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,

t PENGANIAR REDAKSI

Puii syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Jumal ilmiah WIRA IPTEKS,

terbitan perdana Edisi Nomor 1, Juni 2006 dapat diterbitkan. Jurnal ini diterbitkan

berdasarkan pemikiran: (1) masih banyaknya hasil karya tulis berupa anikel-artikel

ilmiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti program penerapan lpteks,

Vucer dan Kewirausahaan yang belum terpublikasikan; (2) tanpa adanya publikasi

ilmiah dari artikel kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka komunikasi ilmiah

sesama insan akademis di PeEuruan Tinggi dan komunikasi insan akademis sebagai

sumber ilmu dan teknologi dengan stakeholders menjadi terhambat.

Pada terbitan perdana ini memuat 8 artikel ilmiah hasil pengabdian kepada

masyarakat meliputi program Penempan lpteks (3 artikel), program Vucer (2 artikel)

dan program kewirausahaan (3 artikeD- A ikel tersebut meliputi bidang ilmu

kedoKeran, pertanian, kehutanan, perikanan, petemakan, MIPA dan pendidikan-

Redaksi mengucapkan brima kasih kepada: (l) Bapak Prof. lr. H. Muhammad

Rasmadi, MS sebagai Rektor Unlam yang telah banyak memberikan dukungan dan

arahan; (2) Pengelola Dana Rutin Kegiatan (DRK) Unlam sebagai penyandang dana

dalam publikasi atau penerbitan ,urnal ini, sebagai bagian kegiatan program

peningkatan Kualitas PCPT Unit LPM Unlam Tahun 2006; (3) Bapak Dr. lr. M. Arief

Soendioto, M.Sc sebagai Ketua LPM Unlam yang juga banyak membelikan

dukungan dan arahan dan (4) Segenap pihak yang telah lurut membantu

memberikan dorongan moril dan apresiasi, sehingga memunculkan semangai besar

kepada Tim Redaksi untuk berkarya menerbitkan jumal ilmiah ini. Selanjutnya,

semoga iumal ini dapat memberikan andil dalam mewuiudkan wahana komunikasi

ilmiah dalam lingkup kegiatan pengabdiari kepada masyarakat dianl,ara insan

akademis di Perguruan Tinggi dan dengan stakeholder di luat Perguruan Tinggi.

Akhimya, kriiik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan dalam rangka

perbaikan dan pengembangan jurnal ini di masa yang akan daiang.

Redaksi
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SAMBUTAN KETUA LPM UNTAM

Publikasi merupakan alat yang dipergunakan untuk menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni oPTEKS) kepada berbagai kalangan masyarakat

serta membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menguii dan/aiau menerapkan

IPTEKS tersebut. Dalam masyarakat ilmiah, publikasi meniadi bagian penting dan tiak

te,pisahkan dalam sistem pembelaiaran masyaEkat untuk menuju pada masyarakat

madani/mandiri atau dalam proses belaiar mengaiar di perguruan tinggi untuk

meniadikan civitas akademika manusia berkualitas tinggi.

Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) merupakan perguruan tinggi yang

berkomitmen meniadi universitas {at (teaching university), universitas riset (research

university), dan universitas wirausaha (entrepreneuial unive6ity)- Untuk mencapai

tujuan tersebut berbagai upaya positif dan memadai harus dilakukan. Salah salu upaya

itu adalah pempublikasian hasil-hasil kegiaian sivitas akademika di lingkungan UNLAM-

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) UNLAM merupakan lembaga

yang me{aksanakan dan mengkoordinasi pengabdian kepada masyarakat- Sebagai

salah satu bentuk pertanggungiawaban kegiatan, LPM berusaha menerbitkan publikasi

berupa Jurnal llmiah yang diberi nama WIRA IPTEKS. Nama itu sebetulnya merupakan

kepanjangan dari KEWRAUSAHMN Pene,apan llmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Seni, tetapi memiliki makna berani mengembangkan, menerapkan, dan

mempertanggungjawabkan IPTEKS berdasarkan pada kebenaran dan kejuiuran.

WRA IPTEKS tentunya tidak akan terbit tanpa dukungan berbagai pihak. Selaku

Ketua LPM UNLAM, saya sangat berterima kasih kepada lr. Pahmi Ansyari, MS sebagai

Pimpinan Redaksi yang berusaha menghimpun dan memimpin rekan-rekan di berbagai

Fakultas di lingkungan UNLAM uniuk menerbitkan publikasi ini Semoga publikasi ini

bermanfaat bagi kita semua.

