dan

lingkungan Labor Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi UNP di Aula
FIP UNP pada hari Kamis Tanggal.
1.

2.

3.

4.

5.

Fakultas Ekonomi UNP sudah memiliki sebuah Laboratorium Inkubator Bisnis (Inkubi)
yang berlokasi di gedung FE Lantai I. Dari hasil observasi peneliti, terlihat bahwa inkubi
FE UNP sudah beroperasi sejak tahun 2016 dengan kelengkapan sarana pembinaan
berupa ruang konsultasi dan showroom tempat meletakkan barang konsinyasi hasil
produk mahasiswa
Di dalam inkubi FE UNP ini, peneliti melihat tiga buah meja dengan kursi masing-masing
sebanyak 2 buah. Satu paketan kursi dan meja dipakai oleh mahasiswa yang menjadi
pengelola Inkubi FE UNP. satu paket meja dipakai untuk sebagai tempat tunggu
mahasiswa yang konsultasi dengan dosen konsultan guna membantu dalam kemajuan
usaha yang sedang dan akan dilaksanakan oleh mahasiswa penerima PMW.
Sementara itu di bagian sisi kiri dari pintu masuk inkubi, ada satu meja yang berukuran
cukup besar dengan kursi sebanyak 4 buah. Ini adalah mejanya kepala labor inkubi FE
UNP.
Disebelah meja dan kursi tunggu, terdapat beberapa rak yang berisi barang konsinyasi
mahasiswa. di rak tersebut peneliti melihat ada pin jilbab, ada jilbab, ada gelang dan
aksesoris lainnya dari tempurung, ada kaos sablon UNP.
Sementara dibelakang meja petugas piket labor inkubi, ada satu rak yang berisi
kumpulan buku yang berhubungan dengan kewirausahaan dan berhubungan juga
dengan ekonomi.
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Lampiran 8
DAFTAR KODING DOKUMENTASI
NO
1

KODE
Dok.1.1/STUNP/01.05.19

2

Dok.1.2/LAPKINUNP/01.05.19

3

Dok.1.3/RENSTRAUNP/01.05.19

4

Dok.1.4/OTKUNP/08.11.18

5

Dok.1.5/PROFILPUNP/01.11.18

6

Dok.1.6/MAPRESUNP/01.05.18

KETERANGAN
Dokumentasi ke- 1.1 tentang
Statuta Universitas Negeri
Padang dalam
http://unp.ac.id/id/hal/statuta
(Diakses pada Tanggal 1 Mei
2019, Jam 20.10 WIB)
Dokumentasi ke- 1.2 tentang
Laporan Kinerja Universitas
Negeri Padang dalam
http://unp.ac.id/id/hal/laporankinerja-universitas-negeripadang-tahun-2018 (Diakses
pada Tanggal 1 Mei 2019, Jam
20.10 WIB)
Dokumentasi ke- 1.3 tentang
Rencana Strategis UNP 20152019 Universitas Negeri Padang
dalam
http://unp.ac.id/id/hal/renstraunp-2015-2019 (Diakses pada
Tanggal 1 Mei 2019, Jam 20.10
WIB)
Dokumentasi ke- 1.4 tentang
Organisasi dan Tata Kerja UNP
yang didapat dari Staf Tata
Usaha UPT PKK UNP pada hari
Kamis Tanggal 8 November
2018.
Dokumentasi ke- 1.5 tentang
Prosil Singkat Pimpinan UNP
dalam
http://unp.ac.id/id/hal/manajemen
(Diakses pada Tanggal 1
November 2018, Jam 10.00 WIB)
Dokumentasi ke- 1.6 tentang SK
Rektor Tentang Penetapan
Mahasiswa Berprestasi Program
Sarjana dan Diploma Tingkat
UNP Tahun 2017 dalam
http://unp.ac.id/id/hal/laporan-
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7

Dok.1.7/SATYAUNP/01.05.18

8

Dok.1.8/KESAUNP/10.04.19

9

Dok.1.9/DPSUNP/01.05.19

10

Dok.1.10/BPOKOPMA/02.07.19

11

Dok.1.11/DPTPIMNAS/30.10.19

12

Dok.1.12/BPRESUNGG/05.09.19

kinerja-universitas-negeripadang-tahun-2018 (Diakses
pada Tanggal 1 Mei 2019, Jam
20.10 WIB)
Dokumentasi ke- 1.7 tentang SK
Rektor Tentang Penganugerahan
Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya Tahun 2017 dalam
http://unp.ac.id/id/hal/laporankinerja-universitas-negeripadang-tahun-2018 (Diakses
pada Tanggal 1 Mei 2019, Jam
20.10 WIB)
Dokumentasi ke- 1.8 tentang
Daftar Kerjasama UNP dengan
Perguruan Tinggi Dalam dan
Luar Negeri, Instansi Pemerintah
dan Swasta Keadaan JanuariJuni 2018 dalam
http://unp.ac.id/id/ppid/daftarkerjasama (Diakses pada
Tanggal 10 April 2019, Jam
15.18 WIB)
Dokumentasi ke- 1.9 tentang
Daftar Program Studi Universitas
Negeri Padang Keadaan 27 Mei
2019 dalam
http://unp.ac.id/id/hal/laporankinerja-universitas-negeripadang-tahun-2018 (Diakses
pada Tanggal 1 Mei 2019, Jam
20.10 WIB)
Dokumentasi ke- 1.10 tentang
Buku Pedoman Organisasi Unit
Kegiatan KOPMA Tahun Periode
2018-2019 yang didapat dari Alfis
Mandala Putra pada hari Selasa
Tanggal 2 Juli 2019.
Dokumentasi ke- 1.11 tentang
Daftar Perguruan Tinggi Peserta
PIMNAS Ke-32 Tahun 2019 yang
didapat dari Femil Anggia Putra
pada hari Rabu Tanggal 30
Oktober 2019.
Dokumentasi ke- 1.12 tentang
Berita Prestasi dan Keunggulan

530

13

14

15

16

UNP dan Rektor UNP dalam
http://unp.ac.id (Diakses pada
Tanggal 5 September 2019, Jam
12.20 WIB)
Dok.1.13/SKPBPPKOPMA/02.07.19 Dokumentasi ke- 1.13 Tentang
SK Rektor UNP Pemberhentian
Pembina, Badan Pengawas dan
Pengurus Masa Bakti 2018-2019
dan Pengangkatan Pembina,
Badan Pengawas dan Pengurus
Masa Bakti 2019-2020 Unit
Kegiatan KOPMA UNP yang
didapat dari Alfis Mandala Putra
pada hari Selasa Tanggal 2 Juli
2019.
Dok.1.14/SKPUPKKUNP/31.03.19
Dokumentasi ke- 1.14 Tentang
SK Rektor UNP No.
2133/UN35/KM.2017 Tentang
Pengesahan Unit Kegiatan
Mahasiswa Kewirausahaan
sebagai Salah Satu UKM yang
Resmi di UNP yang didapat dari
Edi Mustafa pada hari Minggu
Tanggal 31 Maret 2019.
Dok.1.15/SKPUPKKUNP/04.04.19
Dokumentasi ke- 1.15 Tentang
SK Rektor UNP No.
116/UN35/KM/2017 Tentang
Pemberhentian Koordinator,
Pembina dan Pengurus Unit
Kegiatan Mahasiswa Masa Bakti
2016-2017, 2017-2018 dan
Pengangkatan Koordinator,
Pembina dan Pengurus Unit
Kegiatan Mahasiswa Masa Bakti
2017-2018 dan 2018-2019 di
Lingkungan UNP yang didapat
dari Aldo Mahyendra pada hari
Kamis Tanggal 04 April 2019.
Dok.1.16/TDWKUPTPKK/08.11.18
Dokumentasi ke- 1.16 tentang
Tahapan dan Waktu
Pelaksanaan Kegiatan UPT PKK
UNP 2019 yang didapat dari Staf
Tata Usaha UPT PKK UNP pada
hari Kamis Tanggal 8 November
2018.

531

17

Dok.1.17/PVMTUPTPKK/08.11.18

18

Dok.1.18/SPMWUPTPKK/15.04.19

19

Dok.1.19/RPSKWUUNP/15.04.19

20

Dok.1.20/SKPIUNP/09.01.20

21

Dok.1.21/BPPIMNAS32/09.01.20

22

Dok.1.22/PKWWKOPMA/03.09.19

23

Dok.1.23/SKUPTPKKUNP/05.04.19

Dokumentasi ke- 1.17 tentang
Profil Visi, Misi dan Tujuan UPT
PKK UNP yang didapat dari Staf
Tata Usaha UPT PKK UNP pada
hari Kamis Tanggal 8 November
2018.
Dokumentasi ke- 1.18 tentang
Sosialisasi Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) UNP Tahun
2019 yang didapat dari Staf Tata
Usaha UPT PKK UNP pada hari
Senin Tanggal 15 April 2019.
Dokumentasi ke- 1.19 tentang
Rencana Pembelajaran
Semester Mata Kuliah Umum
Kewirausahaan UNP yang
didapat dari Staf Tata Usaha
LP3M UNP pada hari Senin
Tanggal 15 April 2019.
Dokumentasi ke- 1.20 tentang
Surat Keterangan Pendamping
Ijazah (SKPI) Salah Satu Prodi di
UNP yang didapat dari
Koordinator Kewirausahaan UPT
PKK UNP pada hari Kamis
Tanggal 09 Januari 2020.
Dokumentasi ke- 1.21 tentang
Buku Panduan PIMNAS Ke-32
Universitas Udayana Bali yang
didapat dari Femil Anggia Putra
pada hari Kamis Tanggal 09
Januari 2020.
Dokumentasi ke- 1.22 tentang
Proposal KOPMA Wonderfull
Week KOPMA UNP 2019 yang
didapat dari Melin Nasti pada hari
Selasa Tanggal 03 September
2019.
Dokumentasi ke- 1.23 tentang
SK Rektor UNP No.
613/UN35/KP/2017 Tentang
Pengangkatan Personalia Unit
Pelaksana Teknis Layanan
Pengembangan Karier dan
Kewirausahaan UNP Periode
2017-2020 yang didapat dari
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24

