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Abstract 

Curriculum development in higher education should be based on the formulation of competence in accordance with the 

needs in the field, which today is Indonesia requires entrepeur-young entrepreneur. The college is responsible for educating 

and providing entrepreneurial skills to graduates and provide motivation to dare to choose the entrepreneur as an option. 

The inclusion of entrepreneurship courses is one form of contribution of universities to give birth to young entrepreneurs. 

However, it should be realized by universities that implement concrete entrepreneurial learning patterns based on empirical 

inputs to equip students with a significant knowledge in order to encourage students to entrepreneurship. Without it, the 

purpose of entrepreneurship courses will never happen 
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1. PENDAHULUAN 

Perguruan tinggi dewasa ini dihadapkan pada sejumlah tantangan berat seperti (a) persaingan di dunia 

global, yang berakibat juga terhadap persaingan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri, 

sehingga perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam dunia global; (b) 

adanya perubahan orientasi pendidikan tinggi yang tidak lagi hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu tetapi 

juga yang mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan di masyarakatnya (kompeten dan relevan), yang 

lebih berbudaya; serta (c) danya perubahan kebutuhan di dunia kerja yang terwujud dalam perubahan 

persyaratan dalam menerima tenaga kerja, yaitu adanya persyaratan soft skills yang dominan di samping hard 

skills-nya. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum di perguruan tinggi harus didasarkan pada rumusan 

kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai  dengan kebutuhan di lapangan.  

Mata kuliah kewirausahaan merupakan pelajaran yang membentuk karakter wirausaha atau minimal 

mahasiswa menambah pengetahuan mahasiswa mengenai seluk-beluk bisnis baik dari sisi soft skill maupun 

hard skill sehingga mahasiswa mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya dalam 

menciptakan usaha sendiri setelah lulus maupun saat masih kuliah. Menurut McClelland (2000), salah satu 

faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausahawan yang terdapat di 

negara tersebut berjumlah 2% dari populasi penduduknya. P 

Peran para entrepreneur dalam mendorong kemajuan suatu bangsa/negara telah dibuktikan oleh 

beberapa negara maju seperti Amerika, Jepang, plus tetangga terdekat kita yaitu Singapura dan Malaysia. Di 

Amerika sampai saat ini sudah lebih dari 12 persen penduduknya menjadi entrepreneur, dalam setiap 11 detik  

lahir entrepreneurbaru, dan  data menunjukkan 1 dari 12 orang Amerika terlibat langsung dalam 

kegiatan entrepreneur.  Itulah yang menjadikan Amerika sebagai negara adi kuasa dan super power. Selanjutnya 

Jepang lebih dari 10 persen penduduknya sebagai wirausaha dan lebih dari 240 perusahaan jepang skala kecil, 

menengah dan besar bercokol di bumi kita ini.  Padahal Jepang mempunyai luas wilayah yang sangat kecil dan 

sumber daya alam yang kurang mendukung (kurang subur) namun dengan semangat dan 

jiwa entrepreneurshipnya menjadikan Jepang sebagai negara termaju di Asia. Jika melihat jumlah kebutuhan 

wirausaha baru untuk memposisikan Indonesia sebagai negara maju, setidaknya masih butuh waktu 25 tahun 

lagi untuk mencapainya (Rukka, 2011). Estimasi waktu yang cukup lama tersebut menuntut perlu segera 

diupayakan langkah-langkah agar jumlah wirausaha baru dapat bertambah dengan waktu pencapaian yang 
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relatif singkat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan penciptaan wirausaha baru yang berasal 

dari lulusan perguruan tinggi. 

Penciptaan lulusan perguruan tinggi yang menjadi seorang wirausahawan tidak serta merta mudah 

untuk dilaksanakan. Berdasarkan bukti empiris di lapangan, terdapat kecenderungan bahwa lulusan perguruan 

tinggi lebih senang memilih bekerja dengan tingkat kenyamanan/keamanan serta kemapanan dalam waktu yang 

singkat. Ciputra (dalam Direktorat Kelembagaan Dikti, 2009) menyatakan: ”Mahasiswa dari berbagai disiplin 

ilmu jangan hanya diajarkan bagaimana bisa bekerja dengan baik, tetapi dipacu untuk bisa menjadi pemilik dari 

usaha-usaha sesuai latar belakang ilmu mereka”. Pendidikan harus dijalankan dengan kreatif. Pendidikan 

kewirausahaan harusnya membekali mahasiswa untuk mandiri dan tidak berorientasi menjadi pencari kerja 

