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ENTERPRENEURSHIP

"PENGEMBANGAN SCIENCE MENUJU KEMANDIRIAN"*

Oleh: Satino

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang menyentuh semua aspek kehidupan telah melahirkan

persaingan yang semakin ketat. Penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi menjadi

keniscayaan yang semestinya diketahui, dimengerti dan dipahami oleh individu-individu

yang ingin tetap eksis dan diperhitungkan dalam semua aspek kehidupan.  Mahasiswa

sebagai salah satu aset bangsa dan tulang punggung pembangunan sudah seharusnya

menyiapkan diri sedini mungkin sebagai SDM yang berkualitas dan memenuhi syarat

serta standar persaingan.

Kehidupan yang semakin kompetitif telah melahirkan banyak hal baru sebagai

wujud kreatifitas dan inovasi manusia dalam menyiasati hidup. Tidak sedikit orang-orang

yang dalam kondisi luang maupun sempit berusaha untuk melahirkan karya-karya baru

yang kreatif sehingga menghasilkan barang ataupun jasa yang bernilai ekonomis. Harus

diakui, sampai saat ini masih ada tudingan negatif yang dialamatkan kepada mahasiswa,

bahwa mereka adalah produk reka cipta kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang

amat sangat cepat sehingga lahir sebagai SDM yang malas, ingin serba enak dan tidak

dapat memanfaatkan ilmu yang dimilikinya secara kreatif. Benarkah demikian ? tentu

jawabannya berpulang pada masing-masing pribadi mahasiswa. Bagaimanapun juga telah

banyak karya-karya besar yang dihasilkan oleh mahasiswa Indonesia, meskipun

persentasenya relative kecil. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan siapapun yang peduli

terhadap keberlangsungan bangsa ini. Secara khusus dan pribadi seharusnya mahasiswa

sadar bahwa menyiapkan diri menjadi SDM yang berkualitas dan kompetitif adalah

tugasnya, sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat baik sekarang maupun

yang akan datang benar-benar menjadi pelita terang yang memberi kontribusi positif,

minimal bagi dirinya sendiri.

Sampai saat ini masih banyak mahasiswa yang merasa gamang dalam

menghadapi masa depannya, bahkan sebagaian lagi justru tidak mengerti kenapa dan

untuk apa dirinya kuliah. Kondisi ini telah melahirkan sikap pesimistis dan ketidak
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seriusan dalam menjalani hidup dan masa depan. Sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi

apabila mahasiswa telah menyiapkan diri untuk terus belajar dan menimba pengalaman

serta mengerti dan memahami posisinya sebagai generasi pilihan yang harus siap

memenangkan persaingan.

Menjadi SDM yang siap memenangkan persaingan bagi mahasiswa adalah hal

yang tidak pada tempatnya untuk ditawar. Mahasiswa harus  memenuhi syarat kualifikasi

sebagai SDM yang bermutu dan tangguh. Salah satunya adalah memiliki nilai lebih

dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta mampu melahirkan

gagasan-gagasan kreatif dan inovatif dalam karya nyata. SDM yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi (saintek), kreatif dan inovatif akan memiliki kesempatan lebih

besar dalam memenangkan persaingan dalam berbagai hal.

ENTERPRENEURSHIP

Enterpreneurship sepadan dengan kata kewirausahaan atau kewirasewastaan. Kata

ini dimunculkan pertama kali oleh ahli ekonomi Perancis J.B. Say sekitar tahun 1800

yang berarti meningkatkan produktivitas. Say adalah pengagum Adam Smith. Ia

menerjemahkan Wealth of Nation (1776) dan selama hidupnya tak kenal lelah

menyebarkan gagasan dan kebijakan Smith dan melahirkan konsep wirasewasta dan

kewirasewastaan yang berseberangan dengan pemikiran ekonomi klasik yang bertumpu

pada optimalisasi terhadap apa yang sudah ada.

Di Amerika Serikat kewirausahaan diartikan sebagai seseorang yang memulai

usaha baru, kecil dan milik sendiri. Apakah semua usaha baru, kecil dan milik sendiri

selalu dapat dikatakan sebagai kewirausahaan ? Umumnya usaha baru yang kecil

mempunyai kesamaan dalam berbagai factor, tetapi untuk dapat dikatakan sebagai bentuk

kewirausahaan, usaha tersebut harus memiliki karakteristik khusus yaitu menciptakan

sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, mengubah atau mengganti nilai dan tidak harus

kecil. Batasan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk menjadi entrepreneur

seseorang harus menguasai ilmu pengetahuan, tekhnologi dan kemasyarakatan.
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PENGEMBANGAN SCIENCE MENUJU KEMANDIRIAN

