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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Kewirausahaan di Era Digital (MKWI 4203) merupakan
salah satu mata kuliah wajib institusi yang wajib ditempuh oleh
seluruh mahasiswa UT. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali
mahasiswa Strata 1 (S1) pengetahuan mengenai kewirausahaan sebagai teori,
konsep, dan praktik serta peran kewirausahaan dalam mewujudkan
kesejahteraaan ekonomi di era digital. Melalui mata kuliah ini, diharapkan
dapat menumbuhkan minat mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatankegiatan kewirausahaan dalam cara-cara kreatif dan inovatif serta
memperoleh pengetahuan mendasar mengenai proses penciptaan dan
pengelolaan usaha yang bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai
kebutuhan masyarakat. Mata kuliah ini juga ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan berpikir dan bertindak mahasiswa layaknya
seorang wirausaha yang selalu mengedepankan prinsip kreativitas dan
inovasi, baik di lingkungan bisnis maupun nonbisnis di era digital.
Oleh karena itu, setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan
mahasiswa mampu menjelaskan kewirausahaan sebagai teori, konsep, dan
praktik, serta memiliki kemampuan berpikir dan bertindak layaknya
wirausaha yang mengutamakan prinsip kreativitas dan inovasi di era digital.
Selanjutnya, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai mata kuliah
Kewirausahaan di Era Digital terdiri dari 9 modul sebagai berikut.
1. Perkembangan dunia usaha di era digital.
2. Memahami peran dan karakteristik kunci wirausaha.
3. Proses mengenal potensi diri.
4. Proses identifikasi peluang usaha di era digital.
5. Memahami konsumen di era digita.l
6. Model bisnis di era digital.
7. Menerapkan blue ocean strategy untuk bisnis di era digital.
8. Kepemimpinan dan pembentukan TIK dalam usaha di era digital.
9. Pemasaran di era digital.

x

Agar lebih memudahkan dalam memahami mata kuliah ini, berikut
disampaikan desain instruksional yang menggambarkan tujuan instruksional
dari setiap topik bahasan dan kompetensi-kompetensi pendukung yang harus
mahasiswa kuasai untuk mencapai kompetensi utama mata kuliah ini.
Dengan mempelajari setiap modul dengan cermat sesuai petunjuk yang
ada serta mengerjakan semua latihan dan tes formatif yang diberikan secara
sungguh-sungguh, mahasiswa akan berhasil dalam menguasai tujuan yang
telah ditetapkan.
Selamat belajar, semoga sukses!
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KOMPETENSI UMUM
Mahasiswa mampu menjelaskan kewirausahaan sebagai teori, konsep, dan
praktik, serta memiliki kemampuan berpikir dan bertindak layaknya
wirausaha yang mengutamakan prinsip kreativitas dan inovasi di era digital

9
Menjelaskan Pemasaran di Era Digital
8
Menjelaskan Kepemimpinan dan Pembentukan Tim
dalam Usaha di Era Digital

6
Model Bisnis di Era Digital

4
Proses Identifikasi Peluang Usaha
di Era Digital

2
Memahami Peran dan Karakteristik
Kunci Wirausaha

7
Menerapkan Blue Ocean Strategy
untuk Bisnis di Era Digital

5
Memahami Konsumen di Era Digital

3
Proses Mengenal Potensi Diri

1
Perkembangan Usaha di Era Digital

