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KURIKULUM INKUBASI 

Tenant: Petani Lobster 

 

Kewirausahaan adalah kegiatan menciptakan manfaat untuk disalurkan ke pihak 

yang membutuhkan melalui transaksi bisnis. Menciptakan manfaat berarti melalui 

proses produksi, menyalurkan ke pihak yang membutuhkan melalui transaksi bisnis 

berarti proses distribusi dan marketing. Manfaat bisa melekat pada barang atau jasa. 

Pelatihan kewirausahaan dalam hal ini berarti membangun atau menanamkan 

kesadaran arti penting kewirausahaan sekaligus membangkitkan keberanian, 

keteguhan dan katahanan batin seseorang agar mau dan mampu melakukan kegiatan 

wirausaha. Kesadaran arti penting kewirusahaan mengandung arti bahwa pada jiwa 

seseorang telah terbangun keyakinan dan tekad yang kuat bahwa melalui proses 

kewirausahaan akan terjadi lompatan taraf kesejahteraan yang bisa membawa 

kehidupan individu dan keluarga menjadi lebih mulia, lebih bermanfaat dan juga 

memiliki harga diri sehingga menjadi factor yang menentukan dalam mewarnai 

kehidupan lingkungan sosial. Lawan kata dari wira usahawan adalah buruh atau 

pekerja.  

Menurut Mardigu Wowik Prasantyo pekerja adalah orang yang menukarkan 

Sebagian waktu, tenaga dan pikiran dengan sejumlah uang tertentu / upah, karena 

waktu yang dipunyai hanya 24 jam maka penghasilan pekerja sangat terbatas.  

Sedangkan wira usahawan atau pebisnis adalah menukar Sebagian waktu dan modal, 

(bisa berupa uang, ilmu, network) untuk mendapat manfaat  / keuntungan / laba, 

besaran laba sangat tergantung kemampuan dalam membaca dan memanfaatkan 

peluang.  Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan dasar bahwa pelatihan  

kewirausahaan berarti proses usaha merubah mental pekerja menjadi mental 

wirausahawan,  ada 3 simpul yang harus diurai menjadi titik penekanan yaitu : 

a. Pembentukan mental kewirausahaan 

b. Pemilihan sektor dan model kewirausahaan 

c. Pembekalan kemampuan teknis produksi 

d. Marketing 
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Dari uraian di atas bisa disusun kerangka pemikiran tentang arah, kebutuhan 

Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang bisa kita rencanakan dan laksanakan 

yaitu: 

1. Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan 

a. Tujuan : Membangun mental kewirausahaan 

b. Sasaran : Anggota koperasi / orang–orang binaan 

yang mempunyai usaha budidaya lobster 

c. Materi : 1) Penyadaran arti penting 

kewirausahaan 

2) Peran koperasi dalam 

pemberdayaan kewirausahaan 

3) Membangun mata persepsi 

kewirausahaan 

d. Narasumber/ instruktur : Dinas Koperasi UKM 

e. Model Pembelajaran : Orang dewasa melalui: 

1) Pemberian materi soft copy / hard 

copy 

2) Paparan 

3) Dialog / tanya jawab 

f. Sarana : Ruang kelas, laptop, sound sistem 

 

2. Pelatihan Teknis Produksi  

a. Tujuan : Membekali ketrampilan teknis produksi 

b. Sasaran : Anggota koperasi / orang–orang binaan 

yang mempunyai usaha budi daya lobster 

c. Materi : 1) Tata cara penyiapan media / 

kolam dan sarana lainnya. 

2) Tata cara pembiakan dan 

pembesaran 

3) Tata cara perawatan air dan 

lobster 

4) Tata cara dan jenis Pakan 

d. Narasumber/ instruktur : Pakar dan praktisi 

e. Model Pembelajaran : Orang dewasa melalui: 

1) Pemberian materi soft copy / hard 

copy 

2) Paparan 

3) Dialog / tanya jawab 

f. Sarana : Ruang kelas, laptop, sound sistem dan 

alat peraga 
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3. Pelatihan Strategi Pemasaran 

a. Tujuan : Membekali peserta agar memiliki 

kemampuan menyusun strategi 

pemasaran 

b. Sasaran : Anggota koperasi / orang – orang binaan 

yang mempunyai usaha budi daya lobster 

c. Materi : 1) Marketing 3.0 (Branding, 

positioning dan differensiasi) 

2) Marketing 4.0, strategi pemasaran 

baru di era digital. 

