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Calon Guru UMY Didorong Jadi Pengusaha
JOGJA—Program studi Pendidikan 

Bahasa Inggris (PBI) Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
menggelar Festival of Entrepreneurship 
di Lapangan jBintang UMY, Rabu 
(4/1). Kegiatan tersebut merupakan 
pembekalan kemampuan berwirausaha 
bagi para mahasiswa di program 
studi tersebut.

Ketua Panitia Puthut Ardiyanto 
dalam rilis yang diterima Harian 
Jogja, Kamis (5/1) mengungkapkan, 
menjadi mahasiswa di program studi 
PBI tidak lantas membuat para calon 
guru ini hanya berkeinginan untuk 
menjadi seorang pendidik selepas 
kuliah. Dewasa ini, menurut dia, 
justru banyak mahasiswa yang tertarik 
menjadi entrepreneur.

Puthut menyampaikan, mahasiswa 
Prodi PBI UMY dapat mengembangkan 
kemampuan mereka sebagai ahli bahasa 
di bidang kewirausahaan. Sebagai 
dosen pengampu kewirausahaan,

Puthut juga menyadari tidak semua mata kuliah kewirausahaan hanya 
mahasiswa prodi PBI ingin menjadi berakhir di proposal bussiness plan 
guru selepas lulus kuliah nanti. saja. Oleh karenanya mereka ingin 

Oleh karenanya Festival of menghadapkan mahasiswa langsung 
Entrepreneurslup diharapkan mampu -  kepada pasar, 
untuk mengarahkan jiwa kewirausahaan Festival of Entrepreneur itu sekaligus 
mahasiswa sejak dini. pertama kali diselanggarakan oleh

''Di bidang kewirausahaan ini 
mahasiswa memang tidak kami 
arahkan khusus untuk membuka 
usaha di bidang bahasa saja, namun 
lebih luas lagi. Sehingga suatu ketika 
mereka terjun ke masyarakat, mereka 
siap dengan apapun itu. PBI UMY 
dahulu juga memiliki tagline jadi 
guru bisa, jadi dosen bisa, jadi 
wirausaha bisa, dan jadi praktisi 
juga bisa," ungkap Puthut.

Puthut menambahkan, Festival of 
Entrepreneurship diinisiasi karena 
selama ini dalam praktik mata 
kuliah kewirausahaan yang ada 
di Prodi PBI UMY masih kurang 
maksimal. Menurutnya, selama ini

PBI UMY. Kendati baru pertama 
kalinya, tapu sudah diikuti oleh 30 
stan kelompok wirausaha mahasiswa, 
yang terdiri atas 24 stan mahasiswa 
dan 6 stan umum.

Produk yang dijual dalam Festival of 
Entrepreneurship antara lain produk 
fashion, makanan, minuman, dessert, 
dan kerajinan ramah lingkungan. 
Selain itu menambahkan, mahasiswa 
juga menjual buku pelajaran bahasa 
Inggris yang merupakan hasil karya 
buatan mereka sendiri.

Puthut berharap ke depannya event 
Festival of Entrepreneurship akan 
mampu berlanjut terus menerus.
(A rif W ahyudi/*)


