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PENGUNJUNG TERTARIK: Salah satu gerai pada pameran 
kewirausahaan menarik pengunjung yang datang. Kegiatan ini 

mempersiapkan mahasiswa menjadi wirausaha setelah lulus. (52)

iiswajadi Wirausaha
■  Tak Semua Lulusan PBI Jadi Guru

YOG Y A K A RTA  - M enjadi 
m ahasisw a d i Program  Studi 
Pendid ikan  B ahasa Inggris tidak 
melulu berprofesi sebagai seorang 
pendidik setelah lulus kuliah. Dewasa 
ini justru banyak mahasiswa tertarik 
menjadi entrepreneur. "K arena itu 
untuk mempersiapkan alumni yang 
unggul di bidang wirausaha, Program 
Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
Universitas Muhammadiyah Yogya
karta  m engadakan F estiva l o f 
Entrepreneurship, belum lama ini,” 
ungkap ketua panitia kegiatan, Puthut 
Ardianto SPdMPd, kemarin.

Tujuannya tentu mengembangkan 
kemampuan mahasiswa sebagai ahli 
bahasa di bidang kew irausahaan. 
Sebagai dosen pengampu kewirausa
haan, dia juga menyadari bahwa tidak 
semua mahasiswa prodi PBI ingin 
mehjadi guru selepas kuliah. Program

Festival of Entrepreneurship diharap
kan m am pu m engarahkan jiw a  
kewirausahaan mahasiswa sejak dini.

Ia  m engatakan m ahasisw a 
m em ang tidak  diarahkan khusus 
untuk  m em buka usaha di b idang 
bahasa nam un lebih luas lagi. 
Sehingga suatu ketika mereka terjun 
ke m asyarakat sudah siap dengan 
kondisi apa pun. Program studinya 
juga memiliki konsep jadi guru bisa, 
jadi dosen bisa, jadi wirausaha bisa, 
dan jadi praktisi juga bisa 
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Puthut menambahkan, Festival of 
Entrepreneurship digelar karena sela
m a ini dalam  praktik  m ata kuliah 
kewirausahaan yang ada di Prodi PBI 
kurang m aksim al. M ata kuliah 
kewirausahaan hanya berakhir di pro
posal bussiness plan. Oleh karenanya 
jurusan ingin menghadapkan maha

siswa langsung kepada pasar.
"Dengan demikian tema yang kami 

angkat adalah Bringing Ideas to Real 
Market Jadi mahasiswa berhadapan la
ngsung dengan pasarnya,” tandasnya

Festival of Entrepreneur baru perta
m a kali diselanggarakan. Kendati 
demikian pesertanya cukup banyak 
yakni 30 stan kelompok wirausaha 
mahasiswa terdiri alas 24 stan mahasis
w a dan enam stan umum. Satu dari 
enam stan tersebut merupakan stan pe- 
nyelehggarayang bekerja samadengan 
komunitas kewirausahaan PBI yang 
bernama Entrepreneur C UMYircle. 
Selain itu ada stan Savana (DramaClub 
PBI), Hairband, yang merupakan 
kelompok kewirausahaan yang ber
hasil didanai SBI, dan juga ordine cour- 
se, yang menjual jasa di bidang bahasa 
Produk yang dijual dalam Festival of 
Entrepreneurship antara lain produk 
fesyen, makanan, minuman dan keraji
nan ramah lingkungan.CD 19-52)