Ketua LPM Unlam,

Dr-lr. M. Arief Soendjoto, M.Sc
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KULIAH KEwlRAUSAHAAT,I UNTUK MENDORONG TUMBUHNYA
BUDAYA.BERWRAUSAHA BAGI MAHASISWA CALON GURU

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Supriyanto, Rochgiyanti dan Sri Setiti.

Tujuan Kesiatan ni ,aa.n ,"nuro,f*inTr* **,,uu** di katangan mahasiswa
agar berwawasan ke depan melalui peningkatan pemahaman manaiemen, akses
informasi, akses pasar dan teknologi, serta cara pembenfukan iaingan kemitraan usaha.
Peserta KnnJ bedunlah 60 omng yang berasal dai mahasiswa FKP calon guru. Hasil
kegiatan adalah berupa: (1) Silabus mata kuliah dan satuan acara petuuliahan; (2)
Modul untuk setiap mata kuliah dan (3) Perencanaan bisnis atau proposal usaha.
Evaluasi tehadap pesefta didapat tingkd. kehadiran di kelas 82 %, kuniungan lapangan
96 "h, membuat rencana bisnis 65 %, dan prcposal usaha 70 0/6, se,la keaklffan di kdas
82 96, dan hasil evduasi pembelajaran pese,ta rata-rata mendapat nilai B. Luaran yang
dihasilkan pada pe*uliahan ini adalah silabus dan modLl masing-'masing sebanyak 13
mata kuliah.

Kata Kunci : jiwa kewinusahaan, calqt guru.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengikuti trend dunia menuju perekonomian global, perlu diperoleh

landasan perekonomian nasional yang kuat. Uriluk mencapai tujuan dimaksud diperlukan

pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh. Untuk membentuk pelaku{elaku ekonomi yang

tangguh pedu diber{uk dan dipersiapkan seiak dini dengan melibatkan berbagai

komponen bangsa. Salah satu komponen bangsa yang diperlukan partisipasinya adalah

dari kalangan mahasiswa sebagai calontalon agen pembangunan, tidak terkecuali bagi

mahasiswa FKIP Unlam Baniarmasin.

Ada suatu asumsi bahwa masuk FKIP berarti siap menjadi guru, Namun asumsi

tersebut tidak seluruhnya benar, karena telah ada sebagian alumni FKIP yang sama

sekali jauh dari profesi guru. Mereka justru meniadi wirausahawan. Oleh karena itu peiu

diberikan pemahamaan kepada para mahasiswa, agar dapat membantu mereka dalam

menggali potensi dan kemampuan dirinya di dalam bidang kewirausahaan dapat lebih

berkembang sesuai dengan lingkungan setempat.

Motivasi diselenggarakan kuliah kewirausahaan, bagi 'Iim Pelaksana, ma{iv6inya

adalah mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan para mahasiswa. Bah,tra fid]asiswa

FKIP dari seturuh program studi dan jurusan mempunyai kemamgEn nEr[adi
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wirausahawan baru dan mampu bersaing dengaFalumni-alumni dari perguruan tinggi dan

Fakultas lain.

Bagi mahasiswa calon peserta, diharapkan dapat menambah pemahaman dan
pengetahuan lentang wirausahaan serta cara mengakses infomasi usaha, dan yang

lebih penting adalah diharapkan akan mampu membantu dirinya dalam menumbuhkan

sikap wirausaha. Oleh karena itu dapat dirumuskan permasalahan bahwa bagaimana

mendorcmg tumbuhnya jiwa kewirausahaan dikalangan mahasiswa calon guru di
lingkungan universitas lambung mangkurat.

TUJUAN, TARGET LUARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAiI KEGIATAN

Tujuan kegiatan adalah : (1) Menumbuhkan dan meningkatkan sikap
kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar mampu menjadi wirausahawan yang

berwawasan iauh ke depan; (2) Meningkatkan pemahaman manajemen, mengenalkan

cara untuk melakukan akses informasi, akses pasar dan teknologi, se.ta carEr

pembentukan jaringan kemitraan usaha.dan (3) Mendorong tumbuhnya calon
wirausahawan dad kalangan mahasiswa FKIP yang mampu bersaing dengan para alumni
perguruan tinggi dan Fakultas lain.

