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Selain kompeten di bidang keahliannya, mahasiswa ITS diharapkan mampu menjadikan kompetensinya bernilai ekonomis.
Bukan hanya sebagai pekerja profesional namun juga membuka peluang usaha berbasis keilmuannya. Menjadi entrepreneur, menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk berani mengambil resiko,
mengambil keputusan yang tepat, membaca peluang dan segera
menyelesaikan masalah. Atas dasar inilah, pengembangan pola pikir,
jiwa dan keahlian berwirausaha khususnya berbasis teknologi menjadi salah satu hal penting yang dikembangkan dikampus ITS Surabaya.
Pemberian mata kuliah Technopreneurship merupakan satu dari keseluruhan proses pembelajaran yang ada di ITS untuk mewujudkan hal
ini. LP2KHA (Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan
dan Hubungan Alumni) bersama Rektor dan Wakil Rektor 1 telah merancang dan terus mengembangkan suatu sistem terintegrasi antara
kurikulum, metode pembelajaran, aktivitas kemahasiswaan, dan
alumni untuk menghasilkan formula terbaik bagi sistem pendidikan di
ITS khususnya bagi pengembangan kewirausahaan ini. Pengelolaan
kewirausahaan berada dalam tanggungjawab Pusat Aktivitas Kemahasiswaan (PAK) yang membentuk kelompok kerja Pusat Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa (P2KM). Selanjutnya P2KM bersama dengan Teknik Industri, Manajemen Bisnis dan MMT beserta
Inkubator Bisnis/BIBV LPPM saling bersinergi secara lebih Luas untuk
membangun kewiarusahaan ITS.
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Alhamdullilah dengan rahmat dan pertolongan Allah SWT, Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship (menuju ITS Entrepreneurial
University) dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini berisi tentang
rancangan sistem bagaimana pengembangan kewirausahaan ITS dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Secara simultan, kegiatan pengajaran Technopreneur disinergikan dengan berbagai
kegiatan kemahasiswaan dibawah kordinator Pusat Aktivitas Kemahasiswaan (PAK). Pusat Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa
(P2KM) adalah salah satu kelompok kerja (Pokja) dibawah PAK selain
Pokja Penalaran/Kreativitas, Pokja Minat Bakat dan Pokja Karakter dan
Kepemimpinan.

Dibawah P2KM, Program Wirausaha Mahasiswa (PMW) menjadi media bagi mahasiswa untuk belajar berwirausaha. Berbagai program
pengembangan kewirausahaan dibawah pengelolaan Kementerian
Perekonomian BEM, program wirausaha dibawah Divisi Kewirausahaan (KWU) himpunan mahasiswa jurusan, maupun dibawah KOPMA
dan UKM WE&T dikordinasi oleh P2KM. Semoga buku ini bermanfaat
khususnya bagi pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi.
Kordinator Pusat Aktivitas Kemahasiswaan (PAK) LP2KHA ITS

Dr. Widyastuti, S.Si, M.Si
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Saat ini, mungkin sebagian dari
kita tidak asing lagi dengan istilah
kewirausahaan. Berbagai informasi di
media cetak, elektronik maupun online
telah banyak membicarakan hal ini.
Sebut saja kompetisi Wirausaha Muda
Mandiri, Shell Live Wire Start Up, Wismilak, hingga Earns & Young (EY) yang
memberikan penghargaan EY Entrepreneurs of The Year kepada wirausaha
sukses. Diskusi dan talkshow kewirausahaan juga semakin semarak yang

dihadiri entrepreneur sukses seperti
Ciputra, Sandiaga Uno, Bob Sadino,
hingga Hermawan Kertawijaya pendiri MarkPlus Institute of Marketing.
Bahkan sejak tahun 2011, pemerintah
juga tidak mau ketinggalan dengan
meluncurkan Gerakan Kewirausahaan
Nasional (GKN). Suatu program untuk
meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia yang awalnya sudah muncul
di tahun 90an dengan dengan nama
Gerakan Nasional Memasyarakatkan
Kewirausahaan (GMNK). Wirausaha
berasal dari kata wira dan usaha. Wira
berarti pejuang atau pahlawan sedangkan usaha berarti perbuatan untuk
mencapai sebuah tujuan. Jadi, secara
bahasa wirausaha berarti pejuang atau
pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wirausaha sama
dengan pengertian wiraswasta, yaitu
orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara
produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan
operasinya[1].
Banyak alasan mengapa saat ini
wirausaha menjadi suatu pembahasan
penting. Pertama, karena setiap tahun pengangguran terus meningkat
dan salah satu penyebabnya adalah
karena sebagian besar lulusan perguruan tinggi lebih cenderung memilih
sebagai pencari kerja (job seeker) daripada pencipta pekerjaan (job creator).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS)
menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun
2014 mencapai 6,25% (sekitar 7,9 juta)
dari jumlah lulusan perguruan tinggi
sebanyak 688.660 orang (495.143

Sarjana dan 193.517 Diploma, seperti
pada Gambar 1(a, b) [2]. Di lain sisi,
jumlah masyarakat Indonesia yang
bekerja dengan pendidikan mencapai
Sarjana dan Diploma hanya mencapai
jumlah 8,33 Juta, sebagaimana Gambar 1 (b). Kedua, jumlah wirausaha
juga sebanding dengan kemajuan dan
kesejahteraan suatu negara. David
Landes menyatakan bahwa wealth
and poverty of developing countries has
been linked in modern times to the entrepreneurial nature of their economies
[3]. Sedangkan Lester Thurow menyatakan bahwa Without entrepreneurs,
economies become poor and weak, The
old will not exist; the new can not enter
[4]. Dr. David McClelland menyatakan
bahwa suatu negara bisa mencapai
kemakmuran apabila minimal 2% dari
jumlah penduduknya menjadi pengusaha [5]. Lihatlah saat ini, salah satu
negara yang maju dan sejahtera adalah Amerika. Pada tahun 2003, Organization for Economic Cooperation and
Development(OECD) di Paris memberi
peringkat pada Amerika Serikat sebagai, negara yang memiliki paling banyak pengusaha di dunia [6].

10

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

Gambar 1. (a) Jumlah Pengangguran Terdidik di Indonesia Tahun 2012-2015, (b) prosentase pengangguran tahun 2015 berdasarkan pendidikan (c)Jumlah
masyarakat Indonesia yang bekerja [2]

Bagaimana dengan Indonesia ?.
Berdasarkan kementerian UMKM, pertumbuhan wirausaha di Indonesia ditahun 2013 sebesar 1.56 % dan hanya tumbuh menjadi 1.65% pada tahun 2014.
Indonesia ketinggalan dari Malaysia dan
Singapura dengan jumlah wirausahanya
antara 5-7 %. Sedangkan jumlah wirausaha di Jepang mencapai 10 % dan di
Amerika mencapai 12%.[7]. Ir. Ciputra
menyatakan bahwa setidaknya diperlukan 4 juta pengusaha agar masalah
kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dapat teratasi. Seorang pengusaha mampu menangkap setiap peluang
untuk dijadikan sesuatu yang bernilai
ekonomis. Proses ini akan membuka
lapangan kerja sehingga banyak orang

yang dapat bekerja dan mengakses
kegiatan ekonomi. Sehingga semakin
banyak pengusaha maka kegiatan dan
pertumbuhan ekonomi suatu negara
akan semakin tinggi pula. Kemandirian suatu bangsa salah satunya kemandirian dibidang ekonomi dapat
diwujudkan jika kegiatan ekonomi berbasis sektor riil berkembang dengan
baik. Kondisi ini hanya bisa terwujud
jika banyak peran serta dari wirausahawan. Agama juga mendorong
tumbuh dan berkembangnya wirausaha. Telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba [8] dan Berdaganglah
kalian, karena di dalamnya terdapat
90 % pintu rezeki [9]. Sistem ekonomi
ribawi pada hakekatnya menganggap
mata uang sebagai komoditi bukan
sebagai alat tukar sehingga mata uang
selanjutnya diperdagangkan seperti
barang dan Jasa. Hal ini memicu kondisi aktivitas ekonomi semu di mana
mata uang tidak bertemu barang/jasa
dan aktivitas ekonomi riil tidak mengalami pergerakan. Aktivitas ekonomi
semu juga menyebabkan nilai tukar
uang mudah mengalami inflasi. Secara sekilas, aktivitas ekonomi ribawi
ini memang menguntungkan secara
finansial sehingga banyak orang tertarik berinvestasi dengan resiko yang
rendah namun secara makro, sistem
ribawi merusak sistem perekonomian.
Jhon Maynard Keynes menyatakan
bahwa riba (suku bunga) merupakan
penghalang utama kemajuan gerak
ekonomi. Suku bunga menghambat
pertumbuhan ekonomi, karena suku
bunga menghalangi lajunya gerak
modal menuju kebebasan. Jika suku
bunga mungkin dihapuskan maka
modal akan bergerak laju dan tumbuh
dengan cepat [10]

1.2
Menjadi seorang wirausahawan

Menjadi seorang wirausahawan bukanlah sebuah status ,namun
lebih kearah perubahan karakter, pola
pikir dan kemampuan. Sehingga seorang wirausahawan selanjutnya akan
sukses ketika juga mengambil pilihan
sebagai seorang profesional sebagai
kepala negara misalnya seperti Muhammad Rasulullah, seorang akademisi seperti Peter F. Drucker, Nicholas
Negroponte, politisi seperti Lee Kuan
Yew, sebagai business Entrepreneur
seperti Bill Gates dan pengusaha sekaligus penggiat aktivitas sosial seperti
Muhammad Yunus. Dalam pendekatan
lebih detail, kemampuan softkill yang
dapat diasah dengan berwirausaha
dinyatakan dalam peta kompetensi
entrepreurial sebagaimana Gambar 2.
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menjadi pengusaha yang sukses. Menurut Joseph C. Schumpeter, wirausaha
adalah orang yang berani dan mampu
mengubah keseimbangan pasar serta
membentuk keseimbangan pasar yang
baru dengan mengambil keuntungankeuntungan atas perubahan-perubahan tersebut [12].
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Seorang pengusaha atau
wirausahawan adalah seseorang yang
memiliki karakter khusus yang unik.
Seperti apapun karakter dasar seseorang, jika selanjutnya dia mengambil
pilihan sebagai pengusaha maka karakter wirausaha akan terbentuk secara
umum pada dirinya. Menurut Peter
Crucker, pengusaha sukses rata-rata
membutuhkan 5-7 tahun untuk proses
awal bisnisnya. Pada umumnya di dua
tahun pertama hampir 80 % wirausahawan mengalami kegagalan dan 15
-17 % berhenti berbisnis pada tahun
ke 4. Sedangkan sisanya selanjutnya
menjadi pengusaha kecil dengan sistem yang sederhana dan sebagian
menjadi pengusaha sukses. Perjalanan
yang panjang inilah yang membentuk karakter wirausahawan. Seorang
wirausahawan akan jeli membaca peluang, berani mengambil resiko, jeli
mempertimbangkan resiko dari setiap
keputusan yang diambilnya hingga
harus mampu bertahan dikondisi terburuk. Peter Drucker juga menyatakan bahwa the entrepreneur always
searches for change, responds to it and
exploits it as an opportunity [11]. Tanpa
keuletan, kekreatifan, dan jiwa visioner
tidak mungkin seorang calon wirausahawan akan mampu bertahan hingga
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Gambar 2. Peta kompetensi entrepreurial[13]
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1.3

Gambar 3. Tahapan Universitas

research university. Tahap akhir dari
transformasi ini adalah menjadi universitas berbasis kewirausahaan (Entrepreneurial University) sebagaimana Gambar 3. Entrepreneurial University secara
istilah kadang disalah artikan hanya
sesempit school of bisnis atau sekolah
bisnis manajemen yang memiliki jurusan administrasi, keuangan ataupun
akuntasi. Sedangkan Harvard University, Massasuchet Intitute of Technology (MIT) dan National University of
Singapure (NUS) adalah universitas
berbasis teknologi bukan Entrepreneurial University. Karena itulah anggapan yang keliru bahwa Entrepreneurial
University hanya sekedar sekolah bisnis. Entrepreneurial University secara
sederhana adalah universitas dengan
semua produk pendidikan ataupun penelitian yang ada didalamnya mampu
diaplikasikan menjadai produk riil dan
selanjutnya bernilai ekonomi dan mendorong pergerakan ekonomi suata negara. Tidak ada batasan bahwa perguruan tinggi tersebut berbasis teknologi,
sains, ataupun seni.
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Secara makro, kemajuan berbagai wirausaha yang ada di suatu negara
mendorong industrialisasi disegala
sektor. Kreativitas dan inovasi yang
terus dikembangkan akan melahirkan
industri-industri baru yang akan terus
berkembang. Pusat penelitian dan
universitas seharusnya menjadi pusat
kreativitas dan inovasi bagi industri
maupun melahirkan wirausahawanwirausahawan yang inovatif. Pada
dasarnya semua produk riset di universitas harus bermuara pada produk yang
bernilai ekonomis. Namun pada kenyataannya seringkali hasil riset hanya
digunakan untuk publikasi dan riset itu
sendiri (research for the research). Lulusan sarjana juga cenderung hanya sebagai pencari kerja bukan penginisiasi
yang membuka peluang usaha sendiri
yang berbasis keilmuannya. Kondisi ini
mendorong munculnya berbagai konsep pengembangan universitas menuju universitas berbasis kewirausahaan.
Pada umumnya, suatu universitas pada
awalnya pasti merupakan universitas
berbasis pengajaran (teaching university) kemudian bertransformasi menjadi
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Universitas Berbasis Kewirausahaan
(Entrepereneurial University)
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Dalam A Guiding Framework
for Entrepreneurial 2012, terdapat beberapa panduan bagi universitas untuk dapat merubah sudut pandang,
manajemen dan budaya menuju Entrepreneurial University [14]. Entrepreneurial University secara umum juga

dapat digambarkan sebagai suatu institusi pendidikan yang mengajarkan
bagaimana menghadapi kebutuhan industri dari basis keilmuan yang dipelajari di universitas. Ada beberapa definisi tentang Entrepreneurial University
sebagaimana dinyatakan pada Tabel 1.

Dalam pendekatan lebih luas
ada 2 faktor yang berpengaruh pada
Entrepreurial University yaitu faktor formal dan faktor informal sebagaimana
dinyatakan pada Gambar 4. Pendetailan faktor formal dan informal dinyatakan pada Tabel 2.

Gambar 4. Faktor pembentuk dan pengembangan Entrepreneurial University [15]
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Dalam buku A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities
juga terdapat 7 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu universitas sudah bertansformasi
menuju Entrepreneurial University. Aspek yang pertama adalah kepemimpinan dan pengelolaan. Kedua adalah
kapasitas organisasi, SDM dan insentif, ketiga adalah pengembangan entrepreneurship dalam pengajaran dan
pembelajaran. Sedangkan keempat,

peta jalan bagi para entrepreneur, dan
kelima hubungan pertukaran pengetahuan antara universitas dan dunia
bisnis. Keenam Entrepreneurial University sebagai institusi internasional,
dan yang ketujuh adalah pengukuran
pengaruh adanya Entrepreneurial University. Adapun indikator capaian masing-masing indikator tersebut dinyatakan pada Tabel 3.

17

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

18

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

19

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

Adapun beberapa contoh pelaksanaan pengukuran KPI dari berbagai aspek Entrepreneurial University dinyatakan pada Gambar 5 hingga Gambar 11.

20
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Gambar 5. Pendekatan organisasi dan pengelolaan institusional dalam Entrepreneurial University (a) Otonomi profesor untuk aktivitas mereka di KU leuven, (b) Pengelolaan transfer
teknologi di KU leuven, (c) Standford technology venture program [14]
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Gambar 6. Pendekatan Kapasitas organisasi, pelaku dan pemberian
insentif (a) Dukungan dana, (b) Reorganisasi di Arizona State university, (c) Yayasan kaufman [14]
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Gambar 7. Pendekatan pengembangan kewiarusahaan dalam
proses pembelajaran dan pengajaran (a) Universitas Coventry, (b)
Universitas Illinois, (c) Universitas lyon, (d) Universitas Wismar (e)
COE Jena (f) Universitas Aalborg, (g)Universitas Budapest [14]

Lebih jelasnya, pembahasan
ini harus diikuti dengan pembahasan
status hukum perguruan tinggi. Terjadi beberapa transformasi khususnya
mencakup status hukum perguruan
tinggi. Universitas awalnya adalah
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang
selanjutnya menjadi Perguruan Tinggi
Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN)
menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
dan terakhir Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (PTN BH). Secara umum
perbedaan ini dinyatakan pada Tabel
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juga disokong oleh dana mandiri universitas hasil komersialisasi produk penelitian. Jadi, harus terjadi perubahan
paradigma bahwa universitas harus
menghasilkan lulusan dan hasil riset
yang bermanfaat secara riil terhadap
masyarakat dari aspek luaran (output) maupun dampak (outcome).

25

Dalam pembahasan tentang Entrepreneurial University, kadang timbul
kesalahan persepsi bahwa perguruan
tinggi hendak dijadikan seperti perusahaan dan mendanai operasionalnya
sendiri sehingga pemerintah berlepas
tangan dalam menanggung dana pengelolaan perguruan tinggi. Seharusnya
institusi pendidikan memang berfokus
pada bagaimana menghasilkan anak
didik berkualitas sedangkan biaya operasional pendidikannya ditanggung
oleh negara. Sebenarnya salah satu
indikator lulusan berkualitas adalah
memiliki kemampuan untuk menggerakkan perekonomian berbasis keilmuan yang dimilikinya. Sehingga jika
produk penelitian ataupun SDM nya
baik, maka secara otomatis perguruan
tinggi tersebut mampu mandiri juga
secara finansial. Pemerintah tetap menanggung biaya pendidikan namun

4. Meskipun dari aspek pengelolaan
keuangan terdapat kesamaan antara Entrepreneurial University dengan
BHMN/PTNBH yaitu kemandirian atau
otoritas pengelolaan keuangan namun
sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara Entrepreneurial University
dengan status BHMN/PTNBH.

26
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Entrepreneurial
University
pada prinsipnya menekankan pada
bagaimana suatu perguruan tinggi
mampu menghasilkan kreativitas dan
inovasi yang selanjutnya dapat dikomersilkan menjadi industri atau produk
industri. Secara status hukum bisa saja

suatu Entrepreneurial University masih
merupakan PTN bukan BHMN/PTNBH.
Sehingga penting sekali untuk dapat
memastikan bahwa terjadi perubahan
mendasar pada pola pikir, manajemen
kelembagaan hingga budaya sesuai
dengan konsep Entrepreneurial University agar tidak secara status saja yang
berubah namun pada sistemnya tidak
terjadi perubahan mendasar.
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Gambar 8. Penerjemahan Entrepreneurial
University dalam tridarma
perguruan tinggi

Secara teknis, visi misi Entrepreneurial University dapat di terjemahkan dalam tridharma perguruan tinggi. Dalam aspek pendidikan, dapat diartikan
bahwa kurikulum yang dikembangkan di perguruan
tinggi harus dirancang untuk dapat menjawab tantangan industri dan mampu mendorong lahirnya
entrepreneur-entrepreneur baru berbasis keilmuan. Sedangkan dari aspek penelitian, riset yang
dihasilkan oleh universitas harus dapat dikomersilkan dalam industri. Adapun dalam aspek pengabdian masyarakat, pengembangan industri dan bisnis masyarakat dapat dilakukan melalui inkubator
bisnis. Secara lebih rinci penterjemahan Entrepreneurial University dalam tridarma perguruan tinggi
dinyatakan dalam Gambar 8.

Teknis pelaksanaan pengembangan penelitian dalam rangka menuju Entrepreneurial University adalah
dengan mendorong seluruh penelitian
untuk dapat menghasilkan produk
yang siap dikomersilkan. Caranya dengan beberapa aktivitas sebagai berikut
:
1. Mengembangkan pusat studi atau pusat penelitian unggulan
2. Standarisasi dan revitalisasi laboratorium untuk riset berorientasi produk
industri dan konsultasi industri
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3. Peningkatan penelitian kerjasama dengan pemerintah, UKM, industri mulai
riset dasar, riset terapan, pemercepatan kapasitas produksi dan industri
4. Mengintensifkan model Interaksi Siklus
Triple Helix. Universitas memberikan
temuan dan transfer teknologi ke industri dan memperoleh pendanaan
dari industri. Industri menghasilkan
produk dan pajak kepada pemerintah
dan mendapatkan kemudahan kebijakan/investasi dan bantuan modal.
Sedangkan pemerintah membuatkan
kebijakan yang mendukung pengembangan riset, melakukan investasi riset
kepada universitas

Ada beberapa model Entrepreneurial University yang dikembangkan

diberbagai universitas yang dapat digunakan sebagai pembanding. National University of Singapore (NUS) salah
satunya. National University of Singapore (NUS) berdiri sejak tahun 1905,
dan merupakan universitas tertua dan
terbesar di Singapura. NUS meluluskan lebih dari 37,000 setiap tahunnya.
Sejak tahun 1990 NUS menetapkan
diri sebagai Entrepreneurial University
dan membuat suatu enterprise ecosystem untuk mendorong dan mempromosikan kewirausahaan di kampus
[19]. Dengan visi baru ini terbentuk
kluster-kluster kewirausahaan yang
didalamnya terdapat divisi pendidikan
kewirausahaan dan promosi kewirausahaan. Melalui NU Enterprise, universitas semakin kreatif dan inovatif untuk
mendorong mahasiswanya memiliki
pemikiran dan ketrampilan sebagai
wirausahawan untuk menghadapi persaingan ekonomi global. Mereka memiliki beberapa program [20], yaitu:

1. Entrepreneurship education initiatives of NUS
Entrepreneurship Center (NEC)
NEC adalah satu dari divisi NUS Enterprise, yang berdiri untuk mempromosikan pembelajaran kewirausahaan melalui program pendidikan eksperimental dan berbasis aktivitas. Selain itu, memberikan konsultasi kewirausahaan yang
diinspirasi oleh para professor, mahasiswa dan alumni untuk
memulai bisnis ventura mereka. NEC juga memberikan materi tentang kebijakan dan teknologi bisnis melalui penelitian. Sama seperti pusat kewirausahaan di berbagai universitas, NEC juga menawarkan berbagai program pendidikan
termasuk kelas dan ekstrakulikuler dibidang kewirausahaan.
Bedanya, program yang ditawarkan NEC berupa upaya
eksplisit untuk membantu menginisiasi dan mengkatalis
pengembangan ekosistem usaha eksternal di luar NUS. Selain itu, membuat NUS sebagai magnet bagi kegiatan jaringan kewirausahaan yang menghubungkan masyarakat NUS
dengan ekosistem usaha eksternal. Salah satu kegiatan NEC
yang lain adalah kompetisi bisnis plan tahunan nasional
(Startup @ Singapura) pada tahun 1999, yang terbuka untuk seluruh masyarakat Singapura. NEC juga meluncurkan
beberapa kegiatan, seperti:

c. Inisiatif experiential learning yang disebut Extra Chapter Challenge pada tahun 2009, yaitu beasiswa perpanjangan 6 bulan
bagi mahasiswa Ph.D yang membuat penemuan baru atau inovasi. Juga hibah Inovasi dan Kewirausahaan yang menyediakan
dana modal hingga US$ 10.000 bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide inovatif yang layak hingga menjadi prototipe
produk,
d. Kolaborasi dengan Lab kreatif untuk memberikan inkubasi dan
pelatihan bagi inovator sosial untuk memulai bisnis sosial dengan dampak yang berkelanjutan dan terukur pada kelompok
berpenghasilan rendah,
e. Lean LaunchPad program (LLP @ Singapore), dengan instruktur
Jerry Engel, Pendiri Direktur Eksekutif Emeritus, Lester Center

29

b. Innovative Local Enterprise Achiever Development (iLEAD) bagi
mahasiswa NUS yaitu kesempatan magang selama 7 bulan di industri lokal dan dilanjutkan dua minggu kunjungan studi ke luar
negeri ke perusahaan teknologi tinggi yang terkemuka,
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a. Minor Technopreneurship Program yang terbuka untuk semua
mahasiswa NUS khususnya dalam bidang sains dan teknik. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat mahasiswa sains/
teknik cerdas dalam bidang wirausaha,

for Entrepreneurship di U.C. Berkeley dan Steve Blank, yang mengembangkan kurikulum program Launchpad National Science Foundation di
Amerika Serikat,
f. Program LaunchPad Lean boot-camp
di mana peserta belajar secara kritis tentang elemen dari proses startup, termasuk memahami pelanggan,
memvalidasi ide dan mencari model
bisnis yang tepat. LLP mengadopsi
sebuah kelas terbalik (flipped classroom) di mana siswa belajar dengan
praktek langsung keluar dari kelas
dan wawancara dengan calon pelanggan, mitra, pesaing dan investor, untuk
mendapatkan umpan balik dari hipotesis pada proposal bisnis plan mereka,
g. NEC juga menyediakan berbagai
dukungan kewirausahaan untuk calon
pengusaha melalui mentoring, dukungan dana, jaringan investor dan klinik
hukum/akuntansi
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2. The NUS Overseas College
(NOC) Program
Program NOC diperkenalkan
pada tahun 2001 sebagai sebuah inisiatif yang mengintegrasikan globalisme
dan kewirausahaan. Konsep dasar dari
NOC adalah mengirim mahasiswa
NUS yang bermental wiarusaha untuk
magang di suatu industry hi-tech selama satu tahun dan dalam waktu yang
bersamaan mereka juga harus mengikuti kuliah kewiarusahaan di universitas di mana industri tersebut berada.
Pada intinya, program NOC adalah
belajar kewirausahaan dengan prinsip perendaman, yaitu; dengan cara

merendam mahasiswa melalui proses
magang di industry hi-tech asing sehingga mereka dapat mempraktekkan
kewirausahaan dan memahami budaya bisnis yang sebenarnya. NOC ini
telah diluncurkan di Silicon Valley dan
Philadelphia di Amerika Serikat, Stockholm di Swedia,
Shanghai dan Beijing di Cina, dan
berbagai lokasi di India dan Tel Aviv (Israel).

3. NUS dan NUS Enterprise juga
menyediakan ruang inkubasi,
modal dan kesempatan belajar
dan saran dari para pemimpin
industri
Hal tersebut dilakukan melalui program seperti Enterprise House,
tempat tinggal bagi siswa yang sedang
mengerjakan atau menjalankan sendiri
bisnis pemula, NUS enterprise Incubator, akses satu atap (one-stop access).
Sehingga tersedia sumber daya yang
mereka butuhkan untuk secara efektif mengembangkan dan memberikan
solusi, serta jaringan dengan mitra dan
investor. Tabel 5 menunjukkan gambaran umum dampak visi NUS menjadi Entrepreneurial University terhadap
berbagai indikator mulai jumlah pelajar
asing hingga jumlah perusahaan yang
terbentuk.
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Ciputra dan Universitas Brawijaya
menjadi salah satu contoh universitas
yang telah mengembangkan konsep
Entrepreneurial University di Indonesia.
Di Universitas Ciputra terdapat fakultas khusus bidang kewirausahaan yaitu
Fakultas Entrepreneur dan Humaniora
(FEH). Secara umum, aktivitas pendidikan kewirausahaan yang dikembangkan
serupa dengan NUS. kurikulum dikembangkan dimulai dengan perubahan
pola pikir kewirausahaan, memberikan proporsi untuk melakukan praktek
kewirausahaan hingga menjalankan bisnis [22]. Adapun materi kuliahnya dinyatakan pada Gambar 9.
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Gambar 9. Struktur kurikulum Fakultas
Entrepreneur dan Humaniora.

Groundbreaker (E1) adalah
tahapan di mana mahasiswa diberi
kesempatan untuk mempraktekkan
kemampuan dasar berwirausaha. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menjual produk apa saja baik produk yang
dibuat sendiri maupun produk orang
lain. Selanjutnya dilakukan analisa
terhadap aktivitas yang telah dilakukan misalnya apakah analisa pasarnya
sudah tepat, bagaimana segmentasi
pasarnya, dan lain-lain. Tahap kedua
(E2) adalah Business Model Cerator
dimana mahaisswa diberi kesempatan
untuk merancang model bisnis yang
akan dijalaninya. Selanjutnya menjadi
pelaksana usaha yang dipilihnya. Pada
tahap lanjutan (E4), mahasiswa ditargetkan untuk dapat membuat inovasi
terhadap usaha yang telash dipilihnya
dengan bimbingan berbagai dosen, entrepreneur residen dan praktisi wirausaha. Mahasiswa juga dibekali dengan
berbagai ketrampilan seperti membuat
dan mengurus dokumen ekspor impor,
mengurus status hukum usaha (CV, PT
dll).