ketika yang bersangkutan menyelesaikan studinya. Hal ini menurut Bob Sadino (di Jakarta, 18 Nopember 2008) 

sebagai dampak dari sistem pendidikan Indonesia yang kebanyakan masih menggunakan prinsip belajar untuk 

tahu bukan melakukan sesuatu. Pihak universitas bertanggung jawab dalam mendidik dan memberikan 

kemampuan wirausaha kepada para lulusannya dan memberikan  motivasi  untuk  berani memilih berwirausaha 

sebagai karir mereka.  Pihak perguruan tinggi perlu menerapkan pola pembelajaran kewirausahaan yang 

kongkrit berdasarkan masukan empiris untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan  yang  bermakna  agar  

dapat  mendorong semangat  mahasiswa  untuk  berwirausaha  Yohnson 2003 dalam  (Suharti Lili : 2011). 

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan desain mata kuliah kewirausahaan dalam upaya 

melahirkan  entrepreneur muda. Artikel ini diharapakan bermanfaat sebagai sumbang wacana bagi stakeholder 

mata kuliah kewirausahaan baik dosen, mahasiswa, institusi pergutuan tinggi dalam upaya membangun dan 

melahirkan entrepreneur muda.  

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1 Konsep Dasar Kewirausahaan, dan Entrepreneur  
Dan  Steinhoff  dan John  F. Burgess  (1993:35) mengemukakan pendapat wirausaha adalah  orang  

yang mengorganisir,  mengelola dan berani  menanggung  resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang 

berusaha.  Secara  esensi  pengertian  entrepreneurship  adalah suatu sikap mental,  pandangan, wawasan serta 

pola pikir  dan  pola  tindak  seseorang  terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu 

berorientasi kepada  pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu  

memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Selain  itu, kewirausahan adalah  kemampuan kreatif dan 

inovatif yang  dijadikan dasar, kiat, dan sumber  daya  untuk  mencari  peluang menuju sukses. Inti dari  

kewirausahaan adalah  kemampuan untuk menciptakan  seuatu  yang baru dan berbeda (create new and 

different) melaui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan  peluang  dalam  menghadapi  

tantangan  hidup.  Pada   hakekatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak  seseorang  yang  memiliki  

kemauan   dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif.  

Pendapat tidak jauh berbeda disampaikan oleh Carre dan Thurik (2002) dimana entreprenuership 

merupakan manifestasi kemampuan dan kemauan individual, baik sendiri, dalam tim, di dalam ataupun di luar 

organisasi untuk menciptakan peluang baru, dan mengenalkan ide mereka ke pasar, dalam upaya menghadapi 

ketidakpastian dan keterbatasan, melalui pengambilan keputusan lokasi, bentuk dan penggunaan sumberdaya 

dan lembaga. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa entrepreneurship merupakan karakteristik perilaku orang, 

bukan jabatan, ataupun sinonim dari industri kecil. Meskipun entreprenuership bukan merupakan sinonim dari 

industri kecil, namun industri kecil merupakan kendaraan bagi para individu untuk menyalurkan ambisi 

entrepreneurial mereka. (Lumpkin dan Des, 1996).  

Dari  beberapa  konsep  yang  ada,  setidaknya menurut Suryana (2003: 13)  terdapat  enam  hakekat  

penting kewirausahaan. Di antaranya: 

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber  daya,  

tenaga  penggerak,  tujuan,  siasat,  kiat, proses,  dan  hasil  bisnis  (Acmad Sanusi, 1994).  

2.  Kewirausahaan  adalah  suatu  kemampuan  untuk   menciptakan  sesuatu  yang  baru  dan  

berbeda (ability to create the new and different) (Drucker, 1959). 

3. Kewirausahaan  adalah  suatu  proses  penerapan  kreativitas  dan  inovasi  dalam memecahkan  persoalan  

dan  menemukan  peluang  untuk  memperbaiki  kehidupan (Zimmerer. 1996). 

4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (start-up phase) dan 

perkembangan usaha (venture growth) (Soeharto Prawiro, 1997). 

5.  Kewirausahaan  adalah  suatu  proses  dalam  mengerjakan  sesuatu  yang  baru  (creative), dan sesuatu yang 

berbeda (inovative) yang bermanfaat memberi nilai lebih. 