Target Luaran Kegiatan berupa silabus, safuan acara perkuliahan, dan modul

kuliah, serta mahasiswa yang memiliki wawasan dan motivasi untuk berwirausaha, dan

mampu membuat rencana usaha. Sedangkan Indikator Keberhasitan Kegiatan adalah (1)

Dihasilkan silabus mata kuliah dan satuan acara pe*uliahan; (2) Kesiapan modul untuk

setiap mata kuliah; (3) Kehadiran peserta minimal 80% dao (4) Membuat rencana bisnis

dan proposal usaha.

i,ETODE KEGIATAN

Peserta kuliah kewirausahaan adalah para mahasiswa calon guru FKlp Unlam

sebanyak 60 orang, berasal dari 5 jurusan atau I program studi reguler dan progftm D3

serta D2 dengan proporsi calon peserta yang seimbang. Calon peserta wajib mengikrrti

seleksi administrasi dan seleksi minat.
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No. Jurusan Program Studi Target

1. Pend. Bahasa dan Seni
Pend. Bhs lnggeris
Pend. Bhs lnd
D2 Enolish for Businnes

4 orang
4 orang
4 oranq

2. Pend. IPS

Pend. Sejarah
Pend. Ekonomi
PPKn
D3 Pend. Sosantro
D3 Pend, Geograli

4 orang
4 orang
4 orang
4 orang
4 orang

llmu Pendidikan Bimbinqan & Konselinq 4 oranq

4. Pend MIPA
Pend. Matemalika
Pend. Biologi
Pend, Kimia

4 orang
4 orang
4 orano

5. POK Pesiaskesrek 4 oranq

6. PGSD
PGTK
PGSD

4 orang
4 oranq

Jumlah 60 orang

Metode pembelajaran yang digunakan adalah :

'1. Kuliah/CeramahUmum

Kuliah diberikan oleh dosen semua mata kuliah dengan tatap muka di kelas

sebagaimana table 1. untuk dosen tamu dan praktisi memberikan wawasan unluk

melihat perkembangan UKMK di Propinsi Kalimantan Selatan dan kiat menjadi

wirausaha agar mahasiswa termotivasi untuk menjadi wirausaha yang handal.

Pengaiar iuga memberikan materi secara praktis untuk perencanaan bisnis,

manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen

SDM, manaiemen resiko, praKik komputer, teknologi informasi dan bagaimana

membuat laporan usaha.

Diskusi dan Tanya Jawab

Diskusi dilaksanakan dengan model diskusi kelompok untuk membahas haail

kunjungan lapangan dan perencanaan bisnis- Diskusi dipandu oleh dosen pengajar.

Mahasiswa menyampaikan hasil kunjungan dan dibahas bersama secara kelompok

dan dilanjutkan dengan diskusi kelas- Tanya iawab untuk setiap perkuliahan yang

dipandu oleh dosen pengaiar dan moderator.

3. Penugasan

Penugasan diberikan untuk materi perencanaan bisnis, praktek kfisjbr dan

teknologi serta membuat membuat laporan kuniungan lapangan.

4. Kunjungan Lapangan

I
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4. Kunjungan Lapangan

Kuniungan lapangan untuk 3 lokasi yang berbeda yaitu : usaha kecil, usaha

menengah dan usaha besar. Untuk kuniungan lapangan ini ada sedikit perubahan,

disebabkan adanya kesulitan untuk menentukan waktu kunjungan. selanjutnya

kunjungan lapangan ditujukan kepada Perusahaan Cocacola, pabrik tahu dan

perusahaan roli.

Dasar pemikirannya adalah: setelah mereka menerima teori yang berkaitan

dengan kewirausahaan, maka mereka harus melakukan observasi langsung, baik ke

kelompok kecil, sedang maupun besar untuk bertanya langsung kepada para praktisi.

HASILDAN PE BAHASAN

A. Evaluasi Silabus ata Kuliah dan Satuan Acara Perkuliahan

Semua mata kuliah membuat silabus dan satuan acar.l perkuliahan. Jumlah Mata

Kuliah 13 seluruhnya mencantumkan tuiuan perkutiahan. Tujuan pada masing-masing

mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut:

'1. Mata kuliah Program Kewirausahaao di Perguruan Tinggi yang disampaikan oleh

Ketua LPM-UNIAM (lr- H. Abdussamad, MS) bertujuan agar peserta mempunyai

wawasan pentingnya kewirausahaan dan program-prcgram kewirausahaan di

Perguruan '[inggi.

