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Abstrak: Implementasi pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi di 

Fakultas Teknik Universitas Surabaya sejak 2010 sampai dengan sekarang (2016) 

mengadopsi sistem yang dikembangkan oleh Yayasan Rumah Perubahan. Namun 

demikian setelah berjalannya waktu terasa diperlukannya pembaharuan agar materi 

yang diberikan dapat up to date. Masalah yang dihadapi oleh tim pengajar adalah: 

kurangnya tenaga pengajar yang berpengalaman praktis, jumlah mahasiswa yang 

banyak dan kurangnya kesempatan untuk  praktik langsung terhadap materi yang 

diberikan. Berbagai permasalahan tersebut memacu tim pengajar untuk berinovasi 

dalam implementasi pembelajaran. Artikel ini melaporkan beberapa aspek dalam 

proses pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi di Fakultas Teknik 

Universitas Surabaya. Selain itu, hasil evaluasi proses pembelajaran mata kuliah ini 

untuk Semester Gasal 2015-2016 juga disajikan. 
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Dalam UU no. 12 tahun 2012 [1], dinyatakan 

bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan  Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, terampil, 

kompeten dan berbudaya untuk kepentingan 

bangsa.  Salah satu tujuan pembelajaran  

Kewirausahaan adalah meningkatkan 

kompetensi mahasiswa baik hardskills 

mapupun softskills. Mata Kuliah 

Kewirausahaan merupakan pelajaran yang 

membentuk karakter wirausaha atau minimal 

menambah pengetahuan mahasiswa mengenai 

seluk-beluk bisnis baik dari sisi softskill 

maupun hard skill sehingga mahasiswa mampu 

memanfaatkan peluang-peluang yang ada di 

sekitarnya dalam menciptakan usaha sendiri 

setelah lulus maupun saat kuliah. 

 Implementasi kurikulum pendidikan 

tinggi seharusnya selalu up to date untuk 

menjamin bahwa mahasiswa tidak hanya 

memiliki pengetahuan tetapi juga menguasai 

soft skill untuk menghadapi era globalisasi saat 

ini. Fokus mata kuliah ini adalah menyemaikan 

bibit kewirausahaan pada generasi muda / 

mahasiswa. Dengan demikian seharusnya 

outcome yang diharapkan adalah semakin 

banyaknya jumlah wirausahawan yang muncul 

dari lulusan perguruan tinggi. 
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