6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nila tambah dengan jalan mengkombinasikan   sumber-sumber  

melaui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan.  Nilai  tambah tersebut dapat diciptakan 

dengan cara mengembangkan teknologi baru,  menemukan pengetahuan baru,  menemukan  cara baru  untuk  

menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  baru  yang  lebih efisien,  memperbaiki produk  dan  jasa  yang  sudah  

ada,  dan  menemukan cara  baru  untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. 
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Para individu yang menyalurkan ambisi entrepreneurial dikenal sebagai entrepreneurs. Entrepreneur 

adalah seseorang yang mengkhususkan dirinya mengambil tanggung jawab dan membuat keputusan yang 

berdampak pada lokasi, bentuk, dan penggunaan produk, sumberdaya, atau institusi. (Herbert and Link, 1989). 

Namun, definisi Herbert dan Link ini kurang mampu menggambarkan bagaimana entrepreneurs mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Schumpeter (dalam Carre dan Thurik, 20002) 

mendefinisikan entrepreneur sebagai individu yang melakukan fungsinya dengan menciptakan kombinasi baru, 

atau pendapat Lumpkin dan Des (1996) yang menyatakan bahwa entrepreneur adalah individu yang 

mengenalkan produk baru atau produk yang telah ada ke pasar yang baru ataupun pasar yang telah ada.  

Terdapat tiga peran entrepreneurial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu; (1) sebagai 

innovator (Schumpeterian entrepreneurship), (2) sebagai pencari peluang keuntungan (Kirznerian 

entrepreneurship), dan (3) sebagai pengambil risiko atas ketidakpastian. Dari ketiga peran entrepreneurial di 

atas dapat dikatakan bahwa terdapat tiga dimensi sebagai tolok ukur keberadaan entrepreneurship di suatu 

perusahaan yaitu innovativeness, risk taking, dan proactiveness (Tri Utami, 2013) 

 

2.2 Orientasi Kewirausahaan 
Lumpkin dan Des (1996) memperluas ketiga dimensi ini menjadi lima dimensi yaitu autonomy, 

innovativeness, proactiveness, risk taking, dan competitive aggressiveness, dalam wadah yang mereka sebut 

sebagai orientasi entrepreneurial. Menurut Lumpkin dan Des orientasi entrepreneurial, merupakan proses, 

praktek, dan kegiatan pengambilan keputusan yang menuju pada aktivitas inovasi.  

1. Autonomy, merupakan kegiatan independen individual atau tim dalam menjabarkan ide atau visi dan 

melaksanakannya. Secara umum, autonomy berarti kemampuan berinisiatif dalam mengeksploitasi peluang. 

Dalam konteks perusahaan, autonomy merupakan kegiatan pembebasan diri dari hambatan-hambatan 

organisasional yang ketat. Meskipun faktor-faktor seperti ketersediaan sumberdaya, kegiatan pesaing, atau 

pertimbangan- pertimbangan internal organisasi mungkin mengubah inisiatif menangkap peluang, namun hal 

ini tidak mematikan proses autonomy yang mengarahkan pada aktivitas inovasi. Autonomy dalam industri 

kecil sering diukur dari bagaimana sering manager mendelegasikan wewenangnya dan para mengandalkan 

ahli.  

2. Innovativeness, merupakan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dan mendukung hal baru, ide, 

penemuan, percobaan dan proses kreatif yang dapat menghasilkan produk, jasa, atau proses teknologi. baru. 

Meskipun innovativeness dapat berbeda dalam tingkat keradikalannya, namun innovativeness menunjukkan 

keinginan dasar untuk berangkat dari teknologi lama kearah teknologi yang dibutuhkan saat ini. Untuk 

mengukur innovativeness ini Lumpkin dan Des (1996,) menggunakan ukuran dari banyak ahli diantaranya; 

Hage (1980) mengukur innovativeness dari banyaknya professional dan spesialis; Miller (1989) mengukur 

innovativeness dari prosentase penjualan yang digunakan untuk membiayai inovasi; Zahra dan Covin (1993) 

mengukur innovativeness dari bagaimana perusahaan menekankan pada pengembangan teknologi dan 

membangun reputasi dengan mencoba metode dan teknologi baru; Saleh dan Wong (1993) mengukur 

innovativeness dari usaha-usaha fungsional perusahaan dan fleksibilitas perusahaan dalam mengadaptasi 

proses baru. 

3. Proactiveness, merupakan proses yang ditujukan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan mendatang 

dengan mencari peluang baru yang mungkin berhubungan atau tidak berhubungan dengan operasional saat 

ini, mengenalkan produk baru dan merek yang mengungguli pesaing; secara strategis menghapus kegiatan 

yang berada pada tahap kedewasaan atau penurunan dalam siklus kehidupan. Proactiveness dapat diukur 

dengan kecenderungan perusahaan untuk memimpin dari pada mengikuti dalam pengembangan prosedur, 

teknologi, dan baru. 

