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 Abstract 

This article examines the urgency and importance of entrepreneurship education to overcome 

unemployment and poverty in Indonesia. One of the population problems in Indonesia is the 

high rate of unemployment and poverty. Many efforts have been made to reduce 

unemployment and poverty by the Indonesian government, but the results are not significant. 

Therefore, various efforts are needed to develop an entrepreneurial spirit among the 

Indonesian people. One of the efforts is to promote and hold entrepreneurship education in 

educational institutions in Indonesia. The implementation of entrepreneurship education in 

educational institutions will encourage and train the younger generation to love the world of 

entrepreneurship. That way, entrepreneurship education is expected to give birth to many 

entrepreneurs who can create jobs and absorb a lot of workers. If there are many jobs 

available, the unemployment and poverty rates in Indonesia can be reduced. 
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Abstrak 

Artikel ini mengkaji urgensi dan makna penting pendidikan kewirausahaan untuk mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Salah satu problem kependudukan di Indonesia 

adalah masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Berbagai upaya untuk menekan 

angka pengangguran dan kemiskinan pun telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, 

namun hasilnya tidak cukup signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya untuk 

menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu 

upayanya adalah dengan mempromosikan dan menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan 

(entrepreunership education) di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan 

pendidikan kewirausahaan di lembaga-lembaga pendidikan akan mendorong sekaligus 

melatih generasi muda untuk mencintai dunia wirausaha. Dengan begitu, dengan adanya 

pendidikan kewirausahaan diharapkan dapat melahirkan banyak entrepreneur yang mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap banyak tenaga kerja. Apabila banyak tersedia 

lapangan kerja, maka angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dapat berkurang.  
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Pendahuluan 

Pengangguran dan kemiskinan merupakan problem sosial-kependudukan yang terus 

saja melilit bangsa Indonesia hingga kini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka 

pengangguran di Indonesia per Agustus 2021 sebesar 9,1 juta (www.antaranews.com). 

Sedangkan jumlah kemiskinan menurut BPS hingga bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta 

orang. Berbagai upaya untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan memang telah 

banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun hasilnya tidak cukup signifikan. 

Rendahnya minat kewirausahaan masyarakat Indonesia bisa jadi merupakan salah satu faktor 

penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini. Padahal, menurut 

David McClelland, seorang pakar kewirausahaan asal Amerika Serikat, suatu negara dapat 

dikatakan makmur apabila memiliki jumlah wirausahawan minimal 2 (dua) persen dari total 

jumlah penduduk. Namun, saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia hanya sebesar 0,24 

persen dari total jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta, maka 

negeri ini membutuhkan paling tidak 4,2 juta wirausahawan untuk mencapai jumlah minimal 

tersebut (Anas, 2021).   

Harus diakui, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa menjadi pegawai 

merupakan pekerjaan yang bagus dan prestisius. Sebaliknya, menjadi pengusaha merupakan 

pekerjaan yang sulit, bermodal besar, dan penuh resiko. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

bilamana masyarakat lebih senang menjadi pegawai dibandingkan menjadi pengusaha. 

Realitas ini antara lain dapat disimak dalam kasus penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). 

Beribu-ribu sarjana saling berkompetisi untuk menjadi PNS. Bahkan ironisnya, demi menjadi 

PNS, tidak sedikit masyarakat yang melakukan berbagai praktik kotor. 

Melihat data tentang rendahnya minat kewirausahaan masyarakat Indonesia memang 

cukup memprihatinkan. Sebab, kewirausahaan yang sejatinya dapat diandalkan untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pastinya dapat mengurangi pengangguran, justru 

tidak banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai 

upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat. Salah satu 

upaya tersebut adalah dengan mempromosikan dan menyelenggarakan pendidikan 

kewirausahaan (entrepreunership education) di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. 

Sayangnya, pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang mendapatkan  perhatian 

yang cukup memadai. Tidak sedikit pendidik yang kurang memperhatikan pengembangan 

jiwa wirausaha peserta didik. Oleh karena itu, tulisan ini sengaja dihadirkan untuk 

memaparkan urgensi sekaligus signifikansi pendidikan kewirausahaan untuk mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.  
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Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sumber datanya berasal dari 

kepustakaan (library research). Metode penggalian data dilakukan dengan dokumentasi yaitu 

mencari dan mengelompokkan data tertulis dari berbagai sumber yang relevan dengan 

penelitian seperti buku, artikel jurnal, media massa offline dan online, laporan BPS, dan lain-

lain. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan cara cara. Pertama, 

pereduksian data yang meliputi pemilihan, kategorisasi, dan pemilahan. Kedua, eksplorasi 

data untuk memperjelas dan memperdalam data yang ditemukan. Ketiga, verifikasi data 

untuk membuktikan akurasi kebenaran data yang ada, dengan cara melakukan cross-check 

dengan data lainnya.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Memahami Pendidikan Kewirausahaan  

Istilah pendidikan kewirausahaan terdiri dari dua kata, pendidikan dan kewirausahaan. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah merupakan proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991: 204). Menurut 

Sudirminta (1990: 12), pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik 

melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses 

pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi yang dewasa-susila. Hampir senada dengan 

Sudirminta dan Darmaningtyas (2004: 1) mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan 

sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik.   