Dan pada tahap akhir mahasiswa
diharapkan untuk dapat menjadi pemain wirausaha global (E5). Secara
spesifik, proses pengajarannya diseimbangkan antara materi dan praktek.
Juga dilakukan proses magang di industri dan mengikuti kompetisi ataupun pameran produk baik secara nasional maupun internasional.
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Focus grup discussion yang dilakukan didukung juga
oleh Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) dan ASEAN
SME Agencies Working Group (SMEWG). Salah satu programnya adalah COBLAS (Consultant Based Learning for
ASEAN SMEs) yang mensinergikan antara Academician,
Business dan Government (ABG) dalam mengupayakan
keberlanjutan kewirausahaan. Program ini digagas oleh
Dr. Takeru Ohe (guru besar Graduate School of Commerce,
University of Waseda). Dalam pelaksanaan COBLAS,
Perguruan tinggi melakukan pendidikan kewirausahaan
dan melakukan transfer teknologi pada berbagai industri maupun usaha kecil menengah (UKM) dalam wilayah
pengembangannya. COBLAS diawali dari Mae Fah Luang
University Thailand (2003), National University of Management Cambodia (2004), Faculty of Economics and Business
University Kebangsaan Malaysia (2006), Universitas Brawijaya (2008) dan University of Puthisastra Cambodia (2009).
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Universitas Brawijaya
(UB)

Adapun pengembangan kewirausahaan di Universitas Brawijaya (UB) lebih luas lagi. Hal Tersebut dikarenakan UB menyatakan perubahan visi secara institusional
menjadi Entrepreneurial University pada tanggal 2 Juni
2007. UB saat ini juga dipercaya menjadi sekretariat ASEAN-Japan Entrepreneurship Education sejak 2011. ASEANJapan Entrepreneurship Education merupakan jejaring
Asosiasi Pendidikan Entrepreneurship ASEAN yang berafiliasi dengan organisasi negara-negara ASEAN termasuk
SMEs ASEAN. Sedangkan pendidikan kewirausahaan
dibangun melalui ASEAN Common Curriculum for entrepreneneurship di ASEAN dikembangkan oleh Asia Science
and Education for Economic Development Institute (AsiaSEED).
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Gambar 11. Organigram UB Business Incubator & Public Services
(UB-BIPS)[22]

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

lui penguasaan ipteks dan ketrampilan
serta mengimplementasi tridharma
perguruan tinggi secara seimbang.
Secara struktural juga dibentuk UBBusiness Incubator & Public Services
(UB-BIPS) yang memiliki organogram
sebagaimana Gambar 11. Secara
teknis, jika ada Ide bisnis maka Ide bisnis tersebut akan di bimbing di UB-EED
agar dapat menjadi ide bisnis yang layak dilaksanakan. Selanjutnya rencana
bisnis tersebut akan diinisiasi ke UBBID dan selanjutnya setelah terinkubasi menjadi unit bisnis di UB-BUD akan
menghasilkan produk komersil.
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Sebagai Entrepreneurial University, UB memiliki berbagai jenis
usaha semisal usaha percetakan dan
penerbitan (PT UB Press), Biro konsultasi agrobisnis (CV UB Agro), Konsultan
Teknik (CV UB-Tek), konsultan sosial
ekonomi (CV UB-SE), konsultan ICT &
provider (CV UB ICT/PPTI), hotel (UBStar), Restoran organik (CV UB Food),
Pom Bensin, Lembaga keuangan, Rumah sakit, pelayanan pengujian laoratorium, sertifkasi bahasa inggris dan
lain-lain. Sedangkan dari aspek pendidikan, tujuan pendidikan di UB adalah mewujudkan entrepreneurial mindset pada seluruh civitas akademika UB,
menuju kehidupan kampus UB yang
kreatif, inovatif, dan produktif, mela-
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Sebagai Entrepreneurial University, UB menerapkan prinsip pembelajaran kewirausahaan.
Prinsip pembelajaran yang dikembangkan mulai tentang konsep dan perubahan pola pikir
kewirausahaan hingga pembekalan ketrampilan menjadi seorang pengusaha sebagaimana
Gambar 12. Ketrampilan kewirausahaan dasar
mencakup kreativitas, inovasi, kemampuan
mengambil resiko, kemampuan membaca peluang, kemampuan untuk memiliki visi tumbuh dan
mengintrepretasikan model kewirausahaan. Sedangkan Ketrampilan kewirausahaan fungsional
mencakup ketrampilan manajemen dan kepemimpinan, kemampuan perencanaan, kemampuan
keuangan, kemampuan marketing, desain, operasi serta manajemen SDM sebagaimana dinyatakan pada Tabel 6.

Gambar 12. Pola pembelajaran
kewirausahaan di UB[24]
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Institut Pertanian
Bogor

Adapun perguruan tinggi lain yang cukup fokus
dalam pengembangan kewirausahaan adalah Institut
Pertanian Bogor (IPB). Secara umum pengembangan
kewirausahaan di IPB dikembangkan di dua lembaga
yaitu di Direktorat Pengembangan Karir dan Kerjasama (CDA-IPB) yang memiliki bagian pengembangan
kewirausahaan khususnya untuk pembinaan kewirausahaan bagi mahasiswa. Sedangkan yang kedua adalah
Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan (P3K) atau kadang lebih populer dengan sebutan
IncuBie dibawah Lembaga Penelitian dan Pengebdian
Masyarakat (LPPM). Secara struktural pusat pengembangan kewirausahaan mahasiswa dibawah CDA-IPB
dinyatakan pada Gambar 13.

Gambar 13. Struktur organisasi CDA-IPB [26]

Di incuBie LPPM IPB ini terdapat 2 divisi yaitu Divisi Pengembangan
Kewirausahaan, dan Divisi Inkubator Bisnis. Adapun visi incuBie adalah
menjadi Pusat Inkubator Bisnis dan
Pengembangan Kewirausahaan Terkemuka di bidang Agribisnis, Agroindustri dan Green Product. Sedangkan misinya adalah
1. Melayani dan membantu pengembangan UMKM dalam bidang agribisnis, agroindustri dan greenproduct
menjadi usaha yang tangguh, mandiri
dan mampu berkembang ke tingkat
usaha menengah
2. Mengembangkan budaya kewirausahaan untuk mahasiswa, dosen, alumni
dan masyarakat;
3. Memfasilitasi hasil-hasil riset inovatif
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haan melalui konsultasi, pendampingan dan pemberian dana bergulir. Tujuan kegiatan ini adalah (i) Memberikan
solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para wirausahawan, (ii) Meningkatkan kemampuan wirausaha dalam
bidang pemasaran, pengembangan
mutu produk, dan manajemen usaha
dan (iii) Menyediakan modal bergulir
bagi wirausaha kecil[26]. Sedangkan
pengembangan kewirausahaan yang
lebih luas khususnya untuk mitra ditangani oleh pusat Inkubator Bisnis
dan Pengembangan Kewirausahaan
(incuBie) yang merupakan salah satu
pusat studi di Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM) IPB. Teknis yang dilakukan
adalah dengan memberikan pelayanan jasa terpadu kepada UMKM yang
telah menjadi tenant atau mitra binaan
terkaitnya dengan kegiatan usaha,
pendampingan hingga memberikan
aksesibilitas permodalan dengan lembaga keuangan bank dan non bank.
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Adapun kegiatan yang dilaksnakan oleh bagian kewirausaaan
CDA-IPB mencakup kegiatan pembekalan kewirausahaan yang bertujuan
mengembangkan wawasan bagi pemula yang berminat berwirausaha. Kegiatan tersebut berupa kiat-kiat memasuki dunia wirausaha, strategi memulai
wirausaha, manajemen wirausaha, semangat dari wirausaha, manajemen
keuangan, keterampilan yang harus
dimiliki, membangun teamwork yang
baik, dan bagaimana memulai bisnis
di kalangan pemula. Kegiatan yang
kedua adalah Cooperative Academic
Education (Coop) Program atau Program Belajar-Bekerja yaitu strategi
pendidikan dan pengembangan sdm
yang mengintegrasikan mahasiswa
dengan berbagai latar belakang ilmu
dari bangku kuliah dengan pengalaman kerja yang produktif (work-based
learning atau work-integrated learning).
Program ini melibatkan tiga pihak yaitu mahasiswa, perguruan tinggi, dan
dunia usaha. Konsep dasar : (1) awal
karir seseorang bukan setelah lulus,
melainkan sejak memasuki perguruan
tinggi; dan (2) merupakan program
praprofesional, yakni awal pilihan ke
arah kemampuan untuk bekerja. Program ini berbeda dengan programprogram magang biasanya, di mana
pada program ini mahasiswa tidak sebatas mengamati berbagai aktifitas di
perusahaan/UKM tetapi terlibat langsung layaknya seorang karyawan di perusahaan/UKM tersebut[26]. Kegiatan
yang ketiga adalah Pendampingan dan
dana bergulir. Kegiatan Kewirausahaan
menjadi salah satu alternatif peluang
kerja dan menjadi sarana untuk menghasilkan para pencipta lapangan kerja
(Job Creator) sehingga perlu diberikan
motivasi dan pembinaan kewirausa-

untuk pengembangan usaha;
4.

Mengembangkan jejaring antara
UMKM dengan stakeholders terkait
untuk meningkatkan keberhasilan
usaha;

5. Mengoptimalkan sumberdaya untuk
menghasilkan income generating.
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Adapun kegiatan yang dilakukan mencakup pendampingan,
pelatihan, penelitian, fasilitas usaha
dan kegiatan kemitraan baik dengan
pemerintah, dunia usaha , BUMN, dan
organisasi internasional. Salah satu
contohnya dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Pertanian,
Departemen Perindustrian, BRI, Bank
Mandiri, Pertamina, APRINDO, KADIN, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, UNDP, Business Innovation Centre
(BIC) Eropa, Science Park and Innovation Centre Association (SPICA) hingga
Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt).
Di tingkat mahasiswa juga
terbentuk IPB Entrepreneur Community (IPB-EC). IPB-EC dibentuk karena
jumlah wirausaha muda mahasiswa
yang ada di IPB cukup signifikan dan
dapat mendukung IPB sebagai kampus
berkarakter kewirausahaan. Visi IPB EC
adalah membumikan Kewirausahaan
di IPB. Sedangkan misinya adalah
1. Menyatukan potensi-potensi wirausaha muda mahasiswa dan alumni IPB
agar dapat menjadi sumber kekuatan
kolektif, serta dapat saling mengisi
dan menguatkan satu sama lain
2. Menyelenggarakan forum diskusi, keg-

iatan, serta pelatihan dan pembinaan
kepada mahasiswa dalam mengembangkan aspek kepemimpinan dan
kewirausahaan.
3. Memberikan pemahaman kewirausahaan tingkat lanjut yang didukung
juga dengan pengembangan social entrepreneurship

Adapun stakeholder IPB EC
adalah mencakup alumni maupun mahasiswa IPB yang sudah berwirausaha,
Direktorat Kewirausahaan IPB, organisasi mahasiswa wirausaha IPB, maupun organisasi/ Komunitas kewirausahaan eksternal. Beberapa kegiatan
yang dilakukan misalnya pembuatan
Database alumni dan mahasiswa yang
berwirausaha di kalangan IPB, membuat media kreatif tentang IPB-EC,
forum-forum diskusi dan masih banyak
lagi. Adapun contoh brosur IPB-EC dinyatakan pada Gambar 14.
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Gambar 14. Brosur sosialisasi tentang IPB-EC[28]
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2.1
Pendahuluan
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Pada bab ini dibahas pendekatan pertama dalam pengembangan
kewirausahaan berbasis teknologi yaitu dengan pendekatan berbasis kurikulum. Pendekatan ini bertujuan untuk
membangun pola pikir kewirausahaan
dan memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar kewirausahaan. Dalam
pendekatan berbasis kurikulum dilakukan pembedaan level penyerapan
keilmuan berdasarkan strata sarjana
(S1) dan pascasarjana (S2/S3). Dalam
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dinyatakan bahwa capaian
pembelajaran(CP)bagi sarjana adalah
mampu menerapkan konsep keilmuan
pada bidangnya untuk memecahkan
persoalan (problem solving). Sedangkan CP untuk S2/S3 adalah mahasiswa
mampu mengembangkan konsep keil-

muan pada bidangnya. Sehingga mahasiswa lulusan S1 dalam pendekatan
kewirausahaan berarti mampu mengekonomiskan solusi yang ditawarkan
sesuai bidang keilmuannya tersebut. Misalnya lulusan sarjana Teknik
Mesin harus mampu menghasilkan
mesin yang memiliki efisiensi tinggi
dan menjual mesin yang dihasilkan
tersebut atau mampu menjadi konsultan dibidang permesinan. Sedangkan untuk lulusan pasca sarjana S2/S3
Teknik Mesin, harus mampu membuat/
mengembangkan mesin baru yang memiliki efisiensi lebih tinggi dan bernilai
ekonomis. Secara umum ada 3 tahapan
yang dapat dicapai oleh mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran kewirausahaan berbasis kurikulum sebagaimana dinyatakan pada Gambar 15.

Gambar 15. Tahapan yang dapat dicapai mahasiswa
dalam pembelajran kewirausahaan berbasis kurikulum

kanlah seusatu yang mudah. Secara
umum pola pikir (mindset) kewirausahaan dicirikan sebagai berikut: [1]
1. Berorientasi tindakan
2. Berpikir sederhana
3. Mencari peluang baru
4. Mengejar peluang dengan disiplin
tinggi
5. Hanya mengambil peluang yang terbaik
6. Fokus pada eksekusi

Pola pikir kewirausahaan yang
lain adalah memiliki daya pikir kreatif dan inovatif. Seorang wirausahawan akan dapat selalu menemukan
solusi terhadap setiap kondisi yang
dihadapi. Seorang wirausahawan dapat membuat suatu produk yang belum pernah dibuat sebelumnya atau
memodifikasi suatu produk yang tidak
layak jual menjadi bernilai jual tinggi.
Manusia yang tidak kreatif akan selalu
melakukan suatu hal yang sama secara
berulang-ulang, tidak berani membuat
suatu terobosan atau menghadapi suatu resiko. Seorang wirausahawan harus
membiasakan diri membuka diri dan
membuka pikiran, membiasakan diri
dengan ketidakpastian,meyakinkan
diri untuk menangani dan banyak mengumpulkan data, informasi ataupun
jaringan untuk mengurangi resiko.
Tujuan kedua dari proses pembelajaran kewirausahaan adalah memahami ilmu dan ketrampilan dasar berwirausaha. Ketrampilan-ketrampilan
dalam berwirausaha misalnya proaktif,
mengerjakan segala sesuatu dengan
berorientasi pada target/tujuan, menyusun prioritas, pantang menyerah,
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7. Memfokuskan energi pada bisnis yang
digeluti
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Tujuan pertama dalam pembelajaran kewirausahaan adalah perubahan pola pikir (mindset) dari pola
pikir bukan wirausahawan/pengusaha
menjadi memiliki pola pikir pengusaha
yaitu dari pola pikir sebagai pekerja
menjadi pencipta lapangan kerja. Pola
pikir adalah akumulasi dan integrasi
dari keyakinan dan nilai-nilai tentang
kehidupan. Pola pikir diperoleh sebagai hasil proses berpikir/proses pembelajaran yang diperoleh sepanjang kehidupannya. Pola pikir dapat diubah
jika keyakinan atau nilai-nilainya berubah melalui proses pembelajaran. Jadi
berpikir negatif dapat diubah menjadi
berpikir positif, berpikir statis menjadi
dinamis/kreatif serta berpikir konsumtif menjadi produktif. Perubahan pola
pikir sangat penting jika seseorang ingin mengubah pola sikap seseorang.
Karena pola pikir seseoranglah yang
menentukan perilaku seseorang. Pada
umumnya setiap orang memiliki kecenderungan untuk berada dalam zona
nyaman atau aman. Salah satu implikasinya manusia menghindari resiko
sekecil apapun. Menjadi pekerja atau
bekerja pada orang lain adalah salah
satu contoh pilihan menghindarkan
diri dari resiko. Jika seseorang bekerja
pada orang lain meskipun ada resiko
namun resiko yang terjadi hanya dalam
ruang lingkup pekerjaannya saja. Dia
akan tetap mendapatkan gaji dan
tunjangan setiap bulannya. Berbeda
halnya dengan seseorang yang berwirausaha. Peluang berhasil sebanding
dengan peluang gagal. Resiko besar
dan ketidakpastian. Namun dengan
berwirausaha peluang berhasil dan
memperoleh hasil yang lebih besar terbuka lebar. Jadi wajar jika perubahan
pola pikir khususnya menjadi memiliki
pola pikir sebagai wirausahawan, bu-
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sabar dalam mendetaili sesuatu, berani
mengambil resiko dan memiliki jiwa
kepemimpinan. Ketrampilan kewirausahaan dasar juga mencakup kreativitas, inovasi, kemampuan membaca
peluang, kemampuan untuk memiliki
visi maju, kemampuan perencanaan,
kemampuan keuangan, kemampuan
marketing, desain, operasi dan manajemen SDM. Sedangkan tujuan ketiga
dari pembelajaran kewirausahaan
mencetak pengusaha-pengusaha baru
khususnya kewirausahaan berbasis
teknologi. Untuk pendekatan kewirausahaan berbasis kurikulum ini dikembangkan 3 metode sebagaimana dinyatakan pada Gambar 16.

Gambar 16. Metode pendekatan dasar
kewirausahaan berbasis kurikulum

2.2

49

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

Pengetahuan dan Keterampilan
Dasar Kewirausahaan
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Memiliki pola pikir wirausaha,
tidaklah cukup bagi seseorang yang ingin berwirausaha dan menjadi wirausahawan. Seseorang harus juga memiliki
bekal pengetahuan dan ketrampilan
dasar kewirausahaan. Meskipun masih
menjadi perdebatan tentang apa saja

yang termasuk pengetahuan dan keterampilan dasar kewirausahaan, namun secara umum ada hal-hal yang
sama bahwa pengetahuan dan ketrampilan dasar kewirausahaan dapat
dinyatakan pada Tabel 7.

2.3

Adapun capaian pembelajaran lulusan ITS yang didukung adalah mampu
menerapkan bidang keahliannya dan
memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya untuk menyelesaikan masalah
lingkungan dan pemukiman, kelautan,
energi dan teknologi informasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) serta
menciptakan lapangan kerja sesuai
bidang keahliannya. Selain itu, Mampu mengambil keputusan yang tepat
berdasar pada analisa informasi dan
data dengan berbekal wawasan pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) yang mencakup aspek
lingkungan dan pemukiman, kelautan,
energi dan teknologi informasi serta
mengedepankan kepedulian sosial. Sedangkan untuk capaian pembelajaran
mata kuliahnya adalah bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang
keahliannya, berinovasi dan berkreasi
untuk menghasilkan rancangan bisnis/
produk yang berorientasi pasar dengan
memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan suatu peluang wirausaha.
Mahasiswa mampu beradaptasi terhadap situasi kondisi yang tidak pasti.
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Mata kuliah ini memberikan
pemahaman dan kemampuan kepada
mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi, dan mengevaluasi peluang
usaha berbasis teknologi sesuai dengan bidang keahlian mahasiswa, serta
mengembangkan peluang usaha tersebut. Mata kuliah ini menggabungkan
pengenalan teori dan praktek langsung
(handson experience) secara terintegrasi dalam mengembangkan ide dan peluang usaha. Pada akhirnya mahasiswa
diharapkan mampu menuangkan peluang usaha kedalam business plan yang
efektif. Pokok bahasan dalam mata
kuliah ini diantaranya adalah: konsep
bisnis dan kewirausahaan, entrepreneursial mindset dan evaluasi diri, kreatifitas dan identifikasi peluang usaha,
bisnis model, analisis dan evaluasi peluang usaha, analisis dan perencanaan
pasar, analisis biaya dan penentuan
hargaproduk, team building dan perencanaan sumber daya manusia, perencanaan finansial, pemodalan, ethic
& tanggung jawab sosial, aspek legal
dan analisa resiko, dan pengembangan
business plan.
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Technopreneurship

Mahasiswa mampu mengambil resiko
dengan perhitungan yang tepat. Selain
itu, bertanggung jawab pada pekerjaan
sendiri dan dapat diberi tanggungjawab
atas pencapaian hasil kerja tim dengan
mengedepankan etika bisnis. Mampu
berbahasa Indonesia yang baik, benar,
dan santun dalam ragam lisan dan tulisan untuk berwirausaha serta kehidupan sehari-hari.
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Secara umum mata kuliah Technopreneurship ini diperuntukkan bagi
mahasiswa semester 5 dan 6. Bobot
mata kuliah ini adalah 3 SKS, yang setara dengan 150 menit tatap muka.
Sesuai dengang Peraturan Akademik,
definisi 1 SKS setara dengan 50 menit
tatap muka, 50 menit pembelajaran
terstruktur, dan 50 menit belajar mandiri, termasuk waktu untuk memper-

siapkan diri sebelum kuliah, ujian, dan
waktu untuk mengerjakan tugas. Untuk
pelaksanaan pembelajaran digunakan
beberapa metode yaitu project based
learning, mahasiswa diharapkan untuk
mengembangkan independent learning skills melalui pemahaman teori/
knowledge serta interaksi dan praktek langsung dilapangan (out of class)
untuk mengindentifikasi, memverifikasi, dan menguji suatu ide/peluang
usaha berbasis teknologi. Mata kuliah
ini lebih banyak menggunakan eksplorasi masalah, analisis, menyelesaikan
masalah dan mengkomunikasikannya,
diskusi kelompok dan mengerjakan
proyek bisnis. Adapun materi pembelajaran technoprenership dinyatakan pada
Tabel 8.
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2.4
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Integrasi Kewirausahaan
dalam matakuliah kebidangan
Dalam setiap bidang keilmuan,
kewirausahaan dapat diintegrasikan
dalam setiap mata kuliah kebidangan
baik untuk pendekatan sains maupun
pendekatan keteknikan. Pada beberapa jurusan keteknikan di ITS ada
beberapa mata kuliah yang berkaitan
langsung dengan kewirausahaan misalnya Ekonomi Teknik, Manajemen
Proyek dan Riset Operasi dan Manajemen Industri. Selain itu terdapat mata
kuliah Kaizen atau Prinsip Pengembangan yang Berkelanjutan (continuous
improvement), Kerja Tim (team work),
Kreativitas dan Inovasi, Manajemen
Resiko dan Analisa Respon Pesaing.
Sedangkan untuk mata kuliah yang
terintegrasi dengan kewirausahaan
tidak semua mata kuliah dapat diberi
muatan kewirausahaan namun dapat
disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya pada mata kuliah Fisika Kuantum
Jurusan Fisika atau Teknik Fisika. Pada
mata kuliah tersebut, diajarkan konsep-konsep fisika kuantum seperti dualisme gelombang pertikel, efek foto
listrik, persamaan schrodinger/heinsenberg. Mata kuliah ini adalah mata
kuliah inti kebidangan Fisika ataupun
Teknik Fisika, maka pada mata kuliah
ini kurang tepat jika diberi muatan
kewirausahaan meskipun sebenarnya
bukan hal yang tidak mungkin untuk
dilakukan. Berbeda halnya dengan
mata kuliah pilihan bidang bahan mis-

alnya mata kuliah polimer. Pada mata
kuliah ini dapat disampaikan sifat dan
karakteristik polimer, cara karakterisasi, proses manufaktur, aplikasi hingga perusahaan-perusahan dibidang
polimer. Maka pada matakuliah ini dapat disampaikan muataan kewirausahaan seperti bagaimana peluang berwirausaha di bidang material polimer,
apa saja tantangannya, apa saja variannya dan lain-lain. Selain pendekatan
kewirausahaan dalam keilmuan kebidangan, di ITS terdapat beberapa jurusan yang mata-kuliahnya sangat dekat
dengan materi dan keilmuan kewirausahaan semisal Teknik Industri (S1, S2,
S3), Manajemen Bisnis dan Magister
Manajemen Teknik (MMT).
Tujuan pendidikan di Teknik Industri adalah membentuk sarjana yang
memiliki kompetensi yang tinggi dalam
hal perencanaan, pengorganisasian,
pengoperasian dan pengendalian sistem industri yang luas dan kompleks,
mempunyai kemampuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, maupun
produktivitas sistem industrI [3]. Karena itu, sarjana Teknik Industri dituntut
memiliki kemampuan di bidang ilmu
teknik dan ilmu sosial secara bersama,
agar bisa melihat dan menyelesaikan
segala permasalahan industri dengan
konsep pendekatan sistem. Adapun
materi kuliah pada tingkat jenjang S1
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Program Manajemen Bisnis ITS mempersiapkan
lulusan untuk berkarir di dunia usaha dan manajemen. Program ini memberikan skill pengetahuan
mendasar bagaimana mengoperasikan suatu bisnis
dalam berbagai skenario persaingan. Kurikulum yang
dirancang program Manajemen Bisnis ITS juga ber-
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meliputi Analisa Numerik, Penggerak Mula, Industri
Kimia, Proses Manufaktur, Akuntansi Biaya, Statistik
Industri, Penelitian Operasional, Perencanaan Fasilitas, Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Analisa
Keputusan, Pengendalian Kualitas Statistik, Manajemen Proyek, Manajemen Sumber Daya Manusia dan
Simulasi Sistem Industri. Sedangkan untuk jenjang
magister (S2) Teknik Industri dapat difokuskan pada
Logistic and Supply Chain Management (LSCM), Quality and Manufacturing Management (QMM), Industrial
System Optimization (ISO), Industrial Ergonomic and
Safety (IES), dan Strategic Performance Management
(SPM). Program S3 sendiri menawarkan bidang keahlian Logistics and Supply Chain Engineering (LSCE),
Quality and Manufacturing System (QMS), dan Industrial System Optimization (ISO)[3]. Sistem Manufaktur
menekankan pada perencanaan dan optimasi sistem
produksi dengan menerapkan konsep dan metode
kuantitatif. Ergonomi menekankan pemberdayaan
manusia dalam sistem integral dan perancangan
kerja manusia yang efektif dan efisien. Perencanaan
Sistem Industri menekankan pada perencanaan sistem industri secara makro yang membahas hubungan suatu industri dengan lingkungannya sedangkan
Manajemen Industri menekankan pada upaya perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian dan pengendalian proses produksi secara efektif dan efisien.
Adapun Supply Chain dan Logistik menekankan pada
pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola aliran barang, informasi dan uang, bukan hanya dalam
satu organisasi tetapi dari hulu ke hilir dalam supply
chain. Integrasi keilmuan dan aplikasi di kembangkan dalam 5 laboaratorium utama yaitu laboratorium
Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja, Laboratorium Sistem Manufaktur, Laboratorium Komputasi
dan Optimasi Industri, Laboratorium Perancangan
Sistem dan Manajemen Industri, serta Laboratorium
Logistik dan Manajemen Rantai Pasok.
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tujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa
untuk menjadi entrepreneur yang menghasilkan
inovasi teknologi yang tepat guna bagi pengembangan masyarakat Indonesia. Program Manajemen Bisnis ITS menyelenggarakan program pendidikan bertaraf internasional dengan melibatkan
pakar dari universitas terkenal mancanegara seperti Prof Elizabeth L. Rose (Helsinki School of Economics, Finlandia), Prof Kym E. Fraser (University
of South Australia, Australia), dan Prof William J.
Scheela (Bemidji State University, USA)[4]. Secara
umum mata kuliah di jurusan manajemen bisnis di
klasifikasikan menjadi 3 tahapan sebagaimana Tabel 9.

untuk pelaksanaan pengabdian pada
Masyarakat, MMT menjadi wadah
untuk mengembangkan konsepsi pemikiran dan kompetensi dalam bidang
keilmuan Manajemen Teknologi untuk
para praktisi dan masyarakat. Selain itu,
melakukan proses pembinaan kemitraan dengan individu, industri, dan
institusi untuk pengembangan SDM di
bidang ilmu Manajemen Teknologi.
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Adapun sistem pengajaran yang
ditawarkan harus mencapai capaian
pembelajaran berupa pertama, kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan wawasan bisnis, keterampilan manajerial, dan keterampilan
merumuskan strategi teknologi. Kedua,
kemampuan manajerial untuk mengelola organisasi, industri, bisnis, dan
perusahaan secara mandiri, efektif, dan
efisien. Ketiga Kemampuan memecahkan masalah organisasi dan industri
yang kompleks berbasis prinsip-prinsip
manajemen dan bisnis dengan etis.
Struktur kurikulum terbagi dalam 3 konsentrasi bidang keahlian, yaitu Manajemen Industri, Manajemen Proyek, dan
Manajemen Teknologi Informasi.
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Adapun Magister Manajemen
Teknologi (MMT) berada di bawah pengelolaan Program Pascasarjana ITS sejak tahun 1996. Program pendidikan
yang diselenggarakan oleh MMT-ITS
berorientasi praktis, komprehensif, dan
relevan dalam menyiapkan calon-calon
manajer, pelaku bisnis dan industri,
serta pemimpin dan peneliti bisnis dan
industri. MMT-ITS memiliki visi menjadi
pusat pendidikan berjenjang S2 unggulan yang berorientasi pada pengembangan dan aplikasi ilmu Manajemen
Teknologi dengan reputasi tingkat regional dalam jangka menengah dan
reputasi internasional dalam jangka
panjang. Dengan misi memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan
di bidang Manajemen Teknologi bagi
kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan 3 bidang pengembangan yaitu
pertama berupa pendidikan mencakup
penyelenggaraan kegiatan pendidikan
tingkat magister dan mengembangkan
kurikulum yang berorientasi ke masa
depan dengan kompetensi tinggi dan
mutakhir. Menghasilkan lulusan yang
berkualitas dan berkomitmen tinggi
dalam bidang Manajemen Teknologi
dan mengembangkan proses belajar
mengajar yang inovatif dengan menyediakan sarana/prasarana pendidikan
dan atmosfer akademik yang kondusif.
Adapun dari aspek penelitian dengan
cara berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian dan kajian studi kasus
bidang keilmuan Manajemen Teknologi
maupun mendiseminasikan hasil penelitian dan pemikiran segenap civitas
akademika dalam bidang Manajemen
Teknologi melalui forum ilmiah nasional dan internasional. Sedangkan

Gambar 17. Body of Knowledge
MMT-ITS [5]
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Sesuai dengan Pedoman Akademik MMTITS 2015, muatan kurikulum meliputi 7 kelompok bidang pengetahuan manajemen sebagaimana Gambar 17, yaitu:
1. Pengetahuan Dasar Kuantitatif dan Etika
Bisnis
Muatan kuliah dasar kuantitatif diberikan untuk
membekali mahasiswa dengan pendekatan kuantitatif yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan materi mengenai etika bisnis memberikan dasar-dasar etika korporasi yang sangat
penting artinya dalam menunjang sustainabilitas
perusahaan dan pembangunan nasional.
2. Manajemen Fungsional
Muatan kuliah terdiri dari pengetahuan dasar
manajemen serta keterampilan dalam menjalan-

kan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas: manajemen keuangan,
manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran serta
manajemen strategi yang merupakan integrasi dari manajemen fungsional.
3. Manajemen Teknologi dan Inovasi
Muatan kuliah ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi sebagai dasar untuk mendapatkan keunggulan organisasi.
4. Manajemen Proyek
Muatan kuliah ini diarahkan supaya mahasiswa dapat memahami daur
hidup proyek serta menerapkan Body of Knowledge dalam pengelolaan
proyek.
5. Sistem dan Teknologi Informasi
Muatan kuliah ini dimaksudkan untuk membekali pemahaman mahasiswa akan peran sistem dan teknologi informasi serta kemampuan dalam
menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sistem dan teknologi
dalam organisasi.
6. Analisis dan Sistem Keputusan
Muatan kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa untuk bisa memahami,
menerapkan, serta menganalisis konsep berpikir sistem dalam modelmodel pendukung keputusan untuk mendapatkan solusi optimal.

