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PERKEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN INDONESIA

 Jumlah wirausaha Indonesia → + 3,47 % dari total penduduk. 

 Negara–negara tetangga:

Malaysia + 4,74% 

Thailand  + 4,26 % 

Singapura menjadi yang tertinggi yaitu 8,76%.

https://www.merdeka.com/uang/jumlah-wirausaha-indonesia-jauh-di-bawah-malaysia-dan-thailand.html



PENYEBAB RENDAHNYA TINGKAT KEWIRAUSAHAAN di INDONESIA

 Status APARATUR NEGERI SIPIL–ANS tetap dipandang sebagai profesi yang sangat
prestigious

 Sistem pendidikan di Indonesia kurang mendorong anak didik untuk berkembang menjadi
seorang entrepreneur

 TeorI yang diajarkan cenderung PESIMISTIS → lebih banyak memperhitungkan RESIKO; kurang
OPTIMISTIS yaitu MEMUPUK KEBERANIAN untuk mengambil resiko

 Pendidikan teoritis menyebabkan rendahnya ketrampilan; akibatnya → kurang berani bersaing. 

 Pengusaha TIDAK PERNAH menjadi/dianggap sebagai HERO/PAHLAWAN → teladan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

 Masih kentalnya paradigma PENGUSAHA adalah ”warganegara kelas 2” dalam tataran
intelektual

PERKEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN INDONESIA



PERKEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN INDONESIA

KEWIRAUSAHAAN → SALAH SATU FAKTOR KEMAJUAN SUATU BANGSA/NEGARA

 Pengaruh Positif Kewirausahaan bagi pemerintah/negara

 Dampak sosio-ekonomis → terciptanya lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup & pemerataan

pendapatan, pemanfaatan dan mobilisasi sumberdaya untuk peningkatan produktivitas nasional,.

 Peningkatan sumber pendapatan pemerintah melalui pajak, retribusi dan lain-lain.

 Pengaruh Positif Kewirausahaan bagi masyarakat

 Memunculkan keberanian melakukan investasi untuk perbaikan kualitas modal atau sumber daya

manusia dan alam, 

 Meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, menaikkan produktivitas seluruh sumber daya.

 Meningkatkan kreatifitas melaluii penemuan-penemuan baru, inovasi, dan kemajuan teknologi. 

DAMPAK POSITIF WIRAUSAHA diharapkan agar pencari lapangan kerja sektor formal, BERUBAH 
PANDANGAN dan BERALIH pada sektor informal → WIRAUSAHA. 

https://kumparan.com/albert-dimas-lejiw-1608979501130594617/korelasi-tingkat-pendidikan-dengan-kesuksesan-
pengusaha-di-indonesia-1ur9sl2xFUE/full



KEWIRAUSAHAAN

 Entrepreneurship is not genetically inherent 

 Entrepreneurship tidak diturunkan secara genetik; tapi sesuatu yang dapat dipelajari dan harus ditekuni. 

 Entrepreneurship is Empowerment and Partnership. 

 Usaha akan maju dengan memberdayakan orang–orang di sekitar dan membangun kemitraan

 Entrepreneur is a Visioner

 Orang sukses harus “belajar dari pengalaman, gigih dan memiliki visi yang jelas”. 

 Bisa memberi aspirasi dan menginspirasi orang–orang di sekitarnya

 Sebagai visioner, miliki 3 dasar pemikiran: Expansive, Risk taker, Thinking Out of the Box.

 Entrepreneur is Reliable 

 Dapat dipercaya → Tepat Waktu, Tepat Kualitas Output dan Tepat Janji. 



PENTINGNYA MEMBANGUN KARAKTER BISNIS/ENTREPRENEURSHIP PADA GENERASI MUDA

 Kesadaran mengubah budaya 'mencari kerja' menjadi budaya 'menciptakan kerja dan lapangan kerja’. 

 Membanguna Spirit enterpreneur pada diri “kaum milenial " sebagai calon pemimpin bangsa

 Harus  tampil sebagai sumber daya manusia berkualitas, 

 Memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. 

 Membangun karakter entrepreneurship dengan cara :

 Menumbuhkan karakter wirausaha, 

 Menumbuh–kembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis teknologi, dan

 Universitas dan/atau pengusaha, melalui kerja praktek, wajib bantu mahasiswa menemukan keunikan bisnis
berbasis teknologi dan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan bisnis.

 Mahasiswa di era digital → kaum muda yang mempunyai kompetensi akademik yang baik:

 Harus berjiwa entrepreneur, menguasai future skills (soft & hard skills) sebagai modal kompetensi diri.. 

USAHA MEMUPUK SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN

https://kumparan.com/tri-sugiarti-ramadhan/tren-kewirausahaan-di-era-revolusi-industri-4-0-1tnOUYNWlyC/full



 Pemenang Nobel Ekonomi, Paul Krugman di tahun 1994, menyatakan bahwa: “Productivity is not 

everything, but in the long run it is almost everything
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