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ABSTRAK 

 

Entrepreneur dilihat dari tiga hal yaitu: individu dilahirkan oleh entrepreneur, 

memiliki latar belakang entrepreneur tetapi berada di lingkungan entrepreneur, dan individ 

sengaja dilatih menjadi entrepreneur melalui pendidikan entrepreneurship. Experiential 

based learning merupakan salah satu metode pendidikan entrepreneurship yang menekankan 

pada “how to be entrepreneur” dimana mahasiswa mengalami secara langsung proses bisnis 

melalui proyek bisnis yang secara nyata mereka jalankan. Salah satu faktor paling penting 

adalah peran fasilitator(dosen), untuk membimbing mahasiswa menjalankan proyek 

bisnisnya. Tujuan penelitian untuk menginvestigas proses pembimbingan proyek bisnis 

mahasiswa yang mencakup kendala yang terjadi saat proses berlangsung serta faktor kunci 

keberhasilan proses tersebut dari sudut pandang fasilitator. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan studi narasi untuk mendeskripsikan pengalaman fasilitator 

dalam melakukan proses pembimbingan yang didalamnya muncul serangkaian peristiwa atau 

kejadian penting berkenaan dengan proses mentoring. Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara mendalam dengan informan adalah fasilitator proyek bisnis mahasiswa. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis data Miles and Huberman (1994). Hasil penelitan 

terdapat dua kendala besar dalam proses mahasiswa mengerjakan proyek bisnisnya yaitu 

internal dan eksternal. Kendala internal mahasiswa memegang perana sangat besar dibanding 

kendala eksternal. Penelitian ini menemukan pemahaman bahwa ilmu manajemen sangat 

diperlukan mahasiswa agar dapat berbisnis dengan lebih baik disamping softskill mahasiswa. 

Kunci keberhasilan proyek bisnis adalah karakter mahasiswa. Hasil penelitian menemukan 

karakter sangat bermanfaat bagi kontribusi pendidikan entrepreneurship di Indonesia.  

 

Kata kunci: entrepreneurship, start-up business, karakter entrepreneur 
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ABSTRACT 

Entrepreneur views of three things: the individual is born by the entrepreneur, has a 

background in environmental entrepreneur but being an entrepreneur, and individual 

deliberately trained to be entrepreneurs through entrepreneurship education. Experiential 

based learning is one method that emphasizes entrepreneurship education on "how to be an 

entrepreneur" in which students experience firsthand business processes through real business 

projects they run. One of the most important factor is the role of the facilitator (lecturer), to 

guide the student run business project. For research purposes menginvestigas business project 

to mentor students that include constraints that occur during the process and the key success 

factors of the process from the point of view of the facilitator. This study used a qualitative 

approach with the study narrative to describe the experience of the facilitator in conducting 

the process of coaching containing appear a series of events or the significant events with 

regard to the process of all.Data collection is done by in-depth interviews with the informant 

is the facilitator project business student.An analysis of the data used was data analysis miles 

and huberman (1994).The results of penelitan there are two large obstacles in the process of 

student never worked on a project business namely both internally and externally. Internal 

obstacles university students hold perana very larger than constraint external.This study 

found the understanding that of management sciences indispensable student so as to be in 

business with better besides softskill student. Key to the success of project business is the 

character of a student.The results of the study of discovering the character is of great benefit 

to the contribution of entrepreneurship education in indonesia. 

Keywords:  entrepreneurship, start-up business, entrepreneur character 

 

PENDAHULUAN 

Universitas Ciputra (UC) sebagai perguruan tinggi perintis pendidikan 

entrepreneurship memiliki visi untuk mencetak entrepreneur di Indonesia. Hal ini sebagai 

respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang masih kekurangan entrepreneur. 

Entrepreneurship diyakini dapat meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia karena 

meningkatnya jumlah entrepreneur akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang 

semakin besar. Akibatnya maka pengangguran akan semakin berkurang, pengangguran yang 

semakin berkurang akan mengurani angka kemiskinan akibat pengangguran. Oleh karena itu 

disamping program-program yang digulirkan pemerintah dalam upaya mengurangi angka 

kemiskinan maka perguruan tinggi juga memiliki peran yang sangat penting yaitu mencetak 

entrepreneur di Indonesia. 