Sementara itu, menurut Instruksi Presiden No. 4 tahun 1995, kewirausahaan 

didefinisikan sebagai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani 

usaha atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara 

kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan 

pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Kewirausahaan merupakan nilai-nilai yang membentuk karakter dan perilaku seseorang yang 
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selalu kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka 

meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya (Mulyadi, dkk, 2010:17). Makna penting 

yang terkandung dalam kewirausahaan menurut Kristanto sebagaimana dikutip Mulyadi, dkk 

(2010: 20) adalah ilmu, seni, perilaku, sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki 

kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Karena 

itu, ada tiga indikator utama dari kewirausahaan yaitu: berpikir sesuatu yang baru (kreatif), 

bertindak melakukan sesuatu yang baru (inovatif), dan berkeinginan menciptakan nilai 

tambah (added value).  

Selanjutnya, Priyanto (2009: 61) mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu jiwa 

yang yang memiliki semangat, mimpi, berani mencoba, keinginan besar, kreatif, memiliki 

keinginan untuk maju, visioner, dan independen. Suryana (2003) mengemukakan bahwa 

kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan 

sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Lebih lanjut menurutnya, inti dari 

kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui 

berpikir kreatif dan inovatif.  

Kao (dalam Sudjana, 2004:131) menuturkan bahwa kewirausahaan adalah sikap dan 

perilaku wirausaha. Wirausaha adalah orang yang inovatif, antisipatif, inisiatif, pengambil 

risiko, dan berorientasi laba. Dengan demikian, kewirausahaan merupakan sikap dan perilaku 

orang yang inovatif, antisipatif, inisiatif, pengambil risiko dan berorientasi laba. Sementara 

itu, Winarto (2004: 2-3) menuturkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu proses 

melakukan sesuatu yang baru dan berbeda dengan tujuan menciptakan kemakmuran bagi 

individu dan memberi nilai tambah pada masyarakat. Hampir senada dengan Paulus Winarto, 

kewirausahaan merupakan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu 

proses dalam mengerjakan suatu yang baru dan sesuatu yang berbeda. 

Dari sejumlah definisi tentang pendidikan dan kewirausahaan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

membentuk pribadi yang kreatif, inisiatif, dan inovatif, sehingga mampu memanfaatkan 

setiap peluang usaha menjadi sebuah kesuksesan. Dalam pengertian ini, kreativitas dan 

inovativitas merupakan karakter yang harus dimiliki oleh siapa pun yang hendak menjadi 

entrepreneur sukses.  
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Peran Strategis Pendidikan Kewirausahaan dalam Mengatasi Pengangguran dan 

Kemiskinan 

Pengajaran pendidikan kewirausahaan di lembaga-lembaga pendidikan  sangat 

penting lantaran dapat menumbuh-kembangkan potensi kreativitas dan inovasi peserta didik. 

Nilai-nilai kewirausahaan akan menjadi karakteristik peserta didik yang dapat digunakannya 

dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungnnya. Di samping itu, pendidikan 

kewirausahaan akan memberikan bekal kepada peserta didik berupa sikap kewirausahaan 

yang bermanfaat bagi peserta dalam mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk 

menghadapi masa depannya dengan segala permasalahan yang dihadapinya (Mulyadi, dkk., 

2010: 23). Tujuan pendidikan kewirausahaan adalah membangun jiwa, sikap, dan perilaku 

wirausaha peserta didik. Karenanya, pendidikan kewirausahaan harus memuat keseluruhan 

aspek, yaitu teori, praktek, dan implementasi (Citra, 2008: 7).  

Dengan adanya pendidikan kewirausahaan di lembaga-lembaga pendidikan, peserta 

didik mendapatkan berbagai ketrampilan yang nantinya dapat dijadikan bekal ketika mereka 

terjun ke masyarakat. Dengan bekal ketrampilan yang dimilikinya, mereka tidak perlu 

khawatir dan gamang dalam menatap masa depan. Seandainya mereka tidak diterima sebagai 

pegawai negeri sipil (PNS), mereka dapat mengaplikasikan ilmunya untuk membuka usaha 

secara mandiri. Mereka misalnya dapat membuka usaha bengkel, servis barang-barang 

elektronik, tailor, kuliner, dan usaha-usaha lainnya yang prospektif yang dapat dijadikan mata 

pencaharian. Dengan spirit entreprenuership yang dimilikinya, mereka tidak akan menjadi 

beban bagi keluarga dan masyarakatnya. Sebaliknya, mereka justru akan mampu 

berkontribusi lebih dalam mengangkat perekonomian keluarga dan masyarakatnya. Hal ini 

misalnya dapat dilihat dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Para siswa dan 

alumni SMK terbukti lebih siap dan mampu bersaing di dunia kerja yang sangat kompetitif. 

