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KEWIRAUSAHAAN

Ary Dwi Jatmiko, ST., MT.

Intitut Teknologi Adhi Tama Surabaya

083856370600

d j @ ilary.deejee@gmail.com

Perkenalan

• Jurusan ????

• Memiliki usaha ???• Memiliki usaha ???

• Mengenal atau hidup dilingkungan usaha ???

• Siapa anggota keluarga atau teman yang 
menjadi pengusaha ???

• Seberapa dekat ???• Seberapa dekat ???

• Apakah anda memiliki kemauan menjadi 
pengusaha ????



5/2/2011

2

Perkenalan

Buat apa kuliah

KEWIRAUSAHAAN ????

KERJA .........

• Pencari Kerja vs. Pencipta Kerja

• Sekarang surplus pencari kerja• Sekarang............surplus pencari kerja

• Pengangguran terdidik (S1) mencapai 1,2 juta

• Tahun ini Surabaya diperkirakan menciptakan    
± 30.000 lulusan

• Bagaimana dengan anda ???• Bagaimana dengan anda ???

• Entrepreneur harus menjadi salah satu pilihan
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............................

Apa Pendapat Anda ??

• PT HMP menggunakan fasilitas 2 peralatan baru 
robotics yakni general welder dan automatic sprayrobotics yakni general welder dan automatic spray 
machine senilai US$ 6,7 juta untuk menopang 
upaya peningkatan kapasitas dan kualitas 
produksi.

• Vice President PT HPM Nobuo Takeichi 
mengatakan dua peralatan baru itu menjadi salahmengatakan dua peralatan baru itu menjadi salah 
satu pilar peningkatan kemampuan produksi 
pabrik Honda sebesar 2,5 kali dari 13.000 unit 
tahun lalu menjadi 34.000 unit pada tahun ini.
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Apa Pendapat Anda ??

• Nobuo mengungkapkan kerja yang dilakukan kedua 
peralatan tersebut hampir sama dengan yang dikerjakan 
oleh manusia. Namun peralatan robot tersebut memilikioleh manusia. Namun peralatan robot tersebut memiliki 
kemampuan mereduksi tingkat kesalahan sehingga 
memberi jaminan kualitas yang stabil. Penambahan 
peralatan tersebut, menurut dia, dimaksudkan untuk 
memenuhi keinginan pasar akan kualitas kendaraan serta 
ketepatan waktu

• Selain dari sisi kualitas, penggunaan general welder mampu 
menekan waktu pengelasan satu unit bodi mobil mencakup 
104 titik d i b l it (360 d tik) j di104 titik dari sebelumnya enam menit (360 detik) menjadi 
hanya 200 detik. "Selain itu, penggunaan tenaga kerja 
manusia dapat dikurangi dari delapan orang menjadi hanya 
dua orang yang mengoperasikan empat lengan pengelas 
yang bekerja robotis," katanya.

Apa Pendapat Anda ??
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Kewirausahaan

• Kewirausahaan???

• Kata dasar USAHA apa itu?• Kata dasar USAHA, apa itu?

• Wirausaha????

Entrepreneur

Suatu negara dapat dikatakan makmur 
minimum memiliki 2% Entrepreneur dari jumlahminimum memiliki 2% Entrepreneur dari jumlah 

penduduk

Amerika 2007  2,5 %

Singapura 2007 7,2%Singapura 2007  7,2%

Indonesia 2007  ........0,18%

Atau sekitar 400 ribu dari seharusnya 4,4 juta
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Entrepreneur

• Necesity Entrepreneur

• Replicative Entrepreneur

• Innovative Entrepreneur

Entrepreneur

Seorang Entrepreneur mengubah Kotoran dan Rongsokan 
menjadi EMAS

(Ir Ciputra)(Ir.Ciputra)

Ada perubahan yang kreatif dan dramatis

Entrepreneur bukan sekedar berdagang

Emas adalah sesuatu yang bernilaiEmas adalah sesuatu yang bernilai
Sesuatu yang diterima oleh pasar

Untuk menghasilkan emas bisa dimulai dari kotoran / 
rongsokan