Proses keberhasilan UC dalam mencetak entrepreneur tidak bisa lepas dari metode 

pengajaran yang diterapkan. Tentu saja metode pengajaran yang diterapkan tidak dapat 

dilakukan melalui metode konservatif yaitu ceramah dan aktivitas kelas seperti yang sering 



dilakukan. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pendidikan entrepreneurship 

adalah experience based learning. Metode ini merupakan salah satu metode yang sesuai 

diterapkan di pendidikan entrepreneurship (Radianto,2012). Radianto meneliti bagaimana 

penerapan metode experience-based learning dapat memfasilitasi mahasiswa untuk terjun ke 

bisnis nyata “Seolah-olah” mereka adalah entrepreneur yang sedang merintis usaha. Hasil 

dari penelitiannya menemukan bahwa metode experiential based learning mampu untuk 

memotivasi mahasiswa dalam berbisnis, tidak hanya itu metode tersebut mampu “membawa” 

mahasiswa ke kondisi bisnis sebenarnya, sehingga mereka benar-benar mengalami jatuh 

bangun dalam bisnis. Metode tersebut membuat mahasiswa harus berhadapan dengan dunia 

nyata yang mengharuskan mereka mengambil keputusan dengan segera, membuat 

perencanaan yang baik, dan mampu mengidentifikasi kegagalan maupun keberhasilan dalam 

proyek bisnis mereka.  

Salah satu peran sentral yang penting dalam metode pengajaran experience-based 

learning adalah peran fasilitator. Fasilitator memegang peranan yang sangat penting bagi 

keberhasilan bisnis mahasiswa. Fasilitator akan mengarahkan bisnis mahasiswa sesuai 

dengan yang direncanakan, memberikan ide-ide pengembangan, memberikan pendapat ketika 

terjadi masalah dengan bisnis mahasiswa, dan tidak jarang menemani mahasiswa ketika 

berbisnis. Oleh karena itu fasilitator adalah pihak yang paling memahami apa yang terjadi di 

bisnsi mahasiswa. Melalui pembimbingan minimal satu minggu satu kali maka fasilitator 

akan dapat mengamati/mengobservasi kejadian-kejadian penting yang ada di setiap grup 

bisnis mahasiswa.  

Peran penting fasilitator dalam membimbing proyek bisnis mahasiswa ternyata 

sampai saat ini masih sangat jarang yang meneliti lebih jauh bagaimana peran fasilitator 

dalam proses perintisan bisnis. Penelitian ini mencoba untuk memberikan kontribusi dalam 

pendidikan entrpereneruship terutama dalam peran fasilitator. Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi peran fasilitator dalam proses membimbing 

proyek bisnis mahasiswa terutama kendala apa  saja yang terjadi serta kunci keberhasilan 

proses bisnis tersebut dari sudut pandang fasilitator. 

 

LANDASAN TEORI, KAJIAN EMPIRIS 

Konsep Kewirausahaan (Entreprenuership) 

Kewirausahaan merupakan pelaksanaan kreativitas dan inovasi sehingga 

menyelesaikan permasalahan dan berusaha memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap 

harinya(Suryana, 2013:11). Peluang dalam kewirausahaan berhubungan dengan aktifitas 



bisnis. Bisnis adalah sebuah entitas diselenggarakan bertujuan untuk membeli dan menjual 

produk, pelayanan, pengetahuan atau hal lain yang merupakan nilai dari sebuah perusahaan 

untuk mengatur dengan maksud menciptakan sebuah kegiatan yang mengguntungkan 

sehingga memberi penghasilan berupa keuangan bagi orang yang menjalankan 

bisnis(Abrams, 2012:3). Orang yang menjalankan atau pelaku bisnis biasanya disebut 

wirausahawan (entrepreneur). Pengertian wirausahawan (entrepreneur) adalah seorang yang 

memiliki inisiatif dan pekerja keras, melakukan sejenis bisnis yang baru dimana ada inovasi 

dan risiko ketidakpastian. Biasanya pengusaha akan mengukur peluang, inovasi, pengalaman, 

dan perintis akan menggiring pada pasar yang baru, berbeda, lebih mahal, atau kadang kala 

meningkatkan produk atau jasa atau membuka pasar yang baru. Sebagian pengusaha 

memiliki berusaha untuk tujuan sosial(Abrams, 2012:3). 