Mereka tidak sekedar mencari pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan. Bahkan, tidak sedikit 

siswa dan alumni SMK yang memiliki prestasi yang menjulang tinggi dan sepantasnya 

diapresiasi. Mereka misalnya telah mampu membuat berbagai perangkat teknologi yang 

sangat bermanfaat bagi masyarakat.  

Apabila pendidikan kewirausahaan di Indonesia dapat diselenggarakan dengan baik, 

bukan tidak mungkin bangsa ini akan banyak melahirkan generasi entrepreneur. Generasi 

entrepreneur adalah generasi yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan melihat 

dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan 

untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki watak dan 
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kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif untuk 

menggapai sukses atau meningkatkan pendapatan. Singkat kata, entrepreneur adalah orang-

orang yang memiliki karakter wirausaha dan menerapkan hakikat kewirausahaan dalam 

hidupnya. Dengan kata lain, entrepreneur adalah orang-orang yang memiliki jiwa kreativitas 

dan inovasi yang tinggi dalam hidupnya (Mulyadi, dkk., 2010: 15). 

Bila bangsa ini mampu melahirkan generasi entrepreneur, maka lapangan pekerjaan 

pun akan tercipta banyak. Manakala lapangan kerja bisa tercipta banyak, maka akan 

menyerap tenaga kerja yang banyak pula. Hal ini tentu saja akan mengurangi pengangguran. 

Bila pengangguran dapat dikurangi atau ditekan, maka dengan sendirinya kemiskinan dapat 

dikurangi. Dengan kata lain, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketiadaan 

kewirausahaan. Keberadaan kewirausahaan sangat terkait erat dengan miskin atau tidaknya 

masyarakat. Jika kewirausahaan masyarakat tinggi, maka kemiskinan akan rendah (Priyanto, 

2009: 59). Aktivitas kewirausahaan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. 

Aktivitas kewirausahaan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena keberadaan 

entrepreneur banyak menciptakan pekerjaan baru, memfasilitasi mobilitas sosial, dan 

memunculkan berbagai kemungkinan positif. Kewirausahaan mempengaruhi secara positif 

tingkat produktivitas. Produktivitas itu sendiri akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 

negara (Chairy, 2008: 136-137). 

 

Implementasi Pendidikan Kewirausahaan pada Lembaga Pendidikan 

Pendidikan kewirausahaan dapat diajarkan kapan pun dan di mana pun semisal dalam 

keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Namun supaya dapat menyebar dan berjalan 

dengan efektif, pendidikan kewirausahaan sebaiknya diajarkan di lembaga-lembaga 

pendidikan, baik formal maupun informal. Hal ini karena lembaga pendidikan merupakan 

media yang tepat yang sengaja didesain untuk mengasah kemampuan intelektual, moral, dan 

ketrampilan manusia. Melalui lembaga pendidikan, jiwa kewirausahaan dapat ditanamkan 

secara dini kepada peserta didik.  

Pendidikan kewirausahaan dapat diajarkan dari jenjang pendidikan terendah, yakni 

taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan 

kewirausahaan di lembaga pendidikan tidak harus menjadi mata pelajaran tersendiri, namun 

dapat diintegrasikan/dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang telah ada. Karena pendidikan 

kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang aplikatif, maka materi yang diajarkan pun harus 

menyangkut hal-hal yang praktis dan aplikatif. Penekanan pada ketrampilan merupakan 

sesuatu yang mutlak dan menjadi ciri khas dalam pendidikan kewirausahaan. Oleh karena itu, 
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porsi pembelajarannya harus lebih banyak praktik daripada teori. Menumbuhkan semangat 

kewirausahaan di kalangan peserta didik melalui pendidikan kewirausahaan sesungguhnya 

bukanlah pekerjaan yang sulit. Semua itu tergantung pada kemauan guru dan strategi yang 

dipilihnya. Seorang guru TK misalnya, dapat memperkenalkan kepada peserta didiknya 

tentang sejumlah profesi. Selain itu, guru dapat mengajak peserta didiknya berkunjung ke 

pusat-pusat industri kecil. Bahkan, mengenalkan berbagai pusat perdagangan atau pusat 

perbelanjaan (Karnita, 2008: 67).   