3) Marketing 5.0, kombinasi antara 

teknologi dengan humanity. 

d. Narasumber/ instruktur : Dinas Koperasi UKM dan ITBMG 

e. Model Pembelajaran : Orang dewasa melalui: 

1) Pemberian materi soft copy / hard 

copy 

2) Paparan 

3) Dialog / tanya jawab 

f. Sarana : Ruang kelas, laptop, sound sistem 

 

4. Pelatihan Manajemen  

a. Tujuan : Membentuk jiwa kepemimpinan dalam 

pengelolaan usaha 

b. Sasaran : Anggota koperasi / orang – orang binaan 

yang mempunyai usaha budi daya lobster 

c. Materi : 1) Pengenalan fungsi – fungsi 

manajemen 

2) Membangun meta kognisi 

3) Membangun semangat Inovasi 

d. Nara Sumber/ instruktur : Dinas Koperasi UKM dan ITBMG 

e. Model Pembelajaran : Orang dewasa melalui : 

1) Pemberian materi soft copy / hard 

copy 

2) Paparan 

3) Dialog / tanya jawab 

f. Sarana : Ruang kelas, laptop, sound sistem 

 

A. Pelatihan dan Fasilitasi Permodalan 

a. Tujuan : Pengenalan tata cara pembentukan modal 

b. Sasaran : Anggota koperasi / orang – orang binaan 

yang mempunyai usaha budi daya lobster 

c. Materi : 1) Tatacara penyusunan proposal 
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pengajuan modal usaha 

2) Pelatihan pengelolaan modal 

usaha  

 

d. Narasumber/ instruktur : Narasumber Internal dan Eksternal.    

e. Model Pembelajaran : Orang dewasa melaui: 

1) Pemberian materi soft copy / hard 

copy 

2) Paparan 

3) Dialog / tanya jawab 

f. Sarana : Ruang kelas, laptop, sound sistem 

 

  

A. Lembaga Inkubator LRPM ITB MG 

1. Sejarah 

Lembaga Riset dan Pengabdian masyarakat ITB-MG adalah meruapakn bagian 

struktural dalam ITB MG untuk melaksanakan catur dharma Perguruaan tinggi yaitu 

riset dan pengabddian masyarakat berdiri sejak September 2022. 

2. Susunan  

Penanggungjawab  :  Rektor ITB-MG 

Pengarah  :  Wakil Rektor I 

Ketua  :  Hadi Tanuji, S.Si., M.Si. 

Sekretaris :  Indah Dwi Murdianingsih, S.Mat., M.Mat. 

Anggota :  Danang Kuswardono, S.Kom., M.Kom. 

Drajad Bima Aji Pangestu, S.Kom., M.Mt. 

Muhammad Amry Assiva, S.Kom., M.Kom. 

Arum Helmi Manggala Putri, S.Si., M.Sc. 

Eka Renny N.W., S.AB., M.Si. 

3. Program Kegiatan 

Program kegiatan LRPM ITB-MG mencakup bidang riset dan pengabdian kepada 

masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengabdian kepada masyarakat ini, LRPM 

ITB-MG menyelenggaran program dengan sasaran, diantaranya: 

a. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan pengembangan bertaraf nasional berbasis 

kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang 

dibutuhkan masyarakat   
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b. Menyelenggarakan program inkubasi bagi dunia usaha dan lainnya 

c. Meningkatkan kerjasama riset dan panmas dengan lembaga mitra baik nasional 

dan internasional.  

d. Meningkatkan budaya kompetensi pengabdian kepada masayarakat berdasarkan 

hasil penelitian dan penulisan jurnal ilmiah.  

e. Pemberdayaan Dosen sebagai pengembang kelompok pengabdian kepada 

masyarakat. 

 