Kewirausahaan (Entreprenuership) memiliki tahapan tiga tahapan, tahapan awal 

sebuah bisnis biasanya kita sebut start-up bisnis. Start-up bisnis adalah kondisi 

pembukaan/perintisan awal sebuah bisinis: Istilah bisnis yang sering digunakan atau banyak 

diterapkan ketika bisnis yang maksud berpotensi, bertumbuh dengan ukuran yang cukup 

besar(Abrams, 2012:3). Tahapan kedua adalah masa pertumbuhan sebuah bisnis dimana 

kegiatan kewirausahaan sudah memberikan hasil(laba) yang terus mengalami peningkatan. 

Tahapan ketiga adalah masa Sun Set dimana kegiatan kewirusahaan mulai menunjukkan 

penurunan keuntungan(laba) dari kegiatan bisnis.  

Kewirausahaan (Entreprenuership) berawal dari start-up bisnis(tahapan awal/dasar) 

yang akan diharapkan memiliki pertumbuhan/peningkatan. Faktor-faktor yang mendorong 

pertumbuhan kewirausahaan dari sudut pandang kegiatan bisnis menurut (Abrams, 2012:5-6) 

adalah:  

1. Keterbatasan lapangan pekerjaan. 

Pada kurun waktu jangka panjang masyarakat berpendapat bahwa ketika mereka  bekerja 

pada satu perusahaan dimana, kondisi perusahaan tidak bisa mewujudkan harapan pekerja 

sehingga banyak pekerja yang keluar dan mencari lapangan kerja baru yang jumlahnya 

terbatas. 

2. Pilihan pekerjaan menentukan gaya hidup. 

Kegiatan kewirausahaan biasanya lebih fleksibel untuk menghasilkan uang sehingga orang 

dapat meraih tujuan hidupnya. Kita memulai sebuah bisnis disalah tempat kita bekerja 

sehingga kita tidak akan meninggalkannya.  

3. Infrastuktur teknologi. 



Kegiatan administrasi sehari-hari akan sangat terbantu dengan menggunakan infrastruktur 

dan teknologi dapat ditangani lebih cepat, praktis serta lebih akurat.  

4. Memanfaatkan teknologi 

Kehadiran media sosial, internet, telfon dll akan menmudahkan transaksi bisnis. Teknologi 

juga dapat menghemat penggunaan kertas(go green) dan teknologi dapat memperbesar 

kemungkinan peluang bagi entrepreneur (wirausahawan). 

5. Dukungan pemerintah untuk pengusaha. 

Pemerintah juga memberikan kejelasan dalam hal perizinan atau legalitas pada kegiatan 

bisnis. Dukungan pemerintah dalam bentuk lain berupa penetapan tarif pajak bagi bisnis 

yang dijalankan. 

6. Iklim pendanaan 

Kehadiran investor atau penanam modal pada suatu perekonomian akan mendorong 

admosfir bisnis semakin berkembang. Peningkatan jumlah investor adalah indicator 

kondisi sebuah prekonomian mengalami kemajuan.  

7. Pertimbangan Keuangan. 

Keuangan adalah aspek penting yang harus di hitung sehingga entrepreneur dapat 

mencapai keuntungan secara ekonomis.  

 

Pertumbuhan kewirausahaan (Entreprenuership) juga dipengaruhi oleh karakter yang dimiliki 

pelaku bisnis (entrepreneur) yang melekat pada setiap individu.  

