
MAKALAH 
Mencetuskan Peluang Entrepreneurship Melalui Tugas-tugas 

Perkuliahan di Jurusan Seni Rupa 

ole-,: /RXI:: P Y Y C E ~ ? ~ ~ : ~ ~  Ut!e'V 
Yofita Sandra, S.Pd.9 %!"&:!>, 2 - 201% 

- 

- 
NIP. 1979071 2200501 ? 4 ~ ~ B ! ~ F E B ~ H A . ~ . K  L.vf..-. -. --.-._- 

k j f ? '  , : - #  
Ji GI 

8 % j;- 7 ,  1; f!? i; : , ---- -- --.. , 

, ,-. 
d * .  -.id. .. !; 

i !.+! /r.:-v -.- 
'" a ~~ - m+.-;q 

I 
---. - - ,- . . .".  I: ?.:,I 

-=------- 

Disampaikan pada Seni Rupa Program Tahunan (Regional) 
- 

Jurusan Seni Rupa FBS UhrP - 

I 24 Mei 2012 - 

Tema: 

MEMBANGUN SPIRIT ENTREPRENEURSHIP 
DALAM MATERI AJAR SENI 

JURUSAN SEN1 RUPA 
FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 
24 Kei 2012 



SURAT REKOMENDASI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Dr. Yahya, M.Pd. 

NIP :196401071990011001 

Pangkat/Golongan: Pembina, Lektor Kepala, IV/a 

Pekerjaan : Dosen FBSS UNP 

Menerangkan bahwa makalah ini memenuhi persyaratan suatu karya ilmiah dengan 

judul " Mencetuskan Peluang Entrepreneurship Melalui Tugas-tugas 

Perkuliahan di Jurusan Seni Rupa", yang ditulis oleh: 

Nama : Yofita Sandra, S.Pd., M.Pd. 

NIP :197907122005012004 

Pangkat/Golongan : Penata Tk.1, IIyb 

Pekerjaan : Dosen FBSS UNP 

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. 

NIP. 19640 107 19900 1 100 1 



Mencetuskan Peluang Entrepreneurship Melalui Tugas-tugas 
Perkuliahan di Jurusan Seni Rupa 

Oleh: Yofita Sandra, S.Pd., M.Pd. 

PENDAHULUAN 

Memiliki profesi sebagai seorang guru menjadi tujuan utama bagi 

mahasiswa yang mengambil jalur kependidikan di Universitas Negeri Padang. Sesuai 

dengan jurusan asal, bila mereka dari Seni Rupa, tentu saja pada akhirnya bermuara 

untuk mengajarkan bidang kesenirupaan. Akan tetapi tidak semua lulusan berhasil 

mencapai tahap tersebut dikarenakan banyak faktor. Menjadi guru yang identik 

dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang Seni Rupa tidak memperoleh 

peluang yang luas sebagaimana bidang ilmu sosial lainnya. 

Kebiasaan para lulusan yang berorientasi untuk mencari pekerjaan ini hams 

diluruskan semenjak dini. Karena pada dasarnya telah terbuka peluang dimana 

mereka sebenarnya mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Salah satu cara yang 

diupayakan untuk mencapai ha1 tersebut adalah dengan mengoptimalkan 

pembelajaran yang dilaksanakan mahasiswa melalui penyempurnaan tugas-tugas 

Mata Kuliah. Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasan dan Seni Universitas Negeri 

Padang merupakan salah satu Program Studi yang berorientasi pada penguasaan Mata 

Kuliah Praktik menghasilkan benda-benda seni. Dalam ha1 ini tentunya seni yang 



keindahannya dinikmati melalui panca indera penglihatan, yaitu mata. Mahasiswa 

yang menghasilkan karya seni rupa tentunya keindahannya dapat dilihat secara kasat 

mata. Dapat diketahui berapa luas dan volumenya, karena karya yang dihasilkan 

meliputi benda dua dirnensi dan tiga dimensi. Kaidah-kaidah seni dipelajari secara 

teoretis sebelum praktik membuat benda jadi. Mulai dari keseimbangan, 

keharmonisannya, hingga kepada keselarasan seluruh unsur-unsur rupanya yang 

meliputi warna, bidang, tekstur, gelap-terang, gradasi dan aksentuasinya. 