Adapun untuk bidang Keahlian Manajemen Industri, maka
lulusan diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk
dapat mengidentifikasi dan menganalisis persoalan manajemen
dan teknologi dalam industri, memilih dan mengintegrasikan berbagai metode untuk menyelesaikan persoalan manajemen dan
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Muatan kuliah-kuliah yang dikelompokkan dalam bidang keahlian dengan beban 10 SKS ini dimaksudkan untuk membekali pengetahuan dan
membangun kompetensi mahasiswa dengan kemampuan serta keterampilan manajemen untuk suatu bidang konsentasi keahlian tertentu
yang diminati. Bidang konsentrasi keahlian yang dimaksud adalah:
Manajemen Industri, Manajemen Proyek, dan Manajemen Teknologi Informasi.
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7. Kompetensi Bidang Keahlian
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teknologi dalam industri secara efisien dan efektif, melakukan pengambilan keputusan pada berbagai tingkat hierarki
secara sistematis dan mengembangkan jiwa technopreneurship untuk tujuan penciptaan bisnis baru maupun mempertahankan keberlanjutan. Adapun kurikulumnya dinyatakan
pada Tabel 10 dan Tabel 11.
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Adapun untuk bidang keahlian Manajemen Proyek maka
tujuan pembelajarannya pertama adalah lulusan diharapkan
memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang pengelolaan
proyek, manajerial umum, dinamika dan lingkungan proyek, serta kemampuan interpersonal dan intrapersonal dalam mengembangkan proyek yang berorientasi pada technopreneurship dan
sustainabilitas. Kedua, mampu melakukan identifikasi, analisis
dan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien pada setiap
aktivitas dan dinamika proyek. Ketiga, mampu untuk merencanakan dan menilai kelayakan suatu proyek secara terintegrasi dari
berbagai aspek. Terakhir adalah agar mahasiswa mampu mengaplikasikan dan mengintegrasikan secara dinamis pengetahuan,
kemampuan, metode dan teknik yang sesuai dengan persyaratan proyek untuk mengelola pembangunan dan pengembangan
proyek serta operasional bisnis dalam mencapai kepuasan stakeholder. Struktur kurikulumnya dinyatakan pada Tabel 12.
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Untuk bidang keahlian Manajemen Teknologi Informasi maka tujuan
pembelajarannya adalah agar lulusan
memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan kebutuhan
sistem informasi dari sebuah sistem
organisasi. Mampu merencanakan
proyek pengembangan sistem informasi suatu sistem organisasi berbasis
prinsip-prinsip manajemen proyek.
Mampu merencanakan dan memantau
proyek konstruksi teknologi informasi
(implementasi paket aplikasi, pengembangan perangkat lunak, instalasi in-

frastruktur jaringan). Mampu merancang sistem informasi yang terdiri atas
beragam komponen yang merupakan sebuah sistem terintegrasi. Serta
mampu merancang dan mengelola
bisnis berbasis jaringan, merencanakan implementasi sistem informasi secara efisien dan efektif mengevaluasi
dan mengaudit sistem informasi, serta
merancang sistem pengambilan keputusan berbasis komputer. Struktur kurikulumnya dinyatakan pada Tabel 13.
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Gambar 18. (a). Studi Ekskursi di Terminal Multipurpose
Teluk Lamong, (b)Studi Ekskursi di Jabatan Kerja Raya
(JKR)/Public Works Department Malaysia [5]

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

Produk penelitian dilaporkan dalam karya tulis ilmiah
dengan kualifikasi profesional tesis. Sebagian penelitian
diarahkan untuk problem solving dengan mensintesiskan
dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama
menempuh pendidikan untuk memberikan solusi dalam
permasalahan manajerial dalam studi kasus riil. Bentuk penelitian lain adalah pengembangan ilmu, dimana mahasiswa
melakukan analisis yang tajam dari himpunan data yang
diperolehnya, guna menghasilkan sebuah teori atau gagasan
ilmiah baru.
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Untuk membentuk kompetensi yang telah dirancang bagi
mahasiswa, proses pembelajaran dilakukan dengan Perkuliahan (tatap muka), Diskusi Kelompok/Studi Kasus, Kerja Mandiri dan Studium General/ Kuliah Tamu. Juga dilakukan kegiatan penunjang seperti MSR (MMT Social Responsibility) berupa
kegiatan Outbound dan Inbound tentang inspirasi bisnis, teknik
negosiasi dan lain-lain. Selain itu, dilakukan studi ekskursi untuk melihat best practice suatu manajemen teknologi dilakukandan studi sebagaimana Gambar 18.
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3.1

Pendahuluan
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Gambar 19.(a) pusat pengembangan yang ada di LP2KHA,
(b) kelompok kerja dibawah kordinasi Pusat Aktivitas
Kemahasiswaan[1].
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Selain pengembangan
kewirausahaan
berbasis
kurikulum, salah satu pilar
pengembangan kewirausahaan yang dilakukan di ITS
adalah berbasis aktivitas
kemahasiswaan.
Aktivitas
kemahasiswaan
berkaitan
dengan
pengembangan
kewirausahaan bersama aktivitas kemahasiswaan yang
lain dikordinasi dibawah Pusat Aktivitas Kemahasiswaan
(PAK), Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni (LP2KHA) bersama pusat
pengembangan yang lain
yaitu pusat kurikulum, pusat
pengajaran dan hubungan
alumni sebagaimana Gambar
19 (a). Di bawahvkordinasi
PAK terdapat 4 kelompok kerja (pokja) yaitu penalaran dan
kreativitas, character building
dan leadership, minat bakat
dan technopreneurship [1].

3.2
P2KM sebagai kordinator Pengembangan
Kewirausahaan Mahasiswa
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Pokja Technopreneurship dikelola oleh Pusat
Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa (P2KM)
dibawah kordinasi Pusat Aktivitas Kemahasiswaan (PAK).
Gambar 20 menyatakan peta jalan (roadmap) P2KM untuk mencapai visi ini dan diperinci pada Tabel 14.

Gambar 20. Peta jalan pengembangan kewirausahaan di ITS
Surabaya[1]
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Gambar 21. Sistem kordinasi P2KM denganPerkom
BEM, UKM WE&T dan Kopma
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Dalam pelaksanaannya P2KM mengoordinasi berbagai
kegiatan kemahasiswaan di bawah BEM, UKM WE&T (TDC) dan
KOPMA sebagaimana Gambar 21. Salah satu kegiatan yang
langsung ditangani oleh P2KM adalah Program Wirausaha Mahasiswa (PMW) secara umum program ini diperuntukkan bagi
seluruh mahasiswa ITS untuk berlatih berwirausaha secara langsung. Contoh pengumuman PMW dinyatakan pada Gambar 22.
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Gambar 22. Pengumuman Program Wirausaha Mahasiswa (PMW)

3.3
Kewirausahaan Jurusan (KWU) dan Perekonomian BEM

Adapun Tugas dan tanggung jawab Kementerian Perkom BEM adalah sebagai
berikut
1. Mewujudkan kegiatan BEM ITS yang
menyeluruh dan bermanfaat untuk KM
ITS

3. Melakukan kajian terhadap kondisi regional, nasional, dan internasional
4. Menyediakan fasilitas guna mengembangkan usaha-usaha mahasiswa ITS
yang mampu menunjang kebutuhan finansial ormawa
5. Menyelenggarakan usaha-usaha mandiri sebagai daya dukung BEM ITS yang
kuat secara finansial sebagaimana Gambar 24 dan Gambar 25.
Gambar 23. Pola Kordinasi Perekonomian BEM dengan KWU
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2. Mengusahakan dalam hal pendanaan
dengan cara-cara yang benar, bertanggung jawab dan tidak mengikat dalam
rangka menunjang kemandirian finansial
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Secara umum di setiap jurusan
di ITS memiliki Departemen Kewirausahaan (KWU) jurusan yang dikelola
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
Selain itu juga dibentuk Departemen
Kewirausahaan, Badan Semi Otonom
atau Badan Usaha Milik Fakultas yang
memang pada dasarnya bergerak pada
bidang kewirausahaan. Hanya saja
dasar dibentuk dan penamaan dari
divisi kewirausahaan tergantung dari
aturan dasar rumah tangga dan kebutuhan di setiap Ormawa Jurusan maupun Fakultas. Seluruh KWU-KWU jurusan maupun fakultas ini dikoordinasi
oleh Menteri Perekonomian Badan Eksekutif Mahasiswa (Perkom BEM ITS)
sebagaimana Gambar 23.

Gambar 24. Berbagai program Kementerian Perkom BEM

6. Menginisiasi unit usaha mandiri sebagai upaya untuk menajadi role model ormawa mandiri finansial di lingkup KM ITS
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7. Meningkatkan kepekaan mahasiswa ITS terhadap isu-isu perekonomian
skala makro

Gambar 25. Salah satu bentuk kegiatan KWU BEM FTI

Adapun penjelasan perincian program – program kerja dan agenda Kementerian Perekonomian BEM ITS yang
selaras dengan kegiatan KWU jurusan
maupun fakultas adalah sebagai berikut :

1.

PAMMITS
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Gambar 26. Promosi
PAMMITS
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Pasar Malam Minggu ITS (PAMMITS) merupakan kegiatan bulanan
untuk mewadahi potensi berwirausaha mahasiswa ITS di di wilayah
kampus tiap malam minggu sebagaimana Gambar 26. Tujuan kegiatan ini adalah memudahkan entrepreneur yang berasal dari mahasiswa ITS dan masyarakat untuk menjajakan bisnisnya tiap bulan
di kampus ITS. Sasarannya adalah mahasiswa khususnya ITS dan
masyarakat umum sedangkan pengunjungnya masyarakat umum.
Program ini ditargetkan dapat terlaksana minimal 4 kali yaitu di bulan Februari, Maret, April, Mei dan terdaftar 50 stan pada setiap PAMMITS dengan 30 stan mahasiswa dan 20 umum dengan Pengunjung
PAMMITS rata-rata minimal 200 orang.

2.

LKMW Operation

Latihan Keterampilan Mahasiswa Wiraurasaha (LKMW) sebagai sebuah
pelatihan yang baru di KM ITS membutuhkan sebuah wadah untuk perbaikan
dan pengembangan sistemnya. LKMW TD yang diselenggarakan oleh HMJ
untuk pengenalan berwirausaha, kemudian LKMW TL yang diselenggarakan
oleh BEM Fakultas untuk tahap selanjutnya diharapkan dapat menghadirkan
mahasiswa yang mempunyai mindset berwirausaha dan juga mempunyai
skill menulis proposal bisnis dan tentunya siap menjalankan bisnis. Kegiatan
LKMW Operation yakni seputar mengevaluasi dan mengembangkan sistem
LKMW berupa pembentukan tim ad-hoc, pengawalan terhadap pelaksanaan
LKMW TD dan LKMW TL di ITS, serta persiapan untuk Pelatihan Pemandu
LKMW (PP LKMW).
3.

Ormafi Project (Ormawa Mandiri Finansial)

Kegiatan ini dilatarbelakangi karena pada umumnya ormawa membutuhkan
banyak dana untuk kegiatannya, sehingga dana menjadi penggerak utama
dalam pergerakan masa kini. Hal itu juga yang menyebabkan ormawa kehilangan bargaining positioning terhadap insitusi karena dianggap selalu
meminta dana. Oleh karena itu, perlu adanya inisiasi menuju mandiri finansial agar pergerakan mahasiswa tidak lagi dipandang sebelah mata. Ormafi
project berupa kegiatan pembinaan bagi tiap KWU di ITS menuju KWU mandiri finansial. Kegiatan ini bertujuan memberi pencerdasan kepada KWU ormawa di ITS agar bisa menjadi badan usaha mandiri, upaya pencapaian ormawa yang bisa mandiri secara finansial. Sasaran kegiatan ini adalah badan
- badan KWU ormawa di KM ITS.
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4.

Menerbitkan buku agenda kepada mahasiswa sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan sehari hari sebagaimana Gambar 27. Tujuan kegiatan ini
adalah mengenalkan BEM ITS, mempererat kerjasama antara BEM ITS dan
mitra kerja, dan tentu saja mendapatkan profit.

5.
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Pengadaan Buku Agenda Mahasiswa

Pengadaan
Buku Saku dan Jas Almamater Mahasiswa Baru
Gambar 27. Buku
Agenda ITS 2016

Mahasiswa baru membutuhkan sarana pengenalan berupa buku saku terhadap mahasiswa baru untuk mempercepat adaptasi mahasiswa baru di
ITS. Perkom dapat menjadikan ini peluang usaha yaitu menerbitkan buku
saku mahasiswa sebagai pedoman bagi mahasiswa baru dalam mengenal
organisasi mahasiswa serta seluk beluk perkampusan ITS.

Gambar 28. Iklan jas
almamater produksi
Perkom BEM kolaborasi dan WE&T
Demikian juga dengan pembuatan jas alamamater bagi maba sebagaimana Gambar 28. Selain memperoleh keuntungan finansial, kegiatan
ini dapat mengenalkan BEM ITS, mengenalkan organisasi kampus ITS kepada mahasiswa baru dan mempererat kerjasama antara BEM ITS dan
mitra kerja. Pada kepengurusan 2015/2016, BEM ITS akan bekerja sama
dengan UKM KOPMA dan TDC dalam pengadaan Jas Almamater.

Seiring dengan perkembangan wirausaha dikalangan mahasiswa diperlukan suatu media untuk pemasaran produk bisnis hasil karya mahasiswa
ITS dan branding produk bisnis mahasiswa di dalam dan di luar ITS. Sebuah media di mana di dalamnya terdapat produk – produk dan hasil
karya mahasiswa ITS sebagai tempat promosi sekaligus apresiasi.

7.

Kelas Ekonomi Kebangsaan

Forum diskusi mengenai permasalahan ekonomi bangsa. Tujuan kegiatan
ini menginformasikan mengenai kondisi ekonomi bangsa; pencerdasan
kepada KM ITS mengenai kondisi kekinian ekonomi Indonesia. Kegiatan
ini ditargetkan Terlaksana 3 kali forum dalam bentuk diskusi dua arah
atau seperti kelas pada umumnya.
8.
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START UP ITS

BEM ITS Official Merchandise (BOM)
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6.

Memfasilitasi kebutuhan BEM ITS akan adanya merchandise khas
BEM ITS serta melakukan usaha dalam bidang pernak pernik lainnya sebagaimana Gambar 29. Kegiatan ini bertujuan menjalin relasi
luar untuk menjalin MoU kontak kerjasama guna memberikan fasilitas kebutuhan internal BEM ITS yang lebih ekonomis dan menambah
pendapatan BEM ITS untuk pendanaan mandiri.

Gambar 29. Merchandise khas BEM
ITS
9.

Perkom On Project (Persewaan, Percetakan, kuliner, dll)
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Memfasilitasi dan mengkoordinir kebutuhan mahasiswa ITS akan
adanya seminar kit dan yang berhubungan dengan percetakan dan
lainnya sebagaimana Gambar 30. Tujuan kegiatan ini adalah Memberikan kemudahan untuk mahasiswa ITS dalam pemesanan percetakan yang lebih murah serta efisien.

Gambar 30. Iklan
Perkom on Project
10. Roti Kampus
Memproduksi roti dengan brand dari KM ITS untuk memenuhi kebutuhan konsumsi suatu acara di KM ITS seperti pada Gambar 31.
Merupakan inisiasi awal yang baru dimulai pada tahun 2016 agar
Kementerian Perekonomian BEM ITS diharapkan mempunyai unit
usaha yang berkelanjutan dalam upaya mencapai kemandirian finansial Ormawa.

Gambar 31. Roti
Kampus

11. Pengadaan Jaket BEM ITS
Perlunya suatu identitas pengurus BEM ITS di tiap kepengurusan untuk keperluan kegiatan BEM ITS, baik kegiatan internal
kampus maupun eksternal kampus seperti memenuhi undangan
acara, kunjungan kerja, studi banding, ataupun ekskalasi pengenalan BEM ITS terhadap organisasi – organisasi lainnya. Hal
ini membuat jaket untuk pengurus BEM ITS 2015 – 2016 ditangkap sebagai peluang usaha agar didapatkannya identitas dan
profit sebagaimana Gambar 32.

Elemen perekonomian KM ITS sangatlah banyak, perlu dilakukannya sebuah forum yang didalamnya bertujuan untuk membangun perekonomian KM yang lebih bermartabat. Entrepreneur
Forum adalah forum komunikasi antar masing-masing stakeholder KWU untuk saling berkoordinasi (Gambar 33). Kegiatan
ini bertujuan menjaga komunikasi antar stakeholder, juga sebagai wadah untuk saling kontrol antar ormawa KWU. Forum ini
adalah wadah untuk memberi instruksi kebawah bagi BEM ITS
dan wadah untuk saling bertukar informasi.
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12. Entrepreneur Forum
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Gambar 32. Design
Jaket terpilih BEM
ITS 2015 - 2016
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Gambar 33. Suasana
Entrepreneur Forum
di Sekretariat BEM
ITS

3.4
Workshop Entrepreneur and Technology (WE&T) atau
Technopreneurship Development Centre (TDC)

Gambar 34. (a)Logo UKM TDC, (b) Iklan untuk bergabung di UKM TDC
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isasi ini untuk menumbuhkembangkan
semangat entrepreneurship dikalangan
mahasiswa sehingga tercipta pola pikir
kemandirian yang berlandaskan profesionalisme. Sejak tahun 2015, organisasi ini mulai memfokuskan diri pada
ranah technopreneurship sebagai langkah awal mendukung misi dan cita-cita
dari ITS. Misinya jelas, yakni mencetak
pengusaha dan technopreneur muda
dari lingkungan mahasiswa ITS.
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TDC atau yang sebelumnya dikenal dengan WE&T (Workshop of Entrepreneurship and Technology) adalah
Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) yang mewadahi para mahasiswa ITS sesuai minat bakatnya dalam
dunia kewirausahaan (Entrepreneurship). Organisasi ini dibentuk pada tahun 1993 sebagai wujud kepedulian
mahasiswa ITS terhadap pengembangan kewirausahaan. Logo TDC dan
salah satu kegiatan oprec dinyatakan
pada Gambar 34. Orientasi dari Organ-

Secara struktur, kepengurusan
TDC terdiri dari Direktur Utama, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum
serta 5 departemen yaitu :
1. ED-Dept
bertanggungjawab
pengembangan jiwa entrepreneur
melalui E-Class, mentoring
2. HRD-Dept bertanggungjawab menjaga kondisi internal melalui oprec,
welcome party, DIKLAT, pelatihan
fungsionaris, travelling menjelang
liburan, dll.
3. PR-Dept bertanggungjawab sebagai
penghubung UKM TDC/TDC dengan
pihak luar melalui kerjasama eksternal, contohnya menjalin kerjasama
dengan Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia
(HIPMI),
Komunitas
Tangan Di Atas (TDA), maupun Ciputra
4. IM-Dept bertanggungjawab menyebarkan pada media informasi
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5. TDC Corp berperan sebagai Fund
Rising TDC/TDC. Aktivitasnya seperti TDC Fishery (bisnis peternakan
ikan), TDC Mart (beraksi di bazaar
dan Expo untuk promosi produk bisnis TDC), TDC Food and Baverage (
unit bisnis makanan dan minuman),
TDC Cloth (Konveksi dan Clothing penuh kreasi dan Apik dipake), Bintang
Kelas Course ( Unit bisnis les privat )

Adapun aktivitas yang dilakukan di TDC sebagaimana Gambar 35.
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Gambar 35. Berbagai kegiatan yang diadakan oleh UKM TDC ITS (a) Entrepreneur Blog
Competition, (b) Diklat, (b) E-Class 1, (c) Gathering Special, (d)Indonesia Youngpreneur
Summit , (e)E-Class 2, (f) Mentoring Bisnis
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Pada perjalanannya,
UKM TDC ITS telah mampu melahirkan banyak
anggota maupun alumni
yang sudah memiliki
bisnis dalam skala yang
tidak kecil. Adapun beberapa contoh anggota
UKM TDC yang memiliki
bisnis dinyatakan pada
Tabel 15 dan 16.
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Untuk info lebih lanjut tentang UKM TDC ITS, feel free to open this https://id-id.facebook.com/ukmWEandT/, @tdcits dan www.tdc.lmb.its.ac.id

3.5
Koperasi Mahasiswa
(KOPMA dr. ANGKA ITS)
Kopma adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak dalam
usaha mendapatkan profit untuk menyejahterakan anggotanya. Selain untuk mendapatkan keuntungan dari Sisa
Hasil Usaha (SHU), anggota Kopma
juga mendapatkan berbagai pelatihan
yang dapat meningkatkan kemampuan berbisnisnya khususnya berbasiskan prinsip dasar perkoperasian.
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VISI KOPMA dr Angka ITS
Mewujudkan Kopma dr. Angka
ITS yang Dinamis, Progresif dan Memiliki Reputasi Nasional Berlandaskan
Profesionalisme Kerja dan Rasa Kekeluargaan Demi Terwujudnya Kebermanfaatan yang Optimal Bagi Stakeholder.

MISI KOPMA dr Angka ITS
1. Membentuk anggota Kopma dr. Angka
ITS sebagai kader-kader yang loyal
dengan sistem kaderisasi yang menarik dan bersifat kontinyu
2. Optimalisasi unit usaha dalam hal
managing, controlling, dan increasing
demi peningkatan kualitas layanan
customer
3. Membangun citra positif kepada stakeholder internal dan eksternal Kopma
dr. Angka ITS sebagai pengembangan
kerja sama usaha dan gerakan koperasi
4. Meningkatkan controlling system personalia melalui budaya PDCA (Plan,
Do, Check, Action) sebagai langkah
peningkatan etos kerja dan kebersamaan antara pengurus, asdir dan karyawan
5. Mewujudkan tata kelola administratif
yang teratur dan rapi secara berkala
dengan optimalisasi teknologi
6. Membangun sistem keuangan yang
transparan, teratur dan akuntabel secara terpusat.

Pada 11 Mei 1982, Koperasi Mahasiswa ITS didirikan dengan SK Rektor
ITS no. 1553/PT.12/1982. Anggotanya
sekelompok mahasiswa dan dosen
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Unit usahanya adalah
simpan pinjam. Peresmian pendirian
pada 22 Juni 1982. Anggotanya bertambah banyak, yakni dari kalangan
karyawan ITS dan alumni ITS. Pada
tahun 1983, berubah nama menjadi Koperasi keluarga Besar ITS atau
KKB-ITS dengan SK Rektor no. 1371/
PT.12/T/1983, sesuai dengan edaran
Dirjen Koperasi no. 2255/KOP/XI/1981
perihal koperasi di kalangan pemuda
(point 2-44). Pada 5 Februari 1983, dilakukan peresmian Unit Bursa Buku
oleh Bapak Bustanil Arifin, SH, selaku
Menteri Muda Urusan Koperasi Republik Indonesia. Selanjutnya dibuka unit
Kantin dan unit Fotokopi. Berlokasi
di gedung pusat kegiatan mahasiswa
tepatnya Ruang L-202. Pertengahan
1993, beberapa mahasiswa mulai
mengevaluasi dan mempertanyakan
fungsi dan peran Kopma ITS yang telah
berdiri dan mengembangkan usaha
selama 11 tahun. Ternyata organisasi
ini mempunyai kelemahan baik struktur organisasi, manajemen usaha, administrasi keuangan maupun keanggotaannya. Awal 1994 sekelompok
mahasiswa ITS kembali menyusun rencana untuk mendirikan koperasi mahasiswa yang beranggotakan mahasiswa.
Para mahasiswa ini tergabung dalam
tim pembentukan dengan SK Rektor
no. 182a/PT.12.H14.3/O/94 tanggal 24
Januari 1994. Badan Hukum: no. 8028/
II/BH/1995 20 Juni 1995. Kepengurusan

Dalam struktur organisasi Kopma
ada beberapa bidang. Masing-masing
bidang memiliki tugas dan tanggungjawab tersendiri dengan fungsi seperti
sebuah perusahaan namun berbentuk
koperasi, bidang-bidang tersebut adalah Bidang Bisnis, Bidang Keuangan,
Bidang Personalia, Bidang Hubungan
Masyarakat, Bidang Pengembangan
sumber Daya Anggota (PSDA) dan
Bidang Administrasi Umum. Produkproduk kopma salah satunya dinyatakan pada Gambar 36.
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Dr. Angka ITS

baru Koperasi Mahasiswa dr. Angka ITS
18-19 Februari 1994, diadakan Rapat
Anggota pembentukan Koperasi Mahasiswa ITS. Rapat ini mengesahkan
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga,
Pengurus dan Pengawas serta menetapkan sebutan nama yakni dr. Angka
bagi Koperasi Mahasiswa ITS. 1 April
1994, kepengurusan baru Koperasi Mahasiswa dr. Angka ITS mulai mengadakan pengalihan aset dan memegang
kendali unit-unit usaha yang ada.
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SEJARAH Kopma

Gambar 36. Berbagai produk Kopma ITS

Dalam pengembangan dan pertumbuhannya, Kopma dr. angka ITS bertransformasi menjadi organisasi mahasiswa yang berorientasi pada pencapian profit
demi peningkatan kesejahteraan anggotanya, beberapa unit usaha yang dimiliki
saat ini adalah sebagai berikut:

ITS Mart
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ITSmart merupakan transformasi dari unit
usaha bursa dan swalayan yang dimiliki kopma
menjadi pusat official merchandise ITS di tahun
2014 (Gambar 37). Kepercayaan ITS dan animo
mahasiswa ITS menjadi unit usaha ini terus
berkembang dan menjadi salah satu tempat
kerja sama saling menguntungkan bagi wirausahawan ITS di bidang produk kreatif dalam menjalain kerja sama saling menguntungkan dalam
hal penjualan produk khas ITS. Dengan dua
orang karyawan, ITSPaper siap beroperasi mulai
dari pukul 08.00-15.00 mulai hari Senin-Jumat.
Gambar 37. Gedung dan
Produk ITSmart

ITS Paper
ITSPaper merupakan sebuah unit usaha di
bidang Fotocopy dan Print yang masih berlokasi
di kawasan Kantin Pusat ITS yang mulai beroperasi pada Oktober 2015. Hal ini menjadi salah satu
unit yang sangat membantu kebutuhan mahasiswa iTS menunjang kegiatan perkuliahan yang
dijalani. Dengan dua orang karyawan, ITSPaper
siap beroperasi mulai dari pukul 07.00-17.00 mulai hari Senin-Jum’at

Cicak Corp
Cicak Corp merupakan unit usaha milik
Kopma dr. Angka ITS yang dikelola sepenuhnya
oleh mahasiswa sendiri. Hal ini berbeda dengan
unit usaha lainnya yang mempekerjakan karyawan untuk penyelenggaran dan pelayanan
unit usaha. Unit usaha ini bergerak dalam bidang
pembuatan seminar kits seperti id card, pin, stiker, blocknote, jaket dan kaos custom, plakat dan
gantungan kunci sebagaimana Gambar 38.