Dok.1.24/PKBMI2018.9/05.04.19

25

Dok.1.25/MEAIIUNP/03.09.19

26

Dok.1.26/JDWKWUUNP/15.04.19

27

Dok.1.27/SUMUBUNP/05.09.19

28

Dok.1.28/PPKMI2019/04.07.19

29

Dok.1.29/BINKUBIFEUNP/31.10.19

30

Dok.1.30/PHIPMIPTUNP/04.09.19

Kepala UPT PKK UNP pada hari
Jumat Tanggal 05 April 2019.
Dokumentasi ke- 1.24 tentang
Pengumuman Kompetisi Bisnis
Mahasiswa Indonesia (KBMI)
yang Didanai Tahun 2019 dan
2018 yang didapat dari Staf Tata
Usaha UPT PKK UNP pada hari
Senin Tanggal 15 April 2019.
Dokumentasi ke- 1.25 tentang
Minang Entrepreneurship Award
Ke-2 di UNP yang didapat dari
Dokumen Pribadi pada hari
Selasa Tanggal 03 September
2019.
Dokumentasi ke- 1.26 tentang
Jadwal Perkuliahan Mata Kuliah
Kewirausahaan Semester JuliDesember 2019 yang didapat
dari Staf Tata Usaha LP3M UNP
pada hari Senin Tanggal 15 April
2019.
Dokumentasi ke- 1.27 tentang
Berita Subuh Mubarokah di UNP
dalam http://unp.ac.id (Diakses
pada Tanggal 5 September 2019,
Jam 12.20 WIB)
Dokumentasi ke- 1.28 tentang
Panduan Program
Kewirausahaan Mahasiswa
Indonesia (PKMI) dalam
sim-pkmi.ristekdikti.go.id
(Diakses pada Tanggal 4 Juli
2019, Jam 09.45 WIB)
Dokumentasi ke- 1.29 tentang
Brosur Laboratorium Inkubator
Bisnis Fakultas Ekonomi UNP
yang didapat dari Ketua Labor
Inkubator Bisnis FE UNP pada
hari Kamis Tanggal 31 Oktober
2019.
Dokumentasi ke- 1.30 tentang
Data Anggota HIPMI PT UNP
yang Memiliki Usaha, Pengurus
HIPMI PT UNP Periode
2019/2020 dan Sejarah HIPMI
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31

Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th

32

Dok.1.32/DWUNP/tgl.bln.th

33

Dok.1.33/PUNP/01.05.19

34

Dok. 1.34/PWRBPNP/05.04.19

35

Dok. 1.35/PPEKSPOKMI/15.11.19

36

Dok. 1.36/PPKM2018/14.02.20

PT UNP yang didapat dari Julfa
Fitia Rani pada hari Rabu
Tanggal 04 September 2019.
Dokumentasi ke- 1.31 tentang
Dokumentasi Pribadi yang
diambil pada pelaksanaan
observasi di UNP Padang mulai
dari kegiatan Kewirausahaan di
lingkup UNP, Wakil Rektor III,
UPT PKK UNP, UPKK, HIPMI PT
UNP dan KOPMA UNP.
Dokumentasi ke- 1.32 tentang
Dokumentasi Kegiatan Pimpinan
dan Kewirausahaan UNP yang
didapat dari Website UNP
selama proses penelitian
Dokumentasi ke- 1.33 tentang
Profil (Historis, Visi, Misi, Tujuan,
Motto, Unsur Pimpinan, Staf
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Mahasiswa UNP
dalam http://unp.ac.id (Diakses
pada Tanggal 1 Mei 2019, Jam
20.10 WIB)
Dokumentasi ke- 1.34 tentang
Surat Pemberitahuan Workshop
Rencana Bisnis dan Daftar
Peserta Workshop Rencana
Bisnis Tahun 2019 yang didapat
dari Staf Tata Usaha UPT PKK
UNP pada hari Jumat Tanggal 5
April 2019
Dokumentasi ke- 1.35 tentang
Surat Pemberitahuan Peseta
Ekspo KMI 2019 yang didapat
dari Staf Tata Usaha UPT PKK
UNP pada hari Jumat Tanggal 15
November 2019
Dokumentasi ke- 1.36 tentang
Pedoman PKM Tahun 2018 yang
didapat dari Website Ditjen
Belmawa pada hari Jumat
Tanggal 14 Februari 2020
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Lampiran 9
PEDOMAN DOKUMENTASI
Jenis
Dokumen/Kode
Tertulis
Dok./……
(Sesuai dengan
bentuk dokumen)

Bentuk Dokumen
Statuta Universitas Negeri Padang
Laporan Kinerja Universitas Negeri
Padang 2018
Rencana Strategis Universitas Negeri
Padang 2015-2019
Permenristekdikti No. 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
UNP
Profil Singkat Pimpinan UNP
Mahasiswa Berprestasi Peraih
Peringkat I Tingkat Nasional Tahun
2018
SK Rektor Tentang Penetapan
Mahasiswa Berprestasi Program
Sarjana dan Diploma Tingkat UNP
Tahun 2017
SK Rektor Tentang Penganugerahan
Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya Tahun 2017
Daftar Kerjasama UNP dengan
Perguruan Tinggi Dalam dan Luar
Negeri, Instansi Pemerintah dan
Swasta Keadaan Januari-Juni 2018
Daftar Program Studi Universitas
Negeri Padang Keadaan 27 Mei 2019
Buku Pedoman Organisasi Unit
Kegiatan KOPMA Tahun Periode
2018-2019
Daftar Perguruan Tinggi Peserta
PIMNAS Ke-32 Tahun 2019
Koran Berita Prestasi dan
Keunggulan UNP dan Rektor UNP
SK Rektor UNP Tentang
Pemberhentian Pembina, Badan
Pengawas dan Pengurus Masa Bakti
2018-2019 dan Pengangkatan
Pembina, Badan Pengawas dan
Pengurus Masa Bakti 2019-2020 Unit
Kegiatan KOPMA UNP

Ket
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SK Rektor UNP No.
2133/UN35/KM.2017 Tentang
Pengesahan Unit Kegiatan
Mahasiswa Kewirausahaan sebagai
Salah Satu UKM yang Resmi di UNP
SK Rektor UNP No.
116/UN35/KM/2017 Tentang
Pemberhentian Koordinator, Pembina
dan Pengurus Unit Kegiatan
Mahasiswa Masa Bakti 2016-2017,
2017-2018 dan Pengangkatan
Koordinator, Pembina dan Pengurus
Unit Kegiatan Mahasiswa Masa Bakti
2017-2018 dan 2018-2019 di
Lingkungan UNP
Daftar Kerjasama UPT PKK UNP
dengan Perguruan Tinggi Dalam dan
Luar Negeri, Instansi Pemerintah dan
Swasta Keadaan Januari-Desember
2018
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan UPT PKK UNP 2019
Profil Visi, Misi dan Tujuan UPT PKK
UNP
Sosialisasi Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) UNP Tahun 2019
Rencana Pembelajaran Semester
Mata Kuliah Umum Kewirausahaan
UNP
Surat Keterangan Pendamping Ijazah
(SKPI) Salah Satu Prodi di UNP
Organogram UPT Pengembangan
Karir dan Kewirausahaan UNP
Buku Panduan PIMNAS Ke-32
Universitas Udayana Bali
Proposal KOPMA Wonderfull Week
KOPMA UNP 2019
Rundown Pembekalan Kegiatan
FALCON UPKK UNP
Profil UPT PKK UNP
SK Rektor UNP No.
613/UN35/KP/2017 Tentang
Pengangkatan Personalia Unit
Pelaksana Teknis Layanan
Pengembangan Karier dan
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Kewirausahaan UNP Periode 20172020
Surat Sosialisasi Workshop Business
Plan Persiapan KBMI 2019 dan
Peserta Workshop Rencana Bisnis
UNP
Pengumuman Kompetisi Bisnis
Mahasiswa Indonesia (KBMI) yang
Didanai Tahun 2019 dan 2018
Pedoman Workshop Rencana Bisnis
(Business Plan)
Pedoman Kompetisi Bisnis
Mahasiswa Indonesia 2019
Koran Berita Minang
Entrepreneurship Award Ke-2 di UNP
Daftar PTN yang Menerapkan PK
BLU Per Mei 2016
Bagan Struktur Organisasi dan Tata
Kerja UNP Permen Menristekdikti No.
10 Tahun 2015 Tanggal 22 April 2015
Pengumuman Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
Jadwal Perkuliahan Mata Kuliah
Kewirausahaan Semester JuliDesember 2019
Koran Kampus Berita Subuh
Mubarokah di UNP
Panduan Program Kewirausahaan
Mahasiswa Indonesia (PKMI)
Brosur Laboratorium Inkubator Bisnis
Fakultas Ekonomi UNP
Data Anggota HIPMI PT UNP yang
Memiliki Usaha
Pengurus HIPMI PT UNP Periode
2019/2020
Sejarah HIPMI PT UNP
Daftar Nama Penerima Program
Mahasiswa Wirausaha (PMW),
Kompetisi Bisnis Mahasiswa
Indonesia (KBMI), dan Program
Kreativitas Mahasiswa Indonesia
bidang Kewirausahaan (PKM-K)
Unit Pengembangan Karir dan
kewirausahaan
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Universitas Negeri Padang 2018/2019
Foto/Gambar/Denah Foto Kegiatan Kewirausahaan di
Dok/….
Lingkup UNP
Foto Kegiatan Kewirausahaan di
Lingkup Wakil Rektor III (PKM,
PIMNAS dan Monitoring Evaluasi
Internal dan Eksternal PKM)
Foto Kegiatan Kewirausahaan di
Lingkup UPT PKK UNP (PMW, KBMI,
Workshop Kewirausahaan, Pelatihan
Kewirausahaan, Kuliah Umum
Kewirausahaan)
Foto Kegiatan Kewirausahaan di
Lingkup UPKK UNP (IMUN PLUS,
Sekolah Organisasi, Gebyar
Mahasiswa Wirausaha
Nasional/GEMNAS, Pekan Karir
Nasional, Bina Desa, UPKK On the
Street, Falcon IV)
Foto Kegiatan Kewirausahaan di
Lingkup HIPMI PT UNP (Entrepreneur
school, Desain TI, Diklatsar, EXPO
Dies Natalis)
Foto Kegiatan Kewirausahaan di
Lingkup KOPMA UNP (Bazar Produk
Mahasiswa, Workshop
Kewirausahaan, Seminar dan
Talkshow Kewirausahaan
Internasional, Olimpiade Koperasi
Siswa Indonesia/OKSI)
Kondisi Lingkungan UNP
Video
Hasil Wawancara dengan semua
Klip/Rekaman
informan
Kegiatan Kewirausahaan di Lingkup
Wakil Rektor III (PKM, PIMNAS dan
Monitoring Evaluasi Internal dan
Eksternal PKM)
Kegiatan Kewirausahaan di Lingkup
UPT PKK UNP (PMW, KBMI,
Workshop Kewirausahaan, Pelatihan
Kewirausahaan, Kuliah Umum
Kewirausahaan)
Kegiatan Kewirausahaan di Lingkup
UPKK UNP (IMUN PLUS, Sekolah
Organisasi, Gebyar Mahasiswa
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Wirausaha Nasional/GEMNAS, Pekan
Karir Nasional, Bina Desa, UPKK On
the Street, Falcon IV)
Kegiatan Kewirausahaan di Lingkup
HIPMI PT UNP (Entrepreneur school,
Desain TI, Diklatsar, EXPO Dies
Natalis)
Kegiatan Kewirausahaan di Lingkup
KOPMA UNP (Bazar Produk
Mahasiswa, Workshop
Kewirausahaan, Seminar dan
Talkshow Kewirausahaan
Internasional, Olimpiade Koperasi
Siswa Indonesia/OKSI)
Ceramah Prof. Ganefri dengan Judul
“Teladani Kepemimpinan Nabi
Muhammad SAW” di youtube dengan
alamat:
https://www.youtube.com/watch?v=Jt
oOp95Ylek
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Pernyataan dari Indikator

Pedoman Dokumentasi
Dokumentasi

No

2

Kejelasan konsep hubungan antara
universitas dengan perusahaan/
industri
Pertukaran pengetahuan dari teori ke
praktek

3

Memperhatikan perkembangan
ekonomi lokal dan nasional

1

4

5
6

7

8

Strategi perkembangan bisnis dan
jalinan kerjasama dengan industri
dan pemerintah
Strategi dalam pemanfaatan dana
dari stakeholders
Jalinan kerjasama antara pemangku
kepentingan dengan universitas
bagaimana?
Konsultasi kepada expert (ahli)
terhadap bidang yang ditekuni dalam
entrepreneurship di universitas
Hubungan industri dalam hal
pengajaran dan penelitian

Dokumen tentang hubungan universitas dengan industri

Dokumen tentang Pertukaran pengetahuan dari teori ke
praktek
Dokumen tentang bukti Memperhatikan perkembangan
ekonomi lokal dan nasional
Dokumen tentang Strategi perkembangan bisnis dan jalinan
kerjasama dengan industri dan pemerintah
Dokumen tentang Strategi Strategi dalam pemanfaatan dana
dari stakeholders
Dokumen tentang Jalinan kerjasama antara pemangku
kepentingan dengan universitas
Dokumen tentang Konsultasi kepada expert (ahli) terhadap
bidang yang ditekuni dalam entrepreneurship di universitas
Dokumen tentang Hubungan industri dalam hal pengajaran
dan penelitian

Keterangan
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FOTO DOKUMENTASI GRANDTOUR
MANAJEMEN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DALAM
MENGEMBANGKAN ENTREPRENEURSHIP MAHASISWA PADA
PERGURUAN TINGGI NEGERI SUMATERA BARAT
(STUDI PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG)

Peneliti Sampai di UNP

Peneliti berkunjung ke Rektorat UNP
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Lampiran
Jenis Program dan Kategori Usaha Entrepreneurship Mahasiswa
UNP
Adapun daftar kegiatan dan contoh entrepreneurship yang sudah
dilakukan mahasiswa UNP mengikuti panduan Program Kewirausahaan
Mahasiswa Indonesia dari Kemenristekdikti tahun 20171 adalah sebagai
berikut:
Tabel 1.1 Jenis Program dan Kategori Usaha Entrepreneurship
Mahasiswa UNP
No Jenis Program
1

Kategori Usaha

Studium
General
Kewirausahaan
(SGK)

-

-

-

-

1

Klinik Kewirausahaan
Workshop Penyusunan Business Plan dalam rangka
sosialisasi PMW UNP dan KBMI tahun 2019 oleh
Narasumber Ismet Yus Putra (Kasubdit Kesejahteraan
dan
Kewirausahaan
Ditjen
Belmawa
Kemenristekdikti), dan Dr Marwan (Dosen Fakultas
Ekonomi UNP sekaligus Koordinator Kewirausahaan
UPT PKK UNP).
Workshop Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Kewirausahaan oleh UPT Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan UNP dengan Narasumber Prof. Dr.
Noor Aisyah Buang dari Universitas Kebangsaan
Malaysia, dan Bapak Kiatwansyah (pemilik GICI
Business School Batam).
Kuliah Umum Kewirausahaan “Sosial Solusi
Menghadapi Bonus Demografi dan Era Digital” oleh
Andrinof Chaniago (Komisaris Utama Bank Rakyat
Indonesia)
Kuliah Umum dengan Tema “Peran Perguruan Tinggi
dalam Mengembangkan Minat Kewirausahaan
Mahasiswa” oleh Narasumber Menteri Pertanian RI,
Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP.
Kuliah umum bertema “Mewujudkan Generasi Anak
Panah Indonesia Melalui Quadro Helix” oleh
Narasumber Deibel Effendi, tenaga ahli Kemenpora
RI.

Intan Ahmad, Ristekdikti: Panduan Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Tahun
2017, Jakarta: hlm. 3 dan Obs.1.12/WORKKWUUNP/03.08.19.

-

2

Program
Mahasiswa
Wirausaha
(PMW)

Pelatihan Kewirausahaan oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi yaitu Anwar Sanusi, Ph.D.
- Pendampingan Minang Entrepreneurship Award
kepada Mahasiswa se-Sumatera Barat di UNP oleh Dr
(HC) H. Jusuf Kalla Wakil Presiden RI.
- Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 2019 dengan
Tema “ Membangun dan Mengembangkan Wirausaha
Muda yang Kreatif dan Inovatif di Era Revolusi Industri
4.0 dengan Bidang Pendanaan Startup dan Existing
Bussines-nya yaitu:
a. Teknologi dan Industri Kreatif
b. Boga/ Kuliner
c. Barang dan Jasa
Hasil ketiga bidang di atas diakhir program akan diEXPO-kan.
- PMW 2018 yang bertajuk "Bangun Kreativitas dan
Inovasi Dalam Meraih Peluang di Era Revolusi Industri
4,0" dengan Bidang Pendanaan Startup dan Existing
Bussines-nya yaitu:
a. Teknologi dan Industri Kreatif
b. Boga/ Kuliner
c. Barang dan Jasa
Hasil ketiga bidang di atas diakhir program akan diEXPO kan.
- PMW 2017, 2016 dan 2015 dengan Bidang
Pendanaan Startup dan Existing Bussines-nya yaitu:
a. Teknologi dan Industri Kreatif
b. Boga/ Kuliner
c. Barang dan Jasa
Hasil ketiga bidang di atas diakhir program akan diEXPO-kan.

3

Kompetisi
Bisnis
Mahasiswa
Indonesia
(KBMI)

-

-

Makanan dan minuman: (1) Membuat “Sang Sarat
Blazer” (Pisang Asam Sitrat Blast Blazer), usaha
makanan dan minuman sehat berbasis bisnis
waralaba, (2) Membuat Nugget dan Pizza Pensi
Sebagai variasi olahan pensi untuk meningkatkan
harga jual pensi, (3) Membuat kerupuk udang rasa
daun mint, dll.
Jasa dan perdagangan: (1) Membuat Aplikasi KOTOR
AMAT (Korektor Kalimat) berbasis Android untuk Anak
Tuna Rungu, (2) Membuat OMEGA (Olympiad
Mathematic Easy Great Application), yaitu Aplikasi

-

-

4

2
3

EXPO
Kewirausahaan
Mahasiswa

-

Hebat Mudah Olimpiade Matematika sebagai upaya
meningkatklan kemampuan penyelesaian olimpiade
matematika bagi pelajar Berbasis Web dan Android,
(3) Membuat REPTIK (Pemetaan Penyakit Genetik)
pada etnis Minangkabau menggunakan aplikasi pedgree Berbasis Mobile Web information system, (4)
Membuat RUCA CERIA (Rumah Baca Cerdas
Edukatif Ramah Impian Anak) sebagai wadah inovasi
dan pembentukan pola berpikir kreatif anak di RT 03
Limau Manis Kota Padang.
Industry kreatif: (1) Membuat cafe online bernama
“Nongki-Nongki Cafe”, menyediakan menu yang
sangat bervariatif dan kekinian serta sehat. Hal yang
membedakan café ini dengan café lainnya yaitu desain
interiornya yang sangat kreatif, full colour dan adanya
pesan-pesan keharusan berinovasi bagi generasi
muda pada pajangan bingkai-bingkai foto yang
bertuliskan quote seperti “Kreativitas Tanpa Batas”,
“No Wifi, Please Talk eachother”, Innovation, dll.
Selain itu terdapat spot sebagai lokasi berfoto yang
unik bagi kalangan mahasiswa yang nongkrong di sini.
Teknologi: (1) Membuat aplikasi “GoPus (GoCampus)” yaitu Gojek versi kampus dengan tema
“Pasan Apo Nan Katuju”. Menyediakan Go-Print, GoSnack, Go-Auih, Go-Kadai dan Go-Samba dengan
ongkos yang sangat murah, yaitu 5000 rupiah, (2)
Membuat “Aplikasi Qosin”, yaitu aplikasi guna mencari
kos-kosan secara online dengan memanfaatkan
google map2, (3) Membuat Alat KPK (Alat Kupas dan
Potong Nangka), (4) Membuat Comanditaire Ventshap
(CV) bernama “Sakanti Media” yang menyediakan
jasa konsultan IT dan pembuatan semua jenis
software dan wardware (Aplikasi, system Informasi
dan jaringan/ multimedia) untuk perkantoran,
perguruan tinggi, dan lain-lain3 dan Membuat Toko
Online dengan Konsep Single Seller bernama “UPKK
Mart” Online dengan alamat http://market.upkkunp.com yang menjual semua produk asli buatan
mahasiswa UNP.
Produksi/ Budidaya
Pameran usaha: Mengikuti Expo dan Kewirausahaan
Mahasiswa Indonesia (KMI) IX Tahun 2018 di IPB
Bogor Pada November 2018 yang lalu dengan

Ww.1.21/KADEP.WK.UPKK.UNP/08.11.18 dan Obs.1.2/SUPKKUNP/08.11.18
Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th

Indonesia (KMI
EXPO)

-

-

-

-

4
5

pesertanya yaitu Femil Anggia (Direktur CV. Karya
Muda yaitu Bidang Jasa dan Perdagangan/ Anggota
Wirausaha Kreatif dan Aldo Mahyendra (Owner Sang
sarat Blazer yaitu Bidang Makanan dan Minuman/
Ketua Umum UPKK UNP).
Ajang temu bisnis dalam bentuk: Mengadakan Gebyar
Mahasiswa Wirausaha Nasional (GEMNAS) yaitu
suatu ajang mempresentasikan ide bisnis yang akan
dijalankan di depan perwakilan mahasiswa PTN seIndonesia, dimana untuk tahun 2018 kemarin, jumlah
peserta yang mengikuti Gebyar ini sebanyak 11
peserta dengan asal PTN yang beragam, seperti dari
UNAND, UNP sendiri, UIN Walisongo, UNJA, IPB
seperti yang diungkapkan Ribaina Novy selaku
sekretaris UPKK UNP saat peneliti wawancarai4.
Seminar nasional dan workshop: Mengadakan
workshop optimalisasi penggunaan animasi dalam
upgrade bisnis dan potensi sinergitas animasi dengan
multiwirausaha oleh UPKK UNP bekerjasama dengan
Visio Incubator dan Piapi Animation. Mengadakan dan
mengikuti pelatihan technopreneur dengan tema
“Merubah Instagram mu menjadi mesin uang” dengan
pemateri Riko Saptahadi sebagai pendiri Minanglipp.
Mengadakan workshop Young Entrepreneur in
Property yang diikuti seluruh mahasiswa UNP dengan
kerjasama UNP dengan Bank BTN
Talk Show Kewirausahaan: mengadakan Talkshow
Bahasa dan Seni Berwirausaha dengan Fakultas
Bahasa dan Seni UNP
Lomba KMI Award: (1) Mengadakan dan mengikuti
Minang Entrepreneurship Award (MEA) dalam
mengkompetisikan startup bisnis yang memiliki nilai
kebaruan semenjak tahun 2016 sampai sekarang, (2)
Mengadakan Expo-expo Kewirausahaan UNP,
dimana tahun 2017 yang lalu dengan tema “From Zero
To be a Success Entrepreneur” yang diikuti oleh civitas
akademika UNP, BUMN serta UMKM yang ada di
Sumatera Barat, sedangkan tahun 2018 bertema
“Langkah Strategi Youngpreneur dalam Menghadapi
Revolusi Industri 4.0” dengan peserta berasal dari
civitas akademika UNP dan UMKM yang ada di Kota
Padang” 5.

