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Tak sedikit mahasiswa yang baru 
lulus dari perguruan tinggi (PT) 

belum siap masuk ke dunia kerja. 
Apalagi kalau tidak mempunya skill 
atau kemampuan lebih pada suatu 

bidang. Lulusan pun terkadang 
bimbang, atau mencari pekerjaan 

atau berwirausaha.

TAK mau lulusannya tidak memiliki skill saat harus 
bersaing ke dunia kerja, kini banyak PT yang 
memberi bekal entrepreneurship (kewirausahaan) ke 
mahasiswanya. Salah satunya di Program Studi 
(Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Di KPI UMY ini mahasiswanya diberikan kuliah 
entrepreneurship. Mata kuliah yang diwajibkan bagi 
mahasiswa semester akhir ini dilaksanakan dengan 
konsep kuliah umum dengan mengundang praktisi 
wirausaha sebagai pembicaranya.

” Mata kuliah ini sebagai pemantik semangat 
mahasiswa KPI untuk mengembangkan 
kreativitasnya dalam berwirausaha. Biasanya 
seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur lebih 
cenderung kreatif dan tidak bergantung,” ujar 
Sekretaris Prodi KPI UMY Rhafidilla Vebrynda kepada 
Radar Kampus. Harapannya setelah lulus, kata Dilla, 
mahasiswa tidak hanya mencari pekerjaan. Namun 
juga menciptakan lapangan kerja.

Kuliah enterpreneurship yang sudah berjalan 
selama dua periode ini dilakukan sebagai 
pembekalan kepada mahasiswa semester akhir, agar
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mereka tidak hanya bisa bekerja di instansi-instansi, 
namun juga harus punya semangat dalam dirinya 
untuk menghidupi diri sendiri dengan berwirausaha.

Diakui, pembekalan entrepreneurship di KPI UMY 
tidak dispesifikasikan seperti usaha yang sesuai 
dengan jurusan seperti production house, agency 
iklan, usaha media cetak, dan elektronik. "Namun 
lebih kepada konsep entrepreneurship itu sendiri,” 
ungkap Dilla.

Ini karena pada prinsipnya usaha yang dibuka oleh 
mahasiswa masih usaha yang bersifat mainstream. 
Seperti jualan produk. Sedangkan usaha 
pemanfaatan jasa, masih sangat kurang. Prospek ke 
depan, nantinya akan mengarah kepada kreatif- 
preneur. Artinya, bagaimana menciptakan produk, 
sehingga produk itu bisa dimanfaatkan oleh banyak 
orang.

Dilla menjelaskan, di tahun pertama kuliah 
entrepreneurship lebih mengedepankan motivasi 
dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
mengenai keuntungan menjadi wirausahawan. 
Sedangkan di tahun kedua ini sudah ada praktik. 
Mulai dari perencanaannya bagaimana, kemudian
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pengembangan ide-ide bisnis yang bisa memberi 
peluang yang besar, hingga lebih ke aplikasinya, dan 
evaluasi bisnis. "Respons mahasiswa sangat aktif. 
Beberapa sudah memiliki ide-ide kreatif,” 
ungkapnya.

Mata kuliah ini sangat bermanfaat karena di akhir 
studi, ternyata banyak mahasiswa yang akhirnya 
sudah punya usaha sendiri, atau sudah mulai 
membuka usaha. Dari mata kuliah ini mereka bisa 
mengembangkan usaha mereka. "Untuk mahasiswa 
yang tidak memiliki usaha, setidaknya mereka 
kecipratan semangatnya,” katanya.

Dilla optimistis peluang kreatif-preneur ke depan 
memiliki perkembangan pesat. Bukan hanya jualan 
barang dan jasa, tapi juga usaha yang sesuai dengan 
jurusan mereka. Sesuai dengan jurusan yaitu 
Komunikasi dan Penyiaran Islam, bisa dikembangkan 
seperti usaha dalam kepenyiaran, kepenulisan, 
fotografi, maupun videografi.

"Semua hal itu bisa dicari peluang usahanya. Ilmu 
kalian bisa diaplikasikan bukan hanya dengan 
bekerja, namun berkreasi menciptakan peluang 
usaha yang lebih besar,” tambah Dilla. (mg1/laz/fj)
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PEMBEKALAN: Kuliah entrepreneurship untuk mahasiswa semester akhir 
KPI UMY dengan mengundang praktisi wirausaha.

Bisnis Hijabnya Kini Meluas
SALAH seorang mahasiswi yang 

merasakan pengembangan 
usahanya selama ini adalah Siti 
Solekah, 22. Mahasiswa yang sudah 
memulai bisnisnya sejak setahun lalu 
ini merasa mendapat banyak ilmu 
dari kuliah entrepreneurship ini.

"Setelah ada kuliah

entrepreneurship, pemasaran hijab 
saya semakin meluas, karena sudah 
tahu metodenya,” ungkap Eka, 
sapaannya. Dara asal Turi, Sleman, ini 
mengaku pemasaran hijabnya tidak 
hanya melalui media sosial (medsos), 
namun juga sudah buka beberapa 
lapak di lokasi strategis. (mg1/laz/fj)