Unit ini merupakan unit usaha yang bergerak dalam persewaan LCD Projector dan mini
sound dengan segmentasi pasar mahasiswa ITS
dan sekitarnya. Dengan kemudahan layanan
pemesanan dan harga yang relative murah, menjadikan unit usaha ini sebagai salah satu prioritas
utama mahasiswa ITS dalam memnuhi kebutuhan medianya dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Unit usaha ini akan terus berkembang dengan fasilitas layanan produk yang akan
bervariasi. Saat ini unit usaha teah melebarkan
sayapnya dengan bekerja sama dengan Kopma
UNESA untuk menjangkau pasar yang lebih luas
lagi.
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Rental LCD Projector dan Sound
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Gambar 38. Layanan CIcak
Corp dan Hasil Order

Jas Almamater ITS
Sepanjang perjalanan project almamater bagi mahasiswa ITS, Koperasi Mahasiswa dr. Angka ITS merupakan bagian tidak terpisahkan. Dengan kematangan organisasi, pengalaman yang mumpuni ditambah dengan
tim manajemen yang profesional menjadi Kopma masih
mendapatkan kepercayaan dalam menjalankan dan ikut
mensukseskan penyediaan dan pendistribusian jas almamater ITS dari tahun ke tahun.

10-Eleven
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10-Eleven adalah unit usaha berbentuk minimarket
yang berada di dalam asrama mahasiswa ITS. Unit ini
merupakan transformasi unit usaha dari minimarket asrama (MMA) yang sempat non aktif karena proses renovasi gedung Asrama Mahasiswa ITS. Proses transformasi
berlangsung setelah Kopma dr. Angka ITS memenangkan lelang terbuka yang diadakan oleh BIBV ITS dan mulai beroperasi pada akhir bulan Februari 2016. Dengan
tampilan yang lebih modern, tempat yang lebih nyaman
dan harga yang lebih terjangkau, menjadikan unit usaha
ini juga sebagai bentuk layanan kepada sesama mahasiswa ITS sebagai salah satu prinsip koperasi yaitu menolong diri sendiri dan meningkatkan kesejahteraan secara
bersama.

Gambar 39. Lomba Debat Ekonomi dan Perkoperasian Nasional serta Talkshow Pajak

Dengan motto menjadi “Laboratorium Wirausaha Bagi Anggota”,
Kopma dr. Angka ITS juga memberikan
berbagai fasilitas pelatihan perkoperasian dan perkoperasian dengan berbagai jaringan dan mitra yang tersebar
di seluruh Indonesia yang berpeluang
menjadi potensi kerja sama saling
menguntungkan baik bagi anggota
maupun Kopma dr. Angka ITS sendiri
. Gambar 39 menunjukkan berbagai
kegiatan lomba debat ekonomi dan
perkoperasian. Beberapa jaringan dan
mitra kerja yang sudah menjalin kerja
sama antara lain :

Pemuda

Indonesia

3. Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia (FKKMI)
4. Asosiasi Android Indonesia (ASANDA)
5. Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG)
6. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Dan berbagai instansi kedinasana terkait yang menjadi bagian dari
perkembangan Kopma dr. Angka ITS.
Melalui mitra dan jaringan tersebut,
anggota dan pengurus Kopma dapat mengakses semua pelatihan dan
bimbingan mengenai pengembangan
kewirausahaan berbasiskan koperasian
baik yang sifatnya pelatihan, seminar,
dialog ekonomi kerakyatan, bimbingan teknis, training maupun training of
trainer sebagaimana Gambar 40.

Dalam keberjalananya, Koperasi
Mahasiswa dr. Angka berhasil menorehkan berbagi prestasi dan penghargaan baik dari tingkat regional sampai
nasional. Tentunya ini menjadi bukti
progresifitas dan kebermanfaatan
kopma untuk anggotanya dan stakeholder lainnya, berikut adalah prestasi
dan penghargaan yang diterima dalam
satu dekade terakhir :
1. Juara 2 Lomba Pemuda Penggerak
Koperasi Jawa Timur tahun 2009
2. Juara 1 Lomba Pemudi Penggerak
Koperasi Jawa Timur tahun 2009
3. Juara 2 Lomba Business Plan Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun
2010
4. Kopma dr. Angka terpilih Penerima
Program Dana Hibah Pengembangan Usaha Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014
5. Juara 3 Lomba Membatik dalam
ajang Jambore Kopma Nasional
2014
6. Penghargaan “UKM Terswadana”

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

2. Koperasi
(KOPINDO)

Gambar 40. Berbagai Pelatihan Kewirausahaan Perkoperasian Beserta Simulasi
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1. Asosiasi Koperasi Mahasiswa Surabaya (AKMS)

dalam ajang UKM Awards Tingkat ITS 2015
7. Penghargaan “King of Contribution” dalam
ajang KM ITS Awards 2015
8. Juara 1 Koperasi Berprestasi Kategori Kelompok Koperasi Mahasiswa Tingkat Surabaya
2015
9. Rangking 6 Koperasi Terbaik dari seluruh
Koperasi Se-Surabaya Tingkat Surabaya
10. Peringkat 13 dari 201 Koperasi yang Mendapatkan Pemeringkatan untuk Semua Kategori dengan Predikat Berkualitas
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Prestasi dan pertumbuhan Kopma dr. Angka
ITS tidak lepas dari sinergisitas yang terus membaik dari stakeholder internal ITS dan dukungan
seluruh mitra kerja Kopma dr. Angka ITS, serta
peran serta pro aktif anggota dalam menggunakan unit-unit usaha kopma. Kesempatan untuk
berkembang bersama dan menjadi bagian dari
Kopma dr. Angka yang lebih baik terbuka lebar,
informasi selengkapnya dapat diakses di Sekretariat Koperasi Mahasiswa dr. Angka di Gedung
SCC Lt.1 atau via

Official Line

: @prg071zr

Facebook

: UKM Kopmaits

Fanspage

: Kopma dr. Angka ITS

Twitter		

: @Kopma_ITS

Instagram

: Kopma_its

Email		

: official.kopmaits@gmail.com

Website : kopma.lmb.its.ac.id
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Telepon : 031-91551193
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[2] http://tdc.lmb.its.ac.id/
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4.1
Pengantar
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Pada dasarnya seluruh keilmuan dan teknologi yang
dipelajari dan diajarkan di perguruan tinggi harus dapat diwujudkan dalam produk riil yang dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika produk ini telah bermanfaat
dan dibutuhkan, maka secara otomatis produk tersebut akan
memiliki nilai ekonomis. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk dapat digunakan untuk biaya pengembangan
produk menjadi produk yang lebih baik atau untuk menghasilkan produk yang lain. Biaya bukanlah segalanya dalam suatu
penelitian dan pengembangan produk, namun tanpa biaya,
sangat tidak mungkin dihasilkan suatu produk penelitian yang
baik dan siap diproduksi. Adakalanya dalam penelitian suatu
produk diperlukan waktu yang sangat panjang, percobaan
berulang dan perumusan yang terus menerus. Di perguruan
tinggi, pada umumnya penelitian-penelitian yang dilakukan
menghasilkan produk inovasi yang saat bagus, orisinil dan
mampu menjawab persoalan riil yang ada di industri ataupun
di masyarakat. Sangat disayangkan jika produk-produk ini selanjutnya hanya tersimpan dilaboratorium-laboratorium dan
menjadi makalah ilmiah saja.
Disisi yang lain pada kenyataannya karateristik peneliti
berbeda dengan karakteristik wirausahawan maupun industri.
Banyak dosen dan peneliti di universitas yang sangat tekun
dan berdedikasi dalam melakukan penelitian namun kurang
dalam pengetahuan packaging maupun pemasaran. Sedangkan di dunia industri, kebutuhan pasar terus berkembang,
hingga terkadang tidak dapat terpenuhi oleh pusat pengembangan (R&D) yang ada di industri. Dalam kondisi inilah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang ada
di universitas memegang peranan penting dalam menjembatani antara peneliti, universitas dengan dunia industri. Melalui
LPPM, para dosen dan peneliti dapat memperoleh pengetahuan tentang HAKI, packaging, marketing, dan lain-lain termasuk jika para peneliti ingin menjual produk hasil penelitiannya secara lepas. Pengembangan kewirausahaan di universitas
adalah bagian terintegrasi dari komersialisasi produk riset.

4.2

Readiness Level (TRL). Ada 9 tingkatan TRL untuk berbagai macam produk
penelitian, semakin tinggi level TRL
berarti produk penelitian yang telah dihasilkan semakin dekat dengan produk
riil yang dapat diproduksi oleh industri.
Jika produk penelitian belum melewati
TRL level 9, maka sebenarnya produk
tersebut belum layak produksi. Secara
umum 9 level TRL tersebut mencakup 6
tahapan penelitian. Pertama penelitian
dasar teknologi suatu produk, kedua
penelitian untuk membuktikan kelayakan teknologi produk, ketiga penelitian
untuk pengembangan teknologinya,
keempat penelitian terhadap demontrasi produk, Kelima berupa penelitian
pengembangan sistem dan subsistem,
serta terakhir keenam adalah sistem
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Setiap penelitian memiliki karakteristik dan menghasilkan produk
penelitian yang berbeda. Penelitian
dasar atau fundamental menghasilkan
produk penelitian berupa pemahaman
terhadap fenomena alam, perumusan ataupun postulat. Sedangkan penelitian terapan menghasilkan produk
prototipe yang siap diaplikasikan.
Meskipun berbeda karakteristik, seluruh penelitian pada dasarnya saling
mendukung membentuk suatu rangkaian keilmuan yang terintegrasi. Sehingga bukan berarti penelitian terapan
lebih baik dari penelitian fundamental.
Dalam pengembangan suatu produk
terdapat indikator tingkat kesiapan
suatu produk diaplikasikan di industri
atau umumnya diistilahkan Technology
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Integrasi keilmuan dan Kewirausahaan yang menghasilkan Produk Komersil (Spin Off, Spin Out dan Spin Over)

pengujian, peluncuran dan kondisi operasi. Gambar 41 menunjukkan salah
satu contoh TRL untuk produk aerospace produk NASA. Pendetailan TRL

dalam produk yang mengandung perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware) dan luarannya
dinyatakan pada Tabel 17.
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Gambar 41. Nasa /DOD Technology readiness level[1]
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Jika produk penelitian telah sampai pada TRL 9
maka luaran risetnya dapat dikomersilkan. Perguruan tinggi
sangat potensial untuk dapat melakukan dan menghasilkan
penelitian dengan TRL 1 hingga 9. Perguruan tinggi juga dapat memberikan konsultasi bagi industri serta mentransferkan teknologi yang dikembangkan di universitas ke industri
secara langsung atau membuat perusahaan sendiri (spin off)
berbasis produk penelitian yang dihasilkan. Istilah corporate
spin-off atau spin-out atau starburst merupakan istilah untuk
tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan (organisasi/
institusi) ketika perusahaan tersebut membuat perusahaan
baru dari bagian dari perusahaan lama sebagai suatu bisnis
yang terpisah [2]. Spin off adalah divisi dari perusahaan yang
kemudian menjadi bisnis mandiri dengan aset, karyawan,
kekayaan intelektual, teknologi, atau produk yang diambil
dari perusahaan induk. Pemegang saham perusahaan induk
menerima saham setara di perusahaan baru untuk mengkompensasi hilangnya ekuitas di saham asli [3]. Untuk membantu pertumbuhan perusahaan spin-off maka perusahaan
induk akan memberikan dukungan berupa Investasi modal,
memberikan jasa hukum/keuangan, transfer teknologi dan
menjadi pelanggan pertama untuk membantu berjalannya arus kas. Alasan suatu perusahaan melakukan spin off
adalah untuk mengembangkan bisnisnya saat kondisi bisnis
induk kurang menguntungkan. Contoh perusahaan spin-off
adalah perusahaan teknologi agilent yang merupakan spin-

Lisensi juga bisa berupa hak cipta. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa
hak cipta adalah hak eksklusif bagi
pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
(pasal 1 butir 1). Secara sederhana, hak
cipta dapat diartikan sebagai hak untuk
menyalin suatu ciptaan. Sehingga pemegang hak dapat membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan
pada masa berlaku tertentu yang terbatas. Ciptaan dapat berupa karya seni,
film, komposisi musik, desain industri
dll. Lisensi yang lain adalah merek dagang. Berdasarkan Undang-Undang
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Produk akademik yang berupa
lisensi juga dapat diindustrikan (Spinout) dan demikian juga dengan produk
akademik berupa produk bebas (Spillover) yang diindustrikan. Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian
izin, baik untuk pengangkutan barang,
usaha, ijin ekspor impor ataupun izin
menggunakan Oktroi pihak lain dalam
hukum tentang milik industri, yang
diberikan oleh si pemegang oktroi
atau berdasarkan ketetapan Dewan
Oktroi[5]. Definisi lain, pemberian izin
dari pemilik barang/jasa kepada pihak
yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan[6]. Lisensi secara umum ada
berbagai macam termasuk lisensi atas
hak kekayaan intelektual sperti paten,
hak cipta dan merek dagang. Paten
Menurut undang-undang nomor 14
tahun 2001 pasal 1 ayat 1 adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh Negara
kepada Inventor (penemu) atas hasil
Invensinya (penemuannya) di bidang
teknologi, yang untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya[7]. Perjanjian lisensi
paten diatur dalam pasal 87 UU No.14
Tahun 2001. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya
dalam lokasi tertentu. Sehingga untuk perlindungan paten di beberapa
negara atau wilayah, seseorang harus
mengajukan aplikasi paten di masingmasing negara atau wilayah tersebut.
Menurut UU Nomor 14/2001, terdapat
2 jenis paten yaitu paten biasa dan
paten sederhana. Paten biasa adalah
paten yang melalui penelitian atau
pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan
yang mendalam dan hanya memuat
satu klaim. Dalam UU tersebut juga
tersirat jenis yaitu paten proses dan
paten produk. Paten proses adalah
paten yang diberikan terhadap proses,
sedangkan paten produk adalah paten
yang diberikan terhadap produk.

101

off dari Hewlett –Packard pada tahun
1999, yang awalnya berasal dari divisi
alat ukur. Contoh lain adalah penerbitan dan penyiaran News Corporation
yang spin-off menjadi News Corp pada
tahun 2013. Sedangkan perusahaan induk Corporation tetap dipertahankan
di bawah nama 21st Century Fox. Proses transfer teknologi menjadi salah
satu pendorong spin-off perusahaan.
Misalnya universitas Oxford sejak tahun 1997 telah membantu lahirnya
lebih dari 70 perusahaan dan saat ini
setiap 2 bulan, beberapa perusahaan
baru terspin-off [4]

Nomor 15 Tahun 2001, Merek atau merek dagang (Trade
Mark) dinyatakan sebagai nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/ jasa dan menimbulkan arti psikologis/
asosiasi [8]. merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo,
lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih
unsur tersebut. Merek dagang dilindungi secara geografis
dalam jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang,
selama merek tetap digunakan dalam perdagangan.
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Di Indonesia terdapat banyak sekali perusahaan/industri mulai otomotif, makanan, petrokimia, besi baja dll yang
menggunakan lisensi asing. Sebenarnya berbagai produk
penelitian perguruan tinggi di Indonesia jika level kesiapan
teknologinya(TRL) mencapai level 9, maka produk tersebut
bisa di kembangkan menjadi sebuh industri dengan mekanisme spin off, spin out atupun spill over. Berbagai pelatihan,
sosialisasi hingga program pendampingan subtantif tentang
paten, hak cipta dan merek dagang oleh LPPM maupun kementrian adalah bagian teknis riil yang harusnya mendorong
proses inkubasi penelitian menjadi produk teknologi bernilai
ekonomis.

4.3

Inkubator bisnis adalah sebuah
lembaga yang membantu, membina
dan mempercepat peneliti atau perusahaan baru atau perusahaan pemula
(startup) yang ingin memulai bisnis
atau mengkomersialisasi produknya
dengan memberikan berbagai layanan
agar peneliti atau perusahaan baru
tersebut menghasilkan produk yang
siap jual. Jantung program inkubasi
bisnis sejatinya adalah layanan yang
disediakan untuk perusahaan start
up. Layanan dapat dilakukan secara
online maupun offline. Layanan yang
diberikan umumnya berupa manajemen keuangan, manajemen pemasaran (marketing), akses jaringan, akses
ke pinjaman bank, akses jaringan ke
tenaga kerja / sumber daya pendidikan
tinggi, akses ke jaringan mitra strategis, memberikan program pelatihan
bisnis yang komprehensif, bantuan
proses komersialisasi teknologi, pengenalan regulasi/peraturan berbisnis,
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Ketika para peneliti sudah memahami arah dan signifikansi pengembangan keilmuan, maka setiap ilmuan
pasti akan meningkatkan kualitas
produk penelitiannya menjadi produk
dengan TRL tertinggi. Para peneliti
akan saling bertukar informasi dan
mengembangkan keilmuannya bersama para pakar sebidang (peer group).
Dari interaksi ini secara alamiah akan
terbentuk pusat unggulan teknologi (PUI). PUI-PUI tersebut juga bisa
berkembang menjadi taman sains dan
teknologi. Bagaimana posisi inkubator
bisnis. Ya, dalam pengembangan Entrepreneurial University, ada beberapa
istilah yang harus dipahami misalnya
inkubator bisnis, pusat unggulan iptek (PUI), taman sain dan teknologi
(technopark), Small Business Development Center (SBDC), Center of Excellent
(COE), pusat pengembangan teknologi (technohub) dan poros teknologi
(technopole).
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Pusat pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan
Taman Sain & Teknologi (STP) sebagai bagian industrialisasi produk riset

manajemen properti intelektual [9].
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Inkubator bisnis tidak melayani semua perusahaan.
Pengusaha yang ingin masuk program inkubasi bisnis harus
mengajukan permohonan untuk masuk. Kriteria penerimaan
bervariasi dari mulai rencana bisnis dan lai-lain. Faktor inilah
yang membuat sulit untuk membandingkan tingkat keberhasilan perusahaan yang diinkubasi secara statistik terhadap kelangsungan bisnis secara umum. [10]. Inkubator bisnis
juga berbeda dari taman teknologi (technopark), Inkubator di
peruntukkan bagi perusahaan baru dan perusahaan pemula
(start-up) sedangkan Technopark, cenderung berupa perusahaan skala besar, yang segala infrastrukturnya berasal dari
perusahaan, pemerintah atau laboratorium universitas dan
didedikasikan untuk usaha kecil/ menengah (UMKM). Sebagian besar technopark tidak menawarkan jasa bantuan usaha, yang merupakan ciri khas dari program inkubasi bisnis,
meskipun banyak technopark memiliki inkubator bisnis.
Inkubator juga berbeda dari Pusat Pengembangan Bisnis Usaha Kecil (Small Business Development Center, SBDC)
yang memberikan pelayanan hanya pada klien tertentu. SBDCs juga membantu usaha kecil pada setiap tahap perkembangan, tidak hanya perusahaan pemula (startup). Banyak
program inkubasi bisnis dengan mitra SBDC lokal membuat
suatu sistem pelayanan “one-stop shop” untuk pelayanan
konsultasi kewirausahaan. Di negara-negara Uni Eropa, negara mendanai adanya pusat teknologi (technohub) yang
melakukan kegiatan konsultasi, mentoring, penciptaan prototype dan layanan lainnya. Waktu yang dibutuhkan dalam
program inkubasi bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, seperti jenis usaha dan tingkat keahlian bisnis pengusahanya. Perusahaan yang berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan membutuhkan waktu yang lebih panjang
dalam program inkubasi daripada industri manufaktur atau
jasa yang dapat segera menghasilkan dan menjual produk/
jasanya. Rata-rata, waktu klien membutuhkan waktu 33 bulan dalam sebuah program inkubasi. Namun secara umum,
syarat kelulusan dari suatu program inkubasi dapat juga berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh perusahaan
ataupun tingkat keahlian staff [9].
Semua jenis usaha dapat mengajukan diri untuk dapat
mengikuti pelayanan di inkubator bisnis. Namun pada umumnya ada beberapa usaha/industri yang sengaja didukung
oleh program inkubasi seperti industri kreatif, konstruksi,

Antar inkubator bisnis juga membentuk jaringan untuk saling berbagi
jaringan, metode baru dan contoh
baik. Pusat inovasi dan bisnis Eropa
(European Business and Innovation Centre Network (EBN)) membangun jaringan lebih dari 250 European Business
and Innovation Centres (EUBICs) diseluruh Eropa. Perancis memiliki jaringan nasional sendiri technopoles, prainkubator, dan EU-BIC, disebut RETIS
Innovation, di mana jaringan ini fokus
pada internasionalisasi perusahaanperusahaan pemula (start up). Selain
inkubator bisnis, ada juga Pusat Unggulan IPTEK (PUI) yang merupakan
transformasi dari lembaga penelitian
akademik menjadi lembaga penelitian
inovatif dan selanjutnya pada tahap
akhir akan bertransformasi menjadi taman sain dan teknologi (Sains & Technology Park) sebagaimana Gambar 42.
Pusat Unggulan Iptek (PUI)
adalah Suatu organisasi baik berdiri
sendiri maupun berkolaborasi dengan
organisasi lainnya (Konsorsium) yang
melaksanakan kegiatan-kegiatan riset spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat
tinggi serta relevan dengan kebutuhan
Pengguna Iptek [12]. Tujuan adanya
PUI adalah meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek dalam bidangbidang prioritas spesifik agar terjadi
peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan iptek dalam
sektor produksi untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Suatu lembaga dapat
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Dari segi pendanaan, sekitar sepertiga dari program inkubasi bisnis disponsori oleh organisasi pembangunan
ekonomi, 21% dari pemerintah (kabupaten/kota) dan 20% disponsori oleh
lembaga akademis, termasuk dua dan
empat tahun perguruan tinggi, universitas, dan politeknik[17]. Di banyak
negara, program inkubasi didanai oleh
pemerintah daerah atau nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan
ekonomi secara keseluruhan. Di Amerika Serikat, sebagian besar program
inkubasi bersifat independen dan berbasis masyarakat [9]. Nasional Asosiasi
Inkubasi Bisnis berbasis di AS memperkirakan bahwa ada sekitar 7.000
inkubator di seluruh dunia. Pada Oktober 2006, ada lebih dari 1.400 inkubator di Amerika Utara, naik dari hanya
12 pada tahun 1980. Sebuah studi yang
didanai oleh Komisi Eropa pada tahun

2002 mengidentifikasi sekitar 900 lingkungan inkubasi di Eropa Barat[11].
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E-business perangkat lunak komputer
dan Seni e-Commerce, layanan /profesional teknologi wireless aerospace,
manufaktur teknologi kesehatan, makanan, mode keamanan pertahanan,
elektronik/mikroelektronika, energi,
kayu/kehutanan, telekomunikasi, lingkungan/ pariwisata, teknologi bersih,
hardware computer, media, tenaga kerja dan peralatan medis nanoteknologi.
Inkubator bisnis juga merupakan sarana pertemuan berbagai kebutuhan
kebijakan ekonomi dan sosial ekonomi,
membantu penciptaan lapangan kerja,
menumbuhkan iklim kewirausahaan
masyarakat, komersialisasi teknologi,
diversifikasi ekonomi lokal, membangun atau mempercepat pertumbuhan
kluster industry lokal, penciptaan bisnis dan retensi, mengidentifikasi potensi peluang bisnis spin-in atau spinout, atau revitalisasi masyarakat [9]

dikategorikan sebagai PUI berdasarkan 2 kriteria yaitu 35%
ditentukan oleh keunggulan akademiknya (academic excellent) dan 65% dari aspek komersialisasi dan pemafaatan. Keunggulan akademik misalnya mendapat undangan sebagai
pembicara dalam konferensi internasional, publikasi ilmiah,
paten dan menghasilkan lulusan S2/S3 yang berbasis riset
[12]. Sedangkan komersialisasi dan pemanfaatan, misalnya
diukur dari kontrak riset ditingkat nasional/internasional,
dihasilkannya produk unggulan yang dilesensikan maupun
adanya unit pelayanan jasa.

Gambar 42. Transformasi lembaga penelitian universitas menjadi taman sains dan teknologi
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Dalam sebuah artikel Harvard Business Review, 2009
profesor Harvard Gary Pisano dan Willy Shih, berjudul
Mengembalikan Daya Saing Amerika, menunjukkan bahwa
kedekatan geografis sebenarnya penting untuk daya saing
industri:
... bukti menunjukkan bahwa ketika kita butuh akan pengetahuan, jarak menjadi tidak penting. Seorang insinyur di Silicon Valley, misalnya, lebih mungkin untuk bertukar pikiran dengan insinyur lain di Silicon Valley dibandingkan dengan insinyur
di Boston. Hal ini bukanlah suatu hal yang mengherankan,
mengingat banyak pengetahuan teknis, bahkan hard science
dan jauh lebih efektif ditularkan melalui tatap muka. Studi lain
menunjukkan bahwa cara utama pengetahuan menyebar dari
suatu perusahaan ke perusahaan lain adalah ketika orang beralih pekerjaan. Bahkan meskipun masyarakat Amerika merupakan masyarakat yang relatif sering berpindah, ternyata
sebagian besar pindah pekerjaan bersifat lokal. Pisano dan
Shih menjelaskan fenomena ini sebagai menciptakan “commons industries” secara geografis. Setelah beberapa industri
telah berakar di suatu daerah, maka akan terbentuk siklus se-
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Science and Techno Park
(STP) adalah Kawasan yang dikelola
oleh manajemen profesional untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi
secara berkelanjutan melalui penguasaan, pengembangan, dan penerapan
Iptek yang relevan [15]. Taman riset
universitas kadang diartikan juga sebagai suatu lingkungan fisik yang dapat
menghasilkan, menarik dan mempertahankan industri/perusahaan berbasis
teknologi dan para professional berbakat (talent) untuk bekerjasama sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh suatu lembaga penelitian (baik
lembaga penelitian milik universitas
ataupun laboratorium penelitian publik/swasta[16].
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cara alami dan terjadi pertumbuhan industri. Para ahli akan berduyun-duyun
datang ke tempat ini karena di sinilah
pekerjaan dan jaringan pengetahuan
berada. Berbagai perusahaan juga
akan melakukan hal yang sama untuk
memperoleh tenaga kerja /SDM yang
baik, maupun mengikuti untuk dekat
dengan pemasok dan mitra potensial
[14]. Setelah PUI selanjutnya secara
natural akan terbentuk taman sain dan
teknologi.
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Secara umum STP memiliki 3 unit layanan sebagaimana Tabel 18. Adapun indikator capaian STP adalah jumlah mitra industri, jumlah riset berkelanjutan,
jumlah paten, jumlah inovasi produk, jumlah tenaga
kerja terserap, volume transaksi seluruh kawasan.
Keberadaan STP mendukung kolaborasi universitasindustri dan pemerintah dengan cara menciptakan
pembangunan ekonomi berbasis teknologi tinggi dan
pengetahuan. Ada banyak istilah untuk taman sain dan
teknologi yaitu taman penelitian universitas (University
research park), taman sains (science park), technopolis
dan Biopark. Istilah yang tepat biasanya tergantung
pada jenis afiliasi yang melekat pada taman tersebut,
apakah universitas, lembaga penelitian dan jenis bidang ilmunya. Taman ini berbeda dari distrik bisnis
teknologi tinggi (high technology business districts), dimana taman penelitian universitas atau taman ilmu
pengetahuan dan teknologi lebih terorganisir, terencana, dan termanajemen namun persamaannya adalah
fokus pada peningkatan produk dan inovasi. Sedangkan
taman industri fokus pada manufaktur dan taman bisnis
berfokus pada administrasi. Taman sain dan teknologi
menawarkan sejumlah sumber daya bersama, seperti
inkubator bisnis, jaringan telekomunikasi, keamanan,
kantor manajemen, restoran, bank, pusat konvensi,
parkir, transportasi internal, fasilitas olahraga, dan lainlain. Taman sain dan teknologi taman didukung oleh
universitas dalam rangka untuk industrialisasi maupun
mendukung pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 43. Peran STP

Saat ini lebih dari 380.000 pekerja
di Amerika Utara bekerja di taman penelitian universitas. Hampir 800 perusahaan lulus dari inkubator taman
sain dan teknologi dalam lima tahun
terakhir, sementara hanya tiga belas
persen gagal. Sekitar seperempat dari
lulusan ini tetap di taman sain dan
teknologi ini dan Kurang dari sepuluh persen dari lulusan meninggalkan
wilayah tersebut[16]. Asosiasi Taman
Riset Universitas (The Association of
University Research Parks /AURP),
mendefinisikan taman penelitian dan
ilmu pengetahuan universitas sebagai
tempat yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Properti dan bangunannya dirancang
untuk riset privat/ publik dan memiliki
fasilitas teknologi tinggi, perusahaan
berbasis ilmu pengetahuan, dan memiliki berbagai fasilitas layanan.
2. Memiliki hubungan kontrak, baik formal maupun operasional dengan satu
atau lebih lembaga ilmu / penelitian
pendidikan tinggi.
3. Memiliki peran dalam mempromosikan penelitian dan pengembangan
universitas melalui kemitraan industri,
membantu dalam pertumbuhan usaha
baru dan mempromosikan pembangunan ekonomi.
4. Memiliki peran dalam membantu
transfer teknologi dan keterampilan
bisnis antara universitas dan industri,
juga berperan dalam mempromosikan pembangunan ekonomi berbasis teknologi bagi masyarakat atau
wilayah (mampu menterjemahkan
teknologi dari laboratorium ke pasar).
5. Fokus pada teknologi yng akan
mendorong pertumbuhan ekonomi
teknologi yang dipimpin.