2. Mata Kuliah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang disampaikan oleh

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kalimantan Selatan (lr Robinson Sitepu,

M.AppSc) bertujuan agar peserta memahamitentang usaha kecil dan menengah dan

permasalahannya, serta peranan pemedntah dalam pengembangan usaha kecil dan

menengah.

Tabel 2: Perusahaan yang dikunjungi dalam kegiatan KWU

No

Jenis Usaha Nama Perusahaan Bidang Usaha Alamat

1. Kecil UD. Lasalsa Roti Banjarbaru

2. Menengah UD. Anyar Tahu Banjarbaru

3. Besar PT. Cocacola Minuman Banjarbaru

40
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4. Mata Kuliah Pengaruh Lingkungan Sosial Budaya Bagi Perkembangan

Kewirausahaan disampaikan Dra. Rochgiyanti, M.Si seorang yang mempunyai latar

belakang Sosiologi. Tuiuan mata kuliah tersebut adalah agar p€serta mampu

mengenali lingkungan social budaya bagi perkembangan budaya kewiErusahaan'

5. Mata Kuliah Perencanaan Bisnis disampaikan oleh Dra Hj' Sri Setiti, MM Tujuan

mata kuliah adalah agar peserta mampu membuat perencanaan usaha dan

menetapkan skala prioritas. Oleh karena itu untuk mata kuliah perencanaan usaha

maka peserta mengisi daftar yang membuat rencana usaha yang akan dirintis dan

rencana tersebut diteruskan untuk membuat proposal usaha'

6. Mata Kuliah Manajemen Produksi yang disampaikan oleh Drs llmi Rahmat, bertujuan

agar peserta dapat membuat rancana produksi, mengidentilikasi faKor-faKor yang

mempengaruhi proses produksi dan fasilitas yang diperlukan serta menjelaskan cara

pengendaliannya.

7. Mata Kuliah Manajemen Pemasaran yang disampaikan oleh Dra' Eliani Dharmanata

bertujuan agar peserta mampu menjelaskan Ga€ menentukan pasar yang tepat bagi

produk yang dihasilkan, cara melakukan promosi dan membuat skema saluran pasar

Yang meniadi tagetnya.

8. Mata Kuliah Manajemen Keuangan disampaikan oleh Drs M Kasim, SE, M Si

bertujuan agar mahasiswa mampu dan mengetahui cara mendapatkan modal'

mengetahui fuKor penyebab perubahan modal dan dapat menyusun neraca'

9. Mata Kuliah Manajemen Resiko disampaikan oleh Drs Supriyanto, Ak, M Pd

bertuiuan agar mahasiswa dapat mengetahui situasi resiko' tipe resiko' cara

mengevaluasi resiko dan mempe*ecil resiko.

10. Mata Kuliah Manaiemen Sumber Daya Manusia disampaikan oleh Dls Syamsah

Nas, MM be.tujuan agar peserla mampu menjelaskan cara mencari karyawan, latihan

dan perlunya pengembangan.

11. Maia Kuliah Komputer Akuntansi Sederhana disampaikan oleh Dra' Noor Amali' MM

berlujuan agar mahasiswa dapat mengoperasionalkan program g€neral leger'

12. Mata Kuliah Teknologi lnformasi disampaikan oleh Dra- Ati Sukmawati' M Kom

bertujuan agar peserta dapat melakukan akses pasar dan iaringan usaha lewat

intemet.

13. Mata Kuliah Proposal Usaha disampaikan Tim tetapi karena dosen yarE masuk

dalam tim berhalangan dan disampaikan oleh Dra' Hj'Sri Setiti, MM bertduan agar

mahasiswa dapat membuat proposal usaha.

B. Evaluasi Peserta
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'13. Mata Kuliah Proposal Usaha disampaikan Tim tetapi ka€na dosen yang masuk
dalam tim berhalangan dan disampaikan oleh Dra. Hj.Sri Setiti, MM bertujuan agar
mahasiswa dapat membuat proposal usaha.