4. Competitive aggresiveness, merupakan harapan perusahaan untuk secara langsung dan intensif menantang 

pesaing dalam upaya menetrasi pasar dan memperbaiki posisi di pasar. Competitive aggressiveness 

merupakan bentuk lain dari responsiveness dalam persaingan frontal. Competitive aggressiveness juga 

menggambarkan kemauan untuk menggunakan cara tidak konvensional atau tradisional dalam bersaing, 

seperti menggunakan taktik terbaru untuk menghadapi pesaing, menganalisa dan menentukan target untuk 

kelemahan pesaing, memfokuskan produk yang bernilai tambah tinggi dengan secara hati-hati memonitor 

pengeluarannya. Untuk mengukur competitive aggresiveness ini Lumpkin dan Des (1996, hal. 149) 

menggunakan ukuran dari banyak ahli diantaranya; Covin & Covin (1990) mengukur competitive 

aggresiveness dengan menanyakan kepada manajer perusahaan tentang membiarkan atau tidak membiarkan 

pesaing hidup; MacMillan & Day (1987) mengukur competitive aggressiveness dengan mengukur keluasan 

dan kecepatan dalam memasuki pasar baru atau mengenalkan produk baru.. melalui percepatan waktu 

pengembangan produk baru. 

5. Risk taking, merupakan perilaku perusahaan dalam bermain spekulasi terhadap bisnis yang dijalankannya 

seperti mengambil hutang dalam jumlah yang besar untuk investasi sumberdaya yang diharapkan 

menghasilkan tingkat pengembalian yang besar. Untuk mengukur risk taking  ini Lumpkin dan Des (1996, 

hal. 144) menggunakan ukuran dari banyak ahli diantaranya; Brockhaus (1980) mengukur risk taking dengan 
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menanyakan pilihan perusahaan tentang penjualan yang sedang ataupun tinggi tapi dengan risiko yang lebih 

besar; Kahneman & Tversky, 1979) mengukur risk taking dari bagaimana masalah risiko dipetakan; Thaler 

& Johnson (1990) mengukur risk taking dari hasil pengambilan risiko sebelumnya; Slovic, Fichhoff, dan 

Lichtenstein (1980) mengukur risk taking dari kemampuan yang ditunjukkan di bawah tekanan risiko. 

 

2.3 Kewirausahaan dan Pertumbuhan Ekonomi 
Konsep entrepreneurhip telah diterapkan pada berbagai tingkat, sebagai contoh, individual, kelompok, 

dan keseluruhan organisasi. Entrepreneurhip sering diidentikkan sebagai upaya individual karena seringkali 

diasosiasikan dengan pengenalan penemuan revolusioner. (Kilby, 1971 dalam Lumpkin dan Des, 1996). 

Entrepreneurs juga dipandang oleh beberapa ahli sebagai domain dari bisnis kecil, sebab bisnis ini 

bertanggungjawab terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan memasuki pasar yang 

belum terjamah. Dalam hal ini new entry merupakan kegiatan entrepreneurs, khususnya dari fenomena tingkat 

perusahaan. Dengan demikian new entry berkaitan dengan kegiatan individual, usaha kecil, unit bisnis strategi 

dari perusahaan besar. Oleh sebab itu entrepreneurhip terpusat pada kegiatan individual dalam perusahaan. 

Yamada 2006 dalam Utami, (2013) menyatakan sangat perlu untuk melihat entrepreneurship bukan 

saja dari perspektif mikro namun juga perspektif makro. Perspektif makro fokus pada determinan pertumbuhan 

perusahaan jangka panjang dan dampaknya, dimana entrepreneurs dapat menciptakan kekayaan. Perspektif 

makro dapat dibagi ke dalam dua kajian yaitu; (1) kajian yang mengidentifikasi faktor lingkungan yang 

mendorong pertumbuhan entrepreneurs, atau kajian berbagai budaya dari lokasi khusus yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi; (2) kajian yang memfokuskan pada faktor institusional. Sedangkan perspektif mikro, 

memiliki dua pendekatan yaitu ; pendekatan deterministic emosional (motivasi aktivitas entrepreneurial) dan 

pendekatan deterministic social (latar belakang aktivitas entrepreneurial). Dua pendekatan ini dipandang terlalu 

sederhana, sehingga saat ini para peneliti mempertimbangkan aktivitas entrepreneurial melalui interaksi dengan 

faktor sosial yang mendukung dan mendorong perusahaan yang mandiri. Baik perspektif makro maupun mikro 

harus secara sistematik membangun kerangka kerja hubungan antara aktivitas entrepreneurial dengan lingkung-

an yang melibatkan faktor eksternal dan internal. 