Orientasi awal pengembangan pelaksaan Mata Kuliah praktik Seni Rupa 

yang hanya berkisar pada diperolehnya pengetahuan dan keterampilan secara holistik 

oleh mahasiswa akan lebih lengkap bila ditindaklanjuti menjadi dapatnya karya 

tersebut dipasarkan di sentra kerajinan atau benda-benda seni yang ada di Sumatera 

Barat. Bila pada awalnya ujung kegiatan pembuatan karya tugas bermuara pada 

diperolehnya nilai pada akhir semester, sekarang dengan diperolehnya uang hasil 

penjualan karya. Dengan perkataan lain, terbuka peluang dimana mahasiswa dapat 

membuka peluang usaha yang berguna bagi masa depan mereka nanti. Dan bekal 

untuk mengembangkan bakat entrepreneur tersebut, tidak lagi semata-mata berasal 

dari Mata Kuliah Kewirausahaan, akan tetapi juga berasal dari Mata Kuliah-Mata 

Kuliah Praktik lainnya yang berhubungan dengan menghasilkan benda seni atau 

memproduksi benda-benda yang bernilai artistik. Dan, ha1 ini akan sangat sejalan 

dengan upaya pemerintah mengentaskan kerniskinan dan mengatasi pengangguran 

dengan dibukanya lapangan pekerjaan baru. 



PEMBAHASAN 

Pendidikan bernuansa entrepreneur 

Di dalam konsep pengembangan Entrepreneurship Education terdapat 

beberapa ha1 yang mendapat penekanan penting, dimana: 

1. Pola pendidikan berbasis entrepreneuer menekankan pada kegiatan pembelajaran 

bersifat praktik. Contoh: praktik di sini mengacu pada pembuatan produk atau 

layanan, sehingga mahasiswa 'terpaksa' harus: 

a. Memiliki sifat kreatif dan inovatif 

b. Mampu bekerja sama 

c. Mampu bertemu dengan banyak orang 

d. Mampu melakukan presentasi dan negosiasi 

e. Menetapkan dan mencapai tujuan 

2. Menekankan kemampuan yang unggul secara independent sekaligus kemampuan 

kerjasama dalam tim. 

3. Menerapkan pembelajaran yang berbasis pada pengembangan softskills secara 

berkesinambungan. 

Ketiga indikator tersebut di atas, terdapat di dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, 

dimana dosen dan mahasiswa sama-sama terlibat dalam upaya penyuksesannya. 



Scumpeter (1 942) menggambarkan karakteristik seorang entrepreneur sejati 

sebagai berikut: 

1. Memiliki komitrnen dan kemampuan mengambil keputusan 

2. Memiliki kemampuan kepemimpinan 

3. Memiliki obsesi untuk mengisi setiap peluang atau kesempatan bisnis 

4. Berani mengambil risiko, mengalahkan rasa canggung atau bingung serta hal-ha1 

yang tidak pasti. 

5. Memiliki kreativitas, kemampuan menguasai diri sendiri dan mampu beradaptasi. 

6. Memiliki motivasi untuk maju. 

Mahasiswa Jurusan Seni Rupa yang pada setiap Mata Kuliah Intinya mempelajari 

bagaimana menciptakan sebuah karya, tentunya hams didukung oleh kreativitas yang 

tinggi. Creative behaviors possessing an element of newness, novelty, and difference 

(Hermann, 1996). Kreatifitas dalam ha1 ini mengacu pada dihasilkannya sesuatu yang 

baru, dan berbeda dari yang pernah ada. Kernudian disebutkan lagi bahwa untuk 

berpikir kreatif, Wallas (1926) dalam sebuah model yang terdiri dari 4 tingkatan, 

yakni : 

I .  Preparation: problem de3nition. Dalam ha1 perolehan pengalaman langsung. 

Pengalaman langsung ini juga diidentifikasikan sebagai Concrete Experience 

(CE). Terkait dengan aktifikas mahasiswa Seni Rupa, ha1 ini dapat 



diformulasikan sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang ditemukan saat 

berkarya, apakah dalam ha1 upaya pemenuhan kebutuhan akan alat atau bahan, 

yang melibatkan refleksi pada kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. 

2. Incubation: resting phase, subsonscious mind. Tahapan ini melibatkan 

mahasiswa dalam kegiatan pencarian ide atau solusi terhadap masalah yang 

dihadapi. Hal ini juga digambarkan sebagai Reflective Observation (RO), dimana 

mahasiswa merefleksikan tahapan sebelumnya untuk kemudian masuk ke 

tahapan ke tiga. 

3. Illumination: idea of a solution comes to mind. Tahapan ini dapat digambarkan 

sebagai ditemukannya dan direalisasikannya ide. Wallas menyebutnya sebagai 

Abstract Conceptualization (AC). Dapat dicontohkan di sini, baik secara individu 

atau berkelompok, mahasiswa mampu memecahkan masalah pertema yang 

disebutkan sebelumnya. 

