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A.1. Berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang Saudara lakukan untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran; dan jelaskan dampaknya. 
1. Usaha Kreatif 
Mata kuliah Manajemen Perubahan merupakan mata kuliah yang relatif baru. Mata kuliah ini erat 
kaitannya dengan fenomena perubahan organisasional yang terjadi dalam dunia bisnis. Banyak 
mahasiswa yang tidak memahami inti dari mata kuliah ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
ketika mengambil mata kuliah ini, sering ditemui mahasiswa kurang dapat menangkap penjelasan yang 
saya berikan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi secara organisasional dalam dunia bisnis 
saat ini. Hal ini menimbulkan permasalahan lain, yaitu mahasiswa kurang mampu menangkap makna  
ilustrasi yang saya berikan tentang perubahan organisasional yang terjadi, sehingga perlu dicari cara-
cara pengajaran yang akan membantu mereka untuk lebih memahami tentang Manajemen Perubahan 
secara mudah. Agar PBM dapat berjalan lebih baik, untuk itu saya dan tim melakukan Pre-Test yang 
merupakan tes awal mengenai pengetahuan umum mahasiswa tentang Manajemen Perubahan. Dari 
hasil pre-test ini dapat diketahui starting point masing-masing mahasiswa sehingga dosen dapat 
menyesuaikan pola penjelasan dan ilustrasi dalam mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa dan juga mengetahui pemahaman awal mahasiswa. Tes ini hanya bersifat pengetahuan 
umum disajikan dalam bentuk pilihan berganda. Selain Pre-Test, diberikan juga Mid-Test dan Post-Test. 
Pre-Test dilakukan di minggu pertama perkuliahan, Mid-Test pada minggu terakhir sebelum UTS dan 
Post-Test dilakukan pada minggu terakhir sebelum UAS. 
2. Dampak Perubahan 
Hasil pelaksanaan pre test yang dilakukan pada minggu awal perkuliahan menunjukkan bahwa rata-rata 
mahasiswa masih belum mengetahui mengenai mata kuliah Manajemen Perubahan. Sementara itu, 
pada minggu terakhir sebelum UTS, dilakukan mid test untuk yang bertujuan untuk menguji pemahaman 
mahasiswa mengenai manajemen perubahan sampai dengan tengah semester. Dari hasil midtest, 
terlihat bahwa terdapat peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah ini. Minggu terakhir 
sebelum UAS, dilakukan post test untuk menguji pemahaman mahasiswa tentang mata kuliah ini hingga 
akhir semester. Pada umumnya hasil yang dicapai pada saat post test sangat memuaskan. Hal ini 
memang sesuai dengan yang diharapkan karena mahasiswa sudah mendapatkan materi perkuliahan 
secara keseluruhan. Secara umum pada awalnya pola penugasan diskusi individual cukup berhasil jika 
dilihat dari kemauan mahasiswa untuk belajar membuat presentasi pribadi. Hanya saja pada umumnya 
mahasiswa belum terbiasa untuk mengungkapkan pendapat mereka secara bebas, sehingga diskusi 
kelas terasa lambat dan tidak hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka diberikan kebijakan 
eksplisit yang menjelaskan bahwa setiap partisipasi akan diberikan penilaian dan   kebijakan ini cukup 
mampu mengatasi permasalahan. Perubahan, yaitu : berhasil diterapkannya metode kasus individual 
untuk merangsang siswa berpikir kritis, mahasiswa lebih mudah memahami isi perkuliahan, menguggah 
kemauan belajar, dosen lebih memahami kemampuan mahasiswa dan tingginya tingkat interaksi antara 
dosen dengan mahasiswa. 
A.2. Berikan contoh nyata kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik yang 
Saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
3. Kedisiplinan 
Di dalam GBPP dan silabus yang telah disusun, pertemuan minggu pertama sudah jelas tujuan dan 
aktivitasnya. Selain itu, aktivitas pada pertemuan pertama memiliki arti penting bagi pertemuan 
berikutnya. Oleh karena itu saya selalu hadir pada pertemuan minggu pertama perkuliahan dan 
memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan tersebut tidak hanya menyampaikan buku yang digunakan 
serta tim dosen yang mengajar namun juga sebagai kesempatan untuk mengenal mahasiswa, 
menyampaikan silabus dan kontrak perkuliahan, deskripsi mata kuliah dan kesepakatan kelas. 
Pertemuan minggu pertama juga saya manfaatkan untuk mempersilahkan mahasiswa untuk menunjuk 
salah seorang temannya sebagai ketua kelas dan membentuk kelompok.Pada kesempatan itu pula saya 
juga menyampaikan bahwa apabila mereka ingin lulus mata kuliah ini, maka mereka harus mau bekerja 
sama dengan saya dengan mau membaca bab yang akan dibahas dan menyiapkan diri untuk sewaktu-
waktu saya memberikan pre-test maupun post-test. Hal tersebut didasari kemauan mahasiswa yang 
rendah untuk membaca buku yang direferensikan. Saya juga memberikan tips bagaimana cara 
membaca buku teks sehingga mudah dimengerti. Untuk mendukung mereka menyiapkan materi 
perkuliahan, saya juga memberikan powerpoint bagi sesuai materi perkuliahan berikut bagaimana power 
point tersebut digunakan sebagai sarana belajar mahasiswa. Sekalipun saya selalu berupaya untuk 
mendisiplinkan diri hadir tepat waktu di kelas namun tanpa dapat dipungkiri ada kalanya tugas-tugas 
organisasi membuat saya terlambat untuk memulai perkuliahan. Jika hal demikian terjadi, maka saya 
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selalu mengupayakan untuk memberi tahu ketua kelas (komting) dan rekan-rekan di bagian akademik 
bahwa perkuliahan ditunda maksimal 2 jam sebelum perkuliahan dimulai.  
4. Keteladanan 
Saat ini kehadiran ponsel cerdas (smartphone) ataupun gadget sangat bermanfaat dalam membantu 
proses komunikasi maupun pencarian informasi. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, 
manfaat tersebut juga dirasakan bagi mahasiswa untuk membantu penyelesaian tugas-tugas kuliah, tak 
terkecuali saya. Selain sebagai alat komunikasi baik itu untuk sms, e-mail, membuat agenda berikut 
pengingatnya acapkali saya juga menggunakannya untuk mencari jurnal, berita terkini maupun gambar-
gambar yang relevan dengan materi perkuliahan. Akan tetapi, pada perjalanannya adanya smartphone 
juga mulai saya rasakan mengganggu manakala ketika saya sedang memberikan penjelasan di kelas, 
mata saya melihat mahasiswa sibuk dengan smartphone-nya apalagi digunakan untuk chatting dengan 
temannya atau mem-browsing hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perkuliahan. Oleh karena itu, 
sejak minggu awal perkuliahan, saat memberikan kontrak perkuliahan, saya sudah menjelaskan bahwa 
selama perkuliahan semua jenis smartphone atau gadget  harus di-silent dan tidak digunakan selama 
perkuliahan. Sebagai konsekuensinya, saya juga harus memberi contoh pada mereka. Selama 
perkuliahan berlangsung, saya pun juga tidak pernah mengaktifkan smartphone yang saya miliki serta 
tidak pula mencuri kesempatan untuk melihat kabar yang masuk disela mahasiswa yang sedang 
melakukan presentasi. Setiap kali perkuliahan berlangsung pun saya selalu mengingatkan akan 
kedewasaan mereka dalam belajar, saya sampaikan pula hal ini sebagai bentuk kerjasama dan 
keadilan. 
5 Keterbukaan Terhadap Kritik 

Sudah sewajarnya apabila saya menyadari bahwa tidak keseluruhan cara yang saya lakukan sebagai 
dosen dalam menyampaikan perkuliahan maupun dalam hal mengevaluasi kinerja mahasiswa dapat 
memuaskan mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai bentuk evaluasi atas apa yang sudah saya lakukan, 
saya sangat terbuka terhadap masukan maupun kritikan.Salah satu instrumen yang dapat saya gunakan 
untuk mengevaluasi kinerja saya adalah Hasil Evaluasi Mengajar Dosen yang dibuat oleh Fakultas. 
Rerata yang saya dapatkan adalah 3.03 dibawah Rerata Prodi 3.15. Sekalipun tergolong dalam predikat 
Baik, hal tersebut dapat diartikan bahwa masih banyak yang harus saya benahi untuk meningkatkan 
kinerja saya sebagai Dosen, terutama dalam tugas sayasebagai Perencana. Saya juga pernah 
mendapatkan kritik dari mahasiswa saat mengikuti  perkuliahan Pengantar Manajemen di kelas besar 
yang ruangannya juga besar. Kritikan disampaikan pada evaluasi kinerja mengajar dosen secara tertulis: 
kuliah terasa monoton karena setiap kali memberi perkuliahan dosen selalu duduk di kursi dosen. 
Kritikan tersebut sangat berharga bagi saya untuk memperbaiki cara saya dalam menyampaikan materi 
di kelas.Merespon kritikan tersebut, pada perkuliahan selanjutnya dan hingga saat ini , baik di kelas 
besar maupun di kelas kecil saya tidak lagi terpaku duduk di kursi dosen, saya selalu memposisikan diri 
saya mendekati mahasiswa.  
B.1. Sebutkan publikasi karya-karya ilmiah/Produk Karya Seniyang telah Saudara hasilkan dan 
tunjukkan buktinya dengan cara mengunggahnya. Bagaimana makna dan kegunaannya dalam 
pengembangan keilmuan/keahlian. Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovatif. 
6. Publikasi Karya Ilmiah 
Saya baru memiliki 3 penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi dan 6 
penelitian telah saya presentasikan pada forumforum ilmiah baik berskala nasional maupun 
internasional.Penelitian penelitian ilmiah yang pernah saya lakukan dalam rangka pengembangan 
keilmuan meliputi : 1) The Moderating Effect of emotional Intelligence to Interaction Between 
Entrepreneur Role Stress and Innovative Behavior of Female Entrepreneur.  2) Pengaruh Eustress 
Peran Wirausaha Terhadap Keberhasilan Wirausaha Wanita.  3) Peran Inkubator Bisnis Perguruan 
Tinggi Dalam MeminimalkanResiko Kegagalan Bagi Wirausaha Baru pada Tahap Awal (Start Up). Dua 
penelitian pertama mengangkat isyu tentang keberhasilan wanita sebagai wirausaha, dimana terdapat 
keunikan dari keberhasilan yang diraih oleh wirausaha wanita dengan wirausaha pria. Keunikan tersebut 
terletak dilatar belakangi oleh bisnis yang umumnya wanita jalankan dimulai dari hati., berdasarkan rasa 
senang dan minat pribadi untuk berbisnis. Di sisi lain, sebagai wanita, tidak dapat dipungkiri mereka 
memiliki tanggung jawab domestik sebagai istri dan ibu. Menjalankan dua peran sekaligus 
mendatangkan keinginan untuk dapat memaksimalkan peran keduanya, dimana upaya untuk 
memaksimalkan peran ganda tersebut rentan menimbulkan stres 
7. Makna dan Kegunaan 
Penelitian yang saya lakukan sesuai dengan bidang ilmu yang saya dalami selama ini berguna untuk 
memperkaya khazanah ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan. Terutama tentang 
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perilaku individu pelaku usaha kecil dan menengah dan pengelolaan usaha kecil menengah. Penelitian 
yang berkembang sebelumnya lebih difokuskan pada perilaku individu sebagai karyawan atau 
profesional organisasi. Sementara itu, kajian tentang pengelolaan usaha dengan setting Indonesia pada 
beberapa penelitian terdahulu lebih berfokus pada perusahaan â€“ perusahaan besar. Sehingga belum 
banyak ditemui kajian empiris yang meneliti tentang pengelolaan usaha kecil berikut perilaku individunya 
dengan setting Indonesia. Penelitian tentang inkubator perguruan tinggi di Indonesia merupakan salah 
satu contoh usaha yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk mengawal mahasiswa menjadi 
wirausaha yang mumpuni. Artikel tersebut dapat digunakan sebagai referensi bagi perguruan tinggi yang 
sedang maupun akan mengelola inkubator bisnis, karena pengelolaan inkubator perguruan tinggi tidak 
hanya terletak pada kemampuan dan kemauan wirausaha yang sedang merintis usaha saja namun juga 
melibatkan banyak aspek seperti komitmen yang kuat dari para stakeholder seperti pimpinan perguruan 
tinggi, para dosen, pemerintah daerah dan kelompok kelompok usaha yang ada. 
8. Nilai Inovatif 

Penelitian-penelitian yang saya lakukan berfokus pada manajemen sumber daya manusia dan 
kewirausahaan, terutama dalam hal perilaku individu pelakunya. Kajian ini relatif jarang diteliti, karena 
pada penelitian - penelitian sebelumnya : 1) umumnya meneliti dampak stres yang mengarah negatif 
(distress), sementara penelitian yang saya lakukan adalah dampak stres yang mengarah positif 
(eustress) dan pengaruhnya pada perilaku inovatif, kecerdasan emosional dan keberhasilan dirinya 
sebagai wirausaha ; 2) umumnya meneliti keberhasilan wirausaha didasarkan capaian kinerja organisasi 
seperti keuangan, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada sudut pandang pencapaian 
individu, 3) lebih berfokus pada wanita sebagai pelaku usaha, penelitian yang saya lakukan bermaksud 
pula untuk memperkaya kajian empiris tentang wanita sebagai pelaku usaha.Pada umumnya kajian 
berfokus pada motivasi dan kendala-kendala yang dihadapi, saya melakukan kajian dengan meneliti dari 
sudut pandang lain misalnya perilaku inovatif, kinerjanya sebagai individu, konflik pekerjaan dan 
keluarga, keluarga dan pekerjaan yang dialaminya, kecerdasan emosi yang dimiliki, stress peran yang 
dialami, dan dukungan sosial yang diterima.Nilai inovatif dari artikel tentang peran inkubator bisnis 
perguruan tinggi adalah pada detil penyampaiannya yang mengulas tentang manfaatnya bagi wirausaha 
pada masa awal rintisan (start up), jenis - jenis inkubator bisnis, permasalahan umum yang sering 
dijumpai pada pengelolaan inkubator perguruan tinggi berikut hal - hal yang harus diperhatikan agar 
pengelolaan inkubator dapat berhasil. 
B.2. Berikan contoh nyata konsistensi dan target kerja yang Saudara tunjukkan dalam 
pengembangan keilmuan/keahlian. 
9. Konsistensi 

Latar belakang pendidikan saya adalah Sarjana Ekonomi dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran, 
dilanjutkan dengan jenjang Master Sains di Program Pascasarjana dengan minat keilmuan Manajemen 
Sumber Daya Manusia, demikian pula saat menempuh studi lanjut pada program Doktor, bidang 
keilmuan yang saya pilih adalah Ilmu Manajemen (Manajemen Sumber Daya Manusia dan 
Kewirausahaan). Ketiga jenjang pendidikan tersebut sangat menunjang karir saya sebagai dosen di 
departemen Manajemen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.Keseluruhan penelitian 
yang saya buat baik secara individu maupun bersama tim, berfokus pada Manajemen Sumber Daya 
Manusia, Kewirausahaan (termasuk didalamnya pengelolaan Usaha Kecil Menengah). Aktivitas  menjadi 
trainer/fasilitator/tutor, atau narasumber pada berbagai pelatihan atau mengisi acara di salah satu 
stasiun televisi swasta disesuaikan dengan bidang keilmuan saya. Sebaliknya apabila ada tawaran 
untuk menjadi narasumber untuk topik di luar bidang keilmuan saya, maka saya tidak akan memaksa 
untuk menerima tawaran tersebut dan menawarkannya pada rekan dosen lain yang lebih berkompeten 
dengan topik tersebut. Contohnya, pada suatu saat, saya dihubungi seseorang dari Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), mereka meminta kesediaan saya untuk menjadi narasumber pada sosialisasi Undang-
Undang tentang OJK terbaru. Meskipun yang diminta oleh mereka adalah pandangan saya tentang 
manfaat OJK pada pengembangan Usaha Kecil Menengah di Indonesia, saya menilai bahwa 
selayaknya rekan dosen dengan latar belakang manajemen keuangan atau ekonomi moneter yang lebih 
kompeten berbicara.   
10. Target Kerja 
Untuk kepentingan pengembangan diri saya sendiri, saya juga membuat target kerja yang saya 
sesuaikan dengan tuntutan dari organisasi. Contohnya pada saat saya dapatkan mengambil kuliah S3. 
Saya memiliki target harus sudah menyelesaikan kuliah saya sekitar usia 40 tahun. Target tersebut saya 
buat dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah pertimbangan keluarga, pertimbangan 
kemampuan akademis, dan pertimbangan keuangan. Maka, pada tahun 2008 saat saya berusia 36 
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tahun saya berusaha keras untuk mendapatkan ijin studi lanjut dan mendapatkan beasiswa melalui 
program beasiswa. Selama menempuh perkuliahan dan menjalani tahap-tahap penyusunan disertasi, 
saya juga selalu memiliki target untuk selesai dalam waktu 4 tahun. Namun target tersebut juga memiliki 
kendala, sehingga saya tidak dapat menyelesaikan dalam kurun waktu 4 tahun. Hal tersebut terkendala 
masalah penyebaran kuesioner dan pengolahan data yang membutuhkan waktu hampir 4 bulan 
lamanya. Namun secara keseluruhan saya tetap dapat menyelesaikan kuliah S3 saya sesuai dengan 
target yang saya buat yaitu lulus saat usia 40 tahun. 
C.1. Berikan contoh nyata penerapan ilmu/keahlian Saudara dalam berbagai kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat. Deskripsikan dampak perubahandan dukungan masyarakat terhadap 
kegiatan tersebut ! 
11. Kegiatan PKM 
Saya pernah terlibat dalam kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah (UKM) di 
beberapa kota dan kabupaten. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bidang Makanan, Minuman dan 
Tembakau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi. Kegiatan tersebut ditujukan untuk 
memotivasi dan mengembangkan usaha makanan dan minuman yang telah dirintis oleh para pelaku 
usaha kecil makanan dan minuman yang dulunya adalah bekas buruh pabrik rokok. Program tersebut 
merupakan lanjutan program kerja dari bidang yang telah dirintis pada tahun-tahun sebelumnya yang 
bertujuan untuk memberikan alternatif usaha baru bagi para bekas buruh pabrik rokok lokal yang banyak 
gulung tikar karena sengitnya persaingan usaha dan ketidakberdayaan para produsen rokok memenuhi 
tuntutan pemerintah terutama tingginya cukai rokok. Pada setiap kesempatan pelatihan pengembangan 
usaha agar usaha yang dirintis oleh pelaku usaha kecil menengah dapat berkembang dan bersaing saya 
selalu menyemangati mereka agar mereka mau melakukan perubahan dalam pengelolaan usahanya, 
sekalipun perubahan itu adalah perubahan kecil. Saya sampaikan pula bahwa sekecil apapun 
perubahan, akan sangat berarti bagi pengembangan usaha yang mereka bangun. Untuk mendukung 
maksud saya tersebut, saya juga selalu memberikan gambaran berikut contoh hasil akhir dari suatu 
perubahan yang mereka lakukan berikut kegunaannya. Contoh perubahan kecil tersebut adalah : 
pembuatan label yang mencantumkan nama merek, nama pemilik, nomer telpon; pembuatan kartu 
nama, katalog; mengikuti pameran dan mau untuk menjaga stand sendiri (dalam arti tidak dititipkan 
pada temannya yang mengikuti pameran), termasuk pula memotivasi mereka untuk berani mengajukan 
diri menjadi mitra binaan sebuah perusahaan yang memiliki program CSR. 
12. Dampak Perubahan 
Beberapa bulan setelah pelatihan, seorang peserta pelatihan yang dulunya adalah bekas buruh pabrik 
rokok kemudian beralih menjadi wirausaha kue kering berbahan dasar ubi ungu, pernah mengontak 
saya dan menyatakan bahwa kue kering produksinya mulai dikenal masyarakat dan banyak yang 
melakukan pemesanan/pembelian kembali. Untuk meyakinkan saya, ibu tersebut mengirimkan produk 
kue keringnya langsung ke alamat rumah saya melalui travel. Saya amati memang produknya banyak 
mengalami perubahan, terutama pada kemasannya , dimana pada toples kue kering tersebut sudah ada 
stiker label nama (dengan mencantumkan merek, komposisi dan tanggal kadaluarsa) serta kartu nama 
dan katalog produknya. Hal itu menunjukkan bahwa ada diantara para peserta pelatihan telah mau 
bersungguh-sungguh menindak lanjuti pelatihan dan merasakan sendiri dampak perubahannya bagi 
keberlangsungan usaha mereka. Pada proses pendampingan, diberikan pula arahan pengelolan usaha 
seperti memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, pemasaran praktis dan pendistribusian. 
Alhamdulillah, dari 28 peserta yang melanjutkan hingga tahap pendampingan usaha, bermunculan 
beberapa ide â€“ ide bisnis kreatif dan inovatif yang tergambar pada perencanaan usaha yang mereka 
buat 
13. Dukungan Masyarakat 
Dukungan masyarakat yang sangat mengesankan bagi saya adalah pada saat melakukan pelatihan 
untuk wirausaha makanan, minuman dan tembakau binaan Disperindag kabupaten. Semula, acara akan 
dilaksanakan di salah satu aula SMK, namun, semalam sebelum pelaksanaan pelatihan, atap ruangan 
yang akan digunakan untuk pelatihan disapu angin puting beliung hingga porak poranda dan atapnya 
menganga sehingga tidak dapat digunakan. Keadaan darurat tersebut tidak sedikitpun menyurutkan 
antusiasme peserta yang mengikuti pelatihan. Ada salah satu peserta yang memiliki inisiatif  untuk 
menyediakan rumahnya sebagai tempat pelatihan. Di rumah warga itu pun tempat yang digunakan 
bukanlah teras atau ruang tamu namun dapur, karena dapurnya sangat luas sehingga cukup untuk 
menampung 40 peserta pelatihan. Tetangga sekitar, meskipun tidak mengikuti pelatihan rela 
meminjamkan kursinya. Alhamdulillah, pelatihan darurat di dapur itupun tersebut berlangsung lancar 
selama 3 jam dari mulai pemberian materi manajemen pemasaran praktis hingga praktek pembuatan 
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kripik singkong dan ditutup dengan penyerahan secara simbolis bantuan peralatan pembuatan kripik 
singkong pada kelompok kelompok usaha kecil binaan Disperindag. 
C.2. Berikan contoh nyata kemampuan berkomunikasi dan kerjasama yang Saudara tunjukkan 
dalam pengabdian kepada masyarakat. 
14. Kemampuan Berkomunikasi 

Pada pelatihan bagi pelaku UKM makanan, minuman dan tembakau binaan Disperindag. Terkadang 
saya jumpai pula, beberapa peserta kurang paham Bahasa Indonesia, maka pada pelatihan saya 
menyisipkan ungkapan - ungkapan bahasa Jawa dan bahasa daerah di sela-sela penyampaian materi 
pelatihan yang saya sampaikan dalam Bahasa Indonesia. Saya pun berupaya pada setiap pelatihan 
untuk mengenal ikon daerah tersebut seperti Masjid, Klenteng, alun-alun, makanan khas, kebiasaan 
masyarakat yang dikenal di daerah tersebut dan sebagainya.Dengan cara seperti itu, saya merasakan 
dampaknya secara langsung seperti penerimaan para peserta pelatihan terhadap narasumber terasa 
mudah, seakan-akan tidak ada lagi kesenjangan, suasana tidak lagi kaku dan peserta pun aktif terlibat 
pada pelatihan. Demikian pula untuk memanggil peserta, saya menghindari menyebut “kamu”, dan 
menggantinya dengan julukan “bapak” atau “ibu” Hal itu saya lakukan agar mereka merasa diterima, 
diperhatikan dan diakui. Pada penyampaian materi pun saya buatkan contoh konkrit. Hal itu saya 
lakukan agar mereka mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan topik bahasan pelatihan 
15. Kemampuan Kerjasama. 
Saya pernah memberi masukan pada pihak panitia pelaksana pelatihan terhadap materi yang diberikan. 
Pada rangkaian pelatihan penumbuhan wirausaha baru bagi pengusaha kecil makanan, minuman dan 
tembakau mitra binaan Disperindag Propinsi yang diselenggarakan di beberapa kota dan kabupaten. 
Saya mendapatkan tugas untuk menghantarkan pengembangan usaha dan manajemen pemasaran 
praktis bagi usaha kecil. Saya memberikan usulan bahwa akan lebih baik apabila materi pelatihan 
berikut powerpoint disesuaikan dengan kota dimana saya akan menjadi fasilitator pelatihan, karena 
setiap daerah pasti memiliki keunikan ragam kuliner yang merupakan hasil olahan kekayaan alam 
masing-masing daerah. Misalnya, di daerah yang kaya akan hasil tanaman jagung, maka saya 
memberikan contoh-contoh pemasaran produk makanan olahan dari jagung; di daerah yang kaya akan 
tanaman singkong, maka saya akan memberikan contoh-contoh pemasaran dan produk inovatif olahan 
singkong seperti cake tiwul. Bahkan saya membawa contoh cake tiwul yang saya bawa dari kota asal 
saya agar peserta dapat melihat bentuk cake, kemasan serta menikmati rasa cake tiwul yang saya 
contohkan. Alhamdulillah, pihak Disperindag tidak keberatan meskipun konsekuensinya mereka harus 
menggandakan materi berulang-ulang disesuaikan dengan lokasi pelatihan. 
D.1. Berikan contoh nyata kontribusi Saudara sebagai dosen, berupa pemikiran untuk 
meningkatkan kualitas manajemen/pengelolaan institusi (universitas, fakultas, jurusan, 
laboratorium, manajemen sistem informasi akademik, dll),implementasi kegiatan, dan bagaimana 
dukungan institusi terhadap kegiatan tersebut. 
16. Implementasi Kegiatan dari Usulan/Pemikiran 

Saya menerima penugasan dari Direktur Pendidikan Universitas untuk terlibat aktif sebagai anggota tim 
penyusunan Modul Integrated Bahan Ajar Kewirausahaan (Modul IBA-KWU). Pembentukan tim ini 
memiliki arti penting bagi Universitas karena dapat mendukung program pendidikan kewirausahaan dan 
mendorong munculnya penulis-penulis modul maupun buku ajar di kalangan dosen. Kegiatan tim ini 
adalah melakukan sosialisasi Workshop Penyusunan Modul IBA-KWU, melakukan pendampingan 
(mentor) penyusunan modul, melakukan review atas modul yang mereka susun dan kemudian memilih 
pemenang. Pemenang berhak mendapatkan grant penyusunan Modul IBA Kewirausahaan sebesar 3 
juta/ modul. Pada tahun awal pelaksanaan, pengusul modul IBA Kewirausahaan masih sepi peminat, 
dari 12 fakultas hanya 8 orang dosen dari berbagai fakultas yang mengirimkan modul.hal itu dapat 
diartikan bahwa tidak semua dosen berminat untuk mengikuti kompetisi tersebut. Saya dan tim terus 
melakukan evaluasi dan perbaikan untuk penyempurnaan pelaksanaan grant penyusunan penyusunan 
Modul IBA-KWU, diantaranya adalah mengevaluasi materi sosialisasi, tujuan dan manfaat, 
hinggasistematika proposal dan modul. Memasuki tahun ke 5 pelaksanaan penyusunan Modul IBA-KWU 
peminatnya sudah mulai banyak, dimana rata-rata terdapat 3 dosen dari Masing-masing fakultas yang 
mengusulkan modulnya. Jadi, apabila sekarang ini Universitas memilik 13 fakultas, maka per 
semesternya, tidak kurang dari 39 proposal yang diajukan dan nantinya akan terpilih 13 orang penyusun 
modul yang berhak menjadi pemenang. 
17. Dukungan institusi 
Direktur Pendidikan menyediakan grant sebesar 3 juta per modul yang dinyatakan sebagai pemenang. 
Namun berdasarkan evaluasi, hal tersebut tidak cukup menggugah minat dosen-dosen untuk 
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berpartisipasi. Direktur Pendidikan jugamemberikan dukungan bagi saya dan tim untuk rutin 
mengadakan pertemuan dalam rangka melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Dukungan berupa 
ruangan, mesin fotokopi, berikut bantuan administrasi dan operasional dari staf - staf direktur pendidikan 
sangat membantu proses evaluasi dan perbaikan. Salah satu hasil evaluasi adalah belum sama-nya 
persepsi peserta pelatihan akan modul IBA KWU berikut tujuan dan manfaatnya. Menindak lanjuti hal 
tersebut, Direktur Pendidikan menyetujui masukan saya dan tim hingga mendanai penyusunan buku 
panduan penyusunan Proposal, Modul dan Laporan Akhir Modul Integrated Bahan Ajar dan 
Perencanaan Bisnis dan akhirnya Buku Panduan tersebut resmi digunakan sebagai buku panduan 
penyusunan Modul IBA Kewirausahaan. Kehadiran buku panduan tersebut mulai dirasakan manfaatnya, 
hal tersebut nampak pada animo pengusul proposal yang semakin tinggi. Departemen Pendidikan 
Nasional saat ini juga menyelenggarakan grant penyusunan modul IBA Kewirausahaan 2 kali dalam 
setahun.  
D.2. Berikan contoh nyatankendali diri, tanggungjawab, dan keteguhan pada prinsip yang 
Saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen/pengelolaan institusi. 
18. Kendali Diri 
Pembentukan tim dosen pengampu mata kuliah ditujukan untuk menjamin perkuliahan semua mata 
kuliah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Akan tetapi pada pelaksanaannya, tidak dapat 
dipungkiri bahwa terdapat sejumlah kendala yang menyertai kinerja tim dosen dan rentan menimbulkan 
konflik. Contohnya adalah tidak meratanya pemahaman konteks, tujuan dan manfaat perkuliahan di 
kalangan dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan. Karena metode perkuliahan berdasarkan 
pengalaman langsung relatif baru, maka saya dan tim menyepakati untuk intensif bertemu sebelum 
pelaksanaan perkuliahan hingga selama kuliah berlangsung untuk melakukan proses evaluasi dan 
koordinasi. Akan tetapi pada kenyataannya, pertemuan tersebut jarang dihadiri secara lengkap semua 
dosen yang tergabung pada tim dosen sehingga seringkali muncul konflik diantara sesama anggota tim 
dan berdampak pada dengan mahasiswa.Hal itu berdampak pada ketidakseragaman penyampaian 
materi atau aturan main program praktek pemasaran di pasar antara satu kelas dengan kelas yang lain. 
Seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu, salah seorang rekan dosen yang jarang sekali 
menghadiri pertemuan mingguan menyatakan dengan nada pesimis bahwa pelaksanaan project praktek 
pemasaran tidak akan ada hasilnya, karena mahasiswa mengalami kendala mempraktekkan pemasaran 
di tempat yang disediakan karena sepi pengunjung, udara yang panas dan kurangnya promosi dari 
departemen.Menanggapi hal tersebut, pada awalnya saya merasa kecewa akan sikap rekan dosen 
tersebut apalagi mengingat yang bersangkutan setiap diundang pertemuan selalu saja memiliki alasan 
untuk tidak hadir dan selalu menyanggupi akan mengikuti apa saja hasil pertemuan. Namun, setelah itu 
saya juga berpikir bahwa tidak ada gunanya apabila saya menanggapi pernyataan pesimis itu dengan 
jawaban yang pesimis pula, saya harus menyampaikan penjelasan dengan kepala dingin, karena sangat 
mungkin pemahaman akan tujuan dan manfaat kuliah kewirausahaan serta tujuan dan manfaat project 
belum dimengerti sepenuhnya oleh beliau. 
19. Tanggung Jawab 
Mengajar beberapa mata kuliah dalam satu semester seringkali saya dihadapkan pada kondisi dimana 
pada jam yang sama, saya mengajar 2 hingga 3 mata kuliah yang berlainan, di lokasi yang berbeda 
gedung pula. Hal tersebut menuntut profesionalisme berikut tanggung jawab saya untuk dapat mengatur 
jadwal sebaik-baiknya. Untuk itu saya selalu berkoordinasi dengan tim dosen untuk pembagian tatap 
muka agar sedapat mungkin kuliah tetap terus berlangsung. Pembagian waktu perkuliahan apakah 4 
minggu pertama, 4 minggu kedua dan 5 minggu diakhir, sesuai kesepakatan tim, wajib saya penuhi. 
