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P B IU M Y  K em b an g kan  Potensi W irausah a
Y O G Y A K A R T A - M enem puh  pendid ikan 

sebagai calon guru  tak  lantas 
m engharuskan para mahasiswa hanya 
u n tu k  m enjadi pendid ik.

Ketatnya persaingan global 
m em buat Program Studi Pen
didikan Bahasa Inggris (PBI) 
Universitas M uhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) membekali 
para mahasiswa dengan kete
rampilan tam bahan yakni, 
sebagai wirausahawan.

“Kami memang ingin mem
persiapkan alumni yangunggul 
tidak hanya dalam keil
m uannya tapi juga di bidang 
wirausaha. Apalagi kami m en
yadari tidak semua mahasiswa 
prodi PBI ingin menjadi guru 
selepas lulus kuliah nanti,” kata

Dosen Kewirausahaan PBI 
UMYPuthutArdiantoSPdMPd 
di sela penyelenggaraan Fes
tival of Entrepreneurship di 
kampus setempat, kemarin.

M enurut Puthut, selama 
berkuliah, mahasiswa Prodi PBI 
UMY juga dapat mengembang
kan kemampuan mereka seba
gai ahli bahasa di bidang ke
wirausahaan. Melalui FesttW of 
Entrepreneurship diharapkan 
para mahasiswa mampu me
ngarahkan jiwa kewirausahaan 
mereka sejak dini.

“Di bidang kewirausahaan 
ini mahasiswa m emang tidak 
kami arahkan khusus untuk  
membuka usaha di bidang 
bahasa saja, nam un lebih luas 
lagi. Sehingga ketika mereka 
terjun ke masyarakat, mereka 
siap dengan apapun itu. PBI 
UMY juga memiliki tagline jadi 
guru bisa, jadi dosen bisa, jadi 
wirausaha bisa dan jadi prac- 
titioner juga bisa,” kata Puthut.

Puthut mengatakan, Festi- 
valofEntrepreneurship diinisiasi 
karena praktik m ata kuliah

kewirausahaan yang ada di 
' Prodi PBI UMY selama ini masih 
kurang maksimal. Biasanya 
mahasiswa hanya didorong un
tuk menghasilkan proposal bu- 
ssinesspldn saja. Melaluifestival 
itulah mahasiswa ditantang 
langsung berhadapan dengan 
pasar.

“Langsung.berhadapan de
ngan pasar tentu membuat para 
mahasiswa bisa belajar lang
sung dari setiap kejadian yang 
mereka alami. U ntuk itu, kami 
berharap kedepan kegiatan se

macam ini bisa terus diadakan,” 
kata Puthut.

Terpisah, Ketua bidang Or
ganisasi, Kaderisasi dan Ke
anggotaan BPP Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia Dr 
Anggawira MM mengatakan, 
antusias masyarakat dan m a
hasiswa untuk  menjadi peng
usaha tergolongmasih rendah. 
Sehinggaperlulebihbanyaklagi 
diadakan semipar, workshop, 
bahkan pelatihan wirausaha 
untuk  menumbuhkan keingin
an berwirausaha.

“Terlebih masa ini dan ke 
depan, mahasiswa sangat di
perlukan dalam membangun 
perekonomian bangsa. Apalagi 
terciptanya motivasi berwira
usaha biasanya bermula dari 
kampus-kampus. Kunci dari ke- 
terampilanberwirausahaadalah 
adanyainovasi. Dandalamhalini 
pendidikan sangat penting. 
Karena lewat pendidikan itulah 
kita bisa mengasah sldll untuk 
menjadi seorang pengusaha,” 
kata Anggawira.
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