Penguasaan terhadap science tanpa dilengkapi dengan penguasaan tekhnologi

dan knowledge adalah hal yang rasanya mustahil untuk menghasailkan SDM yang

mandiri. Enterpreneurship yang bertumpu science membutuhkan waktu yang panjang

antara munculnya pengetahuan baru dengan kemungkinan penerapannya da;am

tekhnologi dan kemungkinan diperlukan lagi waktu yang lama sebelum saintek tersebut

dapat diolah menjadi produk yang memiliki manfaat ekonomis. Sebagai contoh antara

tahun 1907 – 1910 ahli biokimia Paul Ehrlich mengembangkan teori kemoterapi,

pengendalian mikroorganisme bakteri melalui senyawa kimia. Ia sendiri mengembangkan

obat anti bakteri yang pertama "salvarsan" untuk pengobatan penyakit sipilis. Obat sulfa,

yang merupakan penerapan dari kemoterapi Uhrlich yang disebabkan oleh bakteri

berspektrum luas mulai memasuki pasar tahun 1936 atau 25 tahun kemudian. Lamanya

waktu yang dibutuhkan untuk merubah gagasan menjadi kenyataan menjadi hal yang saat

ini belum disadari oleh banyak orang. Untuk mewujudkan gagasan juga harus

memadukan berbagai macam pengetahuan.

Pengembangan science untuk dapat menuju kemandirian ternyata bukanlah hal

yang sederhana. Ada berbagai persyaratan atau criteria yang harus dimiliki oleh individu-

individu yang ingin mandiri dan sukses. Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk

menjadi SDM yang mandiri antara lain adalah menguasai saintek dan knowledge, kreatif,

inovatif, tekun, sabar, dan selalu berfikir positif.

1. Menguasai saintek dan knowledge

Menguasai saintek dan knowledge dalam era globalisasi adalah mutlak

dibutuhkan kalu ingin tetap eksis dan bukan menjadi generasi penonton. Terus belajar

baik secara formal maupun nonformal dan jadilah yang terbaik diantara yang lain.

2. Kreatif

Serangga (kepik, kupu-kupu dll) atau crustace yang banyak ditemukan

disekitar kita kadang memiliki bentuk, warna dan ciri morfologi yang menarik tetapi

kepik dan crustace tersebut tidak memiliki nilai ekonomis. Jika kemudian organisme

tersebut dengan sentuhan saintek dibuat gantungan kunci maka satu kepik akan laku

dijual dan diminati banyak orang sebagai souvenir, itulah yang disebut kreatif.
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Menurut ahli psikologi, orang-orang kreatif memiliki cirri-ciri tertentu yang

sama. Ciri-ciri tersebut secara umum dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Ciri-ciri pokok: meliputi kelincahan mental (berfikir dari dan ke segala arah),

fleksibilitas konseptual, orisinalitas, lebih menyukai kompleksitas, latar belakang

yang merangsang, dan cakap dalam banyak hal

b. Ciri-ciri penunjang: Kemampuan dan kemauan untuk bekerja keras, berfikir

mandiri, pantang menyerah, mampu berkomunikasi dengan baik, lebih tertarik

pada konsep dari pada hal-hal kecil, keingintahuan intelektual, kaya humor dan

fantasi, terbuka terhadap gagasan dan ide baru, arah hidupnya mantap.

Perlu digaris bawahi bahwa kreatifitas tidak memiliki hubungan secara langsung

dengan IQ.

3. Inovatif

Inovasi merupakan alat spesifik dalam kewirausahaan. Inovasi adalah

tindakan yang memberi sumberdaya kekuatan dan kemampuan baru untuk

menciptakan kesejahteraan. Tidak ada sesuatupun yang menjadi sumberdaya sampai

orang menemukan manfaat dari sesuatu yang terdapat di alam. Sebelum itu setiap

tumbuhan tidak lebih dari hanya rumput liar, setiap mineral tidak lebih dari batuan

karang, emas, berlian, aluminium, bijih besi, minyak mineral dll adalah bukan apa-

apa. Semua itu malah dianggap mengganggu karena membuat tanah tidak subur.

Jamur pinicilin bahkan dianggap sebagai sumber penyakit. Baru pada tahun 1920-an,

Alexander Fleming menyadari bahwa jamur pinicilin adalah pembunuh bakteri yang

justru dicari selam bertahun-tahun oleh ahli bakteriologi.

PENGEMBANGAN ILMU BIOLOGI MENUJU KEMANDIRIAN

Biologi adalah basic science bagi ilmu-ilmu lain, seperti pertanian, peternakan,

perikanan, farmasi, kedokteran, kebidanan, kesehatan, kehutanan dll. Biologi memiliki

cakupan yang sangat luas, yang secara garis besar dapat dikelompokan menjadi botani

zoology dan mikrobiologi. Terasa dan terdengar aneh jika seorang sarjana biologi tidak

mampu untuk hidup mandiri.
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1. Botani

Banyak inovasi yang dapat dilakukan dari cabang biologi ini. Genetika tumbuhan

misalnya telah memberikan banyak manfaat bagi umat manusia baik pemenuhan

kebutuhan pangan (hibridisasi dan agro industri), obat-obatan, kultur jaringan,

rekayasa genetika dll

2. Zoologi

Inovasi saintek untuk meningkatkan kualitas budidaya ternak, perikanan, rekayasa

genetika dll

3. Mikrobiologi

Penemuan antibiotic dan obat-obatan, pembuatan tempe, tahu, kecap, minuman,

pembuatan pupuk organic dll

PENUTUP

Setiap individu adalah pribadi yang unik dan berkemampuan. Masing-masing memiliki

kelebihan yang kadang terlewatkan karena sering tak disadari kehadirannya.
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