Entrepreneurs memerlukan kendaraan untuk mentransformasikan kualitas personal dan ambisi mereka 

ke dalam kegiatan industri kecil dimana entrepreneurs memiliki kontrol penuh didalamnya merupakan 

kendaraan yang sesuai bagi mereka. Hasil dari manifestasi entrepreneurial adalah kebaruan melalui produk, 

proses, inovasi organisasi, memasuki pasar baru, dan sebagainya. Dapat dikatakan hasil aktivitas 

entrepreneurial tergantung pada: (1) budaya lingkungan nasional dan regional, serta budaya internal 

perusahaan; (2) kerangka institusional baik tingkat nasional dan di dalam perusahaan, menentukan insentif bagi 

individual untuk mengubah ambisi mereka ke dalam kegiatan, dan menentukan penghalang- penghalang 

kegiatan mereka 

 

 

3. PEMBAHASAN 

Dalam kepmen-232-2000 dijelaskan bahwa pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah 

yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sedangkan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut. atau 

universitas. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun 

bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. 

Kurikulum secara sempit dapat dimaknai sebagai: suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai 

kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Pengertian ini 

mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa dokumen atau rencana tertulis. 

Dokumen atau rencana tertulis itu berisikan pernyataan mengenai kualitas yang harus dimiliki seorang peserta 

didik yang mengikuti kurikulum tersebut aspek lain dari makna kurikulum adalah pengalaman belajar. 

Pengalaman belajar di sini dimaksudkan adalah pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik seperti yang 

direncanakan dalam dokumen tertulis. Pengalaman belajar peserta didik tersebut adalah konsekuensi langsung 

dari dokumen tertulis yang dikembangkan oleh dosen/instruktur/pendidik. Dokumen tertulis yang 

dikembangkan dosen ini dinamakan rencana perkuliahan/satuan pembelajaran. Pengalaman belajar ini 

memberikan dampak langsung terhadap hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu jika pengalaman belajar ini 

tidak sesuai dengan rencana tertulis maka hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak dapat dikatakan 

sebagai hasil dari kurikulum 

Perguruan tinggi mendasarkan misinya pada tiga unsur yaitu (1) pendidikan, (2) penelitian, dan (3) 

pengabdian kepada masyarakat. Ketiga unsur ini saling berhubungan. Pendidikan harus berdasar pada penelitian 

dan penelitian harus berorientasi pada masyarakat. Kritik yang sering dilontarkan kepada perguruan tinggi 
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adalah bahwa perguruan tinggi terisolasi dari dunia nyata, penelitian hanya dalam laboratorium, melupakan 

kebutuhan nyata masyarakat, dan pendidikan merefleksi isolasi ini, akibatnya lulusannya sulit terserap dalam 

lapangan kerja. 

Pasar tenaga kerja mengalami perubahan. Pendidikan tidak melindungi lulusannya untuk menjadi 

pengangguran. Saat ini generasi muda butuh mengetahui bagaimana mereka dapat bertindak fleksibel dalam 

ketidakpastian, dan merubah aturan yang terdapat pada pasar tenaga kerja. Pekerja konvensional mulai tidak 

dibutuhkan. Oleh sebab itu generasi muda harus belajar nilai baru seperti inovasi, fleksibilitas, dan berbagai 

macam kompetensi, karena mereka harus berfikir untuk menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri 

(Halme, 1996). Untuk itu generasi muda harus memiliki orientasi entrepreneurial, dan perguruan tinggi dapat 

berpartisipasi menanamkan orientasi entrepreneurial yang akan mendorong generasi muda melakukan aktivitas 

entrepreneurial. Perguruan tinggi dapat berpartisipasi dengan dua cara yaitu (1) mengambil bagian dalam 

aktivitas yang membawa mahasiswa kearah penciptaan usaha, dan (2) mendesain kurikulum yang 

mempersiapkan kemandirian mahasiswa sebagai dasar penciptaan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri. 