4. Verivication: solution are tested. Pada tahapan inilah, solusi yang ditemukan 

pada fase sebelumnya diuji, sehingga dapat dikategorikan sebagai Active 

Experimentation (AE). Mahasiswa terlibat dalam kegiatan mensosialisasikan 

idenya, dalam kondisi real, artinya memamerkan hasil karya ciptaannya dan 

mempresentasikannya dan di depan kelas, dan lebih tepat lagi sebagai feedback- 

nya bila mampu menjualnya pada kalangan perninat seni. 



Pengembangan sikap kreatif dalarn menyelesaikan semua tugas-tugas perkuliahan 

dengan baik terutama yang berhubungan dengan menghasilkan sebuah karya tugas 

berupa produk barang seni dapat mengarahkan mahasiswa kepada sebuah inovasi. 

Creativity leads to innovation. Innovation is the spesific instrument of 

entrepreneurship. The act endows resource with a new capacity to create wealth. 

Innovation, indeed, creates a resource (Drucker, 1985). Kreatifitaslah yang dapat 

menuntun seseorang untuk melakukan sebuah inovasi. Inovasi adalah instrument 

khusus dalam pengembangan jiwa entrepreneurship. Tindakan yang bernilai 

entrepreneur mampu mengolah sumber daya yang ada dengan kapasistas baru hingga 

menghasilkan kesejahteraan. Dan inovasi itu sendiri pada akhirnya mampu 

mengembalikan terciptanya sumber daya baru. 

Beberapa indikator yang penting untuk diperhatikan saat merencang tugas- 

tugas perkuliahan berbasis entrepreneur adalah: 

1. Kebutuhan masyarakat terkait benda-benda seni yang akan dihasilkan oleh 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. 

2. Peluang untuk lakunya hasil karya tersebut di pasaran. 

3. Persaingan harga yang tidak hanya didasarkan pada kualitas bahan tetapi juga 

meliputi kerapian dan kebersihan dan nilai artistik benda yang dihasilkan. 

4. Konteks berkarya seni rupa, dalam hubungannya dengan sosial kemasyarakatan 

atau sekedar produk hiburan semata. 



5. Risiko akan tenaga dan biaya yang dikeluarkan dan harapan akan penghargaan 

yang nantinya akan diperoleh bila karya berhasil dipasarkan. 

Terdapat lima komponen pengembangan tugas-tugas Mata Kuliah yang berorientasi 

entrepreneurship, antara lain: 

1. Kemampuan berbuat secara indepent 

2. Terdapat nilai-nilai inovasi dalam karya yang dihasilkan 

3. Beranan mengambil risiko 

4. Proaktif dalam menggali sumber inspirasi dan kemudian menyebarluaskan hasil 

karya. 

5. Berani bersaing dalam menindaklanjuti perkembangan hasil dari tugas-tugas 

perkuliahan yang diberikan dosen di kampus. 

Beberapa ha1 yang dapat diperhatikan dalam memasarkan hasil karya tugas- 

tugas perkuliahan yang telah dilaksanakan mahasiswa antara lain: 

1. Yakinkah mahasiswa tentang siapa pangsa pasar mereka yang menginginkan 

karya mereka tersebut, misalnya: teman kuliah, toko cenderamata, boutique. 

Kalau yakin, buktikan! 

2. Siapa saja yang menjadi pesaing mahasiswa dalam memasarkan hasil karya tugas 

mereka? Apakah sudah ada sebelurnnya di toko-toko cenderamata atau toko 



souvenir lain? Kalau sudah ada, mampukah mahasiswa membuat konsumen 

beralih pilihan ke karya baru yang dihasilkannya? 

3. Apakah mahasiswa mampu menghasilkan karya dengan harga yang bersaing? 

4. Apakah kegiatan memasarkan hasil karya tugas ini berlangsung sesaat atau 

dirintis untuk waktu yang cukup lama ke depan? 

5. Apa kelebihan dari karya tugas yang ditawarkan kepada konsumen dibanding 

karya-karya yang telah ada di pasaran? Kemudian apa kira-kira ha1 penting yang 

marnpu mendorong konsumen untuk mengeluarkan uangnya membeli produk 

yang dihasilkan mahasiswa dari hasil karya tugasnya? 

Demi kesuksesan mahasiswa memasarkan hasil-hasil karya tugas mereka, 

banyak sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khasanah 

wawasan mereka dalam merealisasikan ide-ide cermerlang mereka di saat membuat 

karya tugas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan benda-benda seni di 

pasaran, misalnya: dari buku, jurnal, internet, data base, informasi dari para pakar 

langsung, konsultan seni dan tentunya dalam perkuliahan kewirausahaan. 