Sejumlah karakter yang juga harus dimiliki/melekat pada diri entrepreneur menurut 

(Hornaday, 1982:28 didalam Winardi, 2015:27-28) adalah: 

1. Kepercayaan pada diri sendiri 

2. Penuh energy, dan bekerja dengan cermat 

3. Kemampuan untuk menerima risiko yang diperhitungkan 

4. Memiliki kreativitas 

5. Memiliki fleksibilitas 

6. Memiliki reaksi positif terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi 

7. Memiliki jiwa dinamis dan kepemimpinan 

8. Memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang–orang. 

9. Memiliki kepekaan untuk menerima saran-saran. 

10.Memiliki kepekaan terhadap kritik-kritik yang dilontarkan terhadapnya  

11.Memiliki pengetahuan (memahami) pasar. 

12.Memiliki keuletan dan kebulatan tekad ntuk mencapai sasaran 

13.Memiliki banyak akal 

14.Memiliki rangsangan/kebutuhan akan apresiasi 



15.Memiliki inisiatif 

16.Memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri 

17.Memiliki pandangan tentang masa yang akan datang  

18.Berorentasi pada laba 

19.Memiliki sikap positip 

20.Memiliki jiwa optimism 

21.Memiliki keluwesan  

22.Memiliki pengetahuan/pemahaman tentang produk dan teknologi.  

Karakter entrepreneur menurut (Abrams, 2012:3) terdiri dari inovasi, kreatifitas, mengambil 

resiko, kesiapan untuk gagal, dan respon waktu yang cepat, usaha lebih baik, pendidikan dan 

program sosial. Pendapat lain mengenai karakter yang harus dimiliki oleh entrepreneur 

menurut (Suryana, 2013:22-23) adalah percaya diri dan optimis, berorentai pada tugas dan 

hasil, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan, kepemimpinan, keorisinalitasan dan 

berorentasi pada masa depan.   Karakter entrepreneur yang coba dikembangkan oleh 

Universitas Ciputra Surabaya pada setiap mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Percaya diri 

Seorang entrepreneur harus memiliki keyakinan diri atas kemampuan yang ia miliki dalam 

menjalankan bisnisnya Keyakinan diri ini juga harus dibarengi dengan sikap kemandirian dan 

rasa optimisme. 

2. Orientasi pada tugas dan hasil 

Seorang entrepreneur sejati senantiasa memiliki tujuan-tujuan  tertentu yang ia tetapkan 

dalam meraih hasil maksimal bagi bisnisnya. Dan, sebagai seorang pelaku bisnis, tentu laba 

menjadi salah satu tujuan utama. Dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang ada, seorang 

entrepreneur harus memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka 

bekerja keras, energik dan penuh inisiatif. 

3. Pengambil risiko 

Seorang entrepreneur harus berani mengambil risiko, bahkan suka akan tantangan. 

4. Kepemimpinan 

Seorang entrepreneur harus mampu bertindak sebagai pemimpin. Ia harus bisa menempatkan 

dirinya di tengah para bawahannya dengan baik, maupun dengan pihak luar yag harus ia 

temui setiap harinya berkaitan dengan bisnis yang dijalani. 

5. Keorisinilan 

Seorang entrepreneur harus memiliki kreativitas tinggi dan mampu menciptakan inovasi-

inovasi dalam usahanya. Tanpa adanya kreativitas untuk menciptakan ide-ide orisinil, tentu 

seorang entrepreneur tidak akan bisa bertahan dalam dunia persaingan bisnis. 



6. Orientasi ke masa depan 

Seorang entrepreneur tidak boleh terjebak dengan pemikiran sempit dan rencana-rencan 

jangka pendek saja. Ia wajib memiliki rencana jangka panjang dan cara berpikir yang 

berorientasi terhadap kelangsungan bisnisnya di masa depan. 

7. Mau terima kritik 

Seorang entrepreneur sejati tidak menganggap kritik sebagai suatu hal yang menakutkan. 