Dengan demikian revisi kurikulum sangat dibutuhkan, bukan saja yang berkaitan dengan isi mata 

kuliahnya, namun juga metode Pembelajarannya. Pendidikan secara normal berorientasi pada transmisi 

pengetahuan. Transmisi ini penting, namun transmisi kompetensi, keterampilan, sikap dan nilai juga sangat 

penting. Pendidikan tidak boleh hanya mentransfer pengetahuan secara sistematik, melainkan membangun 

keterampilan yang dibutuhkan generasi muda bagi masa depannya. Jika pendidikan ingin membawa generasi 

muda pada kemampuan penciptaan kerja, maka pendidikan harus mendidik generasi muda berbeda dengan 

pendidikan yang dilakukan sebelumnya. 

Menurut Ciputra, kompetensi kewirausahaan bukanlah ilmu magic. Pendidikan tinggi, perlu 

mengajarkan tiga kompetensi kepada mahasiswanya, yakni menciptakan kesempatan (opportunity creator), 

menciptakan ide-ide baru yang orisinil (inovator) dan berani mengambil resiko dan mampu menghitungnya 

(calculated risk taker). Peran yang dilakukan perguruan tinggi meliputi (1) internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan, (2) peningkatan ketrampilan (transfer knowledge) dalam aspek pemasaran, finansial, dan 

teknologi; serta (3) dukungan berwirausaha (business setup) (Vallini and Simoni, 2007). 

Menurut ASHE Higher Education Report (2007), keberhasilan studi mahasiswa ditentukan oleh dua 

ukuran, yakni (1) jumlah waktu dan upaya mahasiswa terlibat dalam proses pembelajaran, dan (2) kemampuan 

perguruan tinggi menyediakan layanan sumberdaya, kurikulum, fasilitas dan program aktivitas yang menarik 

partisipasi mahasiswa untuk meningkatkan aktualisasi, kepuasan dan ketrampilan. Dalam konteks pendidikan 

kewirausahaan, nampaknya partisipasi mahasiswa dan kemampuan perguruan tinggi perlu disinergikan, agar 

menyediakan layanan sebaik-baiknya agar melahirkan student entrepreneur. Dengan demikian, melalui 

pendidikan dapat direncanakan kebutuhan jumlah maupun kualitas entrepreneur. 

Karakter keilmuan kewirausahaan didisain untuk mengetahui (to know), melakukan (to do), dan 

menjadi (to be) entrepreneur. Tujuan pendidikan to know dan to doterintegrasi di dalam kurikulum program 

studi, terdistribusi di dalam mata-mata kuliah keilmuan. Integrasi dimaksudkan untuk internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan. Dalam tahapan ini, perguruan tinggi menyediakan matakuliah kewirausahaan yang ditujukan 

untuk bekal motivasi dan pembentukan sikap mental entrepreneur. Sementara itu tujuan to be entrepreneur 

diberikan dalam pelatihan ketrampilan bisnis praktis. Mahasiswa dilatih merealisasikan inovasi teknologi ke 

dalam praktek bisnis. 

Program penguatan untuk mendorong aktivitas berwirausaha dan percepatan pertumbuhan wirausaha 

baru telah dicanangkan pemerintah. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengembangkan beragam 

program kewirausahaan. Pada tahun 2009, telah dikenalkan Program Mahasiswa Wirausaha atau PMW (Student 

Entrepreneur Program) untuk menjembatani para mahasiswa memasuki dunia bisnis rill melalui fasilitasi start-

up bussines. 

Aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa yang sistematik juga dapat membangun motivasi dan sikap 

mental entrepreneur. Pembinaan mahasiswa dalam berbagai kegiatan minat dan bakat, keilmuan, kesejahteraan 

atau keorganisasian lainnya mampu memberikan ketrampilan untuk berwirausaha, dalam pengertian wirausaha 

bisnis, wirausaha sosial maupun wirausaha corporate (atau intrapreneur). Sebagian para tokoh politik, CEO atau 

komisaris perusahaan besar bukankah dulunya para aktivis mahasiswa. Mahasiswa yang aktif dalam unit pers 

(atau koran kampus) juga sukses menjadi wirausaha dalam industri penerbitan. Mahasiswa tim robotika menjadi 

tim kreatif jasa industri permesinan. Mahasiswa teknik informatika menjadi wirausaha software house. 

Mahasiswa dalam forum kajian agama menjadi pendakwah. Mahasiswa pecinta alam menjadi wirausaha jasa 

outbound. 

Hendaknya pola pembelajaran kewirausahaan minimal mengandung beberapa  unsur sebagai berikut : 

1. Pemikiran yang diisi oleh pengetahuan tentang nilai-nilai, semangat, jiwa, sikap dan perilaku, agar peserta 

didik memiliki pemikiran kewirausahaan. 

