Entrepreneur Community of ITN
Malang (ECI) UKM Baru Dorong
Mahasiswa dalam Kewirausahaan
UKM Entrepreneur Community of ITN Malang (ECI) siap mendorong
mahasiswa untuk
berkarakter.
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Malang, ITN.AC.ID – Mahasiswa sekarang tidak hanya diharapkan
bagus dalam bidang akademik, namun juga harus memiliki sikap
kreatif, inovatif, mandiri, berkarakter, termasuk berani
mengambil keputusan yang tepat. Sikap ini merupakan sikap
kewirausahaan yang terus dikembangkan oleh Institut Teknologi
Nasional (ITN) Malang dengan membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) Entrepreneur Community of ITN Malang (ECI) pada akhir
tahun 2020 ini.
“UKM ECI merupakan UKM yang bergerak dalam bidang
kewirausahaan. Tujuan sesuai visi misi UKM yakni,
mengembangkan jiwa berwirausaha mahasiswa ITN Malang menjadi
kreatif, inovatif, mandiri dan berkarakter,” jelas Ketua UKM
ECI, Jessica Jeane Putri Purnama yang dihubungi wia sambungan
Whatsapp beberapa waktu lalu.

Ketua UKM Entrepreneur Community of ITN Malang (ECI), Jessica
Jeane Putri Purnama. (Foto: Istimewa)
Sebagai kegiatan perdana, UKM Eci telah melaksanakan webinar
entrepreneurship “Membangun START-UP Digital Pada Era New
Normal”. Kolaborasi antara Tim Kewirausahaan ITN Malang dan
UKM ECI. Serta dukungan dan kerjasama Binus University Malang
dan Universitas Machung pada pertengahan bulan Desember 2020
yang lalu.
“Nanti akan ada berbagai kegiatan dalam UKM ECI, tapi tetap
menjadikan kewirausahaan sebagai topik utamanya. Yang sudah
pernah
kami
lakukan
contohnya
kegiatan
webinar
entrepreneurship yang telah dilaksanakan pada pertengahan
Desember lalu,” sambung mahasiswi Arsitektur semester 3 ini.
Jessica berharap melalui UKM ECI dapat menumbuhkan generasi
yang berilmu serta berjiwa wirausaha.
Baca juga: Tingkatkan Jiwa Kewirausahaan ITN Malang Gelar

Webinar Entrepreneurship
Sementara itu Ir. Maranatha Wijayaningtyas, ST MMT Ph.D,
Pembina UKM ECI menjelaskan, adanya UKM ECI untuk
memfasilitasi, memotivasi dan meningkatkan jiwa kewirausahaan
semua stakeholder dan civitas akademika ITN Malang. Harapannya
civitas akademika khususnya mahasiswa bisa berwirausaha secara
mandiri dengan skill serta kompetensi bidang teknologi.
Baca juga: Ada Gelas Bisa Dimakan di Pameran Produk Teknik
Kimia ITN Malang
“Kegiatan UKM ECI selain webinar dan talk show tentang
kewirausahaan juga akan ada pameran dan lain sebagainya. Pada
dasarnya kegiatan untuk mendukung dan mendorong munculnya jiwa
enterpreneurship dalam menciptakan sesuatu yang baru dan
berbeda. Jiwa kewirausahaan ini sebagai bekal mahasiswa untuk
berkarir di bidang apapun dan bisa diterapkan di semua bidang
pekerjaan,” kata Maranatha. (mer/Humas ITN Malang)