Kritik merupakan masukan berarti untuk memperbaiki diri 

(http://www.ciputraentrepreneurship.com/ce-news/7-karakter-entrepreneur) 

 

Kombinasi dari kepemilikan karakter dan faktor-faktor pendukung 

kewirausahaan(entrepreneurship) yang melekat pada setiap invidu akan memberikan 

hasil(keuntungan) bagi entrepreneur. Wirausahawan (entrepreneur) merupakan pilihan karir 

yang relatif lebih mudah dibanding profesi lainnya. Keuntungan menjadi milik seorang 

wirausahawan (entrepreneur) antara lain: 

a. Harga Diri.  

Wirawausahawan(entrepreneur) memiliki kelas sosial yang tinggi dimasyarakat 

dikarenakan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat lain sehingga bisa menjadi 

solusi mengatasi pengangguran. 

b. Penghasilan. 

     Fakta dilapangan  penghasilan dari karyawan sudah memiliki batasan sesuai kemampuan 

perusahaan. Penghasilan dari sebuah start-up bisnis tidak ada batasan, dikarenakan 

besarnya penghasilan bergantung pada pencapaian target penjualan. Keuntungan dari 

sebuah start-up bisnis tidak mengenal waktu seperti aliran air yang mengalir secara terus 

menerus. 

c. Ide dan Motivasi. 

    Start-up bisnis memberikan banyak peluang kepada wirausahawan (entrepreneur) untuk 

mengembangkan ide dan melakukan invovasi dalam menjalankan bisnis. Motivasi yang 

kuat akan mendorong pencapaian dan kesuksesan ide sehingga hasil akhirnya berupa 

keuantungan perusahaan. Start-up bisnis akan berkembang jika melakukan 

pengemabangan ide sehingga dapat menjadi pemimpin persaingan di pasar.  

d. Masa Depan. 

    Kepastian masa depan dari start-up bisnis tidak terlepas dari pencapaian dan 

keberhasilan(Kasmir 2011: 7-9). 

 

http://www.ciputraentrepreneurship.com/ce-news/7-karakter-entrepreneur


Apliksi Metode Experiential Based Learning pada Mahasiswa 

Experiential Based Learning merupakan salah satu metode pendidikan entrepreneurship 

yang fokus pada cara menjadi seorang pengusaha. Pengertian Experiential Based Learning 

adalah Proses pembelajaran dari pengalaman sebagai dasar menentukan ketertarikan dalam 

proses yang aktif dalam dunia yang bekerja sama antara orang dan juga akan 

lingkungan(Wilson,2006: 19). Pembelajaran dari pengalaman merupakan fondasi dan 

pembelajaran alamiah bagi setiap orang dalam kehidupan termasuk dalam dunia bisnis. 

Sistem pengajaran Experiential Based Learning dapat diwujudkan melalui mentoring yang 

melibatkan fasilitator(dosen) dan mahasiswa. Proses yang terjadi ketika mentoring adalah 

menciptakan struktur, kerangka pemikiran, metode, dan alat yang akan digunakan dalam 

interaksi bisnis(Bens, 2012:5). Fasilitator atau dosen merupakan orang yang memiliki 

kontribusi pada struktur dan proses interaksi sehingga kelompok berfungsi efektif dan 

memberikan hasil yang berkualitas(Bens, 2012:5). Peran strategis dari fasilitator adalah untuk 

menjaga komunikasi dan hubungan yang kuat dengan mahasiswa dalam proses Experiential 

Based Learning agar memberikan hasil akhir yang baik berupa analisis ataupun stategi bisnis( 

Mcleod, 2009:393).  

Keberhasilan dari proses Experiential Based Learning menjadikan mahasiswa sebagai 

fokus pengamatan dimana, dalam diri mahasiswa terdapat dua faktor yakni faktor eksternal 

dan internal. Faktor Internal adalah faktor yang ada pada siswa sendiri yang meliputi aspek 

fisiologis(bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis(bersifat rohaniah). Faktor eksternal adalah 

faktor yang berasal dari luar diri seorang siswa yang terdiri dari dua macam yakni: faktor 

lingkungan sosial dan lingkungan non sosial(Syah, 2010:130-135). 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk 