Sebelum rekan satu tim saya melanjutkan tatap muka, saya selalu melaporkan antara lain tentang 
penugasan, siapa kelompok yang paling aktif dan yang paling pasif,siapa ketua kelas (komting)- nya dan 
metode apa yang saya terapkan di kelas. Demikian pula apabila saya masuk pada pertengahan atau 
minggu - minggu terakhir sebelum UAS, saya selalu menemui tim pengampu mata kuliah sebelum saya 
untuk menanyakan tentang hal yang sama. Semua yang saya lakukan merupakan tanggung jawab saya 
dan tim untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan perkuliahan. 
20. Keteguhan pada Prinsip 
Sesuai peraturan akademis fakultas, mahasiswa diijinkan untuk mengikuti Ujian Tengah Semester atau 
Ujian Akhir Semester apabila jumlah kehadirannya 75% dari total pertemuan sebelum UTS/UAS. 
Sehingga hak mereka untuk tidak hadir pada perkuliahan adalah 2 kali sebelum UTS/UAS. Peraturan 
tersebut sudah disampaikan pada mahasiswa pada saat Pekan Pembekalan Kepada Mahasiswa Baru 
(PPKMB) dan saya-pun selalu mengingatkan kembali saat menyampaikan kontrak perkuliahan pada 
minggu pertama perkuliahan. Akan tetapi, setelah pengumuman tilang (bukti pelanggaran) ujian, selalu 
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saja ada mahasiswa yang menemui saya untuk mengajukan permohonan agar dapat mengikuti ujian. 
Mahasiswa yang demikian biasanya sudah siap dengan seribu satu alasan seperti lupa tanda tangan 
pada saat kuliah berlangsung, lupa menyerahkan surat ijin yang resmi seperti surat keterangan sakit 
yang resmi ditanda tangani dokter bahkan ada pula yang sibuk menangani kegiatan mahasiswa. 
Menghadapi mahasiswa seperti ini, saya tegas menolak permohonannya. Saya ingatkan kembali pada 
mereka bahwa di minggu awal perkuliahan saya sudah menyampaikan kontrak perkuliahan dimana 
salah satu kesepakatannya adalah batas waktu penanda tanganan surat ijin resmi. Demikian halnya 
dengan “budaya titip absen” Cek ulang kehadiran sebelum perkuliahan berakhir selalu saya lakukan 
terutama di pertemuan sebelum UTS dan pertemuan sebelum UAS. Jika saya menemukan tanda 
tangan tak bertuan, artinya si empunya tanda tangan tidak hadir pada perkuliahan namun absensinya 
terisi, maka saya tidak akan segan -segan untuk memanggil. Saya tidak bersedia memberikan toleransi 
pada tindakan yang tidak jujur tersebut dengan memberikan hukuman (baik yang titip maupun yang 
dititipi) yaitu tidak mengakui kehadiran mereka hari itu. 
21. Peran pada Kegiatan Mahasiswa 
Dalam meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa, saya pernah berperan sebagai dosen pendamping 
mahasiswa dalam penyusunan penelitian bidang sosial dan ekonomi untuk diusulkan mengikuti Program 
Kreativitas Mahasiswa. Penelitian yang diselenggarakan oleh Dikti. Judul yang diusulkan : Pengaruh 
Konflik Pekerjaan Keluarga terhadap Penyimpangan Perilaku pada Perawat Wanita di RSU PKU . 
Mahasiswa yang terlibat pada penelitian tersebut berjumlah 3 orang, ketiganya berasal dari jurusan 
Manajemen. Proposal tersebut lolos seleksi dan berhasil mengikuti Pekan Ilmiah mahasiswa Nasional 
(PIMNAS). Saya juga pernah berperan sebagai reviewer pada kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha 
yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan (PPKK). Pada kegiatan tersebut 
saya melakukan seleksi, penilaian dan wawancara pada mahasiswa atas proposal usaha dan business 
canvas yang telah mereka susun secara berkelompok. Peserta kegiatan tersebut adalah mahasiswa dari 
berbagai disiplin ilmu. Dengan latar belakang ilmu yang berbeda maka proposal yang diajukan pun juga 
beragam jenis dan manfaatnya. Saya juga aktif sebagai narasumber pada kegiatan yang 
diselenggarakan organisasi mahasiswa (Ormawa) seperti BEM dan Himpunan Mahasiswa (HIMA). 
Tema yang pernah saya sharing-kan kepada mahasiswa misalnya tentang Kepemimpinan Ideal 
Organisasi Mahasiswa, Motivasi Kewirausahaan, Penyusunan Bisnis Plan dan Sukses Menembus 
Proses Seleksi Karyawan. Kegiatan Ormawa tersebut umumnya diselenggarakan di dalam kampus 
Fakultas. Audiens dari kegiatan tersebut umumnya adalah mahasiswa internal Fakultas sendiri, namun 
tidak menutup kemungkinan juga diikuti oleh  mahasiswa luar Fakultas dan bahkan mahasiswa kampus-
kampus lain. 