2. Perasaan, yang diisi oleh penanaman empatisme sosial-ekonomi, agar peserta didik dapat merasakan suka-

duka berwirausaha dan memperoleh pengalaman empiris dari para wirausaha terdahulu. 
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3. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk berwirausaha. Oleh karena itu, dalam konteks ini 

pembelajaran kewirausahaan membekali peserta didik dengan teknik produksi dan manajemen. 

4. Kesehatan fisik, mental dan sosial. Sehubungan dengan hal ini, peserta didik hendaknya dibekali oleh teknik-

teknik antisipasi terhadap berbagai hal yang mungkin timbul dalam berwirausaha baik berupa persoalan, 

masalah maupun risiko lainnya sebagi wirausaha. 

5. Pengalaman langsung berupa pemagangan atau melakukan aktivitas didampingi mentor yang kemudian akan 

dijadikan role model bagi peserta didik. 

Di samping penciptaan iklim/atmosfer yang kondusif, perguruan tinggi juga bisa melaksanakan 

sejumlah langkah dalam upaya membina calon wirausaha baru (mahasiswa), yang dijabarkan sebagai berikut : 

a. Langkah Pertama  
Dalam pembinaan awal dimulai sejak mahasiswa masuk di perguruan tinggi. Pada semester awal ini 

diberikan materi motivasi usaha, dengan penyampaian melalui metode klasikal. Materi diberikan 80% 

berkaitan dengan motivasi prestasi yaitu menggali kemampuan yang ada dalam diri sendiri dan 20% 

berkaitan dengan motivasi eksternal yaitu dorongan berprestasi dipengaruhi faktor-faktor dari luar individu. 

Dengan kegiatan awal tersebut mahasiswa sejak dini sudah diberikan dan ditanamkan jiwa 

kewirausahaannya. Hal ini diharapkan sebagai bekal dalam menempuh jenjang pendidikan tinggi yang pada 

akhirnya setelah lulus akan menciptakan lapangan pekerjaan. Pembekalan proses awal ini dilanjutkan 

dengan pemberian mata kuliah kewirausahaan di semester VI. Akhir dari kuliah mereka diminta untuk 

membuat dan mempresentasikan proposal usaha yang diminati sebagai syarat untuk pembinaan proses 

berikutnya. 

b. Langkah kedua 
Memasuki tahap ini dipilih dan diseleksi mahasiswa yang berminat untuk menjadi wirausaha. Kegiatan 

pada proses ini merupakan lanjutan dari kegiatan proses pertama dengan kegiatan pembinaan sebagai 

berikut: 

1)  Pelatihan kewirausahaan, fokus pada pematangan proposal usaha yang telah dibuat pada proses ke-1 

(pertama) berupa: 

a) pemantapan rencana pemasaran dengan kondisi lingkungan yang ada; 

b) pemantapan rencana produksi sesuai dengan kondisi pemasaran yang ada; 

c) pemantapan manajemen dan legalitas usaha yang akan dibuat; 

d) pemantapan rencana keuangan disesuai dengan sumber pendanaan dan pemasaran yang ada. 

2) Kunjungan tempat usaha, merupakan langkah awal mahasiswa dalam mewujudkan rencana usaha yang 

telah didiskusikan dalam latihan. Hal-hal yang perlu digali oleh mahasiswa dalam kunjungan tersebut 

sebagai berikut: 

a) latar belakang terbentuknya usaha/ perusahaan, 

b) sasaran dan target pemasaran, 

c) proses produksi (kalau ada), 

d) bahan baku yang diperlukan, 

e) struktur permodalan, 

f) pengelolaan manajemen usaha, dan 

g) yang terpenting adalah, gambaran hal-hal yang dapat dikerjasamakan oleh calon wirausaha (membuka 

networking) 

3)   Pemagangan, ini adalah proses akhir sebelum rencana usaha dijalankan. Pemagangan difokuskan 

pada realisasi rencana usaha sehingga tempat pemagangan dipilih berdasarkan peluang-peluang usaha yang 

akan dijalankan terutama dalam rencana pemasaran yang telah dibuat. Hal-hal yang digali dan dipelajari 

dalam pemagangan sebagai berikut: 

a)  membaca peluang usaha dari tempat pemagangan; 

b) memahami peluang yang ada pada situasi ekonomi tertentu; 

c) membuat rencana kerja sesuai kondisi dan peluang yang ada; 

c) menyusun strategi dan target pemasaran yang ingin dicapai disesuaikan dengan rencana usaha yang 

telah dibuat. Pada proses ini, mahasiswa dibimbing oleh seorang pembina serta universitas/ lembaga 

memfasilitasi dalam akses pasar, modal, manajemen, dan teknologi melalui kerjasama dengan dunia usaha 

dan industri (DUDI), perbankan, dan Pusat Kerja Sama Antarperguruan Tinggi Dikmenti. 