naratif(penjelasan). Metode kualitatif terdiri dari suatu rangkaian teknik interprestasi yang 

akan menjelaskan(naratif), mentransformasikan, menterjemahkan, dan menjelaskan makna, 

bukan frekuensi, dari suatu kejadian dalam dunia social yang kurang lebih terjadi secara 

alami ( Cooper 2006: 226). Penelitian kualitatif dalam bentuk naratif(penjelasan) dimana, 

penelitian yang menggunakan kronologis, yaitu menceritakan proses peristiwa secara detail 

dari waktu ke waktu. Kejadian di lapangan diceritakan seperti menceritakan kehidupan 

seseorang atau bagaimana sebuah program berkembang dan berevolusi. Dasar itulah yang 

menuntun peneliti menggunakan paradigma interpretive yaitu metode narasi. Penelitian ini 

sesuai tujuannya adalah mendeskripsikan proses bagaimana informan menggambarkan proses 



pembimbingan proyek bisnis mahasiswa. Proses melalui kejadian demi kejadian mulai dari 

pembentukan grup bisnis, proses jatuh bangun bisnis sampai dengan proses evaluasi periode 

tertentu. Peneliti selanjutnya menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi menjadi tema-tema 

penelitian. Dalam prosesnya peneliti mengkombinasikan dengan metode miles and Huberman 

(1994) untuk membantu membentuk tema-tema yang muncul dalam penelitian. 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan non probabilitas dimana tidak 

dilakukan upaya yang cukup besar untuk mendapatkan jumlah sampel yang 

mewakili(Cooper,2006,:235). Sampel yang terpilih pada penelitian adalah fasilitator(dosen) 

pada universitas Ciputra. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu(Sugiono, 

2007:392). Kriteria fasilitator yang dijadikan patokan adalah dosen yang sudah memiliki 

pengalaman meberikan Experiential Based Learning melalui mentoring minimal selama satu 

tahun pada mahasiswa Universitas Ciputra.  

Teknik pengumpulan data penelitan dengan wawancara mendalam. Wawancara 

mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian degan 

cara Tanya jawab sambil beratatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman(guide) wawancara, di mana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama(Bungin, 

2012:111). Teknik wawancara mendalam mengumpukan data, kemudian menceritakan 

kembali dengan merangkai atau mengurutkan yang diungkapkan oleh informan. Proses 

tersebut akan memunculkan unsur kunci narasi yang dikenal dengan restorying. Penelitian ini 

mengambil situs di departemen manajemen UC karena departemen manajemen 

mengimplementasika program entrepreneurship dengan proporsi sekitar kurang lebih 30 sks 

dari total 144 sks artinya proyek bisnis memegang peranan penting dalam proses pengajaran 

di departemen manajemen. Hal ini menjadikan peneliti dapat menginvestigasi mendalam 

proses bisnis mahasiswa.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Experience-based Learning: Metode Pengajaran Entrepreneurship 

Departemen manajemen telah menerapkan metode pengajaran experience-based learning 

semenjak mahasiswa masih semester pertama. Mahasiswa diminta membuat proyek bisnis 

dalam skala nasional yaitu menjadi event organizer. Setelah aktivitas tersebut selesai 

selanjutnya dalam semester yang sama mahasiswa diminta membuat grup bisnis dan 

membuat business plan untuk proyek bisnisnya semester berikutnya. Setelah mahasiswa 



membuat business plan selanjutnya tim fasilitator menguji business plan tersebut. Business 

plan tersebut merupakan dasar bagi grup bisnis untuk mendirikan proyek bisnis semester 

selanjutnya. Beberapa kriteria kunci sebagai dasar untuk menerima business plan adalah 

kreativitas, inovasi, market sensitifitas dan etika. Selanjutnya pada semester berikutnya 

fasilitator akan membimbing beberapa grup bisnis. 