Guna meyakinkan bahwa seorang mahasiswa berhasil atau tidak dalam 

upayanya mengembangkan bakat entrepreneur melalui tugas-tugas yang diberikan 

dosen dalam perkuliahan, ia hams mampu meyakinkan dirinya dulu bahwa 

keuntungan yang didapat dari pembuatan tugas Mata Kuliah yang berhasil 

dipasarkan, misalnya: membuat sebuah kriya logam aluminium dengan teknik 



Chasing Repousse, melebihi jurnlah biaya yang dikeluarkan pada saat pembelian alat 

dan bahan serta energi yang dihabiskan untuk melakukanfinishing tauch. Mahasiswa 

dapat membuat daftar keuntungan dan pengeluaran detail sebagai salah satu cara 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari uraian tentang bagaimana upaya dosen untuk ikut mengurangi 

pengangguran bagi mahasiswa yang teltih tamat kuliah di atas dapat disimpulkan 

beberapa hal, diantaranya: 

1. Lapangan pekerjaan yang sedikit menyebabkan semakin lama semakin 

meningkatnya jurnlah pengangguran. 

2. Banyak lulusan Perguruan Tinggi yang belum terbuka pikirannya untuk 

mengembangkan bisnis entrepreneur karena berorientasi menjadi PNS. 

3. Pada dasamya, jurusan memiliki fasilitas dengan beragam teknik dan peralatan 

yang dapat dipakai untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam 

mengembangkan materi perkuliahan yang diberikan dosen. 

Dengan ditemukannya beberapa masalah dan kondisi di atas, dapat disarankan 

beberapa ha1 sebagai berikut: 



1. Perlunya disisipkan materi entrepreneurship di setiap Mata Kuliah yang 

dikembangkan di Jurusan, agar mahasiswa terbuka pikirannya tidak hanya 

bercita-cita menjadi PNS. 

2. Pentingnya untuk dihadirkan pendidikan yang bernuansa entrepreneurship yang 

mampu mendorong mahasiswa memiliki keberanian menantang segala rintangan 

untuk sukses. 

3. Tugas-tugas Mata Kuliah yang diberikan oleh dosen hendaknya mendorong 

terciptanya kegiatan berbasis proyek karena diyakini mampu meningkatkan 

kreatifitas, sikap positif menghadapi bidang keilmuan diikuti perkembangan 

persepsi dan logika serta kemampuan komunikasi yang baik secara individu dan 

atau secara bersama dalam sebuah tim. 

4. Bila dalam suatu Mata Kuliah yang dominan praktik, hendaknya dosen 

mengarahkan mahasiswa untuk merancang karya-karya yang laku untuk dijual. 

5. Dalam sistem penilaian akhir setiap karya yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam 

membuat tugas, hendaknya dipresentasikan di depan. kelas, untuk dinilai bersama 

dan didiskusikan apakah karya tersebut kira-kira laku atau tidak untuk bersaing 

di pasar Kerajinan dan Kriya. 



DAFTAR PUSTAKA 

Bambang Trim. 2010. Kids On Business: Vaksin Wirausaha Untuk Ananda. Jakarta: 
Tiga Kelana. 

Bimo Walgito, Sikap dalam berorganisasi, Jakarta, Bintang Indonesia, 2001 

Ciputra. 2009. Ciputra Quantum Leap Entrepreneurship: Mengubah Masa Depan 
Anda danMasa Depan Bangsa. Jakarta: Elexmedia. 

Drucker, P. F. 1985. The Practice of Innovation, Innovation and Entrepreneurship 
Practice and Principles. New York: Harper and Row. 

Hento. (2008). Revolusi Sistem Pendidikan, Pembentukan Jiwa Entrepreneurship. 
http://edukasi.kompasiana.corn/2011/07/13/. Diunduh pada tanggal 13 Mei 201 1. 

Hermann, N. 1996. The Whole Brain Business Book. New York: Mc Graw-Hill, 
USA. 

Kiyosaki, Robert T. 2002. Rich Dad, Poor Dad. Jakarta: Gramedia. 

Nurseto, Tejo. 2010. Pentingnya Pendidikan Entrepreneurship: Pelatihan Model 
Pendidikan Anak dalam Keluarga yang Berwawasan Kewirausahaan. 
http://staff.un~.ac.id/29/08/2010. Diunduh pada tanggal 10 Januari 201 1. 

Riant Nugroho. 2009. Memahami Latar Belakang Pemikiran Entrepreneurship 
Ciputra: Membangun Keunggulan Bangsa dengan Membangun Entrepreneur. 
Jakarta: Elexmedia. 

Scumpeter, Joseph, A. 1942. Capitalism, Socialism and Democracy. A 
Comprehensive Treatment of The Role Process of Creative Destruction in The 
Evolution of Capitalism. New York: Harper and Row. 

Wallas, G. 1926. The Art of Thought. Jonathan Cape; 