c.  Langkah ketiga  
Proses ketiga ini merupakan bagian akhir dari kegiatan program penciptaan wirausaha baru, tetapi 

merupakan langkah awal bagi peserta program dalam memasuki dunia bisnis yang sebenarnya. Kegiatan 

yang dilakukan dalam proses ketiga merupakan cerminan kepedulian dari kegiatan tri dharma yang harus 

dilakukan oleh perguruan tinggi, hal ini dapat dilihat dalam bagan di atas dengan penjelasan sebagai 

berikut. 

1.  Pembinaan lanjutan, pembinaan yang dilakukan merupakan kegiatan langsung di tempat usaha 

binaan melalui kegiatan supervisi (pemanduan) dengan materi sebagai berikut. 
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a)  Manajemen & legalitas usaha 

b)  Manajemen pemasaran 

c)  Administrasi keuangan usaha 

d) Manajemen produksi 

e)  Motivasi bisnis 

f)  Temu bisnis (membantu membentuk networking) 

Tahap ini merupakan kegiatan dalam memecahkan permasalahan usaha yang menjadi kendala bagi peserta 

program binaan, melihat bentuk kegiatannya merupakan program pengabdian masyarakat yang merupakan 

salah satu dari kegiatan tri darma perguruan tinggi. 

2.  Monitoring dan evaluasi, kegiatan ini merupakan pengkajian dan penelitian evaluasi program yang 

dilaksanakan. Peserta program dimonitoring dan dikaji serta dievaluasi melalui ukuran yang telah 

ditetapkan. Tiga tahap kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut.  

a) Tahap Pembentukan Jati Diri Usaha  
Merupakan tahap untuk melihat jati diri wirausaha baru dalam menekuni serta keseriusan usaha yang 

dijalankan. Apakah dalam kurun waktu 1-2 tahun usaha yang dilakukan ada tanda-tanda perkembangan, 

atau dalam kurun waktu tersebut telah berganti jenis usaha, atau sudah tidak ada usaha? 

b) Tahap Pertumbuhan Usaha 
Dalam tahap ini dapat dilihat perkembangan usaha. Apakah dalam kurun waktu 3-5 tahun perkembangan 

usahanya tumbuh berdasarkan rencana usaha awal yang dibuat? Apakah pertumbuhan usaha awal 

menggunakan 100% modal sendiri dari hasil usaha yang ditanamkan kembali, atau ada sebagian modal 

pinjaman, atau juga sebagian besar berasal dari pinjaman? Kondisi-kondisi tersebut dimonitoring dan 

dievaluasi dan ini merupakan dasar penilaian keberhasilan program. 

c) Tahap Pendewasaan Usaha 
Pendewasaan usaha merupakan tahap kematangan dalam usaha yang ditekuninya. Dalam kurun waktu 6-10 

tahun pada tahap pendewasaan ini seorang wirausaha mempunyai suatu kematangan usaha yang 

ditunjukkan dengan pendelegasian wewenang atas usahanya. Ia mulai mengangkat seorang manajer untuk 

menjalankan usahanya, dan ia mulai mencari peluang usaha yang lain dan membuka usaha yang baru 

dengan sumber dana berasal dari laba usaha yang pertama 

 Dari pemaparan di atas maka harapannya model pembelajaran kewirausahaan mampu mentransfer 

bukan hanya pengetahuan dan keterampilan melainkan juga pengalaman untuk menjalankan usaha yang nyata, 

sehingga mahasiswa bisa merasakan pengalaman menjadi seorang entrepreneur. 

 

 

4. PENUTUP 

Pemaparan di atas  melihatkan bahwa berbicara pendidikan kewirausahaan di  perguruan tinggi, berarti 

berbicara bagaimana menyiapkan mahasiswa dan lulusan  yang memiliki minat dan kemampuan berwirausaha. 

Kondisi ini tidak bisa datang dalam sekejap, butuh keseriusan dan usaha dari berbagai elemen  yang terkait 

seperti pemerintah, dunia usaha dan terutama civitas akademika itu sendiri diantaranya penciptaan atmosfer 

yang menunjang, disertai langkah langkah  secara continue, sehingga harapan Indonesia menjadi Negara maju 

bukan sekedar impian.  
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