Ww.1.21/KADEP.WK.UPKK.UNP/08.11.18 dan Obs.1.2/SUPKKUNP/08.11.18
Dok.1.31/DPUNP/tgl.bln.th

-

6

Pameran dan Bazar Produk Bisnis seperti
Mengadakan Gathering Wirausaha Mahasiswa UNP
dengan memajang hasil-hasil produk entrepreneurship
mahasiswa UNP, seperti: Burger Salsi, Budidaya
sayur hidroponik & Jus, Jasa Fashion, Produk dan
Jasa, Public Speaking, sepatu Boot dari rajut, Kuliner,
Party planner, MaMi Rainbow (Martabak Mini Pelangi)
dan Pot Mimimalis dari koran bekas6.

Ww.1.16/KETUM.IA.UPKK.UNP/30.11.17

8/2024
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IYata Klllah ini berisi tentang Konsepsi bhasa Indonesia. Sejarah Bahasa indonesiar Kedudukan dan Flngsi Bahasa Indonesia, rEgarn
Bahasa lndonesia, E.an Bahasa lndonesla,(huruf tanda baca, kala dan u.sur serapan: Kalimat EfeKif, Penqetian Ciri, Syarat Kalimat
Efektif: Pa€9raf,,lenis, Fungsi dan Pengembansanya: Keranqka Tllisan Tema ,Topib.ludul dan lenis Kerangka Tulisah: Teks Tulisan
(Teks Akademis llmiah dan Teks non Akademisr Surat ResmiBI (Formatdan lenis surat ResmiEahasa Indonesia.
(rhis aurse contains Indones/an ConcepibnE Indonesian Hinory. Ltdonsian Language Mbon and Funcnont Indonedan Vaney
hdonesian Spelirg @unctuaticn letters, wotus and elemenb afabsorption: Etredile Sentencesl Oefrnition ofchaacterinics, Tems of
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UfiP1.60.1405 Bahasa Inggns (English) 2 sKS
t4ata k l.h inrberisite.tnnE pengembanlan k€tera,ipiLan berbahasa Inqqris serara trrp6d d€ng6n mempeihati.n kebLtuhan
mairasislv. sesu.l bidang/ j!rusanny., mellputi pemahaman pola-poa kallmat dasar yan! membantu mahasiswa memairamiberDagai
referensi berbahasa inggris dan membekali nrahasiswa dengan keterampilan berko..unikasl daiam bahasa Inqlrls sesual bidang

lThis caurse dereiaps 3ntdentt' Enql$ skils by carside.inE theit nEetls. tt also n.tudes t)e conptehension of basic senten.e Datterns
whlch hetps then n reaang latious Eng/lsh telerences. In adtJiaiar, tt alsa nErgthens ttudents' cotnnunlcalion iki// in EnqlEit. )
UtvP7.6O,31O1 Kewirausahaan (EDbepreneurthi 3 sKs
mata kuliah nibeasitentanq penqeiahuan/ slkap ddn kelerairpilai ber -idaska. kepada pemiktai rarn kieitii dan lnoiauf m€nqEna
prinsrp dasar kewirausahaan, model penqembaiqan kewirausah.an, strategr kewirausah..n/ etika bsns dalani kewirausah..n, analhis
pelu.n!, study kelayakan us.h. dan manajemen per_oelolaan uiaha (pemasaEn, prcduk, k€uangan, sumber daya, l-agalrtar L.aha,
teknoogr dan inlormasi)
(tnis .co6e .artains kno||/cqc, attttLde dnd sk,lb based or .teattre atu1 irnolatire ihli*ing abotrt tl1? b,1si. prin.irt-;
enheprcneutshtp, entrepreneutshrp develapnlent rnodel, enrepleneurlhip srarcqL bEiness eki.s it enL,enerrshb, bisineis devalDnlent
node+ entrcpteneurshiil strategyl bisiness etchirs in entfttEntulship, busiress opportuniat/ analysit bosiEss feasibi/ity st&jy and
business nanagenent (na.keth!, trance, resaursel business, leqality. te.hnology and infornanor))

.t

uNP7.6o.74ot Kutiah Kerja ttyata (KKN) (Community Seryice Prognn) 2 sKs
KeliaLan tullah Kerja Nyata (KKN) nrerupakar kegiat.. apanllan bagi mahasrsrla yan! .rierenpuh b.! 2. akhi. dari proeram
pend dikan S-1/D-4/Sarjana Terapan. ProgEm i. seben.rnya bersii-t vJajib bagisem.ra mahesis\^r., k.€i. univ.rstai n:mp?r.aya
bahwa program lnimarnpu mendorong empati nralrasiswa, da! dapat memberikan sLrmb:nqan baql penyeesaian Dersoalan yanq ada d
masyaEkat. Keliatan ((N menjadl benluk nyata kontribusi !niversltas baqi masy...kar, rndust_i/ pernerlntah daerah dan kelornpok
masyaEk.t yan! lngln mandiri secara ekonomi rna!pln sosial Prolram KKN lni m.ns).fatlan Dosen Pembinrbi.q tapangan (DPL) d.n
mahasiswa bep€ra. aktifdalam mengetahui permasalahan yans ada, bahkan sebelum mereka rerjun selama t hingga 2,5 buian
ditengah iengah masyaEkat- Konsep 'wD*ing wnh canfira,iy"telah menqqanukar k .sep"||orkir1 fot the connhiry"
I rhe Reel Wark Le.ture (KKN) is an activt\/ far nudents wha .ete the f,nat paft of th-a S t ,/ D-a / aaL-helor deglee gran. rhE
pragren is a.tuallt ndndatory far al studentt b%aDe tniletsntes t/ost ihis ptcg.an an er.ood!:p enpeibl stDdenl, and .a1
prDvlrle fdcllties fat solving exlning problens it the .o/nnlunrry. KKtl adirtiet becane a real fonn of unrvetsity cantflDuo.n nr the
connunjE, indunry itat Eovennent and conmunit graops wno watt to be e.onomnnry and socialty independenL rhis KKN
progratn requires Field Supe 6ars (DPL) an.l students to be edre ir the exisf,.g natter, eyen berote they plunge fot 1 ,a 2.5 nonths
n the connunttf. rhe .once?t ot "||orkng Ntth n)e annunity" has drd1Ld the .oncept of 'workirg lor the cannuniiy". j

p

ilnu

Kealaman Dasar (Basic Natural Science) 2 sKS
llata l(ullar in berslhakekatdan tuanq llnqk!p al.n pikiai m.n!sl. d.f Feikembanq.n!a, D..kenibanaa. iFA, bu,rridai nlam
semesta keanekaraganran makhl!k hidup dan penyeb.r.nya, r-khL!k hidup de im ekosistem al6 l, slmher d-ya al.m d.n iingkuirgorr/
manfaat dan dampak ipA dan teknologiterhadap kelrldlpai sosaL, sejarah peBdapan manusia dan perkembanqan teknooqi, beberipa
UNP2.6O,14O1

perkembangan teknoloqi penting, dan islr lingkungan
{his cautsc antains the nature and s.ape ofthe hunan nind end its dcttelapnent th-. developnent ot'science tte eanh and tht'
unilerse af rhe dtuerstty of/inng aeahres and its tu/tNatort 1M/n9.rp-antres in natural ecosysten| nerurdl atu1 enhonnenta/
renut e5 the benefits ard inpacts af science and terhnalagy an sac)ai/ife, Hxnan confronaatton and technolagical declopaena
sveQl irponant te.hnalogl.a/ d-"@loonents an(l erironnental rsslcs )

UNP2.6O.!4O2

,lm!

Sosial Budaya Dasar

(rlfiu

Sosial Basic Culture) 2 SKS

l4ata klliah ini .reisilai tetary : Konsep Konsep dasar dal.m llm! sosla! dnn budaya unbrk mengkaji m?sya€kat indonesia d.n
perubahan masyarakat dan budaya indonesia. p.kok bahasan yaitu manusia dan kebudaya:n ma.usia sebaqai innivid! d;n makhluk
sosialma.usla, nilE moralda huklm manusia kerasaman dan kesede.jadtan nranusa, sains teknolog dan slnlmanusia dnn linskunqan
iis .ouBe .ontans: Btse. cancepts in the sacial and cu/tural sclen.es ta study tnd.nestan society antl the .hange of Indonesian socieq
and culta.e. rtu
of hunan ano huhan cuitu.e ds indi|dDdt a d hrnan sociai beihgt noral elLres end /Jllran /atus ol htnan
'tblects the
dNeEitf and ne.cantrlsn,
scEnre at techrologJl and d1e a/r of nDlj ano oi the envtonnent )

ku

ikulh

unp ac d/index php/roorctkkur
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KEPUTUSAN

RE(TOR UNTVERSfTAS I{EG.ERI PADAI{G

omof : 613/Ut$5/rPlmr7
TEI'lTAllG
PENGAIIGKATAN PERSOIALIA UNIT PE1AKSANA TEKNIS LAYAIIAI{ PENGEMEANGAN KARIER
DAT{ IGWIRAUSAHAAI{ U IVERSITAS NEGE PADANG

FtRloDC 20lr-m24,

ITE(TOR UO.IIVERSITAS SIEGFR' PAOAFJG'
a. bahwa s€hubungan dengan telah ke,uarnya slral Keputusao Rektor nomor 360/UN35/KP/2016
pdakana
tanggrt 29 Aesember 2016 teflAng pemberhentiEn dan pengangkatan Kepala Unit
petiode
untuk
kelancran
maka
Padang
2017_2020,
NegEri
Telnir d&linqlonqan Universlbs
tugas Kepala tiPI PengemtBngan K;.ier dan Kev'l6ushaan Universitas Negerj dang periu

[4enimbanB

dibantu oleh bebeEpa orang personll:

b. bahwa berdasariGn surat Kepala UPT Pengembangan Karier dan Kewhausahaan UNP Nomor
02/UN35.10.2/iTU/2017 taflg$i 18 l'4ei 2017 Pegawai Negeri Sipll yang namanya tercrntum
daiarn lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta terpil{h sebagai
Pe6onalia UFI Pengembangan Kafer dan Kewirausah"an UNP Periode 2017-2020;
c, bahva setubungan dengan butir a dan b di atds perl! dikeluaricn surat keputusanoya

1. undang-tindang Rep0b{ik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-tindang Republik indonesia Nomor 5 tahun 201't Tenfdng Aparatur Sipil Negara; dan
4 Tafum 2014 tentang Penyelenggaraan Pendigikolinggi
l- Paraturdn Pemerintah Nornor
-iinggi;

Mengingat

4.
5.
6.
7.
L

PerEek;aas Perguruan
PeGturan Preside RI Nomor 65 Tahun 2007 Teotang Iunjangao Dosen;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudafaan Ri Nomor 13 Tahu. 2012 Tentang Pemberian
Kuasa da! Detegasi wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adminisbasi Kep€gawaian Kepada
Pejabat Tertentu dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Perabran lYenteri Riset, Tekno'@i dan Pendidikan Iinggi R Nomor 10 bhun 2015 hnggal 22
Ap{il 2ol5 TentEng organissi dan Tata Kerja Universibs Nege.i %dang;
Pkuran tlerteri Riset, Tekloloqi d-dn Pendidikan Tiliggi Rl itomor 67 tahun 2015 fdnggal t2
oktober 2016 Tentang St3urk UniveHtas Negeri Padang;
Kepuhrsan lllendikbud Republik IndonPsia Nomor 284lU/1999 tentang Pengangkatan Dosen
sebaqai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

1.
2.