Pada awal semester, mahasiswa akan dikumpulkan untuk diberikan pengumuman 

mengenai siapa saja fasilitator yang membimbing, aturan-aturan yang harus ditaati 

mahasiswa, sistem penilaian, dll. Proses ini sebagai bagian dari proses transparansi dan 

akuntabilitas program bisnis mahasiswa. Proses pembimbingan mulai saat mahasiswa mulai 

mengeksekusi business plan mereka. Mahasiswa “ditenggelamkan” ke “kolam entrepreneur” 

supaya mereka benar-benar mengalami suka dan duka sebagai entrepreneur nyata, seperti 

halnya belajar berenang maka harus langsung berenang. Ketika mahasiswa mengalami 

kesulitan dalam eksekusi bisnisnya maka fasilitator akan turun tangan untuk membantu 

menyelesaikan masalah mahasiswa. Masalah yang terjadi sangat beragam mulai dari masalah 

kekompakan dan kerjasama tim, masalah antar pribadi, permodalan, target konsumen, sampai 

dengan pencapaian omset. 

Dalam proses pembimbingan proyek tersebut tidak harus dilakukan di kampus, 

namun dapat dilakukan dimana saja sesuai perjanjian antara fasilitator dengan grup bisnis 

mahasiswa. Demikian juga dengan waktu pembimbingan dapat dilakukan tidak hanya dalam 

jam perkuliahan namun juga di waktu setelah perkuliahan (kelas) selesai. Fasilitator juga 

melakukan kunjungan ke bisnis mahasiswa untuk memastikan bahwa bisnis mereka berjalan 

dengan baik dan nyata, hal ini untuk mengurangi manipulasi bisnis mahasiswa.  

 Proses evaluasi dilakukan melalui rubrik yang telah dibuat tim fasilitator seperti 

misalnya omset yang diperoleh; soft skills seperti kerjasama tim, keaktifan, kreativitas, dan 

inovasi; pemahaman terhadap proses bisnis; dan etika. Proses evaluasi dilakukan beberapa 

kali misalnya ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuis, dan penugasan. Melalui 

evaluasi yang komprehensif diharapkan proses evaluasi dapat berjalan dengan transparan dan 

adil serta dapat dipertanggungjawabkan.  

 Pada akhir periode (satu semester berakhir) maka akan ada penutupan proyek bisnis 

semester bersangkutan. Dalam event ini akan diumumkan proyek bisnis yang berprestasi. 

Biasanya dalam event ini diumumkan pemenang dari beberapa aspek, misalnya aspek omset 

tertinggi, grup yang memiliki produk/jasa paling kreatif, bisnis yang memiliki dampak besar 

bagi masyarakat, grup yang dapat mengembangkan bisnisnya (misalnya membuka cabang, 

menambah vendor, dll.). Event ini tentunya menjadi event yang bergengsi bagi seluruh 



mahasiswa karena reward selain nilai akan mereka dapatkan melalui merried system. 

Selanjutnya mahasiswa harus kembali membuat business plan untuk semester berikutnya. 

Sebagai contoh jika semester berikutnya fokus pada kreativitas maka mahasiswa harus 

memberikan ide kreativitas di bisnis mereka misalnya produk yang berkualitas, pemasaran 

yang kreatif, pendanaan yang kreatif, dll.  Setelah itu business plan dikumpulkan untuk diuji 

lagi oleh fasilitator supaya semester berikutnya mahasiswa dapat meningkatkan kinerja 

bisnisnya. 

 

Kendala Eksekusi Menjadi Motivasi Untuk Maju 

Fasilitator menungkapkan pengalamannya bahwa dalam implementasi proyek bisnisnya 

ternyata banyak menghadapi kendala. Kendala tersebut mulai dari kendala internal maupun 

eksternal yang dialami mahasiswa. Beberapa informan berpendapat bahwa sulitnya 

mahasiswa untuk maju dalam bisnis karena mereka kurang memahami makna proyek 

sehingga mereka kesulitan untuk menentukan strategi perencanaan yang tepat. Berikut 

ungkapan salah seorang informan-1: 

“Kendala itu kita harus subyektif bisa dari 2 sisi, pertama kurang atau tidak adanya pemahaman dasar 

tentang apa itu proyek dan bagaimana mengeksekusi projek mahasiswa.” 

