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Tinjauan Mata Kuliah

S

audara mahasiswa, perlu Anda ketahui bahwa saat ini jumlah penduduk
Indonesia mencapai kurang lebih 238 juta orang dan tingkat
pengangguran mencapai kurang lebih 12,6 juta orang. Pertanyaan untuk Anda
adalah siapakah pihak yang dapat mengurangi jumlah pengangguran tersebut
dengan cara membuka lapangan pekerjaan? Saudara juga mengetahui bahwa
negara kita Indonesia mempunyai sumber kekayaan alam yang melimpah dan
tanahnya dikenal subur. Siapakah yang akan mengembangkannya untuk
kemakmuran bangsa Indonesia? Saudara pasti setuju dengan kami,
jawabannya tidak lain adalah para wirausahawan. Para wirausahawan inilah
yang akan menggerakkan roda perekonomian negara. Merekalah yang
mampu mengenali dan memanfaatkan peluang dan selanjutnya mengubah
peluang tersebut menjadi suatu usaha yang layak dilaksanakan. Berdasarkan
uraian di atas tergambar betapa besar peran para wirausahawan ini. Oleh
karena itulah Buku Materi Pokok (BMP) Kewirausahaan ini hadir di tengah
Saudara.
Mengapa BMP Kewirausahaan ini penting untuk Saudara ketahui?
Begini, Saudara pasti mengetahui bahwa selama 30 tahun masa pemerintah
Orde Baru telah terlahir pengusaha baru yang kemudian dengan cepat
tumbuh menjadi konglomerat yang menguasai hampir semua sektor
perekonomian di Indonesia. Namun ketika krisis ekonomi melanda
Indonesia, banyak di antara para konglomerat tersebut tidak mampu bertahan.
Kendati tidak mudah mencari akar masalah ambruknya para konglomerat
tersebut, namun diduga karena "fondasi" usaha mereka rapuh. Para
konglomerat tersebut pada umumnya tumbuh dan menjadi besar karena
mendapat fasilitas atau kemudahan dari pemerintah. Padahal, wirausaha sejati
tidak seperti itu. Wirausahawan sejati seyogianya merupakan inovator dan
pengembang usaha yang mampu mengenali dan memanfaatkan peluang,
mengubah peluang menjadi sesuatu yang layak dilaksanakan maupun
dipasarkan. Mereka merupakan Wirausahawan juga mampu memberikan
nilai tambah melalui waktu, melalui usaha yang dikeluarkan, melalui uang
atau modal untuk memulai usaha, memanfaatkan keterampilan, bersedia
menanggung risiko jika pasar ternyata penuh dengan persaingan dan
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menyadari imbalan yang akan diperoleh dari usaha yang diakukan.
Wirausahawan boleh dianggap sebagai katalisator yang secara agresif
berusaha mengubah dunia usaha. Wirausahawan juga merupakan orangorang dengan pemikiran bebas (independen) yang berani memunculkan
gagasan yang berbeda dari pemikiran masyarakat umum.
Melalui BMP ini, kami tidak berpretensi mengubah Saudara menjadi
wirausaha. Jika hal itu yang menjadi sasarannya, rasanya akan sulit sekali.
Kehadiran BMP ini lebih diarahkan untuk ikut membangun kesadaran
pentingnya kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Namun
demikian, dalam BMP ini kami berusaha memasukkan materi-materi yang
bersifat praktis sehingga wawasan Saudara tentang kewirausahaan akan lebih
kaya.
Secara keseluruhan, BMP Kewirausahaan ini terdiri dari 9 modul dengan
rincian sebagai berikut. Modul 1 membahas tentang Perkembangan Konsep
Kewirausahaan. Modul 2 mengkaji masalah Karakteristik dan Faktor Risiko
dalam Kewirausahaan. Modul 3 mengulas bahasan tentang Peranan
Kreativitas dan Inovasi dalam Kewirausahaan. Modul 4 membahas
Karakteristik Produk/Jasa yang Sesuai untuk Usaha Kecil. Modul 5 mengkaji
masalah Karakteristik Pengusaha Kecil. Modul 6 mengulas bahasan tentang
Dasar-dasar Evaluasi dan Metode Perbandingan Rencana Investasi. Modul 7
membahas Kondisi Lingkungan Sebagai Bagi Persiapan Usaha Baru. Modul
8 membahas Riset Pemasaran untuk Usaha Baru, dan Modul 9 mengulas
topik tentang Intrapreneurship.
Setelah mempelajari semua modul tersebut diharapkan Anda mempunyai
kesadaran tentang pentingnya jiwa kewirausahaan untuk mendukung
kokohnya perekonomian bangsa. Selain itu Anda juga akan mampu
menjelaskan berbagai karakteristik wirausaha yang berhasil, produk/jasa apa
yang cocok untuk mereka, bagaimana menilai kelayakan untuk investasi
baru, bagaimana melakukan penelitian pemasaran, dan pentingnya jiwa
Intrapreneurship bagi dunia usaha.
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