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ndonesia butuh wirau-
saha-wirausaha baru,
penopang perekonomian

literacy ternyata mereka memi-
liki skor di atas rata-rata. Arti-
nya mahasiswa tidak mampu
menggali potensi diri karena

teracuni mindset risiko tinggi
menjadi wirausaha.
Sudah saatnya revolusi dibumikan

dalam pendidikan kewirausahaan mes-
ki ada beberapa tantangan mengem-
bangkannya. Di antaranya, tenaga
pendidik tidak berkompetensi dan

berpengblaman sebagai entrepreneur
sehingga konsep yang diajarkan terlalu
fokus pada merintis dan mengelola
usaha dari sisi kognitif.

Sehanisnya mereka memberi porsi
yang lebih besar pada pembimbingan

peserta didik untuk mampu menggali
potensi diri sebagai wirausaha. Revolu-
si mental diperlukan untuk mengubah
mindset peserta didik dari pegawai
menjadi wirausaha.

Terpisah
Pendidikan kewirausahaan tidak

diajarkan secara integratif dan tema-
tik. Artinya, mata pelajaran/kuliah
kewirausahaan diajarkan terpisah.

KORAN JAKAEIUONES

Seharusnya filosofi dan nilai-nilai
kewirausahaan diintegrasikan pada
apa pun mata pelajaran/ kuliah secara
tematik sebagai bagian dari pendidikan
karakter.

Contoh sederhana, dalam mata

bangsa karena jumlahnya masih
sedikit sekali kurang dari I persen dari
total penduduk Indonbsia. Padahal, un-
tuk menopang perekonomian nasional,
dibutuhkan standar minimum wirau-
saha sebesar 2,5 Vo dari total jumlah
penduduk. Di sisi lain, sejak digulirkan
program kewirausahaan nasional ta-
hun 2009, upaya menumbuhkembang-
kannya sangat lambat.

Pertanyaan yang muncul, mengapa
salah satu faktor produksi ini sulit di-
tingka&an. Sementara berbagai pro-
gram dan tentu dengan pendanaan
yg tidak sedikit telah diluncurkan ber-
bagai kementerian atau dinas. Hasil-
hyi tetap saja tidak' mengd'efiil6ifi,6n.
Terhadap kondisi ini, tentu tidak bisa
menyalahkan sepenuhnya kepada pe-
meriritah.

Harus diakui, selama 'ini cara
pandang (mindset) yang tertanam
di masyarakat, menjadi wirausaha
berisiko tinggi. Orangtua lebih senang
anaknya bekerja di perusahaan papan
atas atau bahkan berani mengeluar-
kan "investasi" asal anaknya diterima
sebagai pegawai negeri sipil (PNS),
berapa pun nilainya. Dari Taman Ka-
nak-kanak hingga perguruan tinggi
(PT), orangtua menasihati dan men-
garahkan anak menjadi pegawai, bu-
'kan wirausaha. Ayah ibu mengirimkan
anak ke sekolah agar kelak bekerja se-
bagai pegawai dengan gaji besar.

Kondisi demikian masih diper-
parah model pendidikan di sekolah
dan PTyang tidak memberi ruang tum-
buhnya kreativitas dan inovasi, kom-
petensi inti yang harus dimiliki seorang
wirausaha. Kalaupun kini berwirau-
saha, seseorang tidak lebih karena ter-
paksa akibat PHK atau sebagai usaha

-sarnpingan untuk mendapat tambahan
penghasilan.

Ilustrasi berikut menggambarkan
betapa minimnya minat berwirausaha.
Dalam sebuah ruang kuliah berisi 40
mahasiswa. Penulis bertanya kepada
mereka siapa yang berani menjadi
wirausaha setelah kuliah. Hanya 2 atau
3 orang yang mengangkat tangan. Si-
sanya bisa dipastikan ingin menjadi
pegawai.

Sebagian lagi terlihat bingung ka-
rena tidak tahu harus berbuat apa se-
telah lulus. Mereka dihadapkan pada
kenyataan bahwa banyak sarjana
menganggur. Ironisnya, hampir le-
bih dari separuh kelas ternyata memi-
liki potensi menjadi wirausaha. Sete-
lah mengisi kuesioner entrepreneurial
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pelajaran/ kuliah secara tematik sebagai bagian dari pen-
didikan karakter. $

re



Kamis
1 OKTOBER 2015

pelajaran 
. 
Bahasa hrdonesia lerrjaDgawal pendidikan dasar, seyogianya le-otn oanyak memberi contoh kalimat

yang menanamkan nilai-nilai dan me.mottvasi peserla didik unruk melr.iadi
manusia produktif.

, 
Pimpinan satuan pendidikan lidak

:::1i:.,"-1".j ruans serak basi sub-urnya benih_benih lewirausahaan.
lwrnaset sebagai birokar sering kalimenutup rapal potensi kreativitas dan
rnovasr warga belajar

Satuan pendidilan seharusnya
menjadi hidden curriculum bagi pen-didikan lewirausahaan. Mana.iemerr
satuan pendidikan berorientas! ./]l/e-preneu.rial merupakan satu dari sekian
Danyax.tomponen hidden curriculumyang akan menumbuhLan atmosfir
Kewtrausahaan

, .Pendidikan kewirausahaan saat ini
nll .:rj"91 

.tandasan penguaran

::r:ramprtan hidup (tife skj//s) anak.
M.e,ek finansial, misalnya, masih dipan-otng bukan sebagai kererampilan hidup
Iang-drpertukan sehingga tidak perlu
orararkan sejak usia dini. Oranflua ataupenotdrk seringkali menganggap taburDemDtcalakan 

"egala 
sesuatu tentang

uang kepada anak berusia dini
,. 

Cara pandang sepeni ini harusotubah. pentjng memberi Dema_n^aman. mengelola ,ung .u"rri bi;uk
serak dini. Iangan menambah Drob-rema sosial semakin banyak torbanpentpuan investasi bodong atau terliliturang tarru kredir karena tidak bijal
menggunakan.

.Iumlah perusaiaan yang mau ber-mllra dengan lembaga pendidikan
yCq unh+ mencetak wiriusaha be_lum, banyak Baru melalui pendirian
rnKubaror 

. 

bisnis. Hal ini lenru daparolpanami karena memang pemerintah
nrngga.saat belum memberi insentif keperusahaan, misalnya, keringanan pl-
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