Langkah UB menjadi WCEU
Pada tanggal 2 Juni 2007 Universitas Brawijaya (UB) telah mendeklerasikan dirinya sebagai
Entrepreneurial University (EU) yang disaksikan oleh Jusuf Kalla Wakil Presiden RI saat itu. Ini adalah
langkah awal UB memantapkan dirinya menjadi salah satu World Class Entrepreneurial University
(WCEU). Adapun langkah-langkah lain yang sudah ditempuh UB adalah dengan cara menanamkan jiwa
kewirausahaan kepada mahasiswanya melalui kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Mata
Kuliah Wajib Kewirausahaan sampai Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Kewirausahaan yang didanai
DIKTI.
Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana kondisi UB dalam implementasi visinya menjadi World Class
Entrepreneurial University terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bagaimana pandangan Rektor UB,
Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito terkait dengan WCEU ini. Sebelumnya saya pernah mewawancarai beliau untuk
kepentingan MIMBAR Edisi Khusus PIMNAS.
Prof. Yogi menjelaskan bahwasanya untuk menjadi World Class Entrepreneurial University (WCEU) tidak
hanya menitikberatkan pada nilai kewirausahaan saja. Justru WCEU ini merupakan esensi dari Tri
Dharma Perguruan Tinggi dimana sebuah perguruan tinggi memiliki tiga fokus utama yaiyu Pendidikan
dan Pengajaran, Penelitian dan pengembangan serta Pengabdian pada masyarakat.
Jadi Universitas yang memiliki visi sebagai WCEU sebelumnya harus melalui berbagai tahapan yakni
Teaching University yang lebih menekankan pada pendidikan serta Research University yang lebih
menekankan pada penelitian dalam bahan ajar pendidikan. Sedangkan Entrepreneurial University
menekankan pada hasil penelitian yang bisa menciptakan ilmu pengetahuan baru dan inovasi teknologi
yang bisa digunakan masyarakat.
Dari paparan beliau ini kita bisa menyimpulkan langkah UB saat ini semakin cepat saja dalam
mewujudkan visinya sebagai WCEU. Selain kegiatan kemahasiswaan di bidang kewirausahaan. UB juga
semakin unggul dalam bidang penelitian. Hal ini dibuktikan saat UB berhasil menjadi Juara Umum untuk
ketiga kalinya dalam ajang PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) di Yogyakarta, Juli lalu.
Kemenangan UB disumbang oleh emas paling banyak dalam hal penelitian dari mahasiswa kedokteran.
Kebanyakan dari mereka meneliti tentang bagaimana cara mengobati berbagai penyakit seperti Sirosis
Hati, Kanker Serviks dan Diabetes.
Dari sini kita bisa melihat bahwa program WCEU sudah berkembang kepada mahasiswa di bidang
penelitian. Mereka awalnya belajar di kelas, kemudian meneliti dan akhirnya menghasilkan obat untuk
penyakit tersebut. Obat itu lalu diberikan kepada masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa Tri
Dharma Pendidikan itu telah berjalan atau langkah UB menjadi WCEU semakin dirasakan oleh semua
sivitas akademika.
Bagaimana dengan fasilitas untuk menunjang visi WCEU ini? UB saat ini memiliki Inkubator bisnis (INBIS)
dan Institut Bio Sains yang bisa digunakan sebagai kegiatan bisnis maupun penelitian. Sedangkan
kegiatan dalam bidang kewirausahaan saat ini mahasiswa bisa menggunakan Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali.
Antusias mahasiswa tiap tahunnya semakin meningkat, menurut data dari bagian kemahasiswaan UB
setiap tahunnya mahaiswa yang mengikuti PMW terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 ada
sebanyak 208 proposal yang masuk dan sebanyak 91 proposal yang mendapatkan pendanaan.
Sedangkan untuk 2011, proposal yang masuk sebanyak 249 proposal dan yang mendapatkan pendanaan

sebanyak 143 proposal. Untuk tahun 2011 sendiri pendanaan yang diberikan maksimal Rp 8 juta dengan
ketentuan modal bergulir.
Pada tahun 2012 ini syarat untuk mengikuti PMW salah satunya adalah mahasiswa yang duduk di
semester tiga. Sedangkan usulan modal yang bisa diajukan maksimal Rp 8.000.000. Proses untuk
mendapatkan modal dari kegiatan PMW ini diharuskan membuat proposal bisnis yang kemudian di
seleksi oleh panitia. Salah satu kriterianya adalah kelayakan usaha bisnis yang diajukan dan bagi
kelompok mahasiswa yang lulus seleksi akan mendapatkan pengarahan dan proses magang ke UKM.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsisi UB saat ini untuk menjadi WCEU telah memperlihatkan
berbagai kegiatan yang positif dengan kegiatan penelitian dan kewirausahaan, tentu saja hal ini semakin
memperkokoh UB menjadi World Class Entrepreneurial University.