B. Evaluasi Pese a

Jumlah peserta telah terpenuhi yaitu 60 orang mahasisura tetapi antara taeet
setiap program studi dan realisasi berbeda. Hal tersebut dikarenakan \./aldu pelaksanaan

bertepatan dengan masa liburan semester, perkuliahan program Akhf Tahun (pAT), dan
pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan ll (ppl ll), sehingga mahasiswa yang

mendaftar tidak harus mewakili dari program studi tertentu tetapi yang memenuhi syarat
yaitu mahasiswa yang tel;ah duduk pada semester lV untuk D2, semester M untuk D3,

dan semester Vlll untuk reguler-

Kehadiran peserta diharapkan 80./o peserta hadir pada pelaksanaan kegiatan.

Kehadiran tersebut terpenuhi meskipun pada hari pertama sampai hari ke tiga banyak
peserta yang tidak hadir karena berbarengan dengan kegiatan Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) FKIP. Dari daftar hadir rata-rata peserta hadir 82% untuk kegiatan
perkuliahan maupun kunjungan lapangan.

C. Evaluasi Hasil Kegiatan Pe*uliahan dan Kuniungan Lapangan
Untuk mengetahui keberhasilan dalam proses pembelajaran, maka evaluasi

dilakukan melalui uiian teori bagi mata kuliah yang bersifat teoritis, dan uiian praktek
untuk mata kuliah yang bersifat praktek. Dilihat dari nilai ujian teori dan prakek minimal
mencapai 72% atau B.

Kunjungan lapangan tidak sesuai dengan yang direncanakan karena perusahaan
yang akan dikunjungi temyata tidak dapat menerima mahasiswa berjumlah 60 orang.
Pada akhimya kunjungan lapangan dilakukan ke perusahaan minuman coca Cola, pabrik
tahu, dan pabdk roti yang ketiganya berlokasi di Banjarbaru. Jarak antara Baniarbaru
dengan Banjarmasin 35 Km. Keikutsrtaan dalam kuniungan lapangan mencapai 96 0/6.

D. Evaluasi Tercapainya Sasaran

Jumlah mahasiswa yang membuat rencana bisnis mencapai 1OO%, tetapi dari
rencana bisnis lersebut hanya 65% mahasiswa yang dianggap mampu membuat renc{rna
bisnis dan dapat dilaksanakan. Angka 65% ini disebabkan karena untuk materi kuliah
rencana bisnis hanya disediakan waktu iOO menit sehingga peserta harus melanjutkan
membuat rencana tersebut di rumah, setelah itu tidak ada lagi pertemuan untuk
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Kesimpulan

Peserta kuliah kewirausahaan sebanyak 60 orang mahasiswa terdii dari mahasiswa

Program Studi Pendidikan Bahasa lnggris, Pendidikan Bahasa lndonesia, Pendidikan

Sejarah, Pendidikan Ekonomi, PPKn, D3 Pendidikan Sosiologi Antropologi, D3

Pendidikan Geografi, D3 Inggris Bisnis, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan

Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, PGTK dan PGSD. Untuk

Penjaskesrek lidak ada peserta.

Kuliah diberikan dalam bentuk teori dan praktik sehingga memudahkan mahasiswa

untik menerapkan ilmu yang telah diberikan. Kuliah dilaksanakan dengan metode

ceramah, diskusi, tanya iawab, simulasi dan kunjungan lapangan. Peserta dilatih

untuk membuat rencana bisnis dan membuat proposal usaha.

Evaluasi keberhasilan dilihat dari kehadiran (82 %), kunjungan lapangan (96 0/6),

membud rencana bisnis (65 0/6), dan proposal usaha (70 oi), serta keaktifan di kelas

(82 %), dan kegiatan lain. Dari hasil evaluasi maka peserta mendapat rata-rata nilai B.

Luaran yang dihasilkan pada perkuliahan ini adalah silabus mata kuliah sebanyak 13

dan modul sebanyak 13 mata kuliah. Peserta membuat proposal usaha.

A.

1.

3.

4.

l.

B. Saran

Diharapkan peserta membentuk alumni kewirausahaan mahasiswa FKIP UNLAM dan

forum komunikasi diantara mereka sehingga terbentuk jaringan infomasi dan jaringan

bisnis-

Dalam membuat rencana bisnis diberikan waKu yang lebih lama sehingga rencana

tersebut dapat direalisasi. Untuk pembuatan proposal usaha perlu bimbingan yang

intensif.

Mahasiswa peserta KWU diharapkan dapat berlanjLrt ke kegiatan lain yaitu MKU,

KKNU, KBPK sehingga maniaatnya akan terasa dan mahasiswa yang teriun sebagai

wirausaha baru akan menjadi lebih handal-

3.

I
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