Ketidakpahaman tersebut didukung oleh informan-4 yaitu mahasiswa tidak memiliki 

pengetahuan seperti yang diungkapkannya: 

“…tapi gagal kan bisa, karena kurang pengalaman, kurang pengetahuan…” 

Berbeda dengan informa tersebut, informan-2 menyatakan bahwa kendala yang dihadapi 

adalah sulitnya kerjasa tim seperti yang diungkapkannya: 

“masalah pertama yang ingin saya soroti itu kerja sama team……” 

Hasil wawancara mendalam dengan fasilitator dapat disimpulkan pada table dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 

        Hasil Analisis Kendala yang Dihadapi Fasilitator Ketika Proses Membimbing Mahasiswa. 

 Alex Urbanus eko Gek Ivon Sonata Wendra 

Kenda

la 

proses 

pembi

mbing

an 

- Mahasiswa 

kurang 

memahami 

makna proyek 

- Mahasiswa 

kurang 

menguasai 

perkuliahan 

- Dosen kurang 

optimal 

melakukan 

evaluasi 

terhadap 

mahasiswa 

- Kerjasa

ma tim 

yang 

buruk 

- Karakter 

mahasis

wa (daya 

juang) 

- Kurang 

mengeta

hui 

pengetah

uan 

- Konflik 

internal 

- Komunik

asi yang 

buruk 

antar 

anggota 

- Mahasisw

a tidak 

punya 

passion 

- Hanya 

formalitas 

Terbatasn

ya 

pengetah

uan 

(perijinan 

dll) 

- Mahasis

wa 

banyak 

yang 

malas 

- Kurang 

pengala

man 

- Kurang 

pengetah

uan 

- Pacar

an 

- Konfl

ik 

intern

al 

- Karakter 

(malas, 

dll) 

- Mahasis

wa tidak 

tahu 

bagaiman

a 

menjalan

kan 

proyekny

a 

- Teamwor

k yang 

lemah 

- Komunik

asi yang 

buruk 

-  

- Mahasis

wa 

malas 

- Sulit 

membag

i waktu 

- Tidak 

punya 

passion 

- Konflik 

internal 

 

Tabel 2 

          Kunci Keberhasilan  Start-up Bisnis Mahasisswa dari sudut pandang Fasilitator  

Fakt

or 

kunc

i 

kebe

rhasi

lan 

- Karakter 

mahasiswa 

terutama 

kegigihan 

- Belajar 

terus 

menerus 

- Kepemimpina

n 

- Team work 

- Memilih 

rekan bisnis 

yang tepat 

- Target yang 

realistis 

- Kompak/ 

team work 

bagus 

- Karakter 

(rajin, tidak 

mudah 

menyerah, 

kerja keras) 

- Niat 

dan 

kema

uan 

- Belaj

ar 

terus 

- Inova

si 

- Kelua

r dari 

zona 

nyam

an 

- Memiliki 

passion 

- Tahu cara 

menjalankan 

- Terus belajar 

- Bekerja 

keras 

- Passi

on 

- Team 

work 

- Trust 

antar 

anggo

ta tim 

 

KESIMPULAN 

Pertumbuhan Start-up bisnis yang dikembangkan dengan metode Experiential Based 

Learning akan memberi hasil maksimal jika faktor internal dari mahasiswa mengalami 

perubahan kearah yang lebih baik seiring dengan proses berjalannya pembelajaran. 

Mahasiswa harus memiliki faktor internal (karakteristik seorang enterpreneur) didalam setiap 

individu. Kombinasi dari metode Experiential Based Learning dengan karakter entrepreneur 

akan menghasilkan sinergi positip pada pertumbuhan bisnis. Karakter entrepreneur pada 

mahasiswa juga berdampak positif pada fasilitator untuk efisiensi alokasi waktu untuk 

kegiatan mentoring, memunculkan lebih banyak ide kreatif(inovasi), stategi bisnis dan 

meningkatkan kemampuan tim(fasilitator dan mahasiswa) untuk membaca peluang bisnis.
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