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ABSTRACT 
 

Entrepreneurship (Entrepreneurship) is the most important issue in 
the economy of a developing nation such as Indonesia. Group 
entrepreneurship (entrepre neurship), known as humancapital has a role in 
promoting the economy. Progress nations such as Japan and China led 
bywirausawaan. Usahawanlah wave that has changed the face of these 
countries into the State withthe highest level of achievement in the world 
economy. An entrepreneur is a person who has a soul and a certain ability 
to create and innovate. He is someone who has the ability to 
create something new and different (ability to create the new and different) 
or the ability to be creativeand innovative. 
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ABSTRAKSI 

  
Kewirausahaan (Entrepreneurship) merupakan persoalan paling 

penting didalam perekonomian suatu bangsa yang sedang membangun 
seperti Indonesia. Kelompok kewirausahaan(entrepreneurship) yang 
dikenal sebagai modal manusia memiliki peranan dalam 
memajukan perekonomian. Kemajuan bangsa Jepang dan Cina misalnya 
dