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Abstrak 

 
Salah satu cara untuk menghadapi tantangan global adalah dengan adanya 

technopreneur. Banyak negara yang sukses yang dulunya merupakan negara yang 
berkembang kini telah menjadi raksasa dalam bidang teknologi dan perekomonian 
dunia, sebut saja Singapura, Korea Selatan, Hongkong, China dan India. Hal yang 
membuat mereka bisa menjadi raksasa besar dunia adalah dengan bisnis berbasis 
technologi yang mereka terapkan. Namun kini Indonesia mencoba untuk menggali 
potensi technopreneurnya. Salah satunya adalah dengan konsep dan sinergisitas 
antara pemerintah, universitas, dan industri. Ketiganya sangat berperan dalam 
menciptakan technopreneur di Indonesia. Pendidikan technopreneur dalam kampus 
adalah salah satu caranya. RnB hadir untuk menjawab tantangan itu. Sebagai BIC 
dalam tingkatan Universitas. RnB hadir dengan konsep 20% teori dan 80 % praktik 
yang dilakukan dengan 3 tingkatan yaitu basic, middle, dan expert. Dengan ketiga 
tingkatan tersebut diharapkan bisa menghadapi tantangan zaman dengan 
membentuk technopreneur muda tingkatan universitas. 
 
Kata kunci : tantangan global, sinergisitas, RnB, BIC, Technopreneur 
 
1. Technopreneur 
 Technopreneur merupakan salah satu kunci untuk menghadapi 3 masalah 
besar yaitu pangan, energi dan lingkungan. Seorang wirausaha muda yang berbasis 
teknologi inilah yang menjadi pilar utama menjadikan indonesia menjadi lebih 
baik. Sekarang ini jumlah wirausaha indonesia tidak kurang dari 0,16 % ini sangat 
kurang dari normal yaitu 2 %. Jadi sangat dibutuhkan para wirausaha muda.  
 Wirausaha muda harus memiliki jiwa pendidikan tinggi, inovasi, dan pintar 
mencari peluang. Pendidikan technopreneur sangat diperlukan untuk menjadi 
wirausaha muda berbasis inovasi. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara 
wirausaha biasa dengan wirausaha inovasi atau yang dikenal dengan 
technopreneur. 
 Secara istilah technopreneur dibagi menjadi 2 kata yaitu teknologi dan 
entrepreneur. Teknologi sendiri memiliki pengertian penerapan praktis ilmu 
pengetahuan yang telah kita pelajari untuk menciptakan alat-alat, untuk 
mengembangkan kemampuan untuk mengekstraksi materi guna menyelesaikan 
suatu permasalahan yang ada. 
 Sedangkan enterpreneur merupakan orang yang berani menanggung 
resiko, dan ketidakpastian keuntungan  dan pertumbuhan dengan cara 
mengidentifikasi peluang yang ada untuk menciptakan suatu usaha (Zimmerer & 
Scarborough, 2008) 
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 Beberapa tokoh technopreneur di Indonesia adalah Dr. Warsito, M.Eng 
dengan pemindai topografi 3 dimensi. Arif Witarto, seorang peneliti Bioteknologi 
di BPPT. Amir Sambodo, Dr. Emil Samil, dan banyak tokoh lainnya. Jerome 
Lemelson merupakan seorang penemu dari Amerika dengan lebih dari 600 paten.  

Beberapa produk temuannya adalah sistem pembaca kode (barcode), 
boneka bersuara, telepon tanpa kabel, mesin fax, jam digital, mesin ATM, dan hard 
drive computer. Steven Wozniak dan Steve Job mengembangkan hobi mereka 
hingga mereka mampu merakit dan menjual 50 komputer Apple yang pertama, 
atau juga Larry Page dan Sergey Brin mengembangkan karya mereka yang 
kemudian dikenal sebagai mesin pencari Google. 
 
Technopreneur di Asia 

Melihat pada beberapa dekade tahun yang lalu negara korea selatan, 
singapura, taiwan merupakan salah satu negara berkembang, namun sekarang 
negara tersebut telah berubah menjadi negara yang maju dengan perekomonian 
yang didasarkan pada penggunaan teknologi. 

Perkembangan korea dimulai dengan teknologi tradisional menjadi 
teknologi semikonduktor. Sedangkan di singapura menjadikan negaranya 
menekankan kontrak dengan negara barat dan selanjutnya menjadikan teknologi 
semikonduktor. Taiwan yang terkenal dengan teknologi PC. Yang menjadi titik 
utama kemajuannya adalah adanya inovasi. 

Inovasi tentang teknologi juga mengantarkan India menjadi incaran dunia 
barat baik bagi outsourcing maupun penanam modal. Contoh teknologi yang 
dikembangkan oleh India adalah sebuah Handheld PC yang disebut sebagai 
Simputer.  

Simputer dikembangkan untuk pengguna pemula dan dari sisi finansial 
adalah pengguna kelas menengah bawah. Simputer dijalankan oleh prosesor 
berbasis ARM yang murah dan menggunakan Sistem operasi berbasis opensource. 
Harga di pasaran adalah sekitar $200. 

Di Filiphina perusahaan SMART mengembangkan metode untuk melayani 
transfer pengiriman uang dari para pekerja Filipina yang diluar negeri melalui 
telepon seluler dengan SMS. Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), 
SMART dapat meraup sekitar US $14–21 trilyun per tahunnya dari biaya transfer 
program ini. China mulai untuk mengikuti jejak sama. Perusahaan – perusahaan di 
China mulai mengembangkan kiprahnya di dunia Internasianal. Akuisi IBM oleh 
perusahaan China Lenovo di tahun 2004 dan akuisisi dengan perusahaan tv di 
prancis.  

Studi Posadas menunjukkan bahwa technopreneurship di Asia berkembang 
disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, faktor inovasi yang diinspirasikan oleh 
Silicon Valley. Jika revolusi industri Amerika di abad 20 yang lalu dipicu oleh 
inovasi yang tiada henti dari Silicon valley, maka negara-negara Asia berlomba 
untuk membangun Silicon Valley mereka sendiri dengan karakteristik dan 
lokalitas yang mereka miliki. 

Kedua adalah untuk menantisipasi dan melepaskan dari ketergantungan 
dunia barat. Sebagian besar teknologi yang diciptakan dunia barat hanya 
diperuntukkan untuk masyarakat atas. Hal ini menjadi titik utama karena masih 
banyak masyarakat asia yang berpendapatan rendah. 
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2. Arah Technopreneur Indonesia 

Sebagian besar wacana di negara kita mengarahkan technopreneurship 
seperti dalam definisi kedua di atas. Baik dalam seminar, lokakarya dan berita, 
maka bisa dijumpai bahwa pemakaian teknologi informasi dapat menunjang usaha 
bisnis. Terlebih dimasa krisis global seperti sekarang ini, maka peluang berbisnis 
lewat internet semakin digembar-gemborkan. 

Ada kepercayaan bahwa technopreneurship menjadi solusi bisnis dimasa 
lesu seperti sekarang ini. Sebagai contoh, penggunaan perangkat lunak tertentu 
akan mengurangi biaya produksi bagi perusahaan meubel. Jika sebelumnya, 
mereka harus membuat prototype dengan membuat kursi sebagai sample dan 
mengirimkan sample tersebut, maka dengan pemakaian perangkat lunak tertentu, 
perusahaan tersebut tidak perlu mengirimkan sample kursi ke pelanggan, namun 
hanya menunjukkandesain kursi dalam bentuk soft-copy saja. 

Asumsi ini tidak memperhitungkan harga lisensi software yang harus dibeli 
oleh perusahaan meubel tersebut. Jika technopreneurship dipahami seperti dalam 
contoh- contoh ini, maka kondisi ini menyisakan beberapa pertanyaan: Apakah 
benar technopreneurship mampu menjadi solusi bisnis di masa kini? Akan dibawa 
kemanakah arah technoprenership di negara kita?  

Menurut hemat penulis, technopreneurship yang dipahami dalam makna 
yang sesempit ini justru akan menjadi bumerang bagi pelaku bisnis, karena ini 
akan menciptakan ketergantungan terhadap teknologi buatan barat. Dan ini tidak 
negara Asia lainnya. 
 
3. Peningkatan Technopreneur dalam Kancah Universitas 

Peningkatan kemampuan inovasi dan kreatifitas mahasiswa dalam 
membangun seorang technopreneur harus disesuaikan oleh kemampuannya serta 
dukungan dari stakeholder yang ada. Universitas memiliki kewajiban secara tidak 
langsung menciptakan seorang technopreneur. Hal ini sesuai dengan 3 pilar 
perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

Pengembangan technopreneur dalam kampus harus dilakukan secara 
bersama dan ada wadah yang memayunginya. Misalnya suatu kegiatan mahasiswa. 
Kampus dapat dijadikan tempat yang aman dan kondusif untuk proses penciptaan 
seorang technopreneur muda. 

Penciptaan suatu peran dari kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam 
bidang technopreneur sangat penting. Terlebih dalam kehidupan kampus hanya 
menekankan dunia pendidikan dan sedikit untuk menerapkan ilmunya dalam 
kehidupan nyata atau masyarakat. 

Technopreneur tidak bisa dibentuk dengan hanya pendidikan dan 
penelitian yang hanya dijadikan tugas untuk mencapai nilai pada mata kuliah. 
Tetapi dengan langsung turun ke masyarakat mencari masalah dan membuat cara 
untuk menyelesaikannya. 

Gaya hidup dan budaya technopreneur merupakan hal yang tidak bisa 
diselesaikan hanya dalam satu hari, tetapi memerlukan langkah-langkah jangka 
panjang. Perlu dibangun kesadaran atau aplikasi, infrastruktur atau akses, dan 
pendidikan. 

Hal inilah yang berusaha dibangun oleh sekelompok mahasiswa yang 
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tergabung dalam komunitas bernama Research and Business (R’nB) Universitas 
Diponegoro. Keanggotaannya yang terdiri dari lintas fakultas sengaja dikumpulkan 
karena adanya sebuah pemahaman bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi melalui penelitian perlu melibatkan lintas bidang keilmuan 
 
4. Sinergitas Antara Pemerintah, Universitas dan Industri 

Hampir semua inovasi teknologi merupakan hasil dari suatu kolaborasi, 
apakah itu kolaborasi antar-pemerintah, antar-universitas, antar-perusahaan, 
antar-ilmuwan, atau kombinasi dari semuanya. Nantinya akan membentuk suatu 
sinergi yang memberikan nilai lebih dalam usaha kecil menengah. 

Usaha kecil menengah samakin lama semakin pesat saja perkembangannya. 
Hingga pada tahun 2008 ketika dunia dilanda krisis ekonomi global. Hal ini  
mengakibatkan nilai ekspor negara kita dan banyak industri besar gulung tikar 
namun justru usaha kecil menengah bisa bertahan dan tetap berjalan. 

Dari contoh diatas bisa dipastikan bahwa peran umkm semakin eksis dalam 
perokomonian Indonesia. Namun hal ini harus dibarengi dengan kebijakan dari 
pemerintah. Sinergitas antar pemerintah, universitas dan industri sangat 
diperlukan seperti umkm adalah pelakunya, pemerintah sebagai regulator dan 
universitas sebagai pusat penelitian dan inovasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Sinergitas antara pemerintah, universitas, dan industri. 
 