22. Implementasi Peran 

Universitas saya memberi dukungan bagi mahasiswa yang lolos PIMNAS menyediakan penginapan, 
berangkat bersama-sama naik kereta api menuju lokasi PIMNAS, dan memberikan bekal uang saku 
untuk 3 hari. Menjelang keberangkatan menuju PIMNAS, Universitas melalui Tim PIMNAS juga 
memberikan pembekalan persiapan pada peserta berupa tips dan trik presentasi dan mempertahankan 
argumentasi di hadapan juri. Pembekalan ini sangat bermanfaat bagi peserta untuk mendapatkan 
gambaran pelaksanaan kompetisi pelaksanaan penjurian karya ilmiah yang mereka susun. Sebagai 
dosen pembimbing-pun saya juga mendapatkan dukungan dari Universitas dalam bentuk lumpsum, 
akomodasi dan transportasi serta honorarium pembimbingan. Pihak Fakultas pun juga memberikan 
dukungan pada mahasiswa yang tergabung pada kontingen PIMNAS penggantian biaya pembuatan 
poster dan dispensasi tidak mengikuti perkuliahan selama PIMNAS. PPKK sebagai lembaga yang 
menyelenggarakan Program Mahasiswa Wirausaha memberikan dukungan yang sangat besar bagi 
kelompok-kelompok mahasiswa untuk dapat lolos seleksi PMW dan mendapatkan pendanaan sekitar 5-
0 juta Rupiah. Pendanaan tersebut digunakan untuk mengimplementasikan rencana-rencana usaha 
yang telah mereka susun. Dukungan lain yang diberikan adalah memberikan pelatihan penyusunan 
business plan dan business canvas sebelum seleksi dan penilaian reviewer. Sebagai reviewer pun saya 
juga mendapatkan honorarium dari kegiatan tersebut. Dukungan yang diberikan oleh fakultas pada 
kegiatan Ormawa antara lain adalah pendanaan, memberikan ijin kegiatan dan juga memberikan ijin 
penggunaan ruangan.  
E.2. Berikan contoh nyata interaksi yang Saudara tunjukkan dalam peningkatan kualitas kegiatan 
mahasiswa dan manfaat kegiatan baik bagi mahasiswa institusi Saudara, maupun pihak lain yang 
terlibat. 
23. Interaksi dengan Mahasiswa 
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Perubahaan Daerah Pasar memberi tawaran pada mahasiswa jurusan Manajemen terutama yang telah 
memiliki usaha untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota di sebuah Plaza 
terbesar selama 5 hari. Sebagai dosen yang sangat concern pada pengembangan jiwa kewirausahaan 
pada mahasiswa saya sangat mengapresiasi apabila ada sekelompok mahasiswa yang mau mencoba 
hal-hal yang mengasah keberaniannya untuk berwirausaha.Tawaran tersebut disambut baik oleh 
beberapa kelompok mahasiswa yang telah memiliki usaha yang unik seperti sepatu beraksesoris, 
produk sandal Perca, tas yang terbuat dari karung goni, scrapbook, dan lampu meja. Tawaran ini 
ditanggapi dengan antusias oleh mereka. Saya ingin mereka mendapatkan pengalaman pertama yang 
mengesankan, apabila mereka berhasil dan senang, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai contoh 
bagi mahasiswa wirausaha yang lainnya. Untuk mempersiapkan keikutsertaan mereka pada acara 
tersebut, mereka secara aktif berkoordinasi dengan saya. Mereka bebas menemui saya untuk 
mendiskusikan persiapan tersebut. Sayapun tidak keberatan untuk dihubungi via pesan singkat, bahkan 
untuk memudahkan komunikasi, salah seorang mahasiswa berinisiatif untuk membentuk BBM 
(Blackberry Message) dan saya pun tergabung sebagai anggotanya. Hal-hal yang dikoordinasikan 
seperti penataan (lay out) display produk, pembagian tugas menjaga stan (karena pameran dibuka mulai 
jam 10 pagi hingga jam 9 malam) hingga hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan pembeli . Saya 
pun juga memberi arahan untuk tidak memprioritaskan pencapaian omset penjualan namun lebih 
memanfaatkannya untuk melakukan pengenalan produk, melakukan networking dan belajar langsung 
tentang bisnis pada peserta pameran lainnya. 
24. Manfaat Kegiatan 

Interaksi dengan mahasiswa yang mengikuti pameran atas tawaran dari PD Pasar tersebut membawa 
manfaat baik bagi mahasiswa, serta institusi yang mendukung, yaitu Fakultas dan PD Pasar. Mahasiswa 
tersebut memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti pameran dari awal hingga akhir walaupun 
kesempatan itu adalah kesempatan bagi pertama mereka. Mereka tidak malu untuk mempersuasi 
pengunjung untuk mau masuk pada stan mereka. Mereka juga senang hati memberikan penjelasan 
tentang produk yang mereka hasilkan meskipun tidak semuanya pengunjung membeli produk mereka. 
Mahasiswa yang memiliki usaha Scrapbook, pada saat pameran juga membuka kursus instan 
pembuatan Scrapbook yang dilakukan di stan. Bahkan kelompok mahasiswa yang memproduksi tas 
berbahan dasar karung goni mendapatkan pemesanan dalam jumlah banyak untuk sebuah acara 
Dharma Wanita salah satu instansi pemerintah. Dari  pengalaman pertama mengikuti pameran tersebut, 
mereka pun menyatakan bahwa jika ada tawaran untuk pameran lagi mereka akan dengan senang hati 
untuk mengikutinya. Keikutsertaan para mahasiswa pada pameran tersebut menunjukkan bahwa 
perkuliahan Kewirausahaan yang mereka tempuh tidak hanya menghasilkan output berupa nilai 
akademis namun juga output berupa tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Bagi PD 
Pasar, keikutsertaan mahasiswa dengan produk-produk inovatifnya dapat dibanggakan sebagai 
eksistensi mereka dalam bidang kerjasama dengan dunia akademis. 




