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Percobaan 1 

Judul praktikum      : Motivasi Berwirausaha dan Pengenalan Potensi Diri 

Lokasi                        : Laboratorium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 
 
 

A.  TUJUAN 
 

1.  Pengembangan bakat kewirausahaan 
 

2.  Memahami kemampuan dan hambatan-hambatan dalam berwirausaha 
 

3.  Menetapkan prioritas dan memanfaatkan peluang. 
 

4.  Menggali potensi diri dengan bertanya pada diri sendiri; 
 

•  Apa kemampuan dan kelebihan diri 
 

•  Apa kelemahan-kelemahan diri 
 

•  Aku ingin menjadi apa 
 

•  Apa hambatan dan bagaimana mencapai keinginan tersebut 
 

 

B. DASAR TEORI 
 

Pengenalan dan penggalian potensi dan bakat diri sendiri adalah hal yang sangat penting 

untuk  mengidentifikasi  kemampuan  dan  kelemahan  seseorang.  Hal  terpenting  dalam 

motivasi berusaha adalah kepercayaan diri. Berikut hal-hal terkait tentan kepercayaan diri yang 

hendaknya kita kembangkan dan tanamkan pada diri sendiri. 

1. Setiap orang mempunyai potensi, bakat dan passion yang tidak sama. Pengenalan 

potensi, bakat dan passion diri sejak dini merupakan hal yang penting untuk kesuksesan 

dalam hidup dan karir. Demikian juga halnya dengan jiwa berusaha yang perlu digali 

dan dikembangkan. 

2. Percaya diri merupakan softskill yang sangat berharga yang perlu dilatih, diarahkan 

dan dikembangkan dengan benar sesuai porsinya, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak 

terlalu lemah atau tidak percaya diri. Seseorang yang percaya diri berarti dia menyadari 

bahwa dirinya mempunyai kemampuan tertentu dan optimis bisa melakukan suatu 

usaha tertentu. 

3. Percaya diri bukan berarti tidak mengakui atau menhargai keunggulan orang lain dan 

tidak menyadari kelemahan pribadi. Percaya pada diri sendiri berarti bahwa seseorang 

yakin akan dapat mengatasi kelemahannya dan memiliki usaha untuk meningkatkan
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kemampuannya. 
 

4. Kepercayaan  diri  dapat  ditumbuhkan  dengan  menggali  potensi  diri,  menyadari 

dengan betul kemampuannya, mengetahui keinginan atau ambisi apa yang secara 

realistik dapat dicapai, mempunyai program yang jelas untuk mencapai keinginannya 

dan terus-menerus meningkatkan kemampuannya. 

5. Semakin tinggi cita-cita seseorang, akan semakin besar usaha dan pengorbanan yang 

diperlukan untuk mencapainya. Tingkat kesulitan untuk mencapainya semakin tinggi 

dan resiko kegagalan juga semakin besar. Yang perlu ditanamkan, bahwa sesederhana 

suatu keinginan atau cita-cita dan usaha, resiko kegagalan selalu ada. 

 
 

C. ALAT DAN BAHAN 

Alat dan bahan pada praktikum awal Kewirausahaan ini adalah hanya sebagai berikut: 
1.    Kuisioner 

2.    Pena 

3.    Kejujuran 

4.    Keaktifan 
 

 
D. KEGIATAN PRAKTIKUM 

 

 

Kegiatan praktikum awal Kewirausahaan adalah berupa motivasi berwirausaha. Dalam 

praktiknya  akan  dimulai  untuk  mengisi  kuisioner  yang  berfungsi  untuk  memahami 

pandangan, pendapat dan motivasi tiap mahasiswa dalam berwirausaha. Dari hasil kuisioner 

sederhana tersebut dapat dipetakan berbagai motivasi dan pandangan mahasiswa tentang 

wirausaha. Lebih jauh diharapkan bakat dan potensi menjadi wirausaha yang ada pada diri 

mahasiswa dapat dikembangkan dan diberi ruang untuk diarahkan dan dibina. 

 
I.  Mengisi Pertanyaan Pengantar (Kuisioner Sederhana) Untuk Bahan Diskusi 
Pertanyaan: 

1. Tuliskan  ambisi/  keinginan/  target  anda  yang  akan  anda  raih  dalam  tiga  tahun 

kedepan ! 

2. Tulislah satu saja kenginan anda  yang menjadi prioritas utama dalam tiga tahun 

kedepan 

3. Apakah prioritas tersebut akan membawa anda pada ambisi/ keinginan/ target yang 

lebih tinggi nilainya? 

Ya / Tidak                             Jika “Tidak” ulangi pertanyaan no. 2 

4. Apakah yang anda prioritaskan tersebut berada dalam jangkauan atau kemampuan 

anda untuk mencapainya ?
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Ya / Tidak                             Jika “Tidak” ulangi pertanyaan no. 2 

5. Apakah anda yakin bahwa yang anda prioritaskan tersebut akan dengan mudah sekali 

dicapai? 

Ya / Tidak                             Jika “Tidak” ulangi pertanyaan no. 2 

6. Apabila anda menjawab “Tidak” pada pertanyaan no.5, tuliskan hambatan apa saja 

yang terlintas dalam pikiran anda? 

7. Apakah  hambatan  yang  anda  tuliskan  tersebut  ada  kemungkinan  diatasi  dengan 

meningkatkan usaha? 

Ya / Tidak                             Jika “Tidak” ulangi pertanyaan no. 2 

8.    Sebutkan tolok ukur keberhasilan yang anda tetapkan dalam mencapai prioritas anda 

? (Pertanyaan no. 2) 

9.    Untuk  mencapai  prioritas  anda,  apakah  anda  rela  mengorbankan  dulu  ambisi/ 

keinginan/ target yang lain ? 

Ya / Tidak                             Jika “Tidak” ulangi pertanyaan no. 2 

10. Setelah anda mengorbankan keinginan yang lain, mengerahkan segenap daya dan 

upaya, ternyata kemudian ambisi/ keinginan / target yang anda prioritaskan tidak 

tercapai, apakah anda merasa malu dan putus asa, tidak mau mencoba lagi? 

Ya / Tidak                             Jika “Tidak” ulangi pertanyaan no. 2 

 
II. Bahan Diskusi 

 

Hasil dari kuisioner diatas, setelah dipetakan atau kalau perlu dibuat grafiknya sehingga lebih 

memudahkan dalam analisa, dapat digunakan sebagai bahan diskusi. Dalam diskusi diharapkan 

moderator atau dosen dapat memandu dengan benar arah diskusi, memberi masukan-masukan, 

pengalaman pribadi dan motivasi untuk meningkatkan keinginan berwirausaha. Bila perlu, 

dapat menggunakan pembicara dari luar kampus yang berkopeten dalam bidang ini. 

 
E. PERTANYAAN DAN TUGAS 

 

1. Tuliskan cita-cita anda 

2. Apakah program studi kuliah yang anda masuki sejalan dengan cita-cita anda? 

3. Jika “Tidak”, apakah usaha anda kedepan untuk mencapai cita-cita anda?



6 
Praktikum Kewirausahaan TET-Polije 

 

 

Percobaan 2 

Judul praktikum      : Mengenal dan Memahami Diri Pribadi 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 
 

A. TUJUAN 
 

1.   Mengenal dan memahami potensi diri. 
 

2.   Mengetahui potensi diri dalam berwirausaha. 
 

3.   Memperbaiki kekurangan diri untuk mencapai ciri wirausaha ideal 
 

 

B. DASAR TEORI 
 

Cermati dan bacalah dengan seksama hal-hal berikut ini: 
 

1. Pribadi adalah milik orang yang paling berharga, yang memberikan ciri khas dan menentukan 

keunikan setiap orang. 

2.   Setiap orang pribadi yang unik, yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang 

lain, dan juga mempunyai kekurangan yang tidak sama dengan orang lain. 

3.   Di dalam setiap pribadi tersembunyi potensi-potensi, bakat-bakat untuk dikembangkan 

dan dimanfaatkan oleh orang dalam hidupnya. 

4. Manusia berkewajiban mengenal, menguasai dan mengembangkan unsur-unsur yang 

tersembunyi dalam tiap pribadi, memadukan sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan 

yang utuh dan serasi. 

5.   Mengenal   diri   sendiri   dengan   mengenali   konsep   diri   dan   dengan   cara  tertentu; 

menganalisis, meneliti dan memikirkan kembali apa yang sudah pernah dilakukan selama 

ini  dapat  membantu  mengenali  kelebihan-kelebihan  dan  kelemahan-kelemahan  diri 

sendiri sehingga dapat mengetahui bagaimana harus bertindak untuk mencapai tujuan- 

tujuan anda. 

6.   Pada dasarnya seseorang mempunyai lebih dari satu konsep tentang dirinya. “Diri yang 

sesungguhnya” adalah apa yang diyakini seseorang sebagai gambaran dirinya yang 

sesungguhnya. "Diri yang ideal” adalah apa yang diinginkan seseorang sebagai gambaran 

dirinya. “Diri sosial” adalah apa yang diyakini seseorang sebagai gambaran dirinya dalam 

pandangan orang lain. 

 
:
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C. ALAT DAN BAHAN 
 

Alat dan bahan pada praktikum Kewirausahaan awal kedua ini adalah sebagai berikut: 

1.    Form atau borang kuisioner 

2.    Pena 

3.    Kejujuran 

4.    Keaktifan 
 
 

D. KEGIATAN PRAKTIKUM 
 

Untuk mengenal jadi diri anda sendiri, jawablah pertanyaan berikut dengan jujur: 
 

1.   Dari apa yang telah anda kerjakan dalam 3 tahun terakhir ini, kejadian atau peristiwa atau 

hal apa saja yang telah anda peroleh: 

a.   Suatu  perasaan  yang  paling  menyenangkan,  yang menimbulkan  rasa  keberhasilan 

paling besar? 

b.   Suatu perusahaan yang paling mengecewakan/ paling mengecilkan hati/ paling perih 

di hati setelah memperoleh hasilnya. (Suatu perasaaan yang menimbulkan rasa 

keberhasilan paling kecil)? 

2.   Apa saja  yang dapat anda pelajari tentang diri  anda dari hasil-hasil  yang telah  anda 

kerjakan tersebut? (Suatu uraian penggambaran diri anda berdasarkan keberhasilan dan 

kegagalan anda dalam masa 3 tahun yang lalu). 

3.   Apa saja kekuatan pribadi yang terdapat dalam diri anda? Mana saja yang memerlukan 
 

pengembangan? 
 

Kekuatan Pribadi Hal-hal Yang Perlu Pengembangan 

1.  

2.  

3.  

 

 

4.   Apa  saja  kelemahan  pribadi  yang  terdapat  dalam  diri  anda?  Mana  saja  yang  perlu 

dihilangkan? 

Kelemahan Pribadi Hal-hal Yang Perlu Dihilangkan 

1.  

2.  

3.  
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5.   Banyak orang mempunyai cita-cita yang bersifat rahasia atau rencana yang sangat pribadi 

sifatnya untuk suatu waktu dalam hidup, baik yang bersifat material atau spriritual. 

Apakah tujuan anda yang sesungguhnya dalam hidup ini? 

Siapa saya, saya ingin menjadi orang yang bagaimana? 
 

6.   Diskusi tentang Khazanah Pribadi 
 
 

E. PERTANYAAN DAN TUGAS 

Gunakan instruksi pemograman 

1.    Jelaskan cita-cita dan keinginan anda setelah selesai kuliah di Teknik Energi  Terbarukan 

Polije. 

2. Apakah  ada  anda  ingin  kerja  di  perusahaan,  menjadi  PNS,  dosen  ataukah  ingin 

berwirausaha? 

3. Apakah  keputusan  anda  berwirausaha  adalah  keputusan  terakhir  anda  setelah  tidak 

diterima kerja di perusahaan?
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Percobaan 3 

Judul praktikum      : Menggali Gagasan Memulai Usaha 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 

 
A.   TUJUAN 

 

1.  Mempelajari dan menggali ide-ide dan gagasan sebelum memulai usaha. 
 

2.  Mengamati dan mempelajari potensi usaha yang ada di sekitar kita. 
 

3.  Mengembangkan kepekaan dan potensi diri dalam mencari gagasan usaha. 
 

 
 

B.  DASAR TEORI 
 

Dalam menggali gagasan untuk memulai usaha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

antara lain yaitu : 

1.  Sumber Gagasan. 
 

2.  Membangun Kreatifitas dan Inovasi 
 

3.  Metode - Bauran Sumber Daya (BSD) 
 

 
 

1.  Sumber Gagasan 
 

Kesuksesan seorang wirausaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam merespon apa 

yang dibutuhkan oleh pasar, baik berupa pengembangan produk baru atau sistem pemasaran 

baru. Di era digital sekarang banyak perusahaan yang sudah eksis berpuluh-puluh tahun dapat jatuh 

bangkrut karena tidak tanggap terhadap perubahan respon pasar dan teknologi. Banyak bisnis start-

up yang sukses bahkan menjadi unicorn (mendapat dana investasi besar) dikarenakan analisa 

respon pasarnya yang bagus. Go-jek, merupakan salah satu perusahaan start-up digital yang 

mempunyai kemampuan yang bagus dalam merespon kebutuhan pasar. Disaat banyak orang 

kesusahan mencari model transportasi yang nyaman, murah dan cepat di perkotaan yang padat dan 

macet. Go-jek membaca peluang pasar tersebut dengan cepat dan sangat bagus. Dalam memulai 

membangun suatu usaha, sumber-sumber gagasan awal dapat diperoleh dari 6 sumber berikut: 

a. Pendidikan 
 

Latar belakang pendidikan merupakan salah satu cara yang baik untuk mendapatkan gagasan 

usaha. Banyak orang melalui cara ini yang berhasil dalam membangun usaha, walaupun 

terkadang sekolahnya tidak sampai selesai. Tujuan pendidikan formal (sekolah) sendiri 

sebenarnya adalah untuk membangun jiwa kreasi baru atau mengadakan perubahan (inovasi)
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atas suatu hal yang telah lama. 
 

b. Pengalaman 
 

Pengalaman  selama  bekerja  juga  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  gagasan  awal  untuk 

memulai usaha. Pengalaman dapat juga digabungkan dengan sumber daya lain agar berbeda 

dengan yang lain. 

c.  Lingkungan Keluarga Usaha 
 

Lingkungan baik itu keluarga, paman atau teman sangat berpengaruh dalam menemukan 

gagasan usaha. Pada umumnya mereka bersedia menceritakan pengalamannya secara detil. Dari 

pengalaman tersebut, gagasan usaha dapat dicari dan mungkin bisa dikombinasikan dengan 

kemampuan diri. 

d. Observasi Perjalanan 
 

Dari observasi perjalanan dapat dijadikan sebagai sumber gagasan usaha. Kemudian gagasan 

tersebut dapat dipindahkan ke kota kita yang belum ada usaha seperti itu. 

e.  Hobi 
 

Hobi adalah perasaaan atau kesukaan alamiah diluar wilayah pekerjaan. Jika suatu hobi dapat 

dilihat sebagai suatu peluang, maka hobi tersebut dapat dijadikan suatu gagasan awal untuk 

memulai usaha. 

f.  Membeli Sistem Jadi (Waralaba atau Franchise) 
 

Membangun usaha dengan sistem waralaba bukan merupakan gagasan awal, tetapi gagasan 

(sistem) orang lain yang sudah terbentuk. Sistem waralaba cukup bagus sebagai tahap awal 

untuk memulai usaha karena pemilik waralaba mempunyai profesional-profesional 

berpengalaman, mereka telah mempunyai sistem yang bagus untuk studi kelayakan untuk 

membuka cabang waralaba baru. 

 
 

2.  Membangun Kreatifitas dan Inovasi 
 

Definisi  seorang  wirausaha  (entrepreneur)  menurut  Joseph  C.  Schumpeter  (pakar 

ekonomi modern pertama) adalah orang yang mampu menghancurkan keseimbangan pasar dan 

kemudian membentuk keseimbangan pasar yang baru dengan menciptakan kombinasi- 

kombinasi baru dan mengambil keuntungan-keuntungan atas perubahan-perubahan tersebut 

(creative destructions) [1]. Raymond W. Y. mendefinisikan kewirausahaan sebagai proses 

penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) atau mampu membuat sesuatu berbeda dengan yang 

lain (inovasi) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi
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masyarakat. Sedangkan wirausaha adalah orang yang melakukan proses penciptaan tersebut. 

Sehingga seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan atau merancang suatu 

gagasan menjadi realita. 

3.  Metode-Bauran Sumber Daya (BSD) 
 

 
 

C.  ALAT DAN BAHAN 
 

Alat dan bahan pada praktikum Kewirausahaan ini adalah sebagai berikut: 

1.    Kertas kosong 

2.    Pena 

3.    Ide atau gagasan usaha 

4.    Kejujuran 

5.    Keaktifan 
 

 
D. KEGIATAN PRAKTIKUM 

 

Percobaan 1. Penggabungan Sumber Daya 

Kombinasikan sumber daya yang ada dan cermati apa yang terjadi. Pada cara pertama ini 

akan  menghasilkan  produk  harapan  yang  tidak  terlalu  tinggi  tingkatannya,  merupakan 

proses perancangan gagasan dari bawah. Langkah-langkahnya adalah: 

1.      Sediakan sebuah kertas kosong. 

2.      Catatlah sumber daya yang anda ingat sesuai dengan bidang keahlian anda. 

3. Buatlah gambar bulat-bulat seperti diatas dan berikan nama 1 bulatan mewakili 1 

sumber daya. 

4.      Carilah informasi sumber daya yang lain yang berkaitan dengan sumber daya diatas 

(jika ada). 

5. Cobalah   pikirkan   apa   yang   akan   terjadi   seandainya   sumber   daya   tersebut 

digabungkan. Dan pikirkan perlu atau tidak tambahan suatu proses lain seperti; 

dimasak, diaduk, dibakar, disolder, dilas dan sebagainya). 

6. Pikirkan apakah penggabungan tersebut mempunyai nilai tambah dan  bermanfaat 

atau mungkin dapat dipasarkan. 

 
Percobaan 2. Pengembangan Imajinasi atau Hayalan 

Perhatikan dan cermati ketersediaan sumber daya yang ada kemudian bayangkan sesuatu 

hal  yang  jauh  kedepan  apa  yang  dapat  diciptakan  atau  dirubah  dan  bermanfaat.  Pada 

langkah  kedua  ini  akan  dihasilkan  produk  harapan  yang  tinggi  tingkatannya,  dan 

merupakan proses perancangan gagasan yang dimulai dari atas, atau imajinasi. Tahap ini 

merupakan proses pembentukan suatu visi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1.     Sediakan sebuah kertas kosong. 

2.    Catatlah sumber daya yang diingat sesuai dengan bidang keahlian anda.
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3. Buatlah  gambar bulat-bulat seperti diatas dan berikan nama 1 bulatan mewakili 1 

sumber daya. 

4. Bayangkan  suatu  jauh  ke  depan  yang  belum  ada,  tetapi  sangat  dibutuhkan  oleh 

kehidupan masyarakat. Hal tersebut bisa jadi atau mungkin merubah fungsinya atau suatu 

produk yang belum ada. Mungkin juga suatu gagasan yang tidak masuk akal. 

5. Jika sudah menemukannya, bayangkan sumber daya apa yang dibutuhkan agar suatu 

hal tersebut dapat terealisasi. Apakah diperlukan sumber daya lain dan proses lain atau 

diperlukan penelitian lebih mendasar. Jika tidak dapat terealisasi, maka sederhanakan 

gagasan tersebut dan seterusnya. 

6. Pikirkan apakah suatu hal tersebut mempunyai nilai tambah dan bermanfaat atau dapat 

dipasarkan. 
 

 

Dari gambar bauran sumber daya diatas tentang PHT-n (Produk Harapan Tingkat-n), semakin 

tingginya produk harapan yang diciptakan maka orang tersebut mempunyai wawasan dan 

pengetahuan yang cukup mendalam dan sangat fokus, dapat dikatakan sangat pintar.
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Percobaan 4 Menentukan Peluang Usaha 

Judul praktikum      : Menentukan Peluang Usaha 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 
 

A.   TUJUAN 
 

1. Mahasiswa memperoleh informasi peluang usaha. 

2. Mahasiswa memperoleh informasi peluang usaha dalam bidang energi terbarukan. 

3. Mengamati dan mempelajari peluang usaha online. 
 

B.   DASAR TEORI 
 

Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Oleh karena 

itu jika ingin mulai mewujudkan berwirausaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab 

pertanyaan, “Apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota 

masyarakat saat ini atau dimasa yang akan datang?”. Untuk memahami kebutuhan 

masyarakat diperlukan suatu diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan, yang 

meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial dan geografi. 

Lingkungan usaha senantiasa berubah setiap saat, bahkan perubahannya cukup pesat dan 

seiring dengan itu terjadi pula perubahan kebutuhan masyarakat. 

Untuk menemukan peluang usaha yang prospektif seharusnya kita sebagai wirausahawan 

senantiasa mencari informasi yang terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan 

masyarakat. Sumber informasi dapat diperoleh dari instansi/ lembaga pemerintah, media 

massa, pasar atau mungkin melalui wawancara dengan konsumen. Jadi, peluang senantiasa ada  

karena  perubahan-perubahan  terus  berlangsung  baik  di  tingkat  individu,  maupun ditingkat 

masyarakat. 

Kemampuan kita melihat peluang sangat tergantung dari informasi yang kita peroleh 

tentang  factor  lingkungan  usaha.  Salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk  mengetahui 

produk yang diminati/ diinginkan oleh konsumen adalah dengan melakukan survei pasar. 

Survei pasar dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sederhana dan 

simpel mengenai produk atau jasa yang dibutuhkan. Survei ini umumnya bersifat acak dan 

sering kali secara sukarela dan pertanyaannya tidak banyak menyita waktu dan mengganggu.
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C. KEGIATAN PRAKTIKUM DAN TUGAS 
 

1.   Lakukan survei pasar mengenai produk yang diminati/ diinginkan 
 

2.   konsumen yang berhubungan dengan produk kebidanan! 
 

3.   Buatlah alat bantu survei dalam bentuk kuesioner! 
 

4.   Presentasikan hasil survei pasar yang telah dilakukan dan tuliskan dalambentuk laporan 

hasil survei pasar!
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Percobaan 5 

Judul praktikum      : Mengamati Bentuk-Bentuk Kewirausahaan di Lapangan 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 

 
 

A.   TUJUAN 
 

1.   Mengamati bentuk-bentuk kewirausahaan  yang ada, kemudian dapat mengembangkan 

atau berimprovisasi mengenai usaha-usaha yang dilakukan tersebut. 

2.   Mengetahui dan mengerti tentang kerangka usaha pada usaha yang diamati. 
 

3.   Mengetahui dan mengerti bentuk-bentuk kewirausahaan. 
 

4.   Mengethui dan mengerti tentang resiko-resiko dalam berwirausaha. 
 

5.   Mengamati dan mengetahui peluang pasar yang ada untuk diwujudkan menjadi sebuah 

usaha. 

 

B.   DASAR TEORI 
 

Kerangka usaha, suatu kerangka usaha yang dijalankan oleh perusahaan atau pribadi, dengan 

berdasarkan manajemen yang ada yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, pengawasan/ evaluasi, sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Bentuk-bentuk usaha, merupakan bentuk usaha yang dijalankan oleh perusahaan atau 

perseorangan sesuai dengna modal yang dipunyai untuk menghasilkan laba yang diinginkan 

seperti: Perusahaan Perorangan, Perusahaan Komanditer (CV), Perusahaan Perseroan (PT), 

Perusahaan Umum (Perum), dan lainnya. 

Resiko merupakan faktor atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan atau perorangan jika 

suatu usaha tersebut dijalankan. Peluang pasar, kesempatan yang akan diperoleh jika usaha 

tersebut dijalankan dengan kata lain prospek bisnis yang akan diperoleh ketika menjalankan 

usaha. 

 
C.  KEGIATAN PRAKTIKUM 

 

Praktikum 1: Mempelajari CV 
 

1. Mengamati  dan  mempelajari  CV  mengenai  aturan  dan  syarat  pembuatan  CV, 

permodalan, pajak dan resiko-resiko dan faktor lainnya. 

2.      Buatlah ringkasan dari pengamatan saudara.
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Praktikum 2: Mengamati pendirian dan manajemen PT 
 

1. Mengamati dan mempelajari tentang Perseroan Terbatas (PT), yang meliputi syarat 

dan aturan pendirian, permodalan, pajak, resiko dan aspek lain yang terkait pendirian 

dan manajemen PT. 

2. Buatlah ringkasan dari pengamatan dan pembelajaran saudara terkait pendirian PT, 

manajemen dan organisasinya. 

 
 

Praktikum 3: Mengamati pendirian dan manajemen Perusahaan Umum 
 

1. Mengamati  dan  mempelajari  tentang  Perusahaan  Umum  (Perum),  yang  meliputi 

syarat dan aturan pendirian, permodalan, pajak, resiko dan aspek lain yang terkait 

pendirian dan manajemen Perum. 

2.      Buatlah  ringkasan  dari  pengamatan  dan  pemberlajaran  saudara  terkait  pendirian 
 

Perum, manajemen dan organisasinya. 
 
 

Praktikum 2: Mengamati perbedaan CV, PT dan Perum 
 

Membuat ringkasan perbedaan antara CV, PT dan Perum dalam semua aspek.
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Percobaan 6 
 

 

 

Judul praktikum      : Membuat Proposal Rencana Kewirausahaan 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 

 
 

A.  TUJUAN 
 

1.   Mahasiswa dapat membuat suatu rencana kewirausahaan sesuai keinginan, kemampuan 

dan modal yang dimiliki. 

2.   Mahasiswa dapat menangkap peluang pasar yang ada sekaligus dapat membuat rencana 

usaha yang akan menghasilkan keuntungan. 

3.   Mahasiswa  dapat  membuat  proposal  usaha  dengan  memperhatikan  bentuk-bentuk 

kewirausahaan, kerangka usaha dan resiko yang akan dihadapi. 

4.   Proposal  usaha  yang  telah  dibuat,  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk 

memulai usaha. 

 
 

B.  DASAR TEORI 
 

Proposal usaha merupakan rencana usaha tertulis yang akan dilaksanakan oleh seseorang 

yang akan memulai manjalankan usaha. Proposal usaha biasanya mencakup: 

1. Kerangka usaha dan bentuk usaha 
 

2. Manajemen resiko 
 

3. Aspek ekonomi; 
 

•   Permodalan, 
 

•  Analisis finansial dan studi kelayakan usaha, 
 

•  Tingkat pengembalian. 
 
 
 

C.   TUGAS DAN KEGIATAN PRAKTIKUM 
 

1. Membuat proposal usaha sesuai dengan keinginan dan modal yang dimiliki. 
 

2. Berdiskusi secara kelompok mengenai proposal usaha yang dibuat. 
 

3. Mengidentifikasi resiko-resiko yang terjadi, yang dituangkan dalam proposal. 
 

4. Mencari peluang pasar yang ada terkait usaha yang akan dijalankan.
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Percobaan 7 
 

 

 

Judul praktikum      : Analisa Prospek Suatu Produk 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 

 
A.  TUJUAN 

 

1. Mengetahui suatu produk yang sedang laku di pasaran 
 

2. Mengetahui permintaan pasar terhadap suatu produk. 
 

3. Menggunakan hasil analisa sebagai bahan pertimbangan memulai usaha 
 

 
 

B.  DASAR TEORI 
 

Analisa Prospek Suatu Produk Dengan Toko Pedia 
 

Tokopedia, sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana untuk mengaanalisa suatu produk yang sedang diminati oleh pasar. 

Penganalisaan dapat dilakukan memanfaatkan tools atau pilihan menu yang ada di website 

toko pedia. Setiap kategori produk dapat kita amati produk apa yang paling laku atau laris 

dari jumlah transaksi yang telah sukses. Kita juga dapat mengamati komentar pembeli 

terhadap produk dan pelayanan dari toko yang bersangkutan, serta apakah produk tersebut 

masih  diminati  sampai  saat  ini.  Jumlah  bintang  yang  diberikan  oleh  pembeli  kepada 

pelapak juga sangat penting untuk mengukur kualitas servis pelayaan dan kredibilitas 

pelapak. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan pembeli, dan hal ini lah yang perlu 

dibangun dan dijaga. 

Dari  data  tersebut,  dapat  kita  gunakan  untuk  menjual  produk  yang  sama  dengan 

kualitas  lebih  bagus  atau  sama  dan  harga  yang  bersaing.  Dengan  membeli  satu  atau 

beberapa sampel produk tersebut, kita dapat meniru atau membuat model yang lebih bagus 

dengan harga yang kompetitif. Metode penjualan dapat kita lakukan di instagram atau FB 

Ads atau dengan menjadi dropshipper setelah permintaan kerjasama disetujui produsen. 

. 
 

C.  ALAT dan BAHAN 
 

1. Wifi atau paket internet 
 

2. Laptop, smartphone atau tablet.
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D.  KEGIATAN PRAKTIKUM 
 

1. Menganalisa produk terlaris (penjualan terbanyak) kategori fashion wanita, fashion anak- 

anak dan fashion lelaki. 

2. Menganalisa produk terlaris (penjualan terbanyak) dari kategori elektronik.
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Percobaan 8 
 

Judul praktikum      : Menganalisa Pasar Bisnis Online dengan Google Trend 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 

 
 

1.   TUJUAN 
 

1.   Menganalisa prospek penjualan online suatu produk. 
 

2.   Memilih  kata  atau  istilah  yang  tepat,  lebih  dikenal  (familiar)  atau  yang  sering  di 

searching dari suatu produk di dunia maya (online) untuk penamaan produk yang akan 

dijual. 

3.   Menentukan target pasar (kota, negara) penjualan suatu produk yang ditawarkan secara 

online. 

4.   Mengetahui kata kunci yang sering digunakan oleh orang ketika mencari produk yang 

kita tawarkan secara online. 

 
 

2.    DASAR TEORI 
 

Google sebagai perusahaan digital raksasa di bidang teknologi telah dikenal mempunyai 

berbagai aplikasi yang sangat berguna pada saat ini. Salah satu aplikasi Google yang dapat 

digunakan untuk analisa pasar suatu produk yang ditawarkan secara online   adalah Google 

Trends. Jadi Google Trends merupakan fasilitas dari Google untuk mencari tahu suatu topik, 

berita (news), konten (tulisan), atau pencarian kata kunci yang sedang booming, trend atau hot 

di internet. 

Pengguna internet biasanya browsing untuk mencari sesuatu lewat mesin pencari (search 

engine), dan salah satu mesin pencari terkenal di dunia adalah Google. Kata pencarian yang 

dimasukan  ke  mesin  pencari  untuk  mencari  suatu  hal,  dapat  digunakan  sebagai  sarana 

analisa untuk  membaca  kecenderungan  pasar (trends) suatu  produk,  asal  lokasi  pencari 

(kota, negara) dan kata kunci yang sering digunakan untuk kegiatan pencarian. 

Informasi asal kota atau negara dari user akan ditabulasikan oleh Google, sehingga dapat 

diketahui daerah (negara, kota) mana saja yang sering mencari produk tersebut. Data ini 

dapat dimanfaat   sebagai sarana untuk menentukan target pasar atau lokasi mayoritas 

konsumen yang sering mencari produk yang kita jual. Selain itu, dari kata kunci yang sering 

dipakai untuk mencari produk kita, dapat digunakan untuk penamaan produk yang akan
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dijual sehingga lebih dikenal di internet. 
 

Untuk   memulai   menggunakan   Google   Trends,   silahkan   layari   alamat   berikut: 

https://www.google.com/trends/ dan tampilan halaman depannya seperti yang diperlihatkan 

pada Gambar 1 berikut. 
 

 
 

 
 

Gambar 1. Tampilan halaman depan Google Trends 
 
 
 

3.    ALAT DAN BAHAN 
 

1.   Laptop, Smartphone android, tablet dan sejenisnya 
 

2.   Wifi atau paket internet 
 
 

4.   KEGIATAN PRAKTIKUM 
 

1.   Melihat trends penjualan jahe di pasar Indonesia (kota, propinsi) dan pasar internasional. 
 

2.   Membandingkan trend atau kecenderungan (prospek) pasar jahe dibandingkan produk 

lain yang setipe seperti; kunir, dan temulawak. 

3.   Memilih  penamaan  produk  bisnis  online  supaya  cepat  dikenal  dengan  kata  kunci 

pencarian yang sering dipakai user.

https://www.google.com/trends/
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Percobaan 9 

Judul praktikum      : Menjual Produk di Market Place 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 

 

A.  TUJUAN 
 

1.  Mempelajari cara menjual produk (barang) secara online di market places (Tokopedia, 

Bukalapak, atau lainnya). 

2.  Mempelajari karakteristik online market places (Bukalapak, Tokopedia). 
 

3.  Menganalisa pasar dengan tools (fasilitas) di online market place. 
 

 
 

B.  DASAR TEORI 
 

Banyak online market place yang memberikan fasilitas secara cuma-cuma kepada user 

untuk menjual barang atau produknya di lapaknya. Pengambilan gambar produk yang menarik, 

pengolahan gambar produk sesuai standar market place akan meringankan pelapak ketika akan 

meng-upload  gambar produk  di  market  place dan  akan  mempercepat  tampilan  munculnya 

tampilan gambar produk ketika calon pembeli ingin melihat gambar produk yang akan dibeli. 

Faktor yang penting dalam melakukan bisnis online adalah servis jasa pelayanan meliputi; 

keautentikan  gambar  real  dengan  gambar  yang  di-upload,  ketepatan  waktu  dan  kejelasan 

produk yang dijual. Pelayanan yang bagus akan membuat pembeli puas dan meningkatkan 

rating tokoonline kita di online marketplace. 

Setiap pelapak (online marketplace) mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda dari 

lainnya. Keunikan ini yang perlu diketahui oleh calon pelapak dan pembeli sehingga dapat 

mendapatkan hasil/ harga jualan atau pembelian sesuai yang diharapkan. Pada marketplace 

biasanya terdapat menu kategori untuk memudahkan pencarian produk yang diinginkan. 

Selanjutnya  kita  dapat  melakukan  filter  lebih  detil  untuk  mendapatkan  informasi  tentang 

produk yang akan dijual dan kredibilitas pelapak atau kualitas jasa layanan pelapak. Diantara 

online marketpalce yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut; 

1.   Bukalapak 
 

Bukalapak  mempunyai  karakteristik  yang  unik  dibanding  yang  laiinya,  dimana  calon 

pembeli dapat melakukan tawar-menawar harga dengan pelapak sebelum pembelian. 

Bukalapak   mempunyai   alamat   di    www.bukalapak.com.   Bukalapak   berlaku   sebagai

http://www.bukalapak.com/
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perantara transaksi antara pelapak dan calon pembeli sampai transaksi berhasil atau 

dibatalkan. Sebelum barang yang dibeli pembeli sampai, uang pembelian tidak akan ditransfer 

ke pelapak. Jika dalam waktu beberapa hari pelapak tidak dapat mengirim barang yang 

dipesan pembeli, maka uang akan dikembalikan ke account pembeli. Barang yang dijual di 

Bukalapak ada yang berasal dari Luar Negeri, sehingga pastikan lokasi pelapak sebelum 

melakukan pembelian. Barang yang berasal dari luar negeri biasanya lama dalam pengiriman 

(sekitar 1 – 2 bulan) walaupun harganya lumayan miring. 

2.   Tokopedia 
 

Tokopedia selalu memberikan discount bagi calon pembeli. Tokopedia dapat dikunjungi pada 

alamat url:  www.tokopedia.com. Sebagaimana Bukalapak, Tokopedia akan bertindak 

sebagai perantara transaksi antara pelapak dengan calon pembeli sampai transaksi berhasil 

atau batal. Pelapak hanya dapat mendapatkan uang pembelian jika barang telah sampai kepada 

pembeli, dan jika dalam waktu yang ditentukan pelapak tidak mengirim barang yang 

dipesan, uang pembelian akan dikembalikan ke account pembeli secara otomatis. Semua 

pelapak di Tokopedia berada di Indonesia, sehingga waktu pengiriman lebih cepat walau 

harga jadinya lebih mahal. 

3.   OLX 
 

Marketplace ini sebelumnya bernama “Tokobagus” kemudian berganti nama OLX dengan 

alamat  www.olx.co.id. OLX tidak bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi antara 

pelapak dan calon pembeli. OLX hanya bertindak sebagai perantara murni. 

4.   Elevenia 
 

Elevenia mempunyai alamat di www.elevenia.co.id 
 

5.   Shopee 
 

Berbeda dengan tokopedia, barang yang dijual di Shopee banyak berasal dari luar negeri. 

Sehingga pengiriman lama walaupun harga jauh lebih murah. Alamat Shopee adalah 

www.shopee.co.id 

6.   Lazada 
 

Lazada mempunyai alamat url www.lazada.co.id 
 

 

C. ALAT dan BAHAN 
 

1.   Smartphone android, laptop atau tablet. 
 

2.   Wifi atau paket internet.

http://www.tokopedia.com/
http://www.olx.co.id/
http://www.elevenia.co.id/
http://www.shopee.co.id/
http://www.lazada.co.id/
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D. PROSEDUR PERCOBAAN 
 

1.   Menentukan produk yang akan dijual 
 

2.   Pengambilan gambar produk yang akan dijual 
 

3.   Pengeditan gambar produk; warna, ukuran, pixel dan format gambar . 
 

4.   Mencari tahu kompetitor produk serupa di market place 
 

5.   Mencari tahu produk terlaris produk serupa di market place beserta harga dan komentar 

pembeli terhadap produk dan pelayanan (service layanan) pelapak. 

6.   Menentukan harga jual produk 
 

 
 

E. TUGAS 
 

1.  Tentukan produk yang akan dijual di market place. Lakukan pengambilan gambar dan 

pengeditan gambar sesuai prosedur praktikum. Praktikum dilakukan per kelompok, masing-

masing kelompok dapat menjual atau meng-upload maksimum 3 gambar produk yang 

berbeda. 

2.  Penilaian akan dilakukan 1 minggu setelah peng-upload-an  gambar produk. Variabel 

penilaian   meliputi:   jumlah   user   yang   melihat   gambar   produk   yang   ditawarkan 

(Maksimum  3  orang  user  dari  Jember  yang  diperhitungkan),  jumlah  user  yang 

memberikan komentar atau bertanya, dan jumlah orang yang membeli produk yang 

ditawarkan (nilai tertinggi).
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Percobaan 10 

Judul praktikum      : Menjual Produk di Instagram 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 

 
 

A.   TUJUAN 
 

1.  Mempelajari cara menjual produk (barang) secara online di instagram. 
 

2.  Mempelajari karakteristik instagram sebagai sarana bisnis. 
 

3.  Menganalisa pasar dengan tools (fasilitas) di instagram. 
 

 

B.   DASAR TEORI 
 

Instagram merupakan sosial media yang mengusung konsep galeri foto. Instagram 

belakangan ini menjadi sosial media yang populer dan digandrungi oleh anak muda, hal ini 

sangat menguntungkan bagi penjual untuk memamerkan foto-foto dari produk yang akan 

dipasarkan. Meskipun pada instagram kita tidak dapat menuliskan penjelasan foto atau caption 

dengan panjang lebar, tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena rata rata pengguna internet  

indonesia  lebih  tertarik  dengan  gambar,  dan  cenderung  malas  untuk  membaca tulisan 

yang terlalu   panjang, terlebih untuk hal-hal yang berbau promosi dan iklan. Pembuatan 

gambar yang menarik menjadi sangat penting untuk menarik minat pengguna Instagram untuk 

membeli produk yang ditawarkan. 

Karakteristik pembeli di Instagram adalah kelas menengah ke atas. Berikut adalah kiat- kiat 

untuk melakukan promosi di Instagram. 

1. Menggunakan gambar produk yang menarik 
 

Hal ini sangat penting karena instagram merupakan sosial media berbasis foto, sehingga 

yang akan menentukan kualitas produk kita dimata pengunjung adalah foto yang kita 

pajang. Gunakan kamera yang cukup jernih untuk melakukan foto produk yang akan 

dipromosikan, selain itu mempelajari beberapa teknik dasar fotografi mungkin akan 

berguna. 

2. Buat tulisan caption gambar sebaik dan semenarik mungkin 
 

Jumlah maksimal karakter yang dapat tuliskan pada caption di Instagram adalah sebanyak 
 

2200 karakter. Pilihlah kata-kata yang menarik sebagai caption, karena selain gambar, 

caption   juga   akan   berpengaruh   dalam   promosi   produk   di   Instagram.   Sebaiknya 

cantumkan  juga  harga  produk  dan  cara  pemesanan  pada  caption  tersebut,  sehingga
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memudahkan calon pembeli yang hendak membeli produk yang ditawarkan. 
 

3. Gunakan Hashtag sebanyak mungkin terkait produk yang ditawarkan 
 

Hashtag atau tagar ini sangat berfungsi sekali untuk mendatangkan pengunjung pada akun 

Instagram kita, karena dengan penggunaan hashtag maka foto atau gambar produk yang 

kita promosikan akan tampil saat sesorang menuliskan hashtag yang sama pada kotak 

pencarian instagram miliknya. Manfaatkan berbagai aplikasi pencari hashtag populer 

terbaru yang dapat di unduh gratis melalui google play atau app store, karena dengan 

penggunaan hashtag populer akan menaikkan peluang foto produk kita dilihat orang. 

Gunakanlah hashtag sebanyak banyaknya, tetapi pastikan hashtag tersebut berkaitan dengan 

produk yang dipromosikan. 

4. Memasang link menuju toko online pada profil Instagram 
 

Jika anda memiliki website toko online atau akun pada situs jual beli (market place), 

sebaiknya ditampilkan pada biografi akun instagram anda. Dengan begitu, orang yang 

mengunjungi akun instagram anda, maka kemungkinan besar mereka akan membuka 

situs toko online milik anda, karena biasanya orang tersebut akan mencari dan 

mengumpulkan informasi terlebih dahulu tentang keaslian dan testimoni dari toko online 

anda sebelum benar-benar yakin dan percaya untuk membeli. 

5. Promosikan produk dengan meminta endorse dari orang terkenal 
 

Orang terkenal bukan selalu harus artis, tetapi orang yang populer di Instagram dan 

memiliki jumlah followers dan like yang banyak. Dengan meminta endorse dari orang 

terkenal maka produk anda untuk dikenal secara luas akan semakin terbuka lebar, dan 

anda bisa memberikan imbalan berupa uang maupun produk anda kepada orang tersebut, 

sesuai dengan persetujuan sebelum melakukan endorse. 

6. Membuat kontes untuk mengenalkan produk dan menarik minat pelanggan 
 

Selain untuk berfungsi untuk menarik minat pelanggan, keuntungan dari membuat kontes 

adalah toko online anda berpeluang untuk semakin dikenal luas. Pada poin ini diperlukan 

modal, tetapi modal bisa diminimalkan dengan memberikan hadiah yang sesuai bujet, 

misalnya hadiah berupa kaos gratis untuk 3 pemenang, dan untuk lebih memaksimalkan 

toko online anda bisa juga menyisipkan nama dari toko online anda pada kaos hadiah 

tersebut. Pembuatan gambar logo atau nama toko online anda sangat disarankan, dan 

berikan syarat kepada peserta untuk me-repost gambar tersebut.
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7. Mengupload gambar testimoni pada akun Instagram 
 

Pendekatan terhadap konsumen juga perlu dilakukan, salah satunya dengan cara 

memintanya untuk memberikan testimoni, testimoni tidak harus melalui komentar 

instagram, tetapi bisa juga dengan memintanya untuk bersedia obrolannya di screenshort 

dan di upload untuk di jadikan salah satu dari testimoni pada akun instagram anda, perlu 

diperhatikan juga untuk menjaga privasi dari sang pembeli bila dia memintanya, dan 

usahakan tidak memaksa saat memintanya untuk bersedia memberikan testimoni. 

 
 

C. ALAT dan BAHAN 
 

1.   Internet akses; Wifi atau paket internet 
 

2.   Smartphone android, laptop atau tablet 
 

 
 

D.   PROSEDUR PERCOBAAN 
 

1.  Menentukan produk yang akan dijual 
 

2.  Pengambilan gambar produk yang akan dijual 
 

3.  Pengeditan gambar produk; warna, ukuran, pixel dan format gambar 
 

4.  Mencari tahu kompetitor produk serupa di instagram dan market place 
 

5.  Mencari tahu produk terlaris produk serupa di instagram dan market place beserta harga 

dan komentar pembeli terhadap produk dan pelayanan (service layanan) pelapak. 

7.   Menentukan harga jual produk 
 

 

E.   TUGAS 
 

1. Tentukan produk yang akan dijual di instagram. Lakukan pengambilan gambar dan 

pengeditan gambar sesuai prosedur praktikum. Praktikum dilakukan per kelompok, masing-

masing kelompok dapat menjual atau meng-upload maksimum 2 gambar produk yang 

berbeda. 

2.   Penilaian akan dilakukan 1 minggu setelah peng-upload-an  gambar produk. Variabel 

penilaian   meliputi:   jumlah   user   yang   melihat   gambar   produk   yang   ditawarkan 

(Maksimum  3  orang  user  dari  Jember  yang  diperhitungkan),  jumlah  user  yang 

memberikan komentar atau bertanya, dan jumlah orang yang membeli produk yang 

ditawarkan (nilai tertinggi).



28 
Praktikum Kewirausahaan TET-Polije 

 

 

Percobaan 11 

Judul praktikum      : Pengenalan Bisnis Manajer di Facebook Ads 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 

 
 

A. TUJUAN 
 

1.   Mempelajari cara menjual produk (barang) secara online di Facebook Ads (FB Ads). 
 

2.   Mempelajari karakteristik FB Ads sebagai sarana bisnis. 
 

3.   Menganalisa pasar dengan tools (fasilitas) di FB Ads. 
 

 
 

B. DASAR TEORI 
 

Facebook Ads adalah sebuah advertising platform yang dimiliki oleh Facebook. Tugas 

Facebook Ads adalah menyebarkan konten iklan kita di timeline para user Facebook. Untuk 

memulai  Facebook  Ads,  anda  membutuhkan  2  hal  yang  sangat  penting  dan  krusial.  Yang 

pertama adalah hal non-teknis. Dan yang kedua adalah hal teknis. Dalam dasar teori ini hanya akan 

dibahas hal-hal teknis terkait penggunaan atau menjalankan FB Ads yang terbagi menjadi beberapa 

bagian: 

1.   Persiapan business manager 
 

2.   Mempersiapkan akun iklan 
 

3.   Mempersiapkan metode pembayaran 
 

4.   Mempersiapkan page facebook 
 

5.   Beriklan 
 

Berikut adalah penjelasan lengkap dari bagian-bagian tersebut. 
 

1.   Persiapan Business Manager 
 

Dalam memasang iklan, ada 2 cara yang bisa Anda tempuh: 
 

  Menggunakan akun personal 
 

  Menggunakan akun Business Manager 
 

Manakah yang lebih bagus untuk iklan produk? Penggunaan akun personal tidak disarankan 

untuk promosi produk karena iklan kita akan sangat mengganggu bagi mereka yang kita attach. 

Selain itu, fitur di business manager Facebook Ads lebih komplit dan akan membuat iklan Anda 

jauh lebih mudah. 

  Apa itu FB Ads
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  Mengenal ID Business Manager 
 

  Mulai Belajar Business Manager & Setting Business Manager 
 

  Membaca Peta 
 

 
 

Source: https://www.scaleup.club/tutorial-memulai-facebook-ads/ 
 

 
 

2.   Mempersiapkan akun iklan 
 

  Masuk ke Business Settings > People & Assets > Ad Account 
 

  Membuat Ad Account 
 

  Membuat Pixel 
 

  Menghubungkan Pixel dengan FB Ads 
 

3.   Mempersiapkan metode pembayaran 
 

Ada tiga kartu kredit yang direkomendasikan untuk bisnis online yang support FB Ads; 
 

  Bank Mandiri (Verified by Visa) 
 

  Bank Permata 
 

  BTPN Jenius 
 

Langkah yang harus dikerjakan pada tahapan ini adalah; 
 

  Membuat payment method 
 

  Menghubungkan payment method dengan FB Ads Account

https://www.scaleup.club/tutorial-memulai-facebook-ads/
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4.   Mempersiapkan page facebook 
 

Page adalah halaman yang akan dikunjungi oleh audience iklan anda nantinya. Ibaratnya 

page itu “websitenya user”. Iklan kita nantinya akan dipasang di page, dan page tersebut yang 

diiklankan. Jadi urutannya sebagai berikuti: 

  Membuat website (optional) 
 

  Membuat page untuk meletakkan postingan yang berisi link website. 
 

  Membuat post di page, yang memuat link website kita pada konten yang dijadikan post. 

Lebih lengkap silahkan kunjungi: https://www.scaleup.club/tutorial-memulai-facebook-ads/ 

5.   Beriklan 
 

  Memilih Objective 
 

  Mengatur Ad Account 
 

  Membuat Ad Set 
 

  Membuat Ad 
 

 
 

C. ALAT DAN BAHAN 
 

1. Internet Wifi atau paket internet. 
 

2. Laptop, smartphone android atau tablet 
 
 

 
D.  PROSEDUR PRAKTIKUM 

 

1. Menentukan produk yang akan dijual 
 

2. Pengambilan gambar produk yang akan dijual 
 

3. Pengeditan gambar produk; warna, ukuran, pixel dan format gambar 
 

4. Membuat account di Facebook Ads (https://business.facebook.com/) 
 

5. Mencari tahu kompetitor produk serupa di instagram dan market places 
 

6. Mencari tahu produk terlaris produk serupa di instagram dan market place beserta harga 

dan komentar pembeli terhadap produk dan pelayanan (service layanan) pelapak. 

7. Menentukan harga jual produk 
 

8. Iklankan produk anda di Facebook Ads

https://www.scaleup.club/tutorial-memulai-facebook-ads/
https://business.facebook.com/
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Percobaan 12  

 

 

Judul praktikum      : Membuat Toko Online Sederhana 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 
 

A. TUJUAN 
 

1.   Mahasiswa mengetahui cara membuat webblog gratis Toko Online sederhana di Blogspot 

atau Wordpress 

2.   Mahasiswa bisa memanfaatkan webblog untuk memasarkan produk 
 

 
 

B. DASAR TEORI 
 

Blogspot dipilih untuk praktikum pembuatan toko online (e-commerce web-blog) 

dikarenakan beberapa alasan diantaranya gratis, kapasitas hosting yang memadai, kode HTML 

yang bisa dikonfigurasi dan template yang bisa dimodifikasi. Blogspot dimiliki oleh Google, 

untuk dapat menggunakan blogspot user harus mempunyai email di Google terlebih dahulu. 

Silahkan ikuti prosedur praktikum untuk membuat toko online menggunakan Blogspot. 

Berbeda dengan Blogspot, walaupun Wordpress mempunyai banyak pilihan template dan 

lebih SEO friendly, tetapi koding HTML nya tidak dapat dimodifikasi dan memori space nya 

lebih kecil dibandingkan Blogspot. 

 
 

C. ALAT DAN BAHAN 
 

1.   Laptop, smartphone android, atau tablet. 
 

2.   Internet akses, Wifi atau paket internet 
 

 
 

D. PROSEDUR PERCOBAAN 
 

1.   Pembuatan email di Google (Google mail), yang beralamat di https://google.mail.com 
 

2.   Setelah itu, buka link http://blogger.com 
 

3.   Login menggunakan username dan password email Google yang telah dibuat. 
 

4.   Pembuatan blog baru 
 

5.   Penentuan judul dan alamat blog 
 

6.   Pemilihan template blog 
 

7.   Penulisan artikel pertama dan penyisipan gambar 
 

8.   Penggantian  template asli dengan e-commerce template.

https://google.mail.com/
http://blogger.com/
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Percobaan 13  

 

 

Judul praktikum      : Bisnis Online Menjadi Dropshipper 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 
 
 

A. TUJUAN 
 

1.   Mahasiswa mengenal berbagai bisnis online 
 

2.   Menjadi dropshipper tanpa modal 
 

3.   Melatih jiwa bisnis mahasiswa di era digital 
 

 
 

B. DASAR TEORI 
 

Dropshipper adalah pilihan bisnis yang tepat kalau anda saat ini berada di posisi sebagai 

mahasiswa atau sudah bekerja tapi ingin menghasilkan uang tambahan tanpa modal yang 

begitu besar. Menurut Dictionary Cambridge, reseller merupakan individu atau perusahaan 

yang membeli produk dari pabrik/manufaktur untuk dijual kembali ke konsumen. Maka 

sebetulnya reseller itu adalah ketika anda mengeluarkan sejumlah modal terlebih dulu, baru bisa 

berjualan. Sedangkan untuk yang menjual (hampir) tanpa modal itu adalah dropshipper. 

 
 

Cara Kerja Bisnis Dropshipper 
 

 
 

 
 

Sumber: https://digitalinbro.com/cara-menjadi-dropshipper-sukses/

https://digitalinbro.com/cara-menjadi-dropshipper-sukses/
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C. ALAT dan BAHAN 
 

1.   Wifi, internet akses atau paket internet 
 

2.   Laptop, smartphone android atau tablet 
 

 
 

D. PROSEDUR PELAKSANAAN 
 

1.   Tentukan produk apa yang mau dijual. 
 

2.   Fokus dalam satu sektor bisnis, spesifik (tidak menjual banyak produk) untuk pemula. 
 

3.   Hindari produk yang sifatnya sementara atau sensasional 
 

4.   Carilah produk yang tingkat permintaannya tinggi, dapat memanfaatkan Tokopedia untuk 

analisa produk yang laris 

5.   Hindari barang yang mudah rusak, kecuali anda dapat memastikan pengemasan yang 

baik. 

6.   Hindari produk yang banyak kompetitor raksasa 
 

7.   Pilih produk yang simpel (berukuran kecil dan mudah dalam pengiriman).
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Percobaan 14 

Judul praktikum      : Menjadi Pengusaha Online adalah Pilihan 

Lokasi                        : Laboratourium Energi Terbarukan 2 

Waktu                        : 2 jam 
 
 

1.    TUJUAN 
 

1.   Mahasiswa  mengetahui  dengan  yakin  cita-cita  nya  setelah  kuliah  setelah  mengenal 

berbagai peluang usaha di dunia maya. 

2.   Mahasiswa mengenal dan dapat memilih berbagai peluang usaha online selain yang telah 

disebutkan dan di praktikkan di atas. 

 
 

2.    DASAR TEORI 
 

Banyak  orang-orang  bercita-cita  menjadi  pengusaha,  tapi  hanya  sebagian  kecil  yang 

akhirnya berhasil. Alasan tidak berhasil menjadi pengusaha adalah: 

• Tidak tahu peluang usaha apa yang lebih menguntungkan dan lebih stabil/ terjamin 

dari menjadi karyawan/ kerja kantoran. 

•  Tidak punya modal (bermodal kecil) 
 

Banyak anggapan; usaha perlu modal besar, shg banyak yang bekerja dulu sambil 

mengumpulkan modal. 

•  Sudah terlanjur bekerja dan berkeluarga 
 

Beban kerja smakin berat krn harus menanggung keluarga, meninggalkan pekerjaan 

adalah resiko, sibuk bekerja tidak sempat memulai bisnis. 

Berbagai peluang bisnis online sangat banyak, diantaranya: 
 

•  Berjualan Online atau Berjualan di Pasar Online. 

•  Dropshipper 

•  Publisher 

•  Komis Menjual Produk Affiliate 

•  Membuat & Menjual Produk Informasi 

•  Mengajar Kursus Online 

•  Jasa Desain Grafis atau Jual Stock Desain Grafis 

•  Menjual Foto Royalty-Free 

•  Menjual Plugin & Template Wordpress 

•  Menulis Artikel Freelance & Membuat E-Book 

•  Copywriter (Penyihir Kata) 

•  Membangun Agency Pembuatan Artikel & Konten
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•  Translator 

•  Pelatihan, Konsultansi & Virtual Assistant, Virtual Advertising, Pemasaran Social 
Media 

•  Penyedia Jasa Web Development & Software Development, Mobile Applications 

•  Menjual Domain 

•  Menjadi YouTuber 

•  Desainer Kaos (Tanpa Cetak) 
 
 

3.    ALAT dan BAHAN 
 

1.   Wifi, Internet Akses atau Paket internet 
 

2.   Laptop, smartphone android, atau tablet 
 
 

D. PROSEDUR PELAKSANAAN 
 

1.   Mahasiswa dibagi per-kelompok, tiap kelompok terdiri maksimum 5 orang 
 

2.   Pilihlah salah satu jenis peluang usaha diatas (selain yang telah   dipraktikkan dalam 

praktikum sebelumnya) 

3.   Kemudian pelajari dan jalankan secara kelompok 
 

4.   Bila ada permasalahan dapat ditanyakan ke dosen pembimbing untuk dicarikan solusi 

masalah yang sedang dihadapi 

5.   Penilaian akan dilaksanakan 1 minggu setelah praktikum ini. 