Memperlra$kan

Suret Keputusan Relcor Nomor 360/UN/35/KP/2016, tanggal 29 D€sember 2016

Surat Kepala

Uff

Pengeflbangan Kader

ozluq3g.t1.2[11Jl2al7 bngsal 18

dan

Kewirausahaan UNP Ncnnor

l\4ei 2017

I'{EMUTUSKAN
Menetapkan
KESAIU

kepuru'gan
Menoanqkat Peqawal r',legerl Sipll vang namanya brcaotum p3da lamprran suriit
-inl,
ljniversiras
dan
Kewirausahaan
Karier
Pengetnbangan
Teknis
Jiii?ersonu-rla Unit ielaksdna
Ncaeri padaftg untuk penode 2017'2020.

KEDUA

pada dBna dan anggaGn
Seluruh biaya yang dltimbulkan akibat suraL keputusan lni, dibebankEn
yang
relevan.
Padang
Negeri
Unlversitas

KEIfGA

k.othrsan ini mular berlaku seiak Bnggal penetapan. denqan ket'ntuar apabila dikemdd'an
i,il te."yaU terd;pat kekeliruan dalam kepulusan Ini .kan diperbarki ke'lbali sebagarmana
mestifi!€,

Keputusan

ini

dao dl'aksanakan sebagaimana
disampalkan kepeda masing_masing bersangkuDn untuk d:ket?hui

mestrnya.
DttetaPkaE dl Padang
Pada taogqal 22 f4er 2017

J====!=========-====-Nege Padang.

Tembusan :
I,lenristekdiku RI

l.
i

2-

dllakrta

SeeenKemristekdiiittdilakarta
niri;n cn lor.k /an nikh Kcori<lpk.l,kt di lakat,

(]anetri. Fh"0

D*fur Lati1liran Keputusrn

Nomor
TangF

Rerdor

tJ{tila*tas ?{qsi padar8

: 513/UN35/KP/2017
i 22!y'ei 2017

Tentang
Pengangkalan Personelia Unt Pelaksana Telois peogembangan Karier dan Kewirausahaan
t niveEitas Neg€rj F?&ng periode 2017- 2020

Ph.D

Pengarah

: Proi Ganefri,

Penanggung Jawab

: Prof. Dr. Ardipal,

Ketua

: D.a. Asmar Yulastri. [4.Pd, Ph.D

1.

2,
3.
4.

l1.Pd

( Rektor UnjveBitas Negert padang)
( Wak! Rektor

III)

k.rordinatar BidanE Penger,tbanEan
?engembangan Karier

: Arief [4aulana, SE, MIq

Koordinator Bidanq

: Dr. Ivlarwan, M.Si

Koordinator Bidang
Pendidikan dan Pelatihan

: Elfzon, S.Pd, M.Pd.T

Sekretariat

: Minda Puspih, S.Pd
lvo Arl€sty wshnda.i, Ss

Rektor,

Prof. Dr, 6an€fri, Ph,D
NrP. 19631217 198903 1 003
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Tabel 14. Mahasiswa gerprestasi Peraih Peringkat lTihgkat Nasional Tahun 2018
MEDALI

t

11A46013/2A17

2

14042002/2014

3

17046054/2017

Lofi ba Debate

N.iioral Tlngkat

Lomba 0ebate N;s onalTlnCkai
Lonrba Debate Naslona llnekar

(o.tes Fobot ungkat regional
16130035/2016
5

15130114/2015

6

r8332044/2018

1

17a5924A/2A17

8

16078055/2016

(c.tes

Robot tingkat

Dance Group

regi.nrl

Wor aup of

Mon outstardlng oe eg.tes
of Coal 5: €ender Equalty
The

kompetis PariwBata lndo.esra a
kategor,/ lourism Adverus fe
Kompets Parlwsata ndonesia

9

Kennv An ndika

lirvoea

t6a79\24DO76

Kompels Pariwsata hdonesia
IateEory Tour sm Advert si.g

10

11

1508!1197,,2015

Blslne5s P an Competion

12

16053111/2016

Festifa TarlN4ahas swa Nasiona
4sebaBalPenar Terba I

13

8

kategoryTourlsm Adv€rt sirg

8

1500406r/2015
1603616s/2016

15

:1r1037111/2016

16

15086234/2015

Iteoar:.,uzorc
18

16Aa12A2/2A\6

19

1306771/2013

20

15039202/2015

21

16086200/2016

2)

150a6f50/2015

23

16086084/2016

)4

1307635/2013

25

1707AA9O/2077

LAPORAN KINEII]AI]NIVFRsITASNE6ERI PADANG I TAHUN2018

loDba Karya T!
Lomba (arya

is

1

mlah

T! s

mlahTlngkat

E

m 3h T nekat

Lomba K.ry3 Tr

(epriOpen Taekwo.do

!L2

Tabel 15. Mahasiswa Berprestasi Peraih Peringkat ll Tingkat NasionalTahun 2018
MEDALI

15LI0OI/2015

1

')

Den.y Prananda

L

bnyo.

Tel.l

Pe

tambangan/FT LtTN
ndonesian 51!de.t rvlir

75137A33/2075 Iekn k PertambanEan/FT

1a13301V2013

Pdd T.kno .gi kclurua./FI

r 0/4or -0 / tetrn.(orom.rr
5

tTttsn, ot p..

6

1/0

!

'

40i Ol/ e"n.^Or.n.rrlf

.g

Konles MDb lH€mat Energ
(KMHE)

'o _'' vool r'ad_'i''g'
t.Mi,r
lo' e5voolr"".,l-"'gi
l.M-. r
,f

lv!r
Eg

''v'oFn'

r3o/l]4r or3 r.d ,p^.ror.m.r r

'
yv!f

8

t3o '040 ora p.t tp^n^ r...rr

D''6 /oo '5no i63

9

11A6417 12A73

10

'\o3o b! o'r DFlh.te. e. t,.

rv!

Kontes Mob Hehat Eferg
(KMHE)

Pdd Tekn k Otomotif/FT

r\att,t,.br.3 oro-'j,or
lLomba

11

ra,va

ruls

lm,ah

lETrcs

12

15043103/2015

13

1604307:r/2016

*"'-"
ET C5

15

16060050/2016 Ekonomi Pembans!na!/FE

16

16060051/2016 Ekonomi Pembang!nan/FE

t1

75137A14/2A75

L9

\-\/aAa,)a\
Denfy Pr.randa Libriyon

)7

''''n

Lomba (arya TL 5llmrdh

16060062/2016 Ekonom Penba.Eunah/FE

18

o

]!?;;'

I

Iekn ( Pertamb.nsan/FI
le^n

^

PF

rdh."np-n/
|
-

15117A33/2075 Iekn k Pertamtrangan/FT

16137108/2016 Tekn k Pertanbangan/FT

TAHUN 2018

Lonrba Karya Tu

rs

llmiah

SEED 2C1A

Lohba (ar!a TuLis mlah
sEED 2018

Lomba (arya
sEED 2018

tulis

mlah

dor".d'\'rd"
o lpe'l o' fd

V_.e
I

ndonesian Students N,lr. ng

e o'51-o''rv_'g

'oo.,pe.:, f.
.o
o

srldentt

Nriin

rg

rdonesiin 5tudents

N,4in

ng

ndonesL3n

22

16030063/2016

eknik Pertambanga./FT

23

17aa0o75/2n17

ek.ik Pe.unbanEan/FI

15080038/2015

eknik Pertambanean/FT

13073115/2018

ndoneslaf Students M ning

nd.nF$n si

'dPntq

M

nin,

ndones.f Students M ning

Naslona 4 sebagai Pemutil

1s129059/2015
11

1672902A/2A16

28

16002057/2016

29

11179213/2017

30

1172922t1/2A]7 PesDtF

31

I

32

I12s2A212O71

oo/90o,/o.o

Itomba ra va ruls llmEh
P

Lomba KarvaTu s rlmiah

PGSDTF P

lLooba &rya ruls rlm,ah

Ddo

vd.b.o,.o.Mod

76A29724/2076 Pdd Matemat

ka/'F1,1

PA

oTod o.,o - . t ..,
Lomba Karya TL

s

tlnLah

16029058/2016 Pdd. Matematika/FMIPA Lomba (arya T! k llmiah

l5

16036091/2016

36

1302433/2011

3/

1305463/2011

:8

15016052/2013

Lomba (arya

T! ,llmiah

Lomba Karya Tu is llmiah
Lomba Karya Tulis llmiah

Looba karya Sastra " a pia

Tabel 16. Mahasiswa Berprestasi Peraih Peringkat lllTingkat NasionalTahun 2018

1

1

/2at6

ba Essav Nasona LK2P

16003006/2016

-omba Essav Nas ona LK2P

16086163/2016

mba Essav Nas ona LK2P

76A4A11

mba MTqaabaneT awnh Putr
5

1702g0r9/)0r,

r.n .o)

O

Matematika/

FII

PA

b .'ro'pd'B

lbooloo6/r01b
r6:129135/2016

mba MTQCabang Taffi2

o-oav o dod,gtldrl

P

GSD/F]P

9

16003r:r8/2016

10

1306757/2013 Pdd.oLahrasa/FLK
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KEMENTEzuAN PENDIDIKAN DAN I(EB IJI)AYA AN
DIRI,KTORAT JI]NDERAL PENIBD],AJAR{N

D-4.N

llllan Pintu Satu, Senalan. Jalia.ta 10270

i) 579.i60?2 enrail. !ililt.L!'!rr]rn!rli,i'I;f i!d&!!s,r
Laman : http://wlvt\.belnaira |istek.likti go id

Telpon (02

/

y'za t9
Vf\.O7. Oo

Nomor
Lampiran

| 3397,/V3.2

Perihal

: Pemberitahuan Peserta Ekspo

Y1IL

ll

i!!

November 2019

. 1(satu) berkas
Ki\41

2019

PiErpinsll Perguruan Tiaggi
(da&ar

todalIlpil)

Dengan ini disampaikarr bahwa Pe.giiruan Tiflggi S.ijda.a terpillh rntuk fiengikuti Ek5pc
Kewirausahaan Mahasiswa lndonesia {KMl) di Politeknik Negerl Batam pada tanggal 22-25
Nopember 2ols. selanjutnya kami sampaikan sebagai ber;kutl

1.

2.
3.

4.