Wacana sinergisitas ketiga elemen ini sudah lama dicetuskan oleh berbagai 

pihak baik di luar maupun dalam negeri. Namun sekali lagi penerapan di lapangan 
yang masih sangat jauh dari yang diharapkan karena seringkali ketiga elemen ini 
mempunyai program masing-masing tanpa melihat kebutuhan dan keterpaduan 
dengan elemen yang lainnya. 

BIC merupakan salah satu cara untuk bisa membentuk koordinasi antar tiga 
lembaga yaitu pemerintah, universitas, dan industri yang nantinya bisa 
memberikan nilai tambah pada perekomonian Indonesia.  

Universitas tempat ilmu dan teknologi dan pengetahuan yang nantinya 
hasilnya bisa digunakan oleh industri. Peran pemerintah adalah membuat 
kebijakan dan regulator. 

 
 
 
 
 

BIC 

PEMERINTAH 

UNIVERSITAS 
INDUSTRI 
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Peran RnB dan BIC dalam Membangun Jiwa Technopreneur. 

 

 
 

Gambar 2. Peran RnB dalam pembentukan technopreneur. 
 

 Technopreneur merupakan salah satu tujuan diciptakannya RnB Undip. 
Research and Business Undip memberikan gambaran dan pengetahuan akan 
technopreneur kampus. 

RnB tidak jauh beda dengan BIC. Namun jika BIC merupakan penghubung 
antara universitas, pemerintah dan industri. Sedangkan RnB penghubung antara 
Mahasiswa sebagai Industri, pihak kampus sebagai universitas dan mitra-mitra 
sebagai pemerintah. 
 
5. Research and Business (RnB) 
 R’nB sebagai sarana kaderisasi yang akan melahirkan technopreneur-
Technopreneur handal. Proses kaderisasi yang dilakukan menggunakan sistem 20-
80, 20% teori dan 80% praktik. Kampus atau universitas identik dengan teoritical, 
oleh karena itu diperbesar praktiknya, praktik yang bukan sekedar menjalankan 
sesuatu yang hanya menggugurkan saja, tetapi diarahkan pada pencetakan SDM 
yang mampu memenuhi kebutuhan BIC. Luaran R’nB adalah technopreneur-
technopreneur unggul yang nantinya akan difungsikan sebagai tim ventura dengan 
karakter SDM yang unggul / expert di bidangnya masing-masing berdasarkan 
keilmuan yang dimiliki.  
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Gambar 3. Skema dasar RnB 
 
 Skema diatas merupakan salah satu diagram alur bagi proses pembentukan 
technopreneur muda. Dalam gerakannya terdapat 3 tingkatan untuk memberikan 
pengetahuan akan menjadi technopreneur muda. Ketiga tingkatan itu adalah: 

a. Basic 
Kurikulum dapat ditempuh dalam waktu standar satu semester (6 bulan). 
Kompetensi yang dimiliki adalah soft competence. 

b. Middle 
Kurikulum dapat ditempuh dalam waktu standar 3 semester -- 1 semester 
teori, 2 semester praktek - (18 bulan). Kompetensi yang dimiliki adalah 
technopreneur tingkat dasar. 

c. Expert 
Kurikulum dapat ditempuh dalam waktu standar 2 semester (12 bulan). 
Sudah memiliki salah satu kompetensi inti, yaitu technopreneur sejati, 
social entrepreneur, peneliti, atau pemegang kebijakan. 

 Ketiga level diatas merupakan salah satu tingkatan bagi anggota untuk 
memaksimalkan potensinya dan dalam menciptakan technopreneur muda. Dengan 
kurikulum yang telah diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan technopreneur. 
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NO LEVEL SKILL SPECIFICATION OUTPUT 

1 Basic Skill 

Technopreneurship 

- Basic Research 

- Basic Business 
Softcompet 

ence 

Building 

Character Building 

- Basic Leadership 

- Basic Management 

- Communication 

2 

Innovation and Inventing 

Start up 

and 

Running 

Technopre 

neur 

Kemampuan Analisa 

Kebutuhan Pasar 

manajemen operasi dan 

teknologi, manajemen 

operasional, invention 

management dan ISO 

knowledge. 

Negosiasi Bisnis 

Manajemen Sumber Daya 

Manusia (SDM) berbasis 
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Gambar 4. Indeks kompetensi tiap level. 
 
 Indeks kompetensi merupakan suatu ukuran bagaimana nantinya bisa 
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak adapun pembagian kurikulum 
tiap level adalah sebagai berikut : 
Basic Level 
Basic Research 
Materi: 

1. Pengantar Riset (research by sheet and research by need) 
2. Metodologi riset 
3. Proposal penelitian 
4. Program Kreatifitas Mahasiswa 

 
 
 
 

  kompetensi  

Manajemen Keuangan; 

meliputi manajemen modal 

ventura dan manajemen 

keuangan UMKM/T 

Manajemen pemasaran 

(barang dan jasa) 

Community Development 

3 Expert Skill 

Science and Competence 

Management 

Running 

and 

nt 

Technopre 

neur 

International Business 

Management 

Change Management: 

Corporate Finance: Pasar 

Modal 

ISO Management 
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Basic Business  
Materi: 

1. Kewirausahaan 
2. Pengantar bisnis dan manajemen 

 
Basic Organization 
Materi: 

1. Kepemimpinan organisasi 
2. Manajemen organisasi 
3. Teknik komunikasi 

 
Middle Level 
Innovation and Inventing Capability 
Materi: 

1. Big thinking start from small thing 
2. Blue ocean strategy 

 
Kemampuan Analisis Kebutuhan Pasar 
Materi: 
 Analisis kebutuhan pasar 
 
Manajemen Produksi 
Materi: 

1. Manajemen operasi dan teknologi I 
2. Manajemen inovasi : pengembangan prototipe 

 
Manajemen Strategi Bisnis 
Materi: 
 Negosiasi bisnis (+ simulasi) 
 
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 
Materi: 
 Manajemen SDM berbasis kompetensi (+ simulasi) 
 
Manajemen Keuangan 
Materi: 

1. Manajemen modal ventura 
2. Manajemen keuangan UMKM/T 

 
Manajemen Pemasaran 
Materi: 
 Manajemen pemasaran produk dan jasa 
 
Community Development (Comdev) 
Materi : 
 Community development 
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Teknologi Informasi 
Materi: 

1. e-commerce 
2. Sistem informasi 

Minimal, mengikuti perkembangan IT 
 
Expert Level 
Technology and Operation Management 
Materi : 

1. Manajemen operasi dan teknologi lanjutan 
2. Supply chain management 

 
Politik dan Kebijakan 
Materi : Politik dan kebijakan 
 
International Business Management 
Materi: 
 International Business Management 
 
Business Growth Management 
Materi: 
 Business growth management 
 
Rekayasa Sosial Kemasyarakatan 
Materi: 
 Rekayasa sosial kemasyarakatan 
 
Research Application / TTG 
Materi : 
 Research and applied by need 
 
 Produk- produk yang dihasilkan RnB dalam membangun technopreneur 
muda diantaranya adalah membentuk unit usaha baru. Dengan prinsip 80% 
praktik dan 20 % teori inilah yang mampu menjawab tantangan zaman ini. Berikut 
adalah contoh perusahaan yang lahir dari RnB: 
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Gambar 5. Contoh perusahaan yang lahir dari RnB 
 

6. Kesimpulan 
 Technopreneur merupakan salah satu cara untuk membuat bangsa 

Indonesia dapat sejajar dengan bangsa yang lainnya. 
 Peningkatan peran dan sinergisitas 3 lembaga untuk membentuk 

technopreneur muda. 
 RnB merupakan salah satu perkumpulan yang dirancang dengan konsep 

80% praktik dan 20 % teori sehingga dapat membentuk technopreneur 
muda. 
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