Faktor kunci yang membeda-
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Taman sains dan teknologi universitas saat ini telah banyak didirikan
diseluruh dunia. Beberapa contoh STP
yang cukup terkenal adalah Silicon Valley Universitas Stanford, Purdue Research Park di West Lafayette, Indiana;
Hsinchu Science Park di Taiwan; The
Research Triangle Park di North Carolina; NanKang Software Park Advanced
di Sheffield, Cambridge Science Park
dan NETpark di County Durham, Inggris, The Skolkovo Innovation Center
di Moscow, Innopolis dan IT-Park di
Kazan, Russia; Daedeok Innopolis di
South Korea, Technopark di Stellenbosch, South Africa, Technopark Zürich
di Switzerland dan Technopark, Trivandrum, di Kerala, India. Di Indonesia
sendiri, saat ini pemerintah sedang
mencanangkan 100 STP yang akan
dibangun oleh lintas kementrian yaitu
Kemenristekdikti, LIPI, Batan, BPPT,
Kemenperin, Kementrian Kelautan dan
Perikanan (KKP) dan Kementan. Contoh STP yang sudah ada saat ini adalah
Solo Techno Park yang memiliki fasilitas penelitian inovatif, pameran inovasi, mediasi, capacity building, diseminasi teknolgi, fasilitas, bimbingan HKI,

magang dan Inkubasi.
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Sebagai disajikan pada Gambar
43, Suatu STP memungkinkan terjadinya aliran ide antara penghasil
teknologi (universitas, laboratorium,
dan lembaga R & D non-profit) dengan
perusahaan teknologi yang terletak di
STP dan wilayah sekitarnya. Idealnya
inovasi, teknologi, dan pengetahuan
yang dihasilkan oleh dan interaksi
antara perusahaan dalam STP dan
lembaga penelitian mendukung penciptaan perusahaan start up, menjaga
perusahaan/industri yang telah ada
dan memperluas bergabungnya perusahaan baru ke wilayah ini.
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kan taman universitas riset dari taman
industri atau taman teknologi yang lain
adalah adanya interaksi yang berkualitas antara perusahaan di STP dengan
lembaga penelitian yang berafiliasi.
Interaksi ini dapat berupa penyediaan
tempat magang dan kesempatan kerja
bagi mahasiswa, berbagi fasilitas dan
peralatan atau melakukan penelitian
kolaboratif. Selain itu, pada sebagian
besar STP didalamnya terdapat laboratorium penelitian, tempat ujicoba,
sarana pendidikan dan pelatihan dan
kantor transfer teknologi. Para penyewa STP dapat melakukan R & D di
STP dengan konsentrasi tinggi, baik
untuk pekerjaan penelitian teknis, profesional maupun untuk menghasilkan
produk atau proses yang didasarkan
pada penemuan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Sedangkan pengembangan masyarakat cenderung mengklasifikasikan banyak taman teknologi
dan industri sebagai taman penelitian,
mereka biasanya tidak memenuhi kriteria di atas yaitu tidak menghasilkan
produk atau proses yang didasarkan
pada ilmu pengetahuan dan teknologi
penemuan. Adapun fungsi STP adalah
[16]:
1. Menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan kewirausahaan

layanan bisnis yang ditawarkan oleh
inkubator
7. Memanfaatkan lebih banyak outsourcing perusahaan penelitian dan pendalaman penelitian universitas – industri mitra
8. Memperkuat kolaborasi antara STP
dan universitas afiliasinya
9. Membangun universitas dapat mengaplikasikan keilmuannya
10.Promosikan pengembangan dan pembangunan di lingkungan sekitar universitas
11.Menghasilkan pendapatan untuk universitas dan para pengembang

Ada beberapa cara untuk meningkatkan peran STP[16] yaitu dengan
cara :
1. Memperluas layanan inkubator bisnis
2. Meningkatkan upaya
proaktif terhadap klien

marketing/

3. Kemitraan industri yang lebih dalam ,
lebih banyak outsourcing perusahaan
dalam R & D
4. Kolaborasi dengan universitas sebagai
tenant
5. Mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat ataupun daerah
6. Lebih fokus pada inovasi , meningkatkan transfer teknologi dan, spin outs
universitas

2. Menawarkan tempat bagi dosen dan
mahasiswa untuk dapat bekerja dengan industri

7. Ruang tambahan, perluasan STP

3. Memberikan arahan untuk perekrutan
industri (baik nasional dan internasional)

9. Menumbuhkan sektor industri kunci,
diversifikasi industri penyewa

8. Akses ke modal

10. Memperkuat jaringan terhadap pusat
SDM potensial universitas, magang

4. Memberikan ruang/ lokasi bagi bisnis
yang ada untuk tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut

11. Menumbuhkan inovasi mahasiswa ,
kewirausahaan

5. Mendorong komersialisasi kekayaan
intelektual universitas

12. Pembangunan fasilitas pelengkap
(Hotel , perumahan dan lain-lain)

6. Mengembangkan

13. Meningkatkan kerjasama dengan pe-

dan

memperluas

Sebagaimana pada inkubator bisnis, ada beberapa jenis industri yang
dapat bergabung dalam STP. Pada umumnya industri-industri tersebut akan
tercluster sesuai karakter kedekatannya. Kluster industri tersebut seperti
software dan pelayanan internet, aerospade dan hankam, bioscience, pelayanan sain dan rekayasa, elektronik, pelayanan pendukung bisnis, konsultan
lingkungan, bisnis dan manajemen,
material maju, media digital, sekolah
dan universitas, pemerintahan maupun fasilitas pendukung STP (retail, dal
lain-lain). Kita juga dapat melakukan
pengukuran terhadap pengaruh keberadaan STP terhadap masyarakat.
Metode untukmengukur manfaat
adanya STP terhadap masyarakat adalah dengan mengukur beberapa indikator capaian sebagai berikut :
1. Tingkat ketertarikan perusahaan-perusahaan untuk bergabung di STP
2. Pertumbuhan jumlah pegawai dan organisasi bisnis baru yang ada di STP
3. Pertumbuhan jumlah pekerjaan di
wilayah STP
4. Gaji rata-rata penyewa STP relatif
lebih tinggi terhadap wilayah sekitar
STP
5. Jumlah warga atau masyarakat menyewa yang bekerja di STP
6. Pertumbuhan jumlah pegawai dalam
organisasi non -profit
7. Keuntungan yang diperoleh dari perjanjian bisnis yang dilakukan di STP
8. Jumlah orang yang menerima pelatihan tenaga kerja

Ada banyak alasan yang mem-

1. Memperoleh modal untuk pembangunan taman STP dan biaya renovasi.
2. Mengidentifikasi,
mengembangkan
dan mendukung basis penyewa
3. Modal ekuitas untuk penyewa
4. Pembiayaan untuk ruang laboratorium basah/kotor
5. Pembiayaan untuk ruang multi-tenant
6. Persaingan dari sumber lain
7. Penurunan permintaan untuk ruang
kantor karena perusahaan menggunakan kantor virtual
8. Penggunaan pelanggan tidak cukup
untuk memperluas retail / komponen
komersial taman
9. Pengembang kehilangan minat dalam
bermitra dengan STP
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14. Peningkatan bangunan taman dan
jasa penyewa

buat para penyewa tertarik untuk bergabung di STP misalnya berupa kemudahan akses ke tenaga kerja terampil
/ termasuk siswa-mahasiswa, kualitas
bangunan yang ada di STP yang cukup
representatif, penyewaan ruang yang
fleksibel, prestise bagi industri yang
terletak di taman penelitian jika STP
tersebut memiliki kualitas dan branding
yang baik, kemudahan akses ke fakultas, fasilitas dan peralatan universitas,
membuka interaksi dengan bisnis lain
di STP, memperoleh layanan dukungan
bisnis terkait dan dapat bernteraksi
dengan organisasi non -profit lainnya
di STP. Mengingat begitu strategisnya
peran STP sebagai suatu daerah yang
terintegrasi yang membentuk komunitas dinamis, pusat tenaga trampil profesional dan kewirausahaan berbasis
teknologi. Maka adalah hal yang penting untuk mewujudkan banyak STP di
Indonesia. Namun, mendirikan STP bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa
tantangan dalam pembangunan STP
yaitu
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rusahaan-perusahaan internasional

10. Pembatasan penggunaan pembiayaan
bebas pajak untuk bangunan dalam
taman
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11. Adanya penyewa berupa perusahaan
pemuala yang sering berpindah tempat (Berpindah ke bagian multi-tenant
dalam STP, berpindah ke bangunan
yang telah dimilikinya sendiri dalam
STP, keluar dari ST tapi masih berkembang di daerah tersebut, meninggalkan daerah tersebut, ataupun tidak
berlanjut dalam bisnis)

Dari segi kepemilikan STP dapat didirikan/ dikelola oleh universitas, pemerintah ataupun swasta.
Maka jenis indutri/perusahaan yang
tergabung dalam STP juga dapat menyesuaikan. Misalnya STP pemerintah
umumya berisi universitas yang berafiliasi non-profit, universitas afiliasi, instansi pemerintah, perusahaan kuasipublik atau otoritas publik, perusahaan
Independent, swasta non-profit, jenis
organisasi formal/gabungan/beragam,
pengembang komersil dan lain-lain.
Sedangkan pengelolaan keuangan STP
dapat diseimbangkan dari dana pendapatan, sokongan pemerintah dan
universitas maupun dukungan dari perusahaan dan yayasan. STP yang telah
berkembang dapat terus ditingkatkan
pelayanannya dengan cara memberikan status khusus di universitas untuk karyawan kunci, memiliki fasilitas
perawatan hewan, adanya layanan
SDM (HRD), adanya akses dan hak
penggunaan fasilitas rekreasi, adanya
perpustakaan / informasi layanan, ruang parkir yang luas, tiket untuk acara
budaya / olahraga serta adanya transportasi dalam STP misalnya dengan
penggunaan bus atau sistem angkutan
lainnya.
Cabral Dahab Science Park Manajemen (1990), menyatakan bahwa

suatu Taman Sain dan Teknologi harus
memiliki karakteristik sebagai berikut
[17]:
1. Memiliki akses ke personel penelitian
dan pengembangan yang berkualitas
di bidang pengetahuan (sesuai identitas taman).
2. Mampu memasarkan produk bernilai
tinggi maupun memberikan berbagai
fasilitas layanan.
3. Mampu menyediakan tenaga ahli pemasaran dan keterampilan manajerial
bagi pengelolaan perusahaan, khususnya untuk Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki kekurangan dibidang ini.
4. Dapat memberikan perlindungan bagi
produk atau resep rahasia, melalui
paten, lisensi atau sistem keamanan
lain.
5. Memiliki kapasitas untuk menentukan industri/ perusahaan mana yang
diijinkan untuk masuk ke taman sains
dan teknologi ini sesuai dengan identitas utama taman.
6. Memiliki identitas yang jelas, simbol/
logo dan manajemen.
7. Memiliki manajemen dan tenaga ahli
keuangan yang diakui dan memiliki
rancangan pembangunan ekonomi
jangka panjang.
8. Memiliki dukungan pelaku ekonomi
yang kuat, perbankan atau lembaga
keuangan, institusi politik atau universitas.
9. Dalam pengelolaannya melibatkan
orang-orang yang aktif dan visioner.
Berani mengambil resiko, yang
memilki perencanaan jangka panjang
dan mampu menjembatani antara
akademik dan industri.
10. Menyertakan perusahaan konsultan,
jasa teknis, laboratorium maupun perusahaan quality control.

Istilah selanjutnya adalah Technopole. Technopole mengacu pada pu-
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Selain disebut sebagai STP, Silicon Valley adalah salah satu technopoles paling inovatif di dunia.
Terletak di wilayah San Francisco Bay of California.
Frederick Terman, seorang profesor di Stanford
University adalah salah satu orang yang memprakarsai banyak inisiatif R & D di Silicon Valley[21].
Terman membantu murid-muridnya, seperti William Hewlett dan David Packard, untuk memulai
perusahaan mereka sendiri. Pada tahun 1951, Terman juga membantu untuk membangun Stanford Industrial Park. Jumlah perusahaan di Stanford Industrial Park yang cukup banyak membuat
karyawan dapat berpindah dari satu perusahaan
ke perusahaan lain sehingga dapat memperluas
jaringan profesional dan sosial. Jaringan ini mendorong pembentukan bisnis baru, penelitian, dan
pengembangan[22]. Route 128 adalah technopole
lain yang berlokasi di Amerika Serikat. Route 128
adalah jalan raya di Boston dan Sekitarnya dengan
banyak pusat riset dan fasilitas industri [22]. Rute
ini dekat dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge dan Harvard. MIT masih
dianggap sebagai lembaga yang pemimpin dalam
inovasi teknologi. Technopoles lainnya di Amerika
Serikat termasuk tempat-tempat seperti Austin,
TX; Denver-Boulder, CO; Huntsville, AL; Lafayette,
IN; Madison, WI; Philadelphia-Wilmington-Trenton; Raleigh-Durham, NC; San Francisco-OaklandSan Jose dan Washington. Technopoles di Afrika

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

sat manufaktur berteknologi tinggi dan berbasis
industri kuaterner[18]. Industri kuarterner adalah
penyediaan jasa dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan, misalnya teknologi informasi, konsultasi, pendidikan, dan penelitian. Istilah
Technopole diciptakan oleh Allen J. Scott pada tahun 1990 untuk menggambarkan daerah di California selatan yang menunjukkan pertumbuhan
yang cepat di bidang teknologi tinggi[19]. Istilah
ini sekarang memiliki lingkup yang lebih luas untuk menggambarkan wilayah di seluruh dunia yang
didedikasikan untuk inovasi teknologi[20]. Technopoles dapat dikembangkan oleh sektor swasta atau
oleh kerjasama atau kemitraan antara sektor publik dan swasta.

Selatan termasuk daerah Pretoria, Johannesburg dan East
Rand[23]. Di Jepang, technopoles direncanakan dan dikembangkan oleh Departemen Perdagangan dan Industri (MITI).
Sejak tahun 1983, ada lebih dari 25 technopoles di Jepang yang
ditetapkan oleh MITI. Beberapa technopoles paling sukses di
Jepang termasuk Okayama, Hiroshima, Yamaguchi dan Kumamoto[24]. Di Australia, technopoles termasuk Precinct Bentley WA, La Trobe Park, Ballarat Technology Park VIC, Australia
Technology Park NSW, Taman Brisbane QLD, Tasmania Technopark dan Universitas Adelaide Research Park SA[17].
Taman riset universitas menciptakan daya tarik di
mana kluster industri akan berkembang disekitarnya. Suatu
STP harus memiliki dan menjadi pusat inovasi. Ada 6 kunci keberhasilan suatu inovasi yang menunjukkan kualitas dari suatu
STP. Keenam key performa Indikator (KPI) dari STP tersebut
adalah[25]
1. Adanya kesesuaian yang baik antara kompetensi inti dari universitas yang berafiliasi dengan industri penyewa (recruited tenants)
yang ada di STP
2. Adanya kapasitas dari STP untuk membantu organisasi bisnis tahap awal (early-stage business organizations) dalam proses menuju komersialisasi
3. Adanya kemudahan untuk mengakses sumber modal bagi para penyewa STP
4. Adanya prioritas ketersediaan ruang multi-tenant untuk lulusan
inkubator

114

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

5. Adanya prioritas akses terhadap sumber daya universitas, fasilitas,
dosen dan mahasiswa
6. Adanya ketersediaan incubator bisnis formal di daerah sekitar
STP

4.4
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Secara umum, orang berpikir bahwa
pengabdian artinya tindakan yang dilakukan
seseorang tanpa berharap keuntungan materi. Dalam KBBI, abdi diartikan orang bawahan; pelayan; hamba; ataupun budak tebusan
sedangkan pengabdian diartikan proses, cara,
perbuatan mengabdi atau mengabdikan[26].
Nah bagaimana dengan definisi pengabdian
masyarakat ? Jika salah satu peran perguruan
tinggi dalam tridarma perguruan tinggi adalah pengabdian terhadap masyarakat, maka
artinya tindakan yang dilakukan oleh universitas berupa perannya membangun masyarakat
tidak boleh dikomersilkan. Sebenarnya tidak
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Pengabdian masyarakat berbasis sain dan
teknologi sebagai bagian pengembangan
Kewirausahaan

demikian juga. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa bersifat
komersil bisa juga non profit tergantung kondisi masyarakat yang hendak
dikembangkan. Ketika dilakukan penyuluhan pengolahan limbah medis, bisa
jadi penyuluhan ini bersifat non profit,
sedangkan jika rumah sakit (RS) ingin
membuat/mengembangkan instalasi
limbah medis bisa jadi RS tersebut
mendapatkan pendampingan gratis
ataupun membeli alat pengolah limbah
buatan universitas yang telah dipatenkan. Demikian hanya salah satu contoh pengabdian masyarakat. Berbagai
model kerjasama maupun pelayanan
antara universitas dan masyarakat/Industri secara umum yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :
1. Membangun hubungan kemitraan
antara staf industri dan universitas
2. Akses ke laboratorium penelitian milik
universitas
3. Kerjasama Sumber Daya Manusia
(SDM) berupa magang atau program
co - op , mempekerjakan mahasiswa
pasca sarjana
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4. Transfer teknologi dari universitas /
proses komersialisasi
5. Penggunaan fasilitas inti universitas (
misalnya, laboratorium analitis, prototyping lab) yang terbuka untuk industri
6. Universitas memberikan penawaran
kursus pendidikan untuk industri
7. Pilot project atau laboratorium
demonstrasi yang terbuka untuk industri
8. Memberikan
fasilitas
pelatihan
teknologi canggih kepada SDM Industri
9. Membantu dalam mengakses berbagai
program pemerintah ataupun program publik lainnya

10. Menghubungkan atau menyediakan
sumber modal atau menghubungkan
dengan pemilik modal
11. Membantu perencanaan bisnis
12. Memberikan konsultasi untuk strategi
pemasaran dan penjualan
13. Menyediakan akses ke pemberi subsidi
14. Melakukan penilaian terhadap kesiapan teknologi (TRL) dan kebutuhan
pasar
15. Membantu menyiapkan Sumber Daya
Manusia
16. Menghasilkan konsep pendanaan
yang teruji

Di ITS sendiri terdapat Lembaga
penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM) sebagai kordinator pelaksanaan riset dan pengabdian masyarakat.
Dengan visi menjadi lembaga yang
mampu mengkristalisasikan penelitian dan pelayanan IPTEKS bertaraf
internasional khususnya di bidang Kelautan, Energi, dan Pemukiman untuk
memberdayakan segala sumberdaya
dan menjawab persoalan nyata di
masyarakat. Adapun Misi LPPM adalah
:
1. Mengembangkan
kegiatan
Penelitian dan Pelayanan IPTEKS khususnya dibidang Kelautan, Energi, Pemukiman yang berbasis teknologi informasi dan berwawasan lingkungan
yang bertaraf internasional sesuai kebutuhan nyata masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional
2. Mengkristalisasikan kegiatan
penelitian dan pelayanan untuk menghasilkan solusi dan produk unggul yang
dibutuhkan untuk menjawab persoalan
nyata yang dihadapi masyarakat nasional dan internasional

3. Memanfaatkan dan memberdayakan secara optimal segala sumberdaya penelitian dan
pelayanan yang dimiliki ITS untuk meningkatkan
daya saing ITS ditingkat nasional dan internasional
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Dibawah LPPM terdapat beberapa pusat
studi dan lembaga pendukung seperti Badan
Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV), Lembaga Penjaminan Mutu dan perlindungan Kekayaan Intelektual (LPMP2KI), Pusat unggulan iptek mobil
listri dan Board of Reviewer. Badan Inovasi dan
Bisnis Ventura (BIBV) ITS berperan sebagai unit
transfer teknologi, Ilmu Pengetahuan menjawab
kebutuhan masyarakat melalui inovasi dan bisnis
berbasis teknologi. Langkah yang dilakukan adalah membangun jejaring dan memperluas mitra
kerja serta pengguna layanan terkait hasil-hasil
penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan
oleh sivitas akademika ITS. Dalam penjelasan
selanjutnya di Bab V, peran LPPM beserta Pusat
Studi, BIBV dan Pusat penjaminan mutu dan perlindungan HKI akan seperti TLO di MIT ataupun
NUS yang akan mendorong kewirausahaan berbasis teknologi.
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4. Memberdayakan hasil-hasil penelitian
dan pengabdian masyarakat yang unggul untuk
meningkatkan daya saing bangsa dalam usaha
mengoptimalkan nilai tambah bangsa berbasis
pada penguasaan dan penerapan IPTEKS
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5.1

122

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

Pengantar

Sebelum
berbicara
tentang
kewirausahaan berbasis teknologi, ada
baiknya kita menyamakan persepsi
terlebih dahulu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam KBBI, ilmu
pengetahuan (sains) diartikan suatu
bidang yang disusun secara bersistem
menurut metode tertentu, yang dapat
digunakan untuk menerangkan gejala
tertentu di bidang (pengetahuannya).
Sedangkan teknologi diartikan metode
ilmiah untuk mencapai tujuan praktis;
ilmu pengetahuan terapan; ataupun diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang
diperlukan bagi kelangsungan dan
kenyamanan hidup manusia[1]. Sebuah teknologi selalu berasal dari keilmuan dasar pengetahuan sehingga di
institut teknologi selalu ada keilmuan
dasar (matematika dan ilmu pengetahuan alam) disamping bidang ilmu ket-

eknikan atau rekayasa. Seluruh produk
teknologi berbasis keilmuan dibuat untuk dapat diaplikasikan bagi kehidupan
manusia.
Dalam proses aplikasi ini suatu
produk teknologi harus melewati fasa
komersialisasi. Dalam paradigma
lama, perguruan tinggi atau pusat riset
di bidang sains dan teknologi seolaholah hanya bertugas untuk mempelajari fenomena keilmuan dan menerjemahkannya dalam produk teknologi.
Aktivitas ini menjadi kegiatan inti dan
utama di universitas yang diterjemahkan dalam bentuk kurikulum pengajaran dan penelitian di berbagai laboratorium. Luaran berupa publikasi jurnal
menjadi indikator capaian utama. Adapun fungsi komersialisasi dilakukan
oleh pihak ketiga berupa industri ataupun inkubator bisnis.

Studi menemukan bahwa pengusaha yang inovatif khusunya di sektor
teknologi yang tinggi memiliki tingkat
rata-rata produktivitas lebih tinggi dan
adanya pertumbuhan lapangan kerja
yang lebih tinggi sehingga menyebabkan dampak positif untuk perusahaan
[3]. Sebuah studi dari perusahaan manufaktur di Brazil, ditemukan bahwa
perusahaan yang bergerak di bidang
inovasi teknologi mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dalam pendapatan bersih, produktivitas tenga kerja
dan pangsa pasar [4]. Kewirausahaan
berbasis teknologi melibatkan proses
inovasi yang berasal dari ide-ide baru.
Adalah suatu persepsi yang harus diubah jika memandang bahwa universitas berbasis teknologi tidak berhubungan ataupun tidak membutuhkan
pendekatan bisnis dalam aplikasinya.
Sehingga membangun pemahaman
dan membangun sistem terintegrasi
baik secara struktural maupun penyediaan infrastuktur mutlak diperlukan.
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Seorang ilmuan atau teknokrat
akan selalu berinovasi/berkreasi untuk dapat membuat teknologi bagi
setiap permasalahan kehidupan. Demikian juga dengan seorang wirausaha
yang juga selalu berinovasi/berkreasi
dalam merespon perubahan pasar.
Jadi sebenarnya seorang ilmuan/teknokrat serupa dengan wirausahawan
dalam sudut pandang yang berbeda.
Seorang ilmuan dan seorang teknorat harus memiliki bekal kewirausahaan, bisnis dan perekonomian dalam
batas minimal. Suatu hal yang tidak
mudah memang merubah pola pikir
dan karakter seorang ilmuan menjadi
seorang wirausahawan, pebisnis ataupun ekonom. Secara praktis pendekatan yang lebih memungkinkan adalah
memberikan pembekalan keilmuan
dasar kewirausahaan bagi para ilmuan
dan teknokrat serta membangun sebuah sistem kewirausahaan berbasis

keilmuan dan teknologi di universitas
ataupun di lembaga riset. Indikator
capaian universitaspun dapat ditingkatkan dengan jumlah hak kekayaan
intelektual (lisensi, paten dan hak cipta
yang dihasilkan), jumlah perusahaan
pemula start-up dari spin off ataupun
spin over, jumlah kerjasama industri,
jumlah mahasiswa dan alumni yang
wirausaha dan lain-lain
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Dalam pendekatan paradigma
baru, perguruan tinggi ataupun lembaga riset mulai menyadari peran strategis komersialisasi produk teknologi
yang telah dihasilkan (invensi) dan hasil
inovasi lainnya. Hal ini mendorong perubahan yang besar dalam hal struktur
organisasi perguruan tinggi, revitalisasi
riset dan pendekatan kewirausahaan
dalam proses komersialisasi produk
riset. Kejelasan hubungan antara
ilmu pengetahuan-teknologi dengan
kewirausahaan secara sebenarnya dapat dijembatani dengan kata inovasi.
Inovasi merupakan penemuan baru
yang berbeda dari yang sudah ada atau
yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat); atau proses
memperbarui sesuatu yang ada maupun belum ada dengan sesuatu yang
baru [2].