Svarat dan ketentuan untuk mengikut Ekspo KMI 2019 seperti yang termuat dalam
Buku Panduan, dapat diakses melalui web: I ifi pkmiristekdiidi.go.id
Proposal yang akan diikutkan dalam komp.tisi adalah proposal yang dikirimkan ke
panitia dan tidak diperkenankan untuk mer)BBantijudu I proposal
Selain menampiik?n prociuk Lltanta, peserta tkspo KN4l dihimbau untuk meftatllpllka$
juga produl( kewirausahaan mahasisr,va lainnya yang disesuaikan dengan kapasitas
stand yang tersedia.
Batas waktu pendaftaran ulang, paling lambat hari f!4inBgu tanggal 17 Ncpember 2019
.l o atam.ac.id
melalui web: http:l/l(mi201

At.s pe.h:tl:l. dan ke.jasamanya, kamiucapkan

19198,.1031003

Tembusanr

1.
2.
3.

Dircktul .Iendelal Penbelajaran dan Kemahasiswaar (sehagai ]aporat)
Direktur Politeknik Negeri Batam
f,etua PnDitia I'enyclenggara Ekspo IIMI 2019

7J

Perguruan Tinggi
Universihs Muharnmadiyah
Yo$/akarta

Krtcgtri
Caporaft {CassBvs Peel

ElisDo /kMI Awrrd
Ekspo & KMI Award

Hand;cl"i): Alt!fl ratf Souvenir
\trisata Berhrdaya

jn\a

dan PedaeanEan

lrkal

Dolbuku C.n
Pendam Eetmen Deuhndaru
Sebagai Ake.natif Obat

EksFo & KMl Award
Ekpo & KMI Award

?iiperteusi)
Pr.Cuksj / Budidayn
76

tJ,r,!.rsilas l,lulawarman

Ntakanan

Universitas

M lia

Midrr.

n

hduslLi Krealif

Sedurrsa CofFee Drippq

Eksro & KMI Award

,{mbascdor (Aneka Maka*an
Bcrbah?r Dasar Sumb.r Dar"
Bomeo)

Eksp0 &

Smalt Home Cullivation
Boss Bancho (Banena Clocolale)

Ekspo
Eksec

Card Gahe - Dominion - Dot

llkspe & KMI Anard

KMI Award

R;ftble

78

Universitas

Mu

,cnai
a

Kudus

hd!st.iKreatif
ia$ dan Perda$ngar:

(

Ll-oi

i

ii,iu

Barka: SduvE.i:
S

niversi$s Nahdiatul Ulama
Strubaya

ri0

lndrstiKre3tii

Abge (Apror Dan Butal celarg
M€nyusrii Beredukasi)

tl r{iNr) Allaro
&
!&El KMI APard
llksfo & I(MI Aval d
r.kspD

Corafter (Cookiee Be.as Meral)
Sebagai Altematif Diei Diabetes

Elspo&KMl Award

qqol{Cab1. R!1.{l

Ekspo & (r\41 Awa,d

lasr dar PerdaeanAar

Halc Les

Ikspo & KMI A}!!rd

Siwang Bunana
Teknologi

Beluil

Ekspo & KMI
Ekspo & KI,II
Ekspo

LiDivels;los NeEeri Jakana

Ekspo &

n.a.il

?roduksir iludiday.i
81

.8k!fo & KMI Alvard
Eksp.r & ituVr A\yard
Ekspo & KNft Aw&d

Universitas Neseri Malrn8

KMI Award

Ai?rd
Lwrrd

i Indonesia (Baok 'Io Naore) Lkspo & XIvfl Aweld

lasa drn Pdrdagsngar

Visuat Go (E-Business Ard VisuEl EksBr &
I.'&rketifl a Cod1r'llltricalion
Platfomr, As A professional
SerYice Soh{ior! lor Your
Bustsess Or Pmject Sirategies)

K\{l Alvri

irldcl€a {Minuman lnius waler

Ill/fl Av,ffd

Ekspo &

Dari Sari Daun BiLrDus Da. Ierok
Nipis Untuk l,{enguranli llau
\.,lnlut Dan Bau Brdan YanBKaya

iramn,

8l

UniveBjtas Negeri Padarg

Produhsi / Budidaya

Reddi Apparel : Produseo Pakaijn Ekspo
Olahraga Berb$is l ekno ogiDi

Teknologi
tDdxsai tGeatif

Slar

l

& Klvll AYard

& KNll.l\rl!.d

anrastic Br
Rcl is Sumbar

Eklo & KMI

s
Sa
CelltmlLcd 3Sr

Ekspo &

TekDoloai

lq8

E-Commerce Gazat.onrk

hodukri /Budidaya
dar Perdagansan

Ekspo

n-iylrd

&Klt1l.4*3rd

llkspo &

IJA.{*ard
Kltr Award

KE}IENTERLI\ RISET, TEL\OLOGI,

RI5T€KDIKTI

TINGGI

T NIYERSITAS NEGERI PADANG
Jlr. Pr of. Dr- HaDka Kampus Ll-''iP Air TaNal Pidang 15 1 3 1
Telp. Opr. 51160. 53691. 53691Rekor. 53901 Far. i56:3. Tele\. 551-11
E-flnil: llp,OdgAjlIlqs-$ Holre Page: hitp \\l\'\\'.uup ac.id

No

.Iudul

Aldo Aulia Atbar

l

D{\ PE\DIDIIi\T

r6130003
D4 Tel':rik Elektro
Industri
Alxrisa

PL\l

Jelis
PK.\I

Aplikasi Android JET\{I (Jalur Eukuasi Tsunani)
menggunalian Algoritrm Djikstra dar GPS

TONiAT BIKE (Automatic Bike) uDtuk

Sti

Pll\{-

pendanaan

Rp5.000.000

KC

PK\'I-

Rp3.300.000

Luar Biasa
AJu[a Pradipta

"DATA N{ANIA" Iool"si },Iutinedia IDteraktif Dara PK}{,

Rp5.100.000

16035057

Keselamatan Bahan Kimia Berbasis Augmented

Sl Peodidikan Kinia

Reaiitl'
Alat Pembuka dan Pemasang UriveGal Joint pada

17003050

rlasi

pada Gangguan Sisterr Gerak

Sl PSKGJ Pendidikar
-l

.1

6.

Budi Priyono
16067071
D3 Teknik Mesitr
cheri Febri Anarda

lLl

Rp3.700.000

TROSAMA (Troli Sayang Mama) berbasis Image

PI<r\'I-

Processing

KC

Sl PSKGJ Pendidikan
Tekdk Elektrtr
Haari Sidiq

ANGKRDiG.N: Aplikasi \{esin Penggiling

PKX4-

Kedelai Ralrah Lrngl-ungan Berbasis Electrical
Control darl i,ficrocootlollel

T

"IMPEK' hovasi Nlesin Pengolahan Kedelai D,ual
Furctio[ Gutra Menhgkatkatr Produkiritas lndustri

PK\I,

Si Pendidikar Teknik
Elektlo
Miltalmrr Bin Afan
i6067021
Sl Pendidikar Teknik
Mesin
Yola yolarda
16053071

9

PKr\'IKC

Rp7.600.000

Propeler Shafi deagao Sistem Hidrolik

16063012

16063057

s.

KC

S 1 Perdidikar
Ekonomi
Deia Khoiriyah
r6059001
Sl Nlamjemer
Dwi Poeji Lestari

Rp7.800.000

Rp8.400.000

T

TaLu

PEN{UDA ( Pensembangan l,Iitm UNIKX,I Daerah
Lnna[g Dua) Stmteqi Penglatan Brandir1g Produk

PKN'I-

LOTUA (Li1b Alomaterapi Daun Lidah Mertua)

PK\,I-

Pergurang Sick Buildhg SlMroue Atriibat Polutan

K

St)'le \\ ith T-.I

PI'\'IK

Rp6.075.000

LITAO KOBAI (Kulir Kakao Kopi Herbal) hovasi
Vinumrn Altioksid.rr Plah is oan fkoloni.

PIi\{K

Rp7.675.000

Karya Nluda Fumiture Lisalu Jasa dan Perdaga[ga[
Furniture Pelenp.kap KebuRrhan Sernu Kalalgan

PL\{.

Rp5,000.000

17323059

Rp5.000.000

T

Rp6.200.000

Sl feklik Sipil

11

1l

Febri l uiiaDi
16035011
S 1 Pendidikan Kiuia
Fe il Anggia Putra
16061016
S1 Pendidikan Teklik

K

IiE]IE\TERLI\ RISET, TEIJOLOGI, D{\ PEJDIDIKI\ TN'GGI
TINI\'ERSITAS NEGERI PADANG
Jl[ Pl ol Dl. Haflta Karnpus LNP Ai TaNnr Padang ]5131
Ielp. Opr. 5l:60. 55691. -i3691Rekor. 53901 Fax. 55618. Tele\. 551-11
E-mail: ruppdqaailldosat Ho1lre Page: hllp \\\\1i.uDp.ac.id

RIST€KDIKTI

1l

Bar€.Llllar
Fidia N{elda Putri
1600,101-3

S1

tJ.

15

16

IL\I

Miselang Salju

PL\I

Rp7.200.000

K

fekrologi

Pendidikan
klasml husnah
16004110
S

Dadiah Iftba Dadalian (Kreasi Anak Bangsa Dadiah
A1a Kekhiar) Oleh-Oleh I(us tr{inang

Rpi.000.000

I\-

I Tekrologi

?erdidikan
Robiarul Ada*-iyah
170350i9
Sl Pedidikan Kimia

BETTER-BAN (Betadine Herbal Bandotan) Seba_eai
Usaha Obat Luka Berbasis Bisnis Socio Preneur

Sherfua Dhal'a

Horulu B&b!'s

Wiranda

PL\IK

Rp?.800.000

PL\I-

Rp9.600.000

ta

17035175

SI Pendidikan
Biologi

ti

S-vahun Nazif Hardi

Pemanfaatatr

Tinggi

K

LIJ

I60-3306:
Sl Perdidikan Fisilta
Tika Yuanda Putri

Itrovasi Ladu Varian Rasa (INOVA) Makanan Khas
Minans

PL\I

Rp5.000.000

SEA TURTLE GOES TO SCHOOL. Sosialisasi
Penw TeEtrcam Putrah di Pasir Jambak

PL\i

Rp8.300.000

Peningkatan Kemampuan Berbahasa lnggris
(POCEBNG: Pondok ceria bahasa inggtis) di Panti
asuhan
Tomat Torajaa (Pelatihan Petrgolahan Buah Tomat
Bersama Kelompok Tad Matahari Terbit)

Plt\r
\I

Rp7.300.000

TL\I-

Rp6.-300.00

Efektiyitas AR-Gmmetry Interactive Book dalam
Meoiry:katkan Kemampuatr Penalaratr Matematis

Pin\i-

t6t29417
S

Kulit Kakao Meajadi Sereal Bergizi

PL\I-

l

Rp6..100.000

I Pendidikan Guru

Sekolah Dasar
19

febriDal
16031049

\I

Sl Biologi

t0

li

Jaka Satria $rarma!
t 5019011

Sl Sastra Inggds
\l inda Delna Putri
16075158
S

tl

I Peudidikan

Kesejahteraan
Keluarga

AfrfahZafinh
16029097

l-j
:,1.

S I Pendidikan
Maternatika
Finglii AlYia Candta
1i032010

Sl Biolosi
KHA]RLRRAIS
1607205_l

lr

1I

Dl Ieknik

.N'Iesin

Ratih Ralnl.u

Peserta

Rp9.-300.000

PE

Didik

Bumng-burung Ekotis di Ka$asan Kampus
Unir ersitas \egeri Padang Sebagai Poteosi
Ekos'isata
Analisis Kerja Termoelektrik Gelerator dalan
Menghasilkan Eoergi Listrik bagi Kendaraan

PL\I-

Rp6.475.000

?E

Pi\r\I-

Rp6..100.000

?E

Bemotor
Polensi

TROF^DA (Ekstak Plodrik FemEnrasi

PIi\I

Rp7.300.000

KE}IEITERLI\ RISET, TEK\OLOGI,

DI\ PE\'DIDIL{\ TNiGGI

TiNI\-ERSITAS NEGERI PADANG
Jh. P1of. Dr- HaDtria Kampus LNP Air Ta\?r Padang l513l
Telp. Opr. 51160. i3691. 5S691Rekor. 53901 Fa\. 556:8. Telsi. 55I-11

5T€KDIKTI

E-finil: u[ppdqahdosal

160-r2018

Biolosi
\\iegi Saputra
S1

16.

15039171
S1 ILnu

Keolalragaar

Ho1ne Page:

hrp \\\'\r.uup.ac.id

Bakteri Endofit Andalas) sebagai Fonl1ulasi obat
Kumur
Pelgeorbanga[ Illstrumeflt D.i\e Shoot Bafting Test
Beibasis Tekllologi

PF

PL\IPE

Rp7.S75.000

1t16t202A

d180.4202.gee5287041.,o.a15!t8a53..pdf

Lamplranr. 0aitarPerguruan Tin8si pe5erli pimhast{e l2Tahun

.v.re.iie.s!rloemrlacilno.r:btr,.na..Lr.r'm.r..r.

:

,-

d180.,1202c9ees28704r.e.af 548a53..pdt

1116/2024

Pru[Eqe

tl
I

t
I

!

tl
.

chromeextension://oemmndcbldboiebinLaddacbdfmadadh/https://pimnas32unud.ac.id/prolecled/stoEge/download/d180c4202cgee5287041c...90/165

C180.4202c!ee5287041 cecai5,18a53..pdf

111612024
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e
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KE\1E5TERI.{\ R]SET. TEK\OIOCiI D-\N PE\DIDIIi.\\ TNGCiI
DIREKTOR.\T .IENDER.{L PE\IBEL.\J.\R.{\

D.{\ KE}I.\H.\SIS\\"\.\\
Gedruig D

- LrDi,ri

Iel.pou 0l l

RISTEK DIKTI

1 JNlirD

Je1)deril Sudrlrlzu. Piritu I Selli]l-aD. Jalia a
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KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA
Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731
Fax. (0741) 60548 e-mail: ppsiainsts@yahoo.com
Hal

: Permohonan Validasi

Kepada Yth
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA.
di Tempat
Assalamu’alaikum wr.wb.
Mohon dengan hormat kesediaan Bapak untuk memvalidasi Design Model
Temuan/Novelty Disertasi atas nama:
Nama

: Mona Novita

NIM

: DMP. 17.189

Judul Disertasi

:Model
Pengembangan
Manajemen
Entrepreneurship Mahasiswa di Universitas Negeri
Padang

Mohon kiranya dapat membantu validasi dokumen terlampir.
Demikian atas kesediaan Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Promotor I

Prof. A. Husein Ritonga, MA

Promotor II

Dr. Jalaluddin, M.Pd.I

Jambi, 7 Juni 2020
Mahasiswa Ybs

Mona Novita

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Kasful Anwar Us, M.Pd

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA
Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731
Fax. (0741) 60548 e-mail: ppsiainsts@yahoo.com
KETERANGAN
HASIL VALIDASI DESIGN MODEL TEMUAN/NOVELTY DISERTASI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Jabatan Fungsional
Unit Kerja

: Prof. Dr. Dede Rosyada, MA.
: 195710051987031003
: Guru Besar Filsafat Pendidikan Islam
: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan validasi Design Model
Temuan/Novelty Disertasi,
Mahasiswa:
Nama

: Mona Novita

NIM

: DMP. 17.189

Program Studi

: Manajemen Pendidikan Islam

Judul Disertasi
Model Pengembangan Manajemen Entrepreneurship Mahasiswa di
Universitas Negeri Padang
Keputusan hasil validasi adalah: Sangat Baik/Baik/Cukup Baik*
Demikian keterangan validitas ini dibuat sesuai dengan kaidah akademik dan
keilmuan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dapat dipergunakan
sebagaimana seperlunya.
Jakarta, ……..Juni 2020
Validator,

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA
NIP. 195710051987031003
*) coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA
Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731
Fax. (0741) 60548 e-mail: ppsiainsts@yahoo.com
LEMBAR PERSETUJUAN VALIDASI DESIGN MODEL
TEMUAN/NOVELTY DISERTASI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: Prof. Dr. Dede Rosyada, MA
NIP
: 195710051987031003
Jabatan Fungsional : Guru Besar Filsafat Pendidikan Islam
Unit Kerja
: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Berdasarkan hasil kajian isi Design Model Temuan/Novelty Disertasi yang
diajukan oleh:
Nama
: Mona Novita
NIM
: DMP. 17.189
Program Studi
: Manajemen Pendidikan Islam
Judul Disertasi
Model Pengembangan Manajemen Entrepreneurship Mahasiswa di
Universitas Negeri Padang
Memutuskan bahwa Design Model Temuan/Novelty Disertasi dalam beberapa
penilaian seperti tabel di bawah ini:
No Indikator
Sub Indikator
Sangat Valid
Cukup
Kelayakan
Valid
Valid
1
Kelayakan
a. Model sesuai dengan
Teknik
perkembangan
zaman/teknologi
b. Model sesuai dengan
tantangan kampus
berbasis
entrepreneurship
c. Model sesuai dengan
kebutuhan kampus yang
berbasis
entrepreneurship
d. Implementasi model
berkaitan dengan
teknologi
e. Model sesuai dengan
kampus yang memiliki

2

Kelayakan
Ekonomi

3

Kelayakan
Hukum

4

Kelayakan
Operasional

instruktur, menthor dan
pembina kewirausahaan
mahasiswa di berbagai
divisi/unit
f. Model sesuai dengan
fasilitas kampus untuk
pelaksanaan program
entrepreneurship
mahasiswa
a. Penerapan model sesuai
dengan keuangan
kampus yang berbasis
entrepreneurship
b. Penerapan model
mendatangkan
keuntungan secara
ekonomi terhadap
keuangan kampus
berbasis
entrepreneurship
c. Model sesuai dengan
harapan kampus yang
ingin memiliki dana
abadi dari sumber usaha
hasil program
entrepreneurship
mahasiswa
d. Penerapan model akan
mendatangkan investor
dari pihak luar kampus
sebagai modal kerja bagi
mahasiswa
a. Pelaksanaan model
selaras/memenuhi aspek
legal formal.
b. Dokumen pelaksanaan
program memenuhi
standar yang berlaku
secara umum
c. Model sesuai dengan
SOP program
entrepreneurship di
setiap divisi unit usaha
a. Model mampu
dilaksanakan oleh
seluruh civitas

5

Kelayakan
Waktu

akademika kampus yang
berbasis
entrepreneurship
b. Model sesuai dengan
kebutuhan kampus yang
berbasis
entrepreneurship
c. Model mudah dipahami
oleh supporting unit
pelaksana program
entrepreneurship
mahasiswa
d. Model menjaga
keberlangsungan
organisasi kampus yang
berbasis kewirausahaan
e. Model sesuai bagi
kampus yang ingin
bersaing dengan
competitor dalam bidang
kewirausahaan
a. Pelaksanaan model
bersifat terukur dari segi
waktu
b. Pelaksanaan model
memiliki jangka waktu
yang jelas
c. Model sesuai dengan
kampus yang memiliki
target pelaksanaan waktu
yang jelas

Keputusan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.
Jakarta, ………..Juni 2020
Validator

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA
NIP. 195710051987031003

CURRICULUM VITAE
Mona Novita, dilahirkan di Batusangkar, Kecamatan
Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
pada 27 November 1988. Anak ke-dua dari Bapak
Novrizal S.Pd dan Ibu Yuliarti, S.Pd serta istri dari Robi
Fitrialdi N. A.Md dan Ibunda dari Alvian Rizqi serta Ahmad
Zayn ini menempuh pendidikan formal di SDN 26 Balai
Baru, SLTPN 1 Tanjung Emas, SMAN 1 Padang Ganting
dan kemudian melanjutkan pendidikan Strata Satu dan
Strata Dua di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang (UNP) dengan
meraih gelar Magister Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Padang.
Semenjak tahun 2013 hingga sekarang ia mengabdikan diri sebagai Dosen
Tetap di kampus IAI Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo. Adapun
karya-karya yang telah dipublikasikan yaitu:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Perpustakaan Online Universitas Negeri Padang “Analisis Model
Mental Siswa Mengenai Reaksi Redoks dan Elektrokimia Untuk Tiga
Level Representasi Kimia di SMA Negeri 2 Batusangkar”. Tahun 2013.
Jurnal Nur El-Islam Volume 03, Nomor 02, Oktober 2016, “Drills And
Practice dengan Prosedur Pengklasifikasian pada Pembelajaran Tata
Nama Senyawa Anorganik di SMA”. Tahun 2016.
Jurnal Nur El-Islam, Volume 04, Nomor 01, April 2017. “Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas sebagai Harta yang Berharga dalam
Sebuah Lembaga Pendidikan Islam”. Tahun 2017
Jurnal Nur El-Islam, Volume 04, Nomor 02, Oktober 2017, Sarana dan
Prasarana yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak Keberhasilan
Lembaga Pendidikan Islam. Tahun 2017
Jurnal Nur El-Islam, Volume 05, Nomor 01, April 2018,
“Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Psikologi Ditinjau dari
Aspek Emosi Diri (Studi Tokoh Rektor Universitas Gadjah Mada
Periode 2014-2017). Tahun 2018
Jurnal Fielwork in Religion, Volume 13, Nomor 2, November 2018,
“The Recontextualization of Islamic Peace Education: A Study of
Theory of Mohammed Abu-Nimer in the Indonesian Context”. Tahun
2018
Prosiding “Peran Manajemen Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan
Mutu Pendidikan Sekolah Unggulan” The 1st Annual Conference on
Islamic Education Management (ACIEM) di Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2018.
Buku dengan judul “PTK Tidak Horor”, Mei 2018. Penerbit Pustaka
Mediaguru, Surabaya, Tahun 2018, No. ISBN: 978-602-482-156-2.
Jurnal Nur El-Islam, Volume 06, Nomor 01, April 2019, “Meningkatkan
Minat Belajar Siswa Melalui Metode Resitasi pada Mata Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudhatul
Mujawwidin Kecamatan Rimbi Bujang Kabupaten Tebo” Tahun 2019.

10. Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume
05, No. 02, Desember 2019, “SWOT Analysis on The Transformation
of Islamic Higher Education”. Tahun 2019.
11. Prosiding “Higher Education Management in Preparing Character
Education For Millenial Generation in the Industrial Revolution 4.0”.
Tahun 2019.
Scholarly Presentations:
1.
Seminar dan Lokakarya The 1st Annual Conference on Islamic
Education Management (ACIEM) “Peningkatan Mutu Program
Studi Manajemen Pendidikan Islam Berdaya Saing”, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018.
2.
Seminar Nasional The 1st Annual Conference on Islamic Education
Management (ACIEM) “Islamic Education Management for Millenial
Generation: Quality and Competitiveness”, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Tahun 2018, Tahun 2018.
3.
Seminar Nasional Seminar dan Training Public Speaking untuk
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan STAI Yasni Muara Bungo:
Tema Mengajar yang Penting, bukan yang Penting Mengajar,
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Nurul Islam (Yasni)
Muara Bungo, Agustus tahun 2017
4.
International Seminar dengan Tema Empowering Islamic Studies
for Global Issues, Novita Hotel-Jambi, Tahun 2017
5.
Seminar Nasional dengan Tema Optimalisasi Pendidikan Karakter
Menuju Kemandirian Bangsa, Hotel Novita-Jambi, Tahun 2017
6.
Seminar Motivasi Nasional dengan Tema Melejitkan Potensi Raih
Prestasi, STAI Yasni Muara Bungo, Tahun 2018
7.
Seminar Nasional “Menjadi Guru Profesional”, SDN 06 Tanjung
Agung Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo, 11
Desember 2018.
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SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAI4BI

NOMoR: B-2286/P./S(pp .00.9/08i?018
TENTANG
JUDUL DAN PROIi,IOTOR OISERTASI
MAHASISWA PROGRAM OOKTOR PASCASARJANA
UIN SULTHAN THAHA SAIFT]DDIN JAMBI
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KEPUIUSAN DIREKTUR PASCASARJANA U]N SLJLTHAN THAHA SAIFUDDIN JAIVIEI TENTANG
JUDUL DAI]

PR0I,IOTOR 0ISERTAS N4AHASISWA PROGRAN,I DCKTOR PASCASARJA|,,]A
ULN SUL-tt.tAN T.!/iHA
SAIFUDDIN JAI,{B
Pedama

KedLra

Keliga

Keempat

Ke ma

,lLrduidisertasi'Manajemen Pimpinan perguruan Tinggi dalam Mengernbangkan E trcpreneursr?p
Mahagiswa
p?da_Perguruan Tinggl Negert Sumatera Barat. Saudara ftton; Novi;
NtM. Diripl?189 prografi.r siud
Manajemen Pendidikan lslam.
P romolor d isedasi yang dituniuk adaah:
Proi Dr, H, A. Husein Ritonga, MA
Dr. Jalaluddin, M.Pd.l
Kepada mahasiswa yafg beEangkirtan diharapkan untuk segera menca masukan dari prcrnoicr yang
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Sural Keputusai rnr disamparkan kepada yarg bersangkulan Lrallk al3paj alinLakiitn
C aksanakan sebaga nrana mest nya.

:JAMBI
2A1E

n Ritonga,
6031C03
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I EI(IAN AL'AMA T<EPUIJLIK INIJONESIA
'\EIYIEN
RSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA

JL Arjf Rahman Hakim Telanaipurura Jambi Tetp

Nomor
Lampiran
Perihal

B-2388/P./PP.00.9/09/201

10741)60731 e mail:pasca@uiniambi ac

i.J

I

MOHON MENGADAKAN PENELITIAN AWAL
Kepada Yth
Rektor Universilas Negeri padano (UNp)
Di

Padang

Assalamu'alaikum Wr, Wb.
Direktur Pascasadana UiN S,,lnan Thaha Saifuddin Jambi dengan
ini menerangkan bahwa ;

Nama
NIM

[rona Ncv]ia

Tempat / Tgl. Lahir
Program Studi
Semester

Batusangkar 27 November 1988
[,.,1anajernen Pendidikan lslam (MPI)

lll

No. Tlp / HP

Perumahan Hayumi Blok C.08 Kel. Cadika Kel.
Cadika Kec RlnTbo Tengah Kab. Bungo prov.
Jambi
0823 8822 63/3

Alamat

DN4P17i83

(tiga)

adalah benar mahasiswa program Doktor (S3) pascasarjana UIN Sulthan
Thaha Saifxddin Jambi yang akan mengadakan penelitian/;iset pada instansi
yang BapaUlbu pimpin. Adapun lokasi penelitian dimaksud adal;h :
Lokasi
Judul

Penelitian :

Penelitian :

Universitas Negeri padang (UNp)
"Manajemen pimpinan perguruan Tinggi dalam
[-tengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa
pada Perguruan Tinggi Negeri Sumatera Barafl

itu kami mohon kepada Bapaulbu kimnya dapat
membantu memberikan informasi/data-data yang dibutuhk;n gu8a
Berkenaan dengan

penyelesaian penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik
diucapkan teiima kasih.

Wassalamu'alai Ru m Wr. Wb.
Jambi, 10 September 2018
DireKur,

Prof.

r. H. A. Husein Ritonga, M
NIP. 9580702 198603 1 003
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA
JL. Arif Rahman Hakim Telanaipurura Jambi Telp.(0741) 60731e-mail:pasca@uinjambi.ac.id

Jambi,29 April2019

Nomor

:B-9721?.lPP.0OglO4l2O19
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal

:

Surat lzin Riset
Kepada Yth
Rektor Universitas Negeri Padang
di
Padang

Assalam u' ataikum Wr. Wb

Bersama ini disampaikan kepada Bapak / lbu bahwa untuk menyusun Disertasi
mahasiswa Program DoKor (S.3) Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
An:

Nama
NIM
Tempat,Tgl. Lahir
Program Studi

Alamat

No. Tlp / HP

Mona Novita
DMP17189
Batusangkar, 27 November 1988
Manajemen Pendidikan lslam
Perumahan Hayumi BIok C. 08 Kel- Cadika Kec. Rimbo
Tengah Kab. Bungo
0823 8822 6343

akan mengadakan riset / penelitian pada:
Lokasi Penelitian
DariTanggal
SampaiTanggal
Judul Penelitian

Universitas Negeri Padang (UNP)
29 April 2019

29 Oktober 2019

Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi dalam
Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa pada
Perguruan Tinggi Negeri Sumatera Barat.

Kami mohon kiranya Bapak

/

lbu dapat menerima yang bersangkutan unuk
melaksanakan penelitian di tempat Bapak / lbu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan
kami lampirkan persayaratan administrasi yang dibutuhkan:
1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) tembar,
2. Photo Copy Kartu Mahasiswa sebanyak 1 (satu) Iembar,
3. Proposal Disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh promotor mahasiswa
yang bersangkutan.
Demikian atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Wassa Ia m u' alai kum Wr- Wb

//

A. Husein Ritonga, MA
N

Tembusan Yth:
1. Reldor UIN STS Jambi (sebagai laporan)
2. Sdr. Mona Novita
3. Arsip.
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PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
.n. R.M. Nur Admadibrata No- 5 TeLalai Pua Jmbi
'lelp. O74l 62455 Fa, 0741 - 62455

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR:

I. Dasar

l:

/DPM PTSP 6.1lRPl2O19

: 1. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Pembaharr Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Talun 2016
tentang Susuian, Kedudukan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Penanarnarl Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
3. Pel.aturan Gubernur Nomor 2 Tahun 20 19 tentang perubahan
Kedua atas Peratural Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Kewenangal Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanarnan Modal Daerah dan
Pelayaiai Terpadu Satu Pintu.

II. Memperhatikan :

Surat Direkur Universitas Islam Negeri Sulthall Thaha Saifuddin
Jambi Nomor: B-972 /P. /PP.OOg /O4 /2019 tarlggal29 Aptil.2Ol9
perihal Rekomendasi lzin Riset. an. Mora ltovita.

Kepa-la DPM PTSP Provinsi Jambi memberi rekomendasi kepada:

1. Nama

2. Kebaigsaan
3. Jabatan/Pekedaan

4.

Identitas/NIM/KTP

6.

Untuk

5. Alamat

:

Mona Novita.
Indonesia

:

Mahasisq'i

:

53 Progr.un Studi

Nlanajemen Pendidikal lslam
Universitas Islam Negeri Sult}ran Thal-ra Saifuddin Jambi.
MMP 17149.
Perumaian Ha!-umi BIok C No.OS Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah
Kab. Bungo.

Mengadal<an Riset/Penelitian dengan judul "*Idfld.jernen
Pimpln@ Petguruq.4 Tinggi Da.lo,m Mengembangkd

Entrepreieurship Mahd.sisl./Jo P@da Petguntdn Tinggl Negeri
Sumaterd Bdrqt (Studi Pddd Unioersitas Negeri Padangf.
Rekomendasi Penelitian ini berlaku sejat: 29 Aprll s,il 29

Oktober 2019 sebagai ba}ran untuk

7.

Ketentuan

Penyusunan

Skripsi/Tesis/ Disertasi.
Terlampir.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakal seperlunya.

Diterbitkan di Jambi

pada tanggal 2 Mei 2019
DINAS,

.L

\\*
Tembusale:

1.

Gubernur Jalrrbi (sebagai laporan)

bina Utama Muda
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:Mona Novita
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Atas pelhatian dan kt'rjasar'n.r Sauclara hlLri samPail<an terima l<irsih.

1,

*r.,
unia Wardi, h4.Si
911{)q 198:101
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Rektor, sebagai laporan
Dekan
Kepala
Yang beFangkutan.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBI]DAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Alamat Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telp.(075 l)7053902, Fa-r.(075 l)705s628
e-mai[: info@unp.ac.id. Website: hth://www.unp.ac.id./

KETERANGAN
Nomor: lootlUN35/EP/2020
SUR.A.T

Rektor Unive$itas Negeri Padang dengan ini menerangkan bahwa:

Novita

Nama

: Mona

NIM

:

DMPl7l89

:

Batusangkar, 27 November 1988

'lempat, Tg1. Lahir
Program Studi
Jenjang Program

lJ

versitas

: Manajemen Pcndidikan Islam

:53
: UIN SrLlthan Thaha Saifuddin ianlbi

yang beFangkutan telah selesai melakukan penelitian di Universitas Negeri Padang selama
enam (6) bulan, terhitung mulai tanggal 29 April s.d.29 Oktober 2019 guna memperoleh dala
dalam rangka penyusunan Disertasi yang berjudul "Manajemen Pimpinan Peryuruan Tinggi
dala , Mengembdngkan Enbeprcneurship Mahasisla'a pada Perguruan Tinggi Negeri
Sur ateru Barat (Studi pada anitenitas Negeri Padahg)".

Demikianlah surat keterangan

ini

dibuat dengan sebenamya unhrk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

l0 Maret 2020
I.

*"t

. Yunia Wardi, M.Si
19591109 198403 1 002

'

Rcktor sebagai laporan

