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Latar Belakang 
• Visi UMN: Menjadi 

Universitas Unggulan di 
bidang information and 
communication 
technology (ICT), baik di 
tingkat nasional maupun 
internasional, yang 
menghasilkan lulusan 
berwawasan internasional 
dan berkompetensi tinggi 
di bidangnya, yang 
disertai jiwa wirausaha 
serta berbudi pekerti 
luhur. 



Lagu Mars UMN: 
Universitas Multimedia Nusantara 

Majukan ilmu dan teknologi bagi 
nusa bangsa 

Universitas Multimedia Nusantara  

Ciptakan profesional muda dan 
wirausaha 

Baktikan karyaku kepada bangsaku 
melalui Tridarma  

Merintis langkahku menuju 
suksesku melalui almamaterku  

Universitas Multimedia Nusantara  

Bagi kejayaan bangsa Indonesia. 



Kedudukan Mata Kuliah 
Technopreneurship 

• Seluruh mahasiswa wajib 
mengambil Technopreneurship 

• 2 SKS (EM 604) 

• Ditawarkan di semester 5, 6, 7 

• Mata Kuliah pendukung: 
Pengantar Manajemen, Pengantar 
Bisnis, Komunikasi Bisnis, 
Pengantar Akuntansi, Pengantar 
Teknologi Multimedia, 
Manajemen Inovasi dan 
Teknologi, Studi Kelayakan Bisnis 



Deskripsi Mata Kuliah 
• Technopreneurship adalah tentang menjadi entrepreneur 

berbasis teknologi. Di Universitas Multimedia Nusantara, 
istilah teknologi diartikan sebagai teknologi informasi  
dan komunikasi.  

• Adalah sangat penting bahwa generasi muda sejak dini 
berkenalan dengan technopreneurship, sehingga mereka 
memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis 
sejak muda, untuk memperoleh pengalaman dalam 
memulai, menjalankan dan mengembangkan bisnis.  

• Dengan mengembangkan kemampuan 
technopreneurship, maka kita mendapatkan beberapa 
manfaat, seperti pengembangan karir bagi mahasiswa 
dan alumni, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi 
pengangguran yang sangat besar di Indonesia. 

 



Tujuan Mata Kuliah 
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan dapat:  

– Memahami profil pribadi dalam hal technopreneurship  

– Mengembangkan kerangka berpikir (mindset) 
technopreneur  

– Memahami proses technopreneurship 

– Menguasai berbagai kemampuan menjadi 
technopreneur (menyusun proposal bisnis, 
manajemen keuangan, dll)   

– Menemukan atau menciptakan peluang bisnis 
berbasis kebutuhan, keinginan, problem dan pain 
point dalam masyarakat 

– Memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnis 
baru 



Silabus Mata Kuliah 

• Teamwork building 

• Penilaian profil 
technopreneurship; dan 
technopreneur mindset, 

• Teori technopreneurship  

• technopreneurial process,  

• menciptakan, 
membentuk, mengenali 
dan menangkap peluang 
bisnis;  

• menyaring peluang 
usaha;  

 

• membuat proposal bisnis;  

• kepemimpinan, 
managerial dan team 
bisnis;  

• Etika bisnis;  

• kebutuhan sumberdaya;  

• manajemen keuangan 
usaha;  

• Memulai bisnis baru. 



Penilaian 

• 30% Tugas kelompok Membuat Proposal 
Bisnis 

• 30% Ujian Tengah Semester (Closed 
Book) 

• 40% Membuat Website, Presentasi 
Proposal Bisnis, Demo Website) 

 



Peraturan Kelas 

• Dosen wajib hadir 14 kali (100%) 

• Mahasiswa hadir min 11 tatap muka 

• 15 menit keterlambatan 

• HP dimatikan 

• Penyerahan tugas pada waktunya 

• Membaca buku bacaan 

 



Model Perkuliahan 

• Dinamika Kelompok 

• Diskusi Kelompok 

• Pemutaran Video Kewirausahaan 

• Tugas Kelompok 

• Teori dan Tanya jawab 

• Tugas Mandiri 

• Peralatan audio-visual 



Hasil Perkuliahan 

• Mahasiswa sangat antusias 

• Menghasilkan Bisnis 

Bidang Software house 

Bidang Souvenir (Pin, Mug) 

Bidang Chocolate Candy 

Cerutu Online 



Kendala 

• Mahasiswa tidak dapat merealisasi bisnis 
karena Kewajiban perkuliahan dan 
mengejar prestasi serta masa studi 



Dukungan Universitas 

• Penyiapan Business Incubator 

• Pembentukan Young Entrepreneurs 
Association 

• Lomba Business Plan 

• Pelatihan Kewirausahaan (Business 
Coaching) 

 



Kesimpulan 

• Mata Kuliah Technopreneurship di UMN 
merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh 
mahasiswa UMN, dan diambil oleh 
mahasiswa pada semester 5,6,7. Pada 
umumnya para mahasiswa menyukai mata 
kuliah ini, karena mata kuliah ini diberikan 
dengan model pembelajaran yang 
bervariasi 



Terima kasih 



 