Ada dua kasus menarik yang dapat dicontoh terkait penyelenggaraan pendidikan 

kewirausahaan di lembaga pendidikan. Pertama, SMP Citra Kasih, Jakarta Barat, yang 

bernaung di bawah Grup Ciputra, pada tahun 2008 pernah menyelenggarakan 

Entrepreneurship Days (Hari Kewirausahaan). Para siswa menyiapkan rencana bisnis secara 

detail, mulai dari penganggaran, produksi, hingga pemasaran. Mereka mendapatkan 

pendampingan dan pengarahan dari para guru mereka. Rencana bisnis tersebut kemudian 

dipresentasikan di hadapan para guru dan Vice President Kauffman Foundation, Judith Cone, 

yang sedang berkunjung ke sekolah mereka. Kauffman Foundation merupakan yayasan yang 

aktif menyelenggarakan dan menyebarluaskan program pendidikan kewirausahaan. Kegiatan 

kewirausahaan di SMP Citra Kasih tersebut menitikberatkan pada kecakapan hidup dan 

pembinaan karakter. Pembinaaan karakter yang dimaksud di sini adalah karakter sebagai 

entrepreneur yaitu antara lain gemar mencari peluang, berani mengambil risiko yang terukur, 

kreatif, inovatif, berintegritas, dan jujur.  Kedua, SMA 24 Jakarta pernah menyelenggarakan 

program bertajuk Economics for Life dan Student Company. Para siswa dengan semangat 

menceritakan pengalaman mereka mengikuti kegiatan tersebut. Mereka menerima materi 

economics for life yang isinya tentang ilmu-ilmu ekonomi terapan dan kemudian mendirikan 

student company yang merupakan bagian dari ekstrakurikuler. Dalam kegiatan tersebut, siswa 

belajar menjalankan perusahaan seperti etika dan perilaku kerja serta rencana bisnis. Melalui 

program ini, para siswa belajar mandiri, berani, dan percaya diri (Karnita, 2008: 66-67).  

Di samping dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada, pembelajaran 

pendidikan kewirausahaan di lembaga pendidikan dapat pula dilakukan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dimanfatkan untuk 

mengasah jiwa dan minat kewirausahaan siswa. Dalam konteks ini, siswa yang tergabung 

dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler dapat diberikan materi dan pelatihan kewirausahaan. 

Lembaga pendidikan dapat mengundang para praktisi atau profesional untuk memberikan 

materi dan pelatihan kewirausahaan. Jika perlu, suatu lembaga pendidikan dapat membentuk 

ekstrakurikuler kewirausahaan. Di samping itu, lembaga pendidikan juga dapat menjalin 



 

|119|   Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

kerjasama dengan pengusaha/ kelompok usaha dan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(DISNAKERTRANS) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perdagangan 

(DISPERINDAG). Kerjasama lembaga pendidikan dengan pengusaha/kelompok usaha dan 

para stakehoders itu dapat direalisasikan dalam berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, 

training, lomba inovasi bisnis, dan dan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat 

menggugah jiwa dan minat entrepreuner siswa. Dalam konteks kerjasama dengan pengusaha 

atau kelompok usaha, penulis yakin banyak pengusaha atau kelompok usaha yang tidak pelit 

membagi pengalamannya kepada siswa tentang dunia usaha dan memotivasi siswa untuk 

nantinya berkecimpung menjadi pengusaha.  

 

Penutup 

Pendidikan kewirausahaan urgen untuk segera diajarkan di seluruh lembaga dan 

jenjang pendidikan di Indonesia. Dengan adanya pendidikan kewirausahaan di lembaga-

lembaga pendidikan, penulis yakin pengangguran dan kemiskinan di Indonesia setidaknya 

akan dapat dikurangi atau ditekan. Sebab, pendidikan kewirausahaan akan melahirkan banyak 

entrepreneur yang siap menciptakan lapangan pekerjaan. Banyaknya lapangan pekerjaan 

tentu saja secara otomatis akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di tanah air.  

Mengingat begitu pentingnya pendidikan kewirausahaan, maka seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders), terutama pemerintah, harus segera memasukkan pendidikan 

kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan nasional dan mengajarkannyanya ke seluruh 

jenjang dan lembaga pendidikan di Indonesia, sehingga akan lahir pengusaha-pengusaha 

(entrepreneurs) muda handal yang mampu menyediakan banyak lapangan pekerjaan baru. 

Ketersedian lapangan kerja yang banyak dengan sendirinya akan mengurangi pengangguran 

dan kemiskinan di Indonesia. Manakala hal itu dapat direalisasikan, penulis yakin, penduduk 

Indonesia ke depannya akan jauh lebih mandiri, sejahtera, dan makmur.  
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