5.2
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Pendekatan Skala Nasional Dalam
Membangun Kewirausahaan berbasis
Teknologi

Dalam membangun kewirausahaan berbasis teknologi
meskipun berbasis universitas, namun tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan negara. Setiap negara pasti menginginkan agar negaranya menjadi negara maju. Dalam KBBI
negara maju didefinisikan sebagai negara yang industrinya
merupakan tiang utama perekonomian, teknologi berkembang, sumber alam terolah dan terawat, pendapatan per kapita relatif tinggi, meskipun pertumbuhan penduduk relatif
kecil [5]. Kata kunci dari definisi negara maju tersebut adalah
industri yang menjadi poros utama perekonomian. Kegiatan
industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang
dengan menggunakan sarana dan peralatan (misalnya mesin) sehingga untuk menjadi negara maju pasti membutuhkan pengembangan teknologi. Jika teknologi dipakai maka

Dengan pemetaan SWOT, dapat dipetakan kemampuan Indonesia berkaitan dengan pengembangan
kewirausahaan berbasis teknologi.
Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi ini tidak hanya mencakup
aspek teknik keilmuan namun juga
berkaitan dengan aspek sosial sebagaimana dinyatakan pada Tabel 19.
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Negara berkembang adalah negara yang memiliki ciri antara lain,
pertanian tradisional merupakan faktor produksi primer, industri belum
berkembang, sumber alam belum
banyak yang terolah, pendapatan per
kapita rendah, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar[6]. Jika
Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraannya maka Indonesia harus
memulai langkah untuk menjadi negara maju. Pernyataan ini, mungkin
suatu pernyataan yang menimbulkan
perdebatan karena saat ini pemerintah telah menetapkan dan melakukan
banyak program untuk bertranformasi
menjadi negara maju. Disisi lain, diakui
ataupun tidak terkadang programprogram pemerintah yang ada tersebut saling kontraproduktif dan dimuati
banyak kepentingan politik. Terlepas
dari semua itu, ide dalam buku ini mencoba memberikan deskripsi lebih detail
tentang langkah yang dapat dilakukan
dalam bertranformasi menjadi negara maju. Pendekatan pertama adalah pendekatan politik (political will)
pemerintah yang harus kuat dan bernyali (nekat dalam bahasa yang lebih

sederhana) berupa kebulatan tekad
para pemangku kepentingan untuk
menyatukan langkah mendahulukan
kepentingan negara menjadi negara
mandiri dalam arti yang sebenarnya
sebagai langkah awal menjadi negara
maju. Pembahasan lebih lanjut tentang
pendekatan politik skala negara akan
dibahas dalam buku yang berbeda.
Pendekatan kedua adalah berupa pendetailan langkah teknis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang selaras dengan
kewirausahaan sesuai tema buku ini.
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sumberdaya alam (SDA) pasti terolah
dengan baik sehingga meningkat nilai
tambah produk, sehingga secara otomatis maka perekonomian akan berputar dan pendapatan perkapita akan
meningkat. Bagaimana dengan Indonesia ? Saat ini Indonesia terkategori
sebagai negara berkembang.
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Dari hasil analisa SWOT diatas selajutnya dapat disusun rencana strategis
dan langkah teknis yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan pada Tabel 20.
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Ketika kita mengajak untuk mencontoh negara
lain dalam beberapa hal, kadang timbul kontroversi dan
banyak orang berkata “Mengapa kita tidak menjadi diri
sendiri agar tidak latah meniru negara lain ?”. Penulis
setuju dengan pendapat ini, bahwa dalam hal-hal tertentu setiap kita harus memiliki identitas dan integritas
sendiri khususnya pada hal-hal yang mengandung nilai
seperti kebudayaan. Namun untuk produk teknologi
beserta sistem-sistem teknis yang tidak mengandung
nilai seperti standart operasional laboratorium dan
teknis membangun ekosistem kewirausahaan berbasis
teknologi, maka kita dapat mengadopsinya, dengan
tentu saja tetap membutuhkan beberapa proses penyesuaian. Belajar dari pengalaman orang lain diperlukan agar kita tidak terjebak pada kesalahan yang
sama dan dapat menjadi proses pemercepatan berbagai hal. Majalah FORBES membuat pemeringkatan
universitas/ sekolah yang paling berkewirausahaan
berdasarkan jumlah alumni dan mahasiswa yang telah
mengidentifikasi diri mereka sebagai pendiri dan pemilik usaha di LinkedIn LNKD + 1.93 % ( disesuaikan dengan ukuran total mahasiswa) sebagaimana dinyatakan
pada Tabel 21
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Belajar dari Massachusetts Institute
of Technology (MIT), dan National
University of Singapore (NUS) dalam
pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi
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Stanford diikuti oleh Massachusetts Institute of Technology.
Kewirausahaan mahasiswa yang mengelola kompetisi $ 100K telah membantu menciptakan lebih dari 130 perusahaan dan 2.500
pekerjaan adalah salah satu kontes rencana bisnis yang terbesar dan paling terkenal di dunia. Princeton Review tahunan juga
membuat peringkat universitas atau sekolah yang memiliki program kewirausahaan yang baik berdasarkan atas 25 program sarjana dan pascasarjana yang ditawarkan di lembaga AS. Selain itu,
terdapat 25 Top Sekolah Tinggi Kewirausahaan untuk tahun 2015
untuk tingkat sarjana dinyatakan pada Tabel 22 berikut.
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Saat ini Massachusetts Institute of Technology
(MIT), dan National University of Singapore (NUS) adalah salah satu universitas berbasis teknologi yang berhasil bertransformasi dari teaching university menjadi
Enterpreneurial University. Kedua universitas ini memiliki langkah-langkah teknis terperinci dalam proses
transformasi ini. Secara umum cara MIT untuk menuju
Enterprenuerial University dinyatakan dalam Inventor’s Guide to Technology Transfer at the Massachusetts
Institute of Technology dan An MIT inventor,s guide to
starups: for faculty and student[9,10]. MIT adalah salah
satu kampus yang didanai oleh industri dan untuk industri. Meskipun MIT telah didirikan sejak 1862, namun kerjasama MIT dengan industri baru dimulai sejak
awal 1900an. Misi MIT (Boston Tech saat itu) adalah
mengembangkan teknologi dan mengarahkan para insinyur untuk dapat memenuhi kebutuhan industri. MIT
pada awalnya menjadi tempat dimana industri dapat
memperoleh insinyur-insinyur yang pintar dan ahli Research and Development dibidang material dan mesin.
Selama bertahun-tahun, MIT telah melihat pertumbuhan puluhan organisasi, program, pusat studi, kursus,
dan penghargaan yang mendorong semangat kewirausahaan di kampus. Hal ini membantu mengubah dan
menyearahkan berbagai kegiatan agar inheren untuk
sebuah invensi, inovasi dan komersialisasi produk.
MIT melakukan aktivitas yang terintegrasi dan tersistematisasi dalam membangun semangat kewirausahaan di fakultas dan bagi mahasiswa, termasuk mendorong inisiasi perusahaan pemula. Perusahaan pemula
MIT telah membangun reputasi yang baik diseluruh dunia sebagai pemimpin dalam proses transfer teknologi
ke ekonomi. MIT juga dapat mengelola potensi, minat
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dan komitmen yang timbul dari banyak perusahaan pemula melalui beberapa aturan sederhana, yang diterapkan secara konsisten. Ada berbagai macam wadah yang
dikembangkan untuk membangun ekosistem kewirausahaan dan mendorong komersialisasi produk teknologi. Tabel 23 menunjukkan berbagai macam forum terkait
kewirausahaan yang ada di MIT.
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Secara institusi, transfer teknologi adalah sebuah keniscayaan bagi intitusi riset dan secara personal sebenarnya
setiap peneliti pasti berkeinginan untuk berpartisipasi dalam
proses transfer teknologi. Ada beberapa alasan yang mendasari seperti keinginan untuk dapat membuat dampak
positif bagi masyarakat, untuk pemenuhan eksistensi diri,
memperoleh pengakuan dan imbalan keuangan, menghasilkan tambahan dana bagi departemen / institusi pusat, memenuhi kewajiban dari kontrak penelitian, menarik sponsor
penelitian, membuat kesempatan pendidikan mahasiswa
maupun menghubungkan mahasiswa untuk mendapatkan
pengalaman dan kesempatan kerja di industri riil. Sehingga
keberadaan lembaga atau institusi yang membantu proses
transfer teknologi adalah suatu hal yang penting. Salah
satu wadah terpenting dalam proses komersialisasi produk
teknologi adalah adanya lembaga pengelola lisensi hak ke-

Pusat Deshpande memfokuskan
kegiatannya pada peningkatan dampak teknologi MIT dengan cara menjembatani antara ide dan implementasi.
Pusat universitas memberikan hibah ke
fakultas di MIT dan bagi peneliti untuk
melakukan penelitian di laboratorium.
Setiap inovasi teknologi yang membahas peluang pasar mungkin memenuhi
syarat untuk hibah ini, meskipun penekanannya adalah pada teknologi yang
cocok untuk start up. Hibah pemicu diberikan (hingga $ 50.000) dimaksudkan
untuk mendukung eksplorasi teknologi
yang menjanjikan. Sedangkan Hibah
inovasi memberikan dana yang lebih
lebih besar (sampai $ 250.000) diberikan untuk membantu kemajuan proyek
penelitian dari tahap awal hingga menjadi produk teknologi yang siap untuk
menarik dana usaha atau investasi
komersial. Penerima hibah Deshpande
menerima tidak hanya uang. Relawan
dari komunitas bisnis, yang dikenal sebagai Katalis, memberikan bimbingan
kepada penerima hibah untuk membantu inovasi mereka hingga memiliki
dampak di pasar. Sepanjang tahun,
Pusat Deshpande juga menjadi tuan
rumah acara dan program, seminar
menggali ide bisnis dan strategi pasar,
program asuh kewirausahaan, program membangun hubungan antara
inovator dan pendanaan bisnis hingga
bimbingan profesional oleh universitas, yayasan penelitian dan bisnisman,
dan departemen yang fokus pada kegiatan ini.
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MIT Technology Lisensi Office
(TLO) adalah suatu departemen di
MIT yang terdiri dari spesialis dalam
perizinan, pengembangan bisnis dan
masalah hukum, yang semuanya secara luas berpengalaman dalam mentransfer teknologi dalam ruang lingkup yang luas dari berbagai bidang
keilmuan. Lembaga ini bertanggung
jawab untuk mengelola penemuan dari
MIT dan Lincoln Laboratory. Peraturan
yang dibuat TLO juga cukup fleksibel
sehingga menjamin kesuksesan perusahaan tanpa mengganggu anggota
fakultas dan hal ini menjadi komitmen
utama untuk MIT. Misi MIT TLO adalah
untuk mengaktifkan penemuan yang
dibuat di MIT untuk dan melakukan
pengembangan lebih lanjut dalam dunia komersial sehingga masyarakat
dapat memperoleh benefit dari terobosan yang muncul dari penelitian di
MIT ini. TLO mencapai tujuan ini dengan cara mematenkan penemuan MIT,
copyrighting perangkat lunak dan kemudian memberikan lisensi pada kekayaan intelektual untuk perusahaan
besar maupun perusahaan yang baru
lahir. Di kantor TLO terdapat banyak
sumber daya dan tenaga ahli yang dapat diakses oleh semua anggota fakultas dan mahasiswa penemu yang ingin
membahas penemuan mereka, ide-ide
bisnis mereka atau pertanyaan tentang
proses start up, perizinan teknologi tertentu. Juga beberapa hal yang lain seperti tentang kewajiban sponsor dalam
mendanai penemuan tertentu, kepemilikan penemuan, konflik kepentingan, kebijakan dan pedoman tatacara
kerjasama antara MIT dan anggota
bisnis, kewirausahaan maupun dengan
masyarakat ventura. Dalam pendeka-

tan bisnis TLO juga dapat memberikan
bimbingan dan wawasan tentang potensi kelangsungan hidup model bisnis, calon investor, pengusaha maupun
sumber dana yang dapat diakses.
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kayaan intelektual.

Pada kenyataannya, saat ini MIT berdiri di jantung komunitas pengusaha sukses kaya dan orang bisnis. Sehingga
mentoring oleh para praktisi menjadi peluang berharga yang
dapat dilakukan. Venture Mentoring Service (VMS) adalah
layanan mentoring dengan transfer pengetahuan dari para
praktisi untuk mendukung inovasi dan aktivitas kewirausahaan di seluruh MIT. Kegiatan ini diawali dengan mencocokkan calon pengusaha dengan mentor relawan yang dapat
meningkatkan probabilitas keberhasilan sebuah usaha pemula ini. Pengusaha pemula yang berlaku untuk VMS mentees
ditugaskan untuk tim 3 atau 4 mentor yang menyediakan
praktis, saran profesional sehari-hari dan pembinaan. Mentoring Layanan ini terbuka untuk fakultas, mahasiswa, alumni, staf dan pemegang lisensi teknologi MIT, yang tinggal di
wilayah Boston.
Misi Entrepreneurship Center adalah untuk mendidik,
menginspirasi dan melatih generasi baru pengusaha. Entrepreneurship Center menawarkan kursus tentang semua aspek bisnis dan kewirausahaan yang terbuka untuk mahasiswa
MIT (Banyak Program juga terbuka untuk orang lain melalui
Program pusat pendidikan eksekutif). Beberapa kursus mahasiswa yang paling populer seperti
1. Tim Inovasi (i-Tim) di mana mahasiswa mengembangkan strategi
komersialisasi untuk terobosan teknologi, yang sebagian besar berasal dari proyek Deshpande Center.
2. Lab Kewirausahaan di mana mahasiswa bekerja satu hari dalam
seminggu di sebuah perusahaan startup.
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3. Global Entrepreneurship Lab (G-Lab) di mana mahasiswa bekerja
selama 4 bulan dapat berupa proyek konsultasi mini untuk firma
kewirausahaan internasional.

E-Center adalah penyelenggara acara networking
sepanjang tahun berupa pertemuan bersama jaringan luas
dari CEO, alumni, mahasiswa, dosen dan para kapitalis ventura. $ 100K adalah rangkaian acara yang berujung dalam Rencana Spring Business Contest. Setiap acara, termasuk Elevator
Pitch dan Kontes Eksekutif, berfokus pada yang berbeda aspek
dari pengalaman kewirausahaan, dan membangun kompetisi
final di mana rencana bisnis dipoles dan dibimbing serta diseleksi secara panel oleh pengusaha berpengalaman, pemodal
ventura dan ahli hukum profesional. Telah lebih dari 20 tahun,
kompetisi rencana bisnis ini telah aktif dan memfasilitasi lahirnya lebih dari 120 perusahaan. Tim untuk kompetisi rencana bisnis dan kontes Eksekutif harus berisi setidaknya satu
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Adapun juga kegiatan kewirausahaan yang berbasis kegiatan kemahasiswaan mulai dari klub mahasiswa
yang memiliki bisnis pemula, hingga
klub profesional bisnis yang menyediakan pendidikan dan kesempatan
jaringan untuk semua anggota MIT
masyarakat. Pertama adalah Klub
Pengusaha (eClub) yang terbuka untuk MIT dan Harvard mahasiswa, dos-

en, staf, alumni dan profesional. EClub
menjadi penyelenggara club meeting
mingguan dan jaringan periodik dan
berbagai kegiatan pendidikan, termasuk kelas IAP tahunan yang membahas Intisari Rencana bisnis. Kedua
adalah klub Inovasi (iClub), terbuka
untuk semua individu yang berafiliasi
dengan MIT yang tertarik untuk berinovasi dan belajar bagaimana menerapkan teknologi baru di lingkungan
bisnis. Program-program interaktif
iClub seperti Tech- testbeds, brainstorm
IdeaExchange, Inovasi Laboratorium
dan Seri Diskusi. Ketiga adalah Klub
Bisnis Sains dan teknology (SEBC),
terbuka untuk mahasiswa MIT dan rekan pasca-doktoral, dengan program
yang berlaku untuk semua anggota komunitas MIT. Bersama dengan VCPE,
klub ini melakukan magang kerja
dengan perusahaan-tahap awal yang
berafiliasi dengan MIT untuk mengatasi masalah bisnis, dan membantu
anggota memperoleh keterampilan
kewirausahaan yang berharga. Klub ini
juga memiliki berbagai program dan
acara yang mendukung misinya menyediakan anggotanya kesempatan
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yang terdaftar sebagai mahasiswa MIT.
Banyak juga dosen MIT yang menjadi
anggota, mahasiswa dari beberapa
departemen di MIT serta universitas
lain dan sekolah bisnis. Selama lebih
dari 30 tahun, Forum Enterprise telah
menawarkan jaringan dan program
pendidikan tentang teknologi kewirausahaan. Kegiatan ini ditawarkan melalui banyak Forum, seperti Enterprise
MIT Forum of Cambridge, program bulanan, startup lokal dan konsep klinik,
yang menampilkan presentasi pada
upaya untuk membawa teknologi awal
(earlystage) ke pasar. Program perusahaan ini terbuka untuk siapa pun yang
tertarik atau terlibat dalam kewirausahaan berbasis teknologi.
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untuk jaringan dan menerima bimbingan di ladang konsultasi, keuangan, pemasaran atau teknologi kewiraswastaan.
Keempat adalah Klub Modal Ventura dan Private Equity
(VCPE), terbuka untuk mahasiswa MIT dan mahasiswa pasca-doktoral, dengan program yang berlaku untuk semua anggota komunitas MIT. Klub ini memfokuskan diri untuk membantu mahasiswa mempelajari dan mengembangkan kontak
dengn modal ventura dan industri ekuitas swasta. Klub juga
menjadi penyelenggara berbagai lokakarya, kuliah dan acara
sepanjang tahun, termasuk Konferensi Kapital Ventura tahunan teknologi tinggi perusahaan pemula, yang pendanaannya menarik ratusan peserta setiap Desember. Speaker, panelis dan tamu undangan di konferensi ini termasuk puluhan
kapitalis ventura dan pengusaha dari startups.
Program Lemelson-MIT menawarkan penghargaan
bagi para penemu dan inovator. Penghargaan senilai $ 30.000
merupakan hadiah setiap tahun untuk mahasiswa senior atau
lulusan MIT yang merupakan para penemu dan inovator. Selain itu, ada penghargaan sebesar $ 500.000 setiap tahun bagi
penemu yang telah membuat kontribusi signifikan kepada
masyarakat dan dana sebesar $ 100,000 award untuk penemu
senior yang telah bekerja untuk kesejahteraan masyarakat
banyak. Program Lemelson juga menjalankan kegiatan pameran yang memamerkan produk teknologi di mana pengusaha dapat memperoleh ide startup dan teknologi untuk
calon investor. Lemelson juga menawarkan materi pendidikan untuk para penemu yang tertarik dalam meningkatkan
dampak komersial inovasi mereka terhadap masyarakat.
Beberapa pameran lain juga diselenggarakan setiap tahun
oleh badan non-profit seperti Massachusetts Transfer Technology Center (MTTC), Massachusetts Pusat Energi Bersih
(MassCEC), Dewan Bioteknologi Massachusetts (MassBio)
dan Jaringan Capital (TCN). Selain itu, Dewan Pimpinan
Teknologi MIT(MassTLC) menjadi penyelenggara serangkaian konferensi di mana kelompok-kelompok kecil berkumpul
untuk mendiskusikan topik dalam inovasi, memberikan peluang sangat baik bagi pengusaha untuk bertemu orang-orang
yang dapat membantu mereka membangun perusahaan.
Berbagai aktivtas dan kelompok-kelompok ini merupakan
bagian dari ekosistem untuk mendukung kegiatan kewirausahaan dan dapat menjadi sumber yang kaya untuk pendidikan
dan jaringan.
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Bagaimana tranfer teknologi di
MIT? Pada Gambar 44 menunjukkan
proses transfer teknologi melalui mekanisme komersialisasi yang dibantu
oleh TLO. Tujuan utama TLO di lisensi
Perjanjian adalah memastikan bahwa
teknologi yang akan dikembangkan
melalui lisensi memberikan keuntungan untuk umum, sesuai dengan
kebijakan federal dan MIT, dan, jika
berhasil, menyediakan pembaian keuntungan yang kembali ke MIT dan
penemu teknologi. Persyaratan lisensi
bagi startup cukup fleksibel dan memperhitungkan kondisi keuangan realitas
dari perusahaan pemula agar nanti perusahaan ini dapat bersaing. persyaratan standar dalam lisensi untuk startup
MIT akan mencakup hal finansial yang
dinegosiasikan, seperti biaya tahunan
dan royalti pada penjualan produk, dan
penggantian biaya paten.
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Transfer teknologi adalah gerakan pengetahuan dan penemuan untuk umum/publik. Hal ini dapat terjadi
melalui publikasi, mahasiswa memasuki dunia kerja, diskusi di konferensi ilmiah, dan hubungan dengan industri. AS
Bayh - Dole Act of 1980 memungkinkan
universitas dan lembaga non -profit
lainnya memiliki hak kepemilikan penemuan yang dihasilkan dari penelitian
yang didanai pemerintah federal, asalkan kewajiban tertentu terpenuhi. Kewajiban ini mencakup upaya pembuatan untuk melindungi (jika sesuai) dan
mengkomersialkan penemuan, mengirimkan laporan kemajuan ke lembaga pendanaan, memberikan preferensi
untuk usaha kecil yang menunjukkan
kemampuan yang cukup, dan berbagi
pendapatan yang dihasilkan apapun
dengan penemu . The Bayh - Dole Act
dikreditkan dengan merangsang minat
dalam kegiatan mentransfer teknologi
dan meningkatkan penelitian, komersialisasi teknologi, kesempatan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.
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Gambar 44. Proses
transfer teknologi melalui
komersialisasi[10]
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Teknologi dapat ditransfer juga melalui kesepakatan di mana MIT
memberikan kepada pihak ketiga suatu lisensi untuk menggunakan hak
kekayaan intelektual MIT untuk teknologi yang telah terdefinisi, kadangkadang untuk penggunaan tertentu dan / atau di wilayah lain dunia. Hibah
tersebut mungkin eksklusif atau non-eksklusif. Penerima lisensi (pihak
ketiga) dapat mendirikan perusahaan atau bisnis pemula. Pemberian lisensi memerlukan persyaratan kinerja tertentu dan harus melakukan pembayaran keuangan kepada MIT. Pembayaran ini dibagi dengan penemu
dan juga didistribusikan ke departemen dan pusat penelitian untuk memberikan dukungan bagi penelitian lebih lanjut, pendidikan dan partisipasi
dalam proses transfer teknologi. Gambar 45 menggambar kerangka kerja
suatu transfer teknologi melalui mekanisme spin off universitas

Gambar 45. Kerangka kerja spin off universitas [11]

146

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

Transfer teknologi dari MIT juga mulai menghasilkan
paten dari berbagai penemuan dari metode pengajaran
yang baik yang mendorong industrialisasi Amerika. Laboratorium-laboratoriumnya berstandar industri dan dapat
diakses industri. Komite paten institut juga mengembangkan standar baru untuk mendapatkan lisensi paten. Tabel
24 menyatakan komite paten MIT.

Teknologi juga dilakukan melalui paten. Bagaimana paten dibidang energi? Untuk pengembangan energi
ada MIT Energy Initiative (MITEI). Di mana riset-risetnya
tidak hanya tentang mentransformasi teknologi untuk
mengembangkan energi alternatif pengganti BBM namun
juga mencakup aspek ekonomi, manajemen, sosial sciences
dan dimensi politik yang dibutuhkan untuk transformasi ini
(dalam lingkup riset : matahari, geotermal, angin, gelombang, hidrogen, superkonduktor, fusi). Ketika berbicara
star-up, maka contoh start-up MIT dibidang energi adalah
satcom (teknologi pengkonversi daya listrik), A123 Sistem
(baterai ion litium), 24M (spin off dari A123), Amri (baterai
logam cair), Arctic Sand (power management), Luminus devices (led energy efficiency), QD vision (nanocrystal display)
[12].
Tentang kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual
(paten, hak cipta pada perangkat lunak, properti penelitian
berwujud dan merek dagang), MIT memiliki cara tersendiri.
Jika penemuan dibuat oleh mahasiswa, kebijakan adalah
sama untuk setiap anggota lain dari MIT. Kepemilikan tergantung pada
a. apakah penemuan diciptakan oleh siswa dalam kapasitas sebagai karyawan MIT,
b. apakah penemuan diciptakan menggunakan sumber daya MIT,

MIT tidak menegaskan kepemilikan bagi penemuan yang dibuat saat
konsultasi dengan perusahaan luar
bahwa penemuan tersebut dibuat tanpa penggunaan dana atau fasilitas di
MIT. Terutama dalam situasi startup di
mana anggota fakultas MIT melakukan
konsultasi dengan sebuah perusahaan
yang didirikan pada satu atau lebih
dari /penemuannya, penting untuk secara jelas menggambarkan perbedaan
antara tanggung jawab Anda di perusahaan dan penelitian Anda di MIT, untuk
meminimalkan konflik di kepemilikan
penemuan yang dihasilkan. Sponsor
pendanaan riset juga memiliki hak
atas hasil penelitian sesuai perjanjian.
Pendanaan oleh entitas lain (misalnya,
perusahaan) dapat mengakibatkan
hak lisensi yang dapat membatasi hak
lisensi bagi perusahaan pemula Anda.
Perusahaan sponsor biasanya diberikan hak untuk bernegosiasi tentang
lisensi untuk setiap intelektual properti
yang timbul dari penelitian yang disponsorinya. Ada penjelasan dan peraturan khusus berkaitan dengan konflik
kepentingan yang mungkin terjadi.
Langkah selanjutnya dalam
mengintegrasikan antara kewirausahaan dan teknologi adalah tentang
bagaimana mengelola perusahaan
pemula (start-up companies). Jumlah
start-up di MIT dinyatakan pada Gambar 46. Adapun sarana untuk star-up
bisnis bagi mahasiswa dan fakultas dinyatakan dalam MIT inventor guide. Beberapa kegiatannya pertama I-Teams.
I-Team adalah kursus bagi mahasiswa
yang telah lulus untuk menjembatani
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c. apakah penemuan diciptakan di
bawah kontrak atau hibah untuk MIT.

hasil inovasi dari laboratorium MIT ke
pasar. Setiap semester akan ada kegiatan asistensi tentang kelayakan komersialisasinya dari segi keilmuan dan
keteknikannya. Tujuan I-Teams adalah
membangun strategi pasar dari hasil
proyek sebagai acuan bagi semua peserta fakultas dan anggota dari komunitas bisnis. Kedua The Legatum Center for Entrepreneurship yaitu program
beasiswa dengan tingkat kompetisi
tinggi bagi mahasiswa MIT untuk
mendirikan perusahaan di negara dengan tingkat pendapatan rendah. Klub
ini mengadakan konferensi, memiliki
pengajar yang memiliki ketertarikan
besaruntuk memulai bisnis di negara
berkembang. Ketiga The Monozon
Prize for Entrepreneurship Mentoring adalah hadiah yang diberikan bagi
para mentor entrepreneurship yang
meluangkan waktu, keahlian dan energi mereka untuk membina entrepreneur MIT yang berhasil. Penghargaan
ini ada pada tahun 2005 oleh William
Grinker’56 dan istrinya Adolf F Monoson’48. Keempat Founders’ Skill Accelerator memberikan mahasiswa MIT
kesempatan untuk melaporkan kemajuan bisnis pemula mereka sepanjang
musim panas tanpa meninggalkan MIT
dan memperoleh uang dari proses ini.
Program ini berjalan selama 1,5- 3 bulan dibawah bimbingan para praktisi
ahli dan profesor.
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dan

Gambar 46. Jumlah industri yang
start-up di MIT [9]
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Selanjunya adalah tahapan untuk memulai bisnis berbasis teknologi di MIT menggunakan mekanisme sebagaimana Gambar 47.

Gambar 47. Tahapan untuk memulai bisnis
berbasis teknologi di MIT

1. Risiko pembangunan (sebagian besar
perusahaan di industri yang didirikan
tidak mau mengambil risiko untuk

2. Biaya pengembangan terhadap investasi awal
3. Potensi untuk beberapa produk atau
layanan dari teknologi yang sama
(beberapa perusahaan bertahan pada
satu produk sendiri)
4. Keunggulan kompetitif dan target
pasar yang cukup besar
5. Potensi pendapatan yang cukup untuk
mempertahankan dan tumbuhnya perusahaan

Kebanyakan pemegang lisensi
terus mengembangkan penemuan
untuk meningkatkan teknologi, mengurangi risiko, membuktikan kehandalan, dan memuaskan kebutuhan
pasar untuk diadopsi oleh pelanggan.
Hal ini dapat melibatkan pengujian
tambahan, prototipe untuk manufakturabilitasnya, ketahanan, integritas,
dan pengembangan lebih lanjut untuk
meningkatkan kinerja dan karakteristik
lainnya. Dokumentasi untuk pelatihan,
instalasi dan pemasaran sering dibuat
selama fase ini. Tes brenchmarking
sering diminta untuk menunjukkan
produk/ keunggulan layanan dan untuk
posisi produk di pasar. Pendapatan apa
yang dihasilkan untuk MIT jika komersialisasi berhasil? Kebanyakan lisensi
memiliki biaya lisensi yang dapat sangat sederhana (untuk start-up atau
situasi di mana nilai lisensi adalah dianggap menjamin biaya lisensi sederhana) atau bisa mencapai ratusan ribu
dolar. Royalti atas penjualan produk
berlisensi dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar, meskipun hal
ini tidak dapat diperoleh dalam tahun
yang sama.
Ekuitas, jika termasuk dalam
lisensi, dapat menghasilkan keuntun-
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Membentuk bisnis pemula
adalah sebuah alternatif untuk lisensi
hasil kekayaan intelektual untuk bisnis
yang lebih mapan. Ada beberapa faktor kunci ketika mempertimbangkan
sebuah perusahaan start-up yaitu:

teknologi yang belum terbukti)
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Sebuah perusahaan pemula (start
ups) adalah usaha bisnis yang baru di
tahap awal pembangunannya. Perusahaan pemula berbasis teknologi dibentuk untuk mengkomersilkan satu atau
lebih penemuan yang dibuat di MIT
dan dilindungi melalui hak milik intelektual (yaitu paten atau hak cipta) yang
dimiliki oleh MIT. Perusahaan perusahaan pemula MIT telah dimulai sekitar
dua puluh perusahaan selama sepuluh
tahun terakhir berdasarkan lisensi untuk MIT teknologi. Meskipun tidak setiap startup berhasil, track record telah
menunjukkan adanya perusahaan seperti A123, Akamai, Alnylam, Brontes, E
Ink, Ember, Luminus divais, Momenta
Pharmaceuticals, OmniGuide, QD
Visi, Xtalic dan Z Corporation. Dalam
komunitas MIT, kita dapat menemukan banyak jawaban atas pertanyaan
tentang bagaimana memulai bisnis
berbasis kekayaan intelektual di MIT
dan terkoneksi ke banyak orang yang
dapat membantu kita melakukannya.
Jadi penelitian terkomersialisasi yang
dilakukan MIT tidak lepas dari upaya
yang panjang, terus menerus dan tersistematis untuk membangun budaya
meneliti yang kuat dan berwirausaha
dengan pendekatan inovasi. Semuanya didukung oleh visi, misi, struktur
organisasi, pendanaan dan komitmen
kuat seluruh bagian dari civitas akademika.
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gan yang sama, tetapi hanya jika berhasil di acara likuidasi
ekuitas (penawaran saham publik atau penjualan perusahaan) terjadi. Kebanyakan lisensi tidak menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Sebuah studi baru-baru ini dari
lisensi di universitas AS menunjukkan bahwa hanya 1% dari
semua lisensi menghasilkan lebih $ 1 juta. Namun, manfaat dari penemuan mencapai pasar sering lebih signifikan
daripada pertimbangan keuangan sendirian. Apa yang akan
terjadi dengan penemuan yang kita peroleh jika start-up
perusahaan atau pemegang lisensi adalah gagal? Dapatkah
penemuan lisensi beralih ke entitas lain? Lisensi biasanya
meliputi kinerja tentang hal ini, jika tidak terpenuhi, dapat
mengakibatkan penghentian. Hal ini memungkinkan untuk
selanjutnya digunakan untuk lisensi bagi bisnis yang lain.
Namun, penundaan waktu dan pertimbangan lainnya dapat
menghambat proses re-lisensi ini.
Bagaimana dengan NUS? Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 1 tentang gambaran singkat bagaimana
NUS mentranformasikan diri menjadi Entrepreneurial University, maka dalam bab ini akan didiskripsikan lebih detail
bagaimana NUS membangun ekosistem kewirausahaan berbasis teknologi. Di bidang dukungan kewirausahaan, NUS
menyediakan paket lengkap layanan di bawah NUS Start-up
Runway untuk pertumbuhan dan perkembangan start- up di
kampus NUS, di Singapura dan di luar Singapura. NUS secara aktif melibatkan masyarakat start-up melalui inisiatif
baru, program dan acara. Dalam presentasi Jasmine Kway,
Deputi Direktur Hubungan NUS industri dan teknologi di
NUS enterprise ada beberapa hal penting berkaitan tentang
bagaimana cara NUS membangun ekonistem kewirausahaan. Filosofi dasar adalah salah satu pendapat Dr Tony Tan
Keng Yam, Wakil Perdana Menteri Dan Menteri Pertahanan
pada 12 Agustus 2002. Peran utama dari Universitas kelas dunia adalah harus bermain di ekonomi modern dan masyarakat
melalui memberikan pendidikan sarjana yang berkualitas;
mengembangkan pendidikan dan penelitian; dan membantu kewirausahaan dan keterlibatan industri. Pengembangan
kewirausahaan di NUS tidak terlepas dari visi misi NUS. [13],
Dimana Visi NUS adalah menjadi sebuah perusahaan pengetahuan global (global knowledge enterprise) yang mensinergi antara pendidikan, penelitian dan kewirausahaan. Sedangkan misi NUS adalah pengetahuan maju dan mempercepat
inovasi; mendidik mahasiswa dan membina bakat, dalam
pelayanan negara dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal

1. Menghasilkan pendidikan kewiarusahaan dan pembinaan bakat berbasis
pola pikir global
2. Mengidentifikasi, melindungi dan
mengkomersilkan kekayaan intelektual
3. Membina NUS Spin-off dan start-up
4. Memfasilitasi diseminasi pengetahuan
dan hasil penelitian di NUS untuk
masyarakat

NUS enterprise memiliki struktur
organisasi sebagaimana Gambar 48
berikut.
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Salah satunya dimulai dari berdirinya Center for Management of Innovation, yang berubah mnjadi NUS
Entrepreneurship Centre (NEC) ditahun 2001. NUS Enterprise memberikan
dimensi perusahaan untuk pengajaran
dan penelitian di NUS dan memelihara
bakat dengan pola pikir kewirausahaan
dan globalisasi, memajukan inovasi
dan kewirausahaan melalui berbagai
program dan kegiatan. Menjadi pemimpin pemikiran Asia untuk inovasi
dan perusahaan, NUS Enterprise menyediakan pendidikan pengalaman
dan dukungan kewirausahaan secara
holistik dan terlibat dalam kemitraan
industri secara aktif. NUS Enterprise
telah memainkan peran utama dalam
menggabungkan komunitas start- up
lokal dan luar di Singapura. Untuk
NUS Enterprise sendiri memiliki visi
mengintegrasikan dimensi kewirausahaan dalam pengajaran dan penelitian
yang membangun mahasiswa, staff
dan alumni NUS. Tujuannya,
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tersebut ada beberapa tantangan yang
harus dihadapi seperti perubahan pola
pikir, mentalitas civitas akademika, sistem administrasi yang harus fleksibel
dan segala rintangan prosedural harus
dihapus, adanya Support System Venture, dukungan Hardware dan Software, pendanaan untuk penerimaan
eksternal yang signifikan dan kemampuan untuk menerima resiko yang tinggi dari kegagalan.

152

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

Gambar 48.Organogram
NUS entrprise [13].

Secara umum program di NUS Enterprise berupa pendidikan kewirausahaan mencakup aktivitas NUS Overseas
Colleges, Summer program, Lean launchpad Singapore.
Dukungan kewirausahaan berupa NUS Start Up Runway,
Initiative & program, corporate partnerships. Komersialisasi
teknologi untuk peneliti, industri dan inisiatif/program serta pembinaan kewirausahaan (entrepreneurship Outreach)
berupa Social Venture Lab@NUS, inovasi dan kewirausahaan. Selanjutnya NUS mendirikan NUS Venture Support
(NVS) yang berfungsi untuk mengasistensi NUS spin off. Tujuan dibentuknya NVS adalah untuk memelihara NUS spinoff dan perusahaan start- up yang melibatkan mahasiswa,
staf, alumni NUS maupun menggunakan kekayaan intelektual NUS dapat berjalan dengan sukses sampai mereka menerima pendanaan eksternal yang signifikan. Pada tahun 2006
saja ada 89 perusahaan yang start- up dan spin- off serta ada
15 perusahaan memperoleh pendanaan yang signifikan lebih
dari S $ 1M [13].
Inkubator di NUS berperan penting dalam pengembangan kewirausahaan khususnya bagi pengusaha pemula.
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NUS mendirikan NUS @ SiliconValleys pada Mei
2003. NUS @ SiliconValleys merupakan pusat kegiatan
kewirausahaan untuk lokal NUS hi - tech start- up juga menjadi focal point untuk NUS staf, mahasiswa dan alumni di
Silicon Valley. NUS @ SiliconValleys Memberikan program
komprehensif berupa pendidikan kewirausahaan, dukungan
usaha, inkubasi bisnis dan jaringan serta memberikan tatacara bagi NUS start- up ke pasar AS. NUS @ SiliconValleys
terletak di lokasi pusat kota Central di Mountain View dengan kantor 100 kaki persegi untuk 125 sq ft dengan Workstation dari 60 sq ft, jaringan nirkabel dengan fasilitas bersama
yang lengkap dengan ruang pertemuan dan seminar. NUS
@ Shanghai didirikan pada bulan September 2005 sebagai
entitas asing yang dimiliki sepenuhnya oleh NUS. NUS @
shanghai menjadi pusat pendidikan, penelitian dan perusahaan di Cina (misalnya NUS Business School, NUS College
Shanghai , Institut Science Systems , dan lain-lain). Membarikan program pelatihan bagaimana masuk pasar secara halus
ke Cina. Berada di lokasi pusat di AcendasPlaza, Xu Jia Hui,
dan memiliki fasilitas lengkap berupa ruang konferensi dan
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Di NUS ada 1 inkubator tingkat universitas dan 3 inkubator
tingkat fakultas dengan kapasitas : 35 -40 start- up. Melalui
inkubator bisnis maka civitas akademika dapat mengakses
sumber NUS berupa teknologi, keahlian, mentor, penasehat, jaringan bisnis, seminar, lokakarya, dan hukum klinik.
Adapun Dana Dukungan Venture NUS atau NUS Venture
Support Fund (NVSF) jika inkubasi bisnisnya dari staff, mahasiswa ataupun alumni. NVSF memiliki program berupa pendanaan perusahaan baru yang mengkomersialkan kekayaan
intelektual NUS (sebagai contoh ada perusahaan pemula
yang mendapatkan pendanaan antara rentang S $ 300.000
hingga 30M $). Juga program Wirausaha Mahasiswa yang
mendanai hingga S $ 5M. Untuk pendanaan terdapat. Dari
sisi universitas juga terdapat Fund for University Student Entrepreneur (FUSE) sejak tahun 2005 untuk mendanai bisnis
yang dilakukan oleh mahasiswa yang baru lulus. Ada juga
Standart, Productivity & Innovation Board (SPRING SEEDS)
dan Entrepreneurial Talent Development Fund (ETDF). Tugas
NUS Entreprise yang lain adalah program pengembangan
berupa asistensi bagi para staf dan mahasiswa untuk dapat
memperoleh dana hibah dari pemerintah untuk komersialisasi teknologi misalnya hibah Proof of Concept (POC), hibah
Proof of Value (POV) dan pemberangkatan untuk belajar di
Silicon Valley atau Suzhou China.
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pertemuan yang lengkap, peralatan
kantor ; Dukungan administratif dengan luas kantor 10-13 sqm each dengan
18 workstation berukuran 1,4 m x 1,4 m
dan dilengkapi jaringan nirkabel.
Selain itu, di NUS terdapat
Kantor Hubungan antara Teknologi dan
Industri (NUS Industry & Technology Relations Office) yang memiliki misi mempromosikan transfer pengetahuan dan
teknologi NUS dihasilkan ke industri
bagi kepentingan masyarakat dan
pembangunan ekonomi bangsa. Tugas
dan tanggungjawab kantor hubungan teknologi dan industri ini adalah
pertama melindungi dan mengelola
kekayaan intelektual NUS, kedua
mempromosikan dan mengkatalisasi
komersialisasi inovasi dan keahlian universitas. Ketiga mempromosikan dan
mengkatalisasi kerjasama penelitian
antara universitas dan industri. Hubungan antara NUS dengan Industri pada
tahun 2006 saja telah menyepakati
lebih dari 100 perjanjian tahunan, melakukan lebih dari 700 proyek penelitian
kolaborasi industri dan meraih dana
penelitian S $50 juta untuk FY04-05.
Sedangkan manajemen kekayaan intelektual dan Lisensi telah mengeluarkan lebih dari 100 penemuan tahunan
dari S $ 200 juta - S $ 300M dari dana
penelitian serta portofolio properti intelektual dari 984 paten (400 teknologi
dan 108 teknologi berlisensi) [13].
Selanjutnya NVS dan NEC bergabung menjadi NUS Enterprise Incubation (NEI) yang menjalankan tugas
memberikan pelayanan inkubasi secara fisik, melakukan program mentorship serta pendampingan regular bagi
perusahaan pemula NUS maupun spin
off. Pada perkembangan selanjutnya

NEI menjadi satu-satunya inkubator
terluas di singapura yang mengkombinasikan antara start up, penanam modal (Venture Capitalis), investor, industri
dan pelayanan inkubator. Daerah ini
disebut Block 71. Didirikan pada awal
1970-an sebagai bagian dari kawasan
industri Ayer Rajah, Blk71 adalah salah
satu bangunan industri tertua di Singapura yang melayani industri manufaktur ringan. Pada tahun 2011, NUS
Enterprise, SingTel Innov8 dan Otoritas Pengembangan Media Singapura
berkolaborasi untuk mengubah Blk71
menjadi pusat perusahaan pemula (hub
start-up) deskripsinya dinyatakan pada
Gambar 49(a). Tujuannya adalah untuk
bekerja sama dengan teknologi cluster
start-up, yang sebelumnya tersebar di
seluruh Singapura, untuk satu lokasi
umum, untuk peningkatan sinergi dan
skala ekonomi. Dengan perkembangan
ini, Blk71 cepat berubah dari kawasan
industri yang tua dan sepi menjadi
berkembang pesat. Plug-in @ Blk71,
dikelola oleh NUS Enterprise, demikian
ditetapkan sebagai jantung Blk71, untuk mempelopori dan mengkatalisasi
kegiatan. Blk71 dengan cepat menjadi mercusuar bagi masyarakat dan
sekarang rumah bagi ratusan start-up
yang berhubungan dengan teknologi,
pemodal ventura, dan inkubator menempati tujuh lantai gedung tersebut.
Dalam pengakuan atas keberhasilan
Blk71, pemerintah Singapura telah
memperluas program, membangun
kembali Blk73 dan merenovasi ruang
di Blk79 untuk mengembangkan entrepreneur didaerah ini. SingTel Innov8
(Innov8) , anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Grup SingTel ,
adalah perusahaan dana modal ventura. Perusahaan ini memiliki ukuran
dana awal sebesar S $ 200 juta. Innov8
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Gambar 49.(a) Deskripsi BLK71 secara singkat, (b) Deskripsi NUS enterprise, pada
bagian “ You Can Change Asia Today”[14]
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fokus berinvestasi pada teknologi dan
solusi yang mengarah pada perubahan
kuantum dalam kemampuan jaringan,
perangkat generasi berikutnya, layanan
konten digital dan enabler untuk meningkatkan pengalaman pelanggan
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Merujuk kepada tujuan lisensi
NUS adalah meningkatkan pendapatan, membangun perekonomian negara dan menghasilkan kepercayaan
dan kompetensi NUS teknisnya maka
NUS membuat kebijakan satu pintu.
Kebijakan NUS dibidang lisensi ada
3 yaitu pertama menciptakan nilai
dari pengetahuan yang dihasilkan
dari NUS sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup untuk kepentingan
masyarakat, kedua memaksimalkan
dampak dan ketiga prioritas perizinan
untuk (NUS Spin-off, perusahaan berbasis Singapura, perusahaan Non- Singapura). Terdapat beberapa tantangan
pengembangan kewirausahaan secara
umum seperti hambatan kemitraan
universitas – Industri dan dilema menjadi ilmuan atau pengusaha tetap saja
terjadi meskipun tidak secara umum.
Tak hanya itu, yrdapat pula tantangan
pilihan antara paten atau publikasi dari
hasil riset, peluang spin-off, penolakan
pengungkapan penemuan, beragamnya karakteristik penemuan, persentase
teknologi tinggi(hi-tech) menghasilkan
produk baru, proses dan layanan un-

Gambar 50. Gap transfer teknologi [13].

tuk pasar baru. Tantangan lain berupa
penentuan harga produk komersil dan
proses komersialisasi, proses pembagian keuntungan antara penemu-industri dan universitas, cara untuk memaksimalkan pendapatan universitas dari
berbagai penemuan dan spin-off, dan
manajemen aset jika menggunakan
seluruh-sebagian fasilitas universitas.
Selain itu, proses pengujian kelayakan
produk, dampak penemuan di NUS terhadap pembanguan ekonomi regional-nasional juga menjadi tantangan
NUS. Semua hal tersebut telah dibuat
dalam suatu standar operasional yang
terstruktur seperti pembagian royalti
(royalti sharing) yaitu 50% untuk inventor, 20% untuk universitas dan 30% untuk fakultas setelah dikurangi seluruh
biaya paten dan lain-lain. Adapun dari
sisi pendanaan juga terdapat batasan
khususnya di proses transisi tranfer
teknologi yang disebut lembah kematian (The Valley of Death) sebagaimana
Gambar 50. Jika gagal melewati fasa
ini maka akan gagal untuk memulai
bisnis berbasis teknologi.
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Gambar 51.Berbagai
sumber pendanaan
yang dapat diakses
dalam proses
pengembangan
kewirausahaan
berbasis teknologi di
NUS [14 ]

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

NUS memiliki cara sendiri menjembatani kesenjangan
pembiayaan dengan cara mengaktifkan berbagai sumber
pendanaan seperti dana dari Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura dengan skema Proof -Of – Concept dan skema
dana komersialisasi inovasi. Dana dari Badan Sains & Teknologi dengan skema komersialisasi teknologi. Dana internal National University of Singapore dengan skema pasar teknologi.
Dana melalui Divisi Layanan Umum Divisi , Kantor Perdana
Menteri lewat skema The Enterprise Challenge Fund dan skema percontohan SBIR (A*Star dan NUS ). Berbagai sumber
pendanaan pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dinyatakan pada Gambar 51 NUS juga jeli dalam memilih
tenaga profesional misalnya petugas hubungan industri harus
memiliki karakteristik seperti memiliki keterampilan bisnis,
kuat dalam manajemen proyek, kuat dalam pemasaran & penjualan, memahami hukum perusahaan dan kontrak, memiliki
kemampuan komunikasi yang baik dan ketrampilan presentasi. Sedangkan petugas pengelola kekayaan intelektual harus
memiliki gelar teknis, mentaati aturan manajemen hukum
tentang kekayaan intelektual, Imajinatif / Inovatif untuk menerjemahkan teknologi ke dalam aplikasi.

Bagian akhir dari proses transfer teknologi melalui
kewirausahan berbasis teknologi adalah menetapkan Indikator capain kinerja utama (Key performa Indicator /KPI).
KPI dibuat berdasarkan tujuan pembangunan ekonomi penciptaan nilai yaitu untuk Singapura berupa :
1. Nilai dari produk / jasa yang dibuat
2. Nilai investasi dalam teknologi komersialisasi
3. Jumlah usaha baru dibuat
4. Jumlah pekerjaan yang diciptakan
5. Nilai pendanaan eksternal yang dihasilkan (kolaborasi penelitian, transfer teknologi, konsultasi)
6. Akses ke universitas (aset fisik dan fasilitas)
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7. Persentase keterlibatan Profesor

Gambar 52. Mata
rantai transfer
teknologi melalui
kekayaan intelektual [13].

Singapura (termasuk NUS didalamnya) menetapkan
diri untuk mengembangkan Singapura menjadi pusat bisnis
berbasis kekayaan intelektual termasuk didalamnya menciptakan iklim yang kondusif untuk penciptaan penemuan,
Kepemilikan dan eksploitasi aset intelektual. Menjadi rezim
pelindung hak kekayaan intelektual terkemuka di Asia dengan cara menandatangani konvensi dan penjanjian dunia
tentang HKI. Menjadi rumah bagi pemegang mata rantai HKI
(penemu, penyedia layanan bantuan hukum, layanan perusahaan multinasional berbasis HKI, perusahaan berbasis
teknologi /kakayaan intelektual) dan para penanam modal
besar (kapitalis ventura). Diagram yang menunjukkan peran
aktif pemerintah Singapura dalam transfer teknologi melalui
kekayaan intelektual dinyatakan pada Gambar 52.
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Beberapa perusahaan spin-off yang dilakukan oleh staf NUS seperti pada tahun 2009 berupa
Portege Pte Ltd oleh Sam Ge Shuzhi, tahun 2005
Manovega Communications Pte Ltd oleh Garg Hari
K, WiQ Networks Pte Ltd oleh Mehul Motani, dan
Vikram Srinivasan. Tahun 2004 ByteSquare Technology Pte Ltd oleh Tan Kok Kiong. Selain itu terdapat
Mini Electron Beam Instruments (MEBI) oleh Anjam
Khursheed, FATTE Telecom Pte Ltd oleh Garg Hari
K, MXR Corporation Pte Ltd oleh Steven Zhou, Robhatah Private Limited oleh Prahlad Vadakkepat, Personal E-Motion Pte Ltd oleh Sam Ge Shuzhi, Brooklyn Media oleh Adrian Cheok. Sedangkan pada tahun
2002 berupa Real-Space oleh Adrian Cheok, Purple
Ace Pte Ltd - Garg Hari K, pada 2000 berupa 3ui.com
Pte Ltd oleh Chua Kee Chaing, Outreach Edusys Pte
Ltd oleh Tay Teng Tiow.
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Beberapa proyek strategis berkaitan dengan
pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi
yang sedang dan telah saat ini dilakukan di NUS seperti, Growth Dynamics of High Tech Start-ups in Singapore , Integrated System for Mapping Knowledge
Transfer at NUS, Quantitative Analysis of Research
Strength and Cooperation Patterns in EU-ASEAN,
Technology Commercialisation at NUS, University–
Industry Research Cooperation Patterns and Linkages at Asian Universities, Patent Landscaping Analysis, TechSG. Proyek pengembangan yang lain seperti
Academic Entrepreneurship in Asia, Asia Intellectual
Property Scorecard 2009, Evaluation of Exploit Technologies IP and Tech Transfer Services, Global Talent
Index Project (GTI), Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS) 2011 Singapore
Study, Intellectual Rights in the Digital Convergence
Space, Silicon Valley-Asia Entrepreneurship Links,
Study on High Growth Firms in Singapore, Study on
High Tech Start-Ups in Singapore, The Role and Impact of Universities in a National Innovation System
dan Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS) 2013/14 Singapore.
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Penelitian chip EKG dilakukan
di NUS Departemen Teknik Elektro dan Komputer , dan didanai oleh
Badan Sains ,Teknologi dan Penelitian
(A*STAR ) melalui skema Program
Penelitian Strategis ( TSRP ). Exploit
Technologies Pte Ltd ( Exp Loit Technologies) , yang memasarkan dan komersialisasi melalui A*STAR.

5.4
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Setelah belajar dari MIT dan NUS ada beberapa
langkah yang dapat dilakukan dalam membangun
ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi. Sebenarnya cukup sederhana namun membutuhkan deskripsi, langkah teknis, pengukuran indikator capaian
hingga cara monitoring dan evaluasi. Adapun langkah pertama adalah mempromosikan kepada mahasiswa tentang pentingnya inovasi dan kewirausahaan.
Kedua, mendorong fakultas untuk mengembangkan
Inovasi dan Kewirausahaan dalam tataran teknis. Ketiga, aktif mendukung proses alih teknologi, keempat
memfasilitasi kerjasama antara universitas dan Industri serta yang terakhir adalah terlibat dengan upaya
pengembangan ekonomi regional dan lokal. Adapun
langkah teknis yang bisa dilakukan adalah sebagaimana berikut :
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Rencana Strategis Pengembangan
Technopreneur University

1. Komitmen bersama seluruh civitas akademika
Hal yang paling mendasar dari seluruh aktivitas
tranformasi universitas adalah komitmen dari perguruan tinggi apakah perguruan tinggi mereka akan memiliki orientasi entrepreneur sebagaimana NUS atau MIT.
Untuk membangun komitmen bersama ini harus disatukan dalam kesamaan pola pikir. Komitmen bersama ini
dapat tertuang dalam visi misi perguruan tinggi.
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2. Kepemimpinan, kelembagan dan kebijakan
Langkah selanjutnya adalah adanya kepemimpinan yang kuat dalam rangka mewujudkan komitmen
bersama. Tanpa kepemimpinan yang kuat, sebuah ide
ataupun komitmen hanya akan berhenti dalam tataran
konsep. Dalam wewenang pemimpin, berbagai peraturan dan kebijakan yang sifatnya top down ataupun
buttom up dapat dibuat beserta seluruh turunannya.
Bertranformasi menjadi Entrepreneurial University bukan hanya tanggungjawab LPPM saja, namum melibatkan sistem yang lebih besar dalam skala perguruan
tinggi sebagaimana dicontohkan oleh MIT dan NUS,
yang tertuang dalam visi misi universitas. Selain itu keberadaan infrastuktur yang mendukung untuk pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi menjadi hal
yang cukup penting. Segala sesuatu yang tidak fokus
dan keberadaannya hanya formalitas akhirnya tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana yang seharusnya.
Namun jika tidak ada struktur yang bertanggungjawab
hal itu menjadi permasalahan yang lebih mendasar.
Struktur organisasi maupun kelembagaan dapat menyesuaikan dengan kondisi internal masing-masing
perguruan tinggi asalkan fungsinya dapat berlangsung
dengan baik.

3. Kualitas fakultas (mahasiswa, staff dan
alumni)
Jika komitmen dan kepemimpinan yang kuat sudah
ada maka hal penting yang menentukan proses tranformasi ini adalah kualitas mahasiswa, staff dan alumni.
Kualitas yang dimaksud disini adalah kualitas/kompetensi keilmuan dan kemampuan berwirausaha. Peningkatan kualitas kompetensi mahasiswa, staff dan alumni
dapat dilakukan dengan penguatan kurikulum.
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Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi tidak dapat dilakukan jika dasar keilmuan sains dan
teknologinya yang menjadi dasar pengembangan
kewirausahaan tidak cukup kompeten. Dalam KKBI,
kompetensi diartikan kewenangan (kekuasaan) untuk
menentukan (memutuskan sesuatu); sedangkan kompeten diartikan cakap (mengetahui); berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; berwewenang[18].
Saat ini sistem pendidikan di Indonesia secara umum
banyak yang berorientasi pada hasil tertulis dan bukan
pada kompetensi/keahlian dan kemampuan yang sebenarnya dari keilmuan yang dipelajari. Secara nasional
sebenarnya sistem pendidikan nasional sudah dirancang
untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi
peserta didik dengan adanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Hanya saja dalam pelaksanaannya
seringkali pendidikan tidak mencapai capaian pembelajaran yang seharusnya. Menguatkan dan menajamkan
kurikulum berbasis kompetensi tidak hanya akan menghasilkan lulusan berkualitas yang dapat mudah terserap
didunia kerja tapi juga menghasilkan insan-insan kreatif yang mampu melahirkan inovasi bernilai ekonomi
tinggi. Sebagaimana di MIT, program pengembangan
Kewirausahaan MIT telah dilengkapi kurikulum bidang
sains dan rekayasa yang ketat melalui pendidikan formal
dan pengalaman dalam berwirausaha, menggambarkan
bagaimana peran alumni dan peran fakultas. Materi
kewirausahaan dapat dicangkokkan dalam kurikulum
dalam beberapa SKS ataupun banyak terasah ketika

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

4. Menguatkan dan Menajamkan Kurikulum
berbasis Kompetensi

mahasiswa bergabung diberbagai lembaga pengembangan kewirausahaan yang ada. Mentor atau trainernya berasal dari industri atau alumni yang memiliki
pengalaman berwiarusaha. Melalui berbagai lembaga
saja juga cukup untuk melatih staf dan mahasiswa untuk menjadi kompeten membuat usaha berteknologi
tinggi yang sukses. Selain itu, pengajaran dan penelitian di MIT fokus membangun iklim yang kondusif untuk komersialisasi.
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5.
Merevitalisasi Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Revitalisasi LPPM adalah salah satu cara untuk
membantu universitas dalam menghadapi persaingan global saat ini dan memungkinkan untuk menjadi
sukses dalam situasi seperti ini. Revitalisasi LPPM mencakup revitalisasi riset dan laboratorium juga berarti
membangun jaringan untuk mencerahkan, dukungan,
dan meningkatkan kerjasama antar universitas terkemuka dan lembaga penelitian di seluruh dunia. Revitalisasi disini juga bermakna pemberdayaan pusat
inovasi dan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang
ada di bawah LPPM. Sebagaimana di MIT dan NUS,
TLO sangat berperan dan prokatif dalam membantu
mahasiswa, staf maupun para alumni dalam mengembangkan dan mengkomersilakan produk teknologi.
Caranya bisa dengan pendampingan paten, mengencarkan promosi untuk kerjasama industri, pelatihan
untuk meningkatkan tingkat kesiapan teknologi bagi
produk penelitian kita, pendampingan desain proses
industri produk, menggiatkan konsorsium-konsorsium,
standarisasi produk, menjebatani para peneliti dengan investor, mendanai penelitian unggulan dan lainlain. Semua program tersebut dapat didetailkan dan
dibuatkan KPI maupun mekanisme monev dan perbaikan. Contoh nyatanya, MIT memiliki salah satu program transfer teknologi yang paling aktif dan sukses di
Amerika Serikat yaitu MIT TLO yang didirikan pada tahun 1945. Kantor TLO memainkan peran yang sangat
proaktif dalam kegiatan transfer teknologi. Daripada
menunggu mereka bereaksi terhadap permintaan izin
dari perusahaan, TLO juga mendorong fakultas untuk

mengungkapkan penemuannya segera, dan kemudian
dengan cepat dan hati-hati mengevaluasi nilai pasar
penemuan, serta memperoleh perlindungan kekayaan
intelektual. TLO MIT juga proaktif bertemu dengan
pemodal ventura untuk membahas teknologi baru dan
penelitian yang sedang berlangsung di Institut yang
mungkin cocok untuk usaha start-up. Mempromosikan
start-up dan mengambil ekuitas sebagai pengganti royalti di MIT. TLO MIT dapat melakukan langkah-langkah
tersebut karena dukungan universitas untuk kewirausahaan fakultas dan adanya kebijakan yang mendukung
komersialisasi. Transfer teknologi dan kegiatan kewirausahaan merupakan hasil (bukan tujuan) dari misi akademik pendidikan, penelitian dasar, dan penyebaran pengetahuan.
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Kegagalan suatu proses pencapaian tujuan
adakalanya terjadi karena ketidaksesuaian antara target dan teknis pencapaian. Demikian juga dalam proses
tranformasi menuju Entrepreneurial University. Pertama harus mendapat dukungan sumber daya dari institusi. Kedua, setiap program harus didukung oleh dana
yang cukup. Ketiga, adanya kualitas yang baik dari staff
akademik pelaksana. Keempat, karakteristik organisasi
seperti teknis dan kebijakan. Faktor kelima berupa misi
universitas dan TLO. Faktor keenam adalah budaya
yang telah dikembangkan di lingkungan kampus/fakultas-fakultas.
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6.
Tentukan target riil dan teknis pencapaian yang realistis dari setiap program
yang dibuat.
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Untuk proses spin off hasil kekayaan intelektual di perguruan tinggi, ada beberapa model pendekatan yang dapat digunakan sebagaimana Tabel 26.
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ITS merupakan salah satu perguruan tinggi
yang telah mengembangkan dan memberikan materi kewirausahaan secara resmi sejak tahun 2009
melalui matakuliah kewirausahaan berbasis teknologi (Technopreneurship). Hal ini dilakukan untuk
menindaklanjuti INPRES no 4 tahun 1995 tentang
Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan serta SKB Menteri Negara
Koperasi No:02/SKB/Meneg/VI/2000 dan No 4 /U/
SKB/2000 tanggal 29 juni 2000. ITS mengintegrasikan pengembangan kewirausahaan dalam tridarma
perguruan tinggi yaitu dalam pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat sebagaimana Gambar 8
di atas. Namun dalam rincian rencana strategisnya
dinyatakan pada Gambar 15. Pada Gambar 15 tersebut terlihat tujuan setiap tahapannya, juga aktivitas
yang dilakukan. Sebenarnya pendekatan kewirausahan di ITS juga telah dikembangkan diseluruh jurusan keteknikan melalui matakuliah ekonomi teknik,
riset operasi dan manajemen industri. Sebelumnya
juga telah berdiri Jurusan Teknik Industri dan Magister Manajemen Teknologi (MMT). Ada pula Pusat
Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa (P2KM)
sebagai pusat pengembangan kewirausahaan mahasiswa yang dibentuk sejak tahun 2009 langsung
dibawah kordinasi rektor. Kegiatan kewirausahaan
mahasiswa juga digiatkan dengan adanya divisi
Kewirausahaan (KWU) dalam kordinas Kementerian Perekonomian (Perkom) BEM. Dari pendekatan
penelitian telah dilakukan di bawah LPPM terdapat
inkubator bisnis dalam Badan Inovasi dan Bisnis
Ventura (BIBV). Juga terdapat proses sinergi dilakukan antara P2KM, pengajar matakuliah technoprenership, Inkubator bisnis LPPM ITS, manajemen bisnis, magister manajemen teknologi, teknik industri,
Menko BEM, Workshop &Entrepreneurship Technology (TDC) dan koperasi mahasiswa (Kopma), semuanya dinyatakan dalam Gambar 54.

Gambar 54. Sinergi
komponen pembangun
teknopreuneurship ITS
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6.1
Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Kewirausahaan (LKMW)
Dari penjelasan bab-bab sebelumnya tentang berbagai kegiatan pembinaan kewirausahaan ITS. Salah satu
hal lain yang penting adalah bagaimana
mengukur keberhasilan program-program kewirausahaan. Instrumennya
dinyatakan dalam indikator capaian
(Key performa Indicator/KPI) pembinaan kewirausahaan mahasiswa ITS sebagaimana berikut [1]
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1. Prosentase jumlah kelompok studi,
UKM atau grup dibidang kewirausahaan yang ada di ITS
2. Prosentase jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang ada.
3. Prosentase jumlah mahasiswa yang
tergabung dalam kegiatan kewirausahaan (tingkat partisipatif).
4. Prosentase jumlah mahasiswa yang
terlibat dalam kompetisi kewirausahaan tingkat regional, nasional maupun internasional
5. Prosentase jumlah mahasiswa yang
mendapatkan pendanaan modal usaha
dari kompetisi kewirausahaan
6. Prosentase jumlah mahasiswa yang
melanjutkan usaha kewirausahaan

setelah selesai dari program kewirausahaan yang ada
7. Prosentase jumlah mahasiswa yang
mendapat penghargaan dalam kompetisi kewirausahaan tingkat regional,
nasional maupun internasional
8. Prosentase jumlah institusi pemberi
donor dana kewirausahaan bagi mahasiswa.
9. Prosentase jumlah wirausahawan
muda yang merupakan alumni ITS

Dari hasil evaluasi KPI di atas khususnya KPI nomer 2 tentang jumlah
kegiatan kemahasiswaan maka salah
satu kegiatan pembinaan kewirausahaan yang saat ini cukup penting adalah Latihan Kepemimpinan dan Manajemen wirausaha (LKMW). LKMW
tingkat dasar (TD) diberikan bagi mahasiswa baru di tahun pertama kuliah dan
bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang kewirausahaan.
LKMW tingkat menengah atau lanjut
(TM/TL) diperuntukkan bagi anggota
muda WE&T atau TDC dan KOPMA.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan UKM WE&T, KOPMA dan LMB ITS
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beserta kondisi kekiniannya, membentuk dan menumbuhkan karakter dan jiwa kewirausahaan, dan mengetahui
serta memahami kondisi perekonomian Indonesia serta
hubungannya dengan bidang wirausaha. Pelaksananya
adalah Kewirausahaan Jurusan (KWU) dibawah kordinasi
Menteri Perekonomian (Perkom Bem) ataupun pengurus
UKM (TDC & KOPMA). Trainernya sebagian adalah dosen
pembina kewirausahaan P2KM maupun kakak pendamping yang telah dilatih melalui training for trainer (TOT)
kewirausahaan. Adapun materi pelatihan LKMW dinyatakan pada Tabel 27-29 berikut
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Materi pendetailan lain untuk
LKMW-TM ataupun tingkat lanjut
(TL) beserta mekanisme pelaksanaan
pelatihannya mengikuti sistem Latihan
Kepemimpinan dan Manajemen Maha-

siswa (LKMM) dalam pembinaan karakter. Selanjutnya akan dibahas tentang
pengelolaan ITS bagi Program Wirausaha Mahasiswa (PMW).

6.2
Program Wirausaha Mahasiswa (PMW)

177

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

PMW adalah salah satu program yang dikembangkan
dalam skala nasional (PMW) untuk membangun pola pikir dan
kemampuan berwirausaha dengan tujuan untuk menjadi wadah latihan riil bagi mahasiswa dalam berwirausaha[2]. Selain
PMW ada juga Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK). Adapun perkembangan PMW dan PKMK di ITS
selama enam tahun terakhir dinyatakan pada Gambar 55.
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Gambar 55 (a)Perkembangan PMW ITS dalam enam tahun terakhir, (b) Perkembangan PKMK dalam enam tahun terakhir

Pada awal pelaksanaan program PMW, ITS menerapkan strategi menumbuhkan semangat kewirausahaan. Sehingga jumlah kelompok yang terlibat dalam
wirausaha cukup banyak dengan dana bantuan modal
yang relatif kecil. Pada tahun 2013 ITS mulai menerapkan kebijakan baru yaitu meningkatkan kualitas PMW
dengan membatasi jumlah kelompok PMW yang diterima namun dengan menaikkan besarnya dana bantuan modal yang diberikan. Hal ini terlihat pada Gambar
55(a). Pengembangan PMW juga mengalami beberapa
kendala berupa menurunnya dana bantuan modal wirausaha yang semula 704 juta (2010), menjadi hanya 240
juta pada tahun 2015. Oleh karena itu diterapkan kebijakan mencari donor modal usaha salah satunya melalui
dana CSR BRI melalui program studentpreneur ataupun
Kemenkop pada tahun 2014. Gambar 55(b) memperlihatkan trend mahasiswa ITS yang berminat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman kewirausahaan
melalui skema Program Kreativitas Mahasiswa Bidang
Kewirausahaan(PKMK). Pada tahun 2010 sampai tahun
2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Namun
setelah dilakukan evaluasi, ternyata banyaknya proposal
yang diajukan bertema kuliner padahal yang diharapkan
adalah kewirausahaan berbasis teknologi. Selanjutnya
dilakukan proses pembinaan kepada mahasiswa agar
proposal kewirausahaan yang diajukan mengandung

konten teknologi. Hal ini berakibat pada menurunnya jumlah proposal PKMK dari tahun 2014 sampai
tahun 2015 ini. Pada umumnya produk PKMK dan
PMW di kampus ITS dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu teknologi, perdagangan-jasa, produk
kreatif dan boga. Namun karena ITS adalah perguruan tinggi di bidang teknologi maka segala jenis
produk tersebut harus tetap berbasis pada sains dan
teknologi.
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Adapun beberapa judul PMW/PKMK yang
berkaitan dengan bidang teknologi adalah seperti
pertama, Ignis Fornax. Ignis Fornax adalah nama
produk kewirausahaan berupa dapur untuk peleburan logam sebagaimana Gambar 56(a) Produk
ini dibuat oleh Marvin dkk mahasiswa dari jurusan
Teknik Material dan Metalurgi ITS. Produk ini dipasarkan di sentra pengrajin pengecoran logam di
Pasuruan. Produk ini mendapat penghargaan juara
3 ISTECS kompetisi bisnis tingkat ASEAN. Produk
kedua adalah Spin Dry Pad adalah alat pengering padi dengan otomatisasi produk mahasiswa
Machrus Adhim Teknik Fisika. Produk dikembangkan terus menerus dengan berbagai aplikasi dan
komponen terbaru sehingga mendapat penghargaan sebagai juara Emas PIMNAS PKMT 2013,
produk ilmiah Mawapres 1 program D3 tahun 2014
dan Wirausaha Muda Mandiri bidang teknologi 2016
sebagaimana Gambar 56(b).

Gambar 56 (a) Tungku peleburan logam produk
Ignis Fornax, (b) Spin Dry Pad
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Contoh ketiga adalah AEROBOTICS. Produk AEROBOTICS adalah robot-robot kecil untuk industri sebagaimana Gambar 57. Kelompok wirausaha yang mengembangkannya adalah Gaza dkk mahasiswa dari Teknik elektro. Selain
produk yang banyak diminati industri, mereka juga menawarkan paket pelatihan pembuatan robot untuk sekolahsekolah

Gambar 57. Beberapa contoh
produk AEROBOTICS berupa Kit
robot line tracer standar, Kit robot
Transporter, soccer, robot android.
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Produk kelima adalah Mezon feed. Produk ini
merupakan nama produk pakan lele yang dibuat
oleh Amrul dkk kumpulan mahasiswa Fisika FMIPA.
Bahan ini dibuat dari berbagai campuran bahan
yang selanjutnya di pres dan dikeringkan. Saat ini
produk ini sudah dapat bersaing di pasar ternak
lele diseluruh Jawa Timur (Gambar 59(a)). Produk
keenam adalah Java Smart Dental Chair atau kursi
untuk praktek dokter gigi (Gambar. 59(b)),. Terinspirasi dari mahalnya alat-alat kedokteran, dua mahasiswa D3 Teknik Mesin orang Surabaya Ariyanto
dan Harsono, berhasil membuat kursi doktergigi
yang canggih dan murah. Produk ke tujuh adalah
Goodifer Clothing. Merupakan kaos berbasis Augmented Technology yang dibuat oleh mahasiswa
Wildan dkk Teknik informatika dan Sistem informasi. Kaos ini akan menampakkan informasi tersembunyi jika kode yang ada pada kaos terbaca dengan
Handphone.

Gambar 58. Bloobis
produk Andhika Pratomo
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AEROBOTICS juga mendapatkan beberapa pekerjaan teknis aplikatif seperti pembuatan
vacuum cleaner untuk nyamuk di hutan magrove
Surabaya, bel cerdas cermat kompetisi Denpasar
Bali, pembuatan boneka edukasi untuk Fakultas
Kedokteran gigi Unair dan Mini ARM-Robot untuk
Sekolah Dasar di Jakarta. Produk PMW keempat
adalah produk yang dihasilkan oleh Andhika Pratomo mahasiswa Sistem Informasi 2010 yaitu BLOOBIS (Blood Bank Information System) yang menjadi
Pemenang 1 Mandiri Young Technopreneur 2014 sebagaimana Gambar 58.

Gambar 59. (a)Gambaran
usaha Mezonfeed, (b) Java
Smart dental chair
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Produk kedelapan adalah Green flame sebagaimana
Gambar 60(a) Berupa metanol yang dibuat dalam bentuk gel
untuk aplikasi catering. Produk ini dikembangkan oleh Achmad Ferdiansyah jurusan Teknik kimia. Produk kreatif kesembilan dikembangkan oleh mahasiswa Desain Produk Tyas
Ajeng dkk adalah sepatu batik sebagaimana Gambar 60(b)
yang mendapat juara 1 Wirausaha Muda Mandiri bidang industri kreatif 2012
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Gambar 60 (a).Produk Green Flame, (b) klastik sepatu motif batik

Sejak tahun 2010, ITS membuat suatu aturan
dalam pelaksanaan PMW bahwa dana modal yang
diperoleh dari DIKTI tidak dihibahkan tapi dipinjamkan
sebagaimana dunia perbankan memberi pinjaman modal. Oleh karena itu dibuat beberapa mekanisme untuk
pelaksanaan peraturan ini.
1. Pelaksanaan PMW bagi peserta PMW adalah selama 4 semester (2 tahun) sehingga ketua PMW harus mahasiswa
tahun kedua dengan asumsi bahwa mahasiswa tersebut
masih memiliki waktu untuk menyelesaikan program PMW.
2. Anggota PMW bisa dari mahasiswa angkatan tahun ke tiga
atau keempat
3. Jaminan peminjaman modal adalah ijazah semua anggota
tim
4. Proposal dan laporan kemajuan 6 bulanan di upload di sim.
kwu@its.ac.id
5. Monev diadakan setiap 6 bulanan dengan terjadwal
6. Status PMW ditentukan dari hasil monev.
7. Proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir mengikuti
Pedoman Operasional Baku (POB/SOP) pelaksanaan PMW
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Untuk meningkatkan kualitas PMW maka pada tahun 2015 dilakukan evaluasi program PMW ini. Evaluasi
program ini dilakukan dengan menyebarkan kuisoner
sebanyak 300 lembar untuk mahasiswa ITS dari berbagai jurusan dan berbagai fakultas secara acak. Kuisoner
ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan
Program Wirausaha Mahasiswa secara umum. adapun
isi pertanyaan tersebut dinyatakan pada Tabel 30. berikut :

184

Integrasi Teknologi dan Entrepreneurship		

Adapun hasil kuisoner dinyatakan pada Gambar 61 berikut :
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Dari Gambar 61. tersebut terlihat bahwa 85% kesulitan
memperoleh informasi tentang PMW. 90% memperoleh info
PMW dari teman, 80% dari BEM/himpunan. 75% setuju dan
15% sangat setuju untuk dapat mengikuti PMW. Sedangkan
untuk motivasi 80% berkeinginan bergabung dalam kegiatan PMW adalah melatih kemampuan berwirausaha dan
beberapa motivasi yang lain. Dari responden yang disurvey
56% mengikuti program PMW. 64% setuju bahwa penjelasan kontrak PMW cukup rinci namun umumnya mengalami
kesulitan dalam penulisan laporan dan konsultasi dengan
dosen pembimbing. Selain itu masalah yang sering muncul
adalah usaha tidak berjalan dan tim tidak kompak Sedangkan tentang Sim KWU 63 % responden sudah mengenal
dan dapat mengakses. Tentang aturan pengembalian modal
72% setuju bahwa modal harus dikembalikan. Sebagaimana
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), program PMW
juga memiliki Expo Kewirausahaan (KMI Expo) yang untuk
tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 5-8 September 2015
di Politeknik Ambon. KMI Expo ini diikuti oleh 80 perguruan
tinggi. Penghargaan yang di perebutkan adalah KMI Award
dan Stand terbaik. ITS mengirimkan 2 peserta untuk kompetisi wirausaha 2015 yaitu madi dengan Makaryo Cateringnya dan Ersa dengan Edelweis Craft. Adapun stand ITS
dinyatakan pada Gambar 62. berikut.
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Gambar 61. Hasil rekap kuisoner PMW 2015
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Gambar 62. Stand expo ITS (a)tampak depan, (b) tampilan display produk

6.3
Sinergi Program Pengembangan
kewirausahaan
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Gambar 63. Buku
Technopreneurship
yang mnjadi panduan
mata kuliah Technoprenership di ITS
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Pengembangan kewirausahaan dalam skala institusional ITS tidak mungkin dapat berjalan tanpa
sinergi semua aspek terkait. Proses sinergi yang telah
dilaksanakan pertama adalah menyamakan materi
dan capaian pembelajaran Technopreneurship dengan
pembuatan buku teks bersama dengan materi dasar
kewirausahaan sebagaimana Gambar 63
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Langkah kedua adalah pelatihan untuk pendamping kegiatan kemahasiswaan di bidang kewirausahaan. Pesertanya
adalah Perekonomian BEM, Ketua-ketua KWU jurusan, pengurus KOPMA, Pengurus TDC dan asisten mata kuliah technopreneurship. Peserta yang lulus TOT ini dapat menjadi trainer
LKMW. Pembina atau pemateri pelaksaan pelatihan ini adalah
Pokja Technopreneurship, Dosen mata kuliah Technopreneurship, alumni PMW/PKMK yang berhasil maupun praktisi. Materi
yang diberikan mencakup 3 hal yaitu dasar-dasar kewirausahaan
(menggali ide bisnis, menulis proposal bisnis, dasar keuangan
bisnis dan marketing) , ormawa mandiri finansial dan pengelolaan LKMW dan KWU jurusan. Pelaksanaan pelatihan kakak
pendamping kewirausahaan beserta jadwal acaranya dinyatakan pada Gambar 64 dan Tabel 31.

Gambar 64. Foto bersama setelah pelaksanaan pelatihan Kakak Pendamping Kewirausahaan
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Gambar 65. Sinergi
komponen pembangun
teknoprenership ITS[3]
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Adapun proses sinergi yang ketiga dilakukan
antara P2KM, pengajar matakuliah technoprenership, Inkubator bisnis LPPM ITS, manajemen
bisnis, magister manajemen teknologi, dan teknik
industri dinyatakan pada Gambar 65.
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Hasil membangun sinergi antara subsistem
pengembangan kewirausahaan ITS adalah pertemuan pada tanggal 28-29 Agustus 2015 untuk
merumuskan perbaikan pada mata kuliah technoprenership dan perbaikan tentang pengelolaan
kewirausahaan ITS yang lebih integratif. Pertemuan
membangun sinergi pengembangan kewirausahaan ini dihadiri seluruh komponen yang terlibat
dalam pengembangan kewirausahaan ITS sebagaimana Gambar 65. Adapun aktivitas pertemuan
dinyatakan pada Gambar 66.

Gambar 66. Kegiatan
sinergi membangun technoprenership ITS(a) sesi
diskusi, (b) foto bersama

Daftar Pustaka
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[3]. Tim pengembangan technopreneurship. (2015). Technopreneurship. Surabaya: ITS Press

Lampiran

0.1

[ Standar Operational Prosedur(SOP) PMW ]
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1. SOP PENGAJUAN PROPOSALPROGRAM WIRAUSAHA MAHASISWA (PMW)

Catatan : Setiap Proposal an yang tidaksesuai format tidak akan diproses. (Warna Cover biru
=Teknologi, Merah = Fashion dan industry kreatif, Kuning = Boga, Hijau = Perdagangan dan Jasa)
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2.SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PMW

Catatan : Setiap Kelompok PMW ketika menyerahkan berkas(Proposal, Kontrol bulanan, 6 bulanan, lap akhir, form penyelesaian pmw
dan bukti pelunasan) harus menjadi satu dalam folder ( Biru =Teknologi, Merah = Fashion dan industry kreatif, Kuning = Boga, Hijau =
Perdagangan dan Jasa)
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3. SOP PENGUNDURAN DIRI/ TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN PROGRAM BAGI
PROGRAM PMW YANG DIDANAI

4. SOP PENGAMBILAN IJAZAH (*) BAGI PROGRAM PWM ITS
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Catatan : Setiap Kelompok PMW ketika menyerahkan berkas(Proposal, Kontrol bulanan, 6 bulanan, lap
akhir, form penyelesaian pmw dan bukti pelunasan) harus menjadi satu dalam folder ( Biru =Teknologi,
Merah = Fashion dan industry kreatif, Kuning = Boga, Hijau = Perdagangan dan Jasa)
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*Ijazah yang ditahan sebagai anggunan/jaminan pengembalian modal

5. SOP PENUKARAN IJAZAH (*) BAGI PROGRAM PWM ITS
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*Ijazah yang ditahan sebagai anggunan/jaminan pengembalian modal
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0.2

197

Lampiran
[ Formulir-Formulir PMW ]
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Format Laporan Kemajuan :
1) Deskripsi Usaha : Menjelaskan secara singkat usaha yang
dilakukan
2) Perkembangan Usaha : Menjelaskan mengenai prosesproses yang dilakukan dalam mengembangkan usaha, contoh
: penyediaan bahan baku, produksi, penyimpanan, pemasaran,
SDM, dan Manajemen Usaha.
3) Perkembangan Kekayaan Usaha : Menjelaskan mengenai posisi awal dan akhir kekayaan usaha (asset, peralatan,
produk, hutang & piutang). Jelaskan pula mengenai jumlah
dana yang telah disisihkan untuk alokasi cicilan
4) Kendala dan alternatif penyelesaian
5) Rencana pengembangan usaha

Lampiran :
1) Laporan Keuangan Usaha per bulan (selama 6 bulan)
2) Laporan Perkembangan Usaha per bulan (selama 6 bulan)
3) Profil Usaha
4) Foto foto usaha

1. Laporan kemajuan diserahkan sesuai jadwal setiap 6 bulan sekali
2.

Cover dijilid warna sesuai jenis usaha
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Catatan:
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5) Nota/bukti-bukti pembayaran per bulan
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Format Laporan Akhir:
1. Deskripsi Usaha : Menjelaskan secara singkat usaha yang dilakukan
2. Perkembangan Usaha terakhir : Menjelaskan mengenai prosesproses yang dilakukan dalam mengembangkan usaha, contoh : penyediaan bahan baku, produksi, penyimpanan, pemasaran, SDM, dan
Manajemen Usaha.
3. Perkembangan Kekayaan Usaha : Menjelaskan mengenai posisi
awal dan akhir kekayaan usaha (asset, peralatan, produk, hutang &
piutang). Jelaskan pula mengenai jumlah dana yang telah disisihkan
untuk alokasi cicilan
4.

Kendala dan alternatif penyelesaian yang telah dilakukan

5.

Rencana pengembangan usaha
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Lampiran :
1.

Laporan Keuangan Usaha per bulan (selama 2 tahun

2.

Laporan Perkembangan Usaha per bulan (selama 2 tahun)

3.

Profil Usaha

4.

Foto foto usaha

5.

Nota/bukti-bukti pembayaran per bulan

Catatan: Cover dijilid warna sesuai jenis usaha
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(Biru =Teknologi, Merah = Fashion dan industry kreatif,
Kuning = Boga, Hijau = Perdagangan dan Jasa)
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Lampiran
0.3
[ Mengenal sim.kwu@its.ac.id ]
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[ Panduan SIMKWU ]

1. Login
Pilih menu Login > Login Non Mahasiswa
Masukkan data berupa:
- NIP
- Password
2.Ubah Password
Pilih menu Konfigurasi > Ubah Password
Masukkan data berupa:
- Password lama
- Password baru
- Konfirmasi password
3. Penambahan Tahun dan Skema
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Pilih menu Konfigurasi > Tambah Tahun dan Skema
Masukkan tahun, skema dan asal dana dari program tersebut. Sertakan juga tanggal mulai upload proposal dan tanggal terakhir pengumpulan proposal bagi mahasiswa. Data yang sudah
dimasukkan akan tampil pada tabel di bagian
kanan halaman. Untuk mengedit, Anda cukup pilih
tombol edit di bagian kanan tabel. Begitu pula untuk menghapus. Konfigurasi yang sudah/sudah
berlangsung tidak bisa dihapus.

4.Penambahan Akses Dosen
Pilih menu Konfigurasi > Konfigurasi Dosen
Masukkan NIP dosen, jika dosen tersebut telah terdaftar
di ITS, maka namanya otomatis akan keluar. Kemudian
pilih hak akses dosen tersebut. Jika sudah benar, klik tombol submit. Data yang sudah masuk ada di tabel bawah.
Anda bisa mengedit dan menghapus dosen tersebut dengan klik tombol action di sebelah kanan. Tombol reset
digunakan untuk mereset password dosen menjadi NIP.

5.Penambahan Akses BEM
Pilih menu Konfigurasi > Konfigurasi BEM
Masukkan NRP Mahasiswa (BEM), jika mahasiswa tersebut telah terdaftar di ITS, maka namanya otomatis akan
keluar. Kemudian klik submit. Data yang sudah masuk
akan tampil di bagian bawah. Anda bisa menghapusnya
dengan klik tombol ‘hapus’. Tombol reset digunakan untuk mereset password dosen menjadi NRP.
6.Penambahan Akses Karyawan
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Masukkan NIP Karyawan, jika karyawan tersebut telah
terdaftar di ITS, maka namanya otomatis akan tampil.
Data yang sudah tampil akan ditampilkan di bagian
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Pilih menu Konfigurasi > Konfigurasi Karyawan

kanan. Anda bisa menghapus data dengan klik
tombol hapus. Tombol reset digunakan untuk mereset password dosen menjadi NIP.

7.Reset Password Mahasiswa
Pilih menu Konfigurasi > Reset Password Mahasiswa
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Klik tombol ‘reset’ pada tabel yang ditampilkan.
Maka password mahasiswa tersebut akan di set
ulang menjadi NRP

8.Menilai Proposal
Pilih menu Proposal > Menilai Proposal
Pilih tahun, skema dan jumlah penilai yang akan
menilai proposal.Dosen penilai terdiri dari dosen
penilai ketua dan dosen penilai anggota.Kemudian klik submit. Setelah itu, akan muncul tabel
yang berisi rekap proposal yang belum dinilai. Klik
‘lihat detail’ salah satu proposal yang akan dinilai.

Data proposal seara lengkap akan ditampilkan di bagian
kanan untuk Anda review. Klik icon download untuk mengunduh file proposal. Masukkan nilai pada aspek proposal. Tentukan juga dana yang disetujui untuk dibiayai,
saran dan hal yang perlu direvisi di lapangan.Kemudian
pilih dosen ketua dan dosen anggota yang menilai proposal dengan klik combo box di bagian bawah.
Jika semua sudah selesai, klik tombol submit.
Rekap Penilaian Proposal
Pilih menu Proposal > Rekap Penilaian Proposal
Pilih tahun dan skema untuk ditampilkan nanti. Kemudian klik submit.
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Jika sudah, maka sistem akan menampilkan data
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[ Dr.Widyastuti,S.Si.,M.Si ]
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Widyastuti adalah dosen peneliti di jurusan Teknik Material dan Metalurgi Fakultas Teknologi Industri di ITS. Tahun
2009 saat mengunjungi Pittsburgh Pennsylvania kota para
steeler, doktor di bidang Material Pertahanan ini menemukan inspirasi bagaimana produk teknologi baja Carnegie
merubah Amerika. Selain itu ternyata Pittsburg adalah
salah satu contoh kota wirausaha berbasis teknologi karena robotics dan software engineering memimpin industri dikota ini dan sekitar 177.000 orang bekerja di industri
yang berkaitan langsung dengan teknologi. Pittsburgh is
emerging as a city of makers and entrepreneurs that The Atlantic calls “the next tech mecca.” Lalu bagaimana dengan
Indonesia ?. Saat mendampingi dan mendesain pola pembinaan kewirausahaan mahasiswa, kordinator Pusat Aktivitas kemahasiswaan ITS 2013-2016 ini menemukan kesadaran bahwa semangat wirausaha harus dibangun dalam
skala institusi perguruan tinggi bahkan negara bukan
hanya mahasiswa saja. Kewirausahaan berbasis teknologi
yang harus berdampak pada pembangunan ekonomi sehingga lahirlah buku ini. Sebuah sumbangan pemikiran tentang bagaimana pengembangan kewirausahaan berbasis
teknologi dalam skala institusi.

[ Dr. Ir. Bambang Sampurno, MT.]
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Bambang Sampurno, adalah doktor di bidang otomatisasi
dan pengajar peneliti Teknik Mesin ITS. Sebelum saat ini
menjadi kepala Lembaga Pengembangan kemahasiswaan
dan Hubungan Alumni (LP2KHA ITS), Bambang adalah
kepala Biro Kemahasiswaan. Dedikasi yang besar untuk
membina mahasiswa ITS agar berintegritas telah melahirkan banyak prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional. Bagi bambang “ Hardskill 100%, softkill
100%”mutlak bagi mahasiswa ITS. Buku Panduan Kemahasiswaan ITS 2015 adalah salah satu karya besarnya disamping berbagai program pengembangan mahasiswa
seperti Generasi Integralistik ITS (GERIGI) dan Orientasi
Orientasi Keilmiahan dan Keprofesian Berbasis Kompetensi
(OK2BK).

[ Achmad Ferdiansyah Pradana Putra ST, MT.]
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Achmad Ferdiansyah saat ini adalah dosen di jurusan D3
Teknik Kimia. Aktivis kemahasiswaan ini adalah salah satu
contoh riil entrepreneur berbasis teknologi. Penemu Ba-Na
Gyzer (Energi Listrik dari Kulit Pisang) yang pernah dipresentasikan dalam Kick Andy Remaja Muda Kreatif 2008 ini
juga merupakan Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) BEM
ITS 2009/2010 yang aktif berbisnis. Sekolah Sang juara,
Joyfresh dengan Green Flamenya hingga Bromo Travel,
merupakan satu dari sekian usaha bisnis yang ditekuninya.
Pada tahun 2011, Cak ferdy juga menjuarai Bisnis Technopreneur Inovasi untuk Kesejahteraan Rakyat dan Juara 2
wirausaha muda mandiri 2011 bidang teknologi. Dedikasi
yang besar di bidang kemahasiswaan telah melahirkan
banyak prestasi mahasiswa ITS sehingga selama 8 tahun
berturut-turut ITS berada dalam posisi tiga besar dalam
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Mawapres 1
Nasional untuk mahasiswa S1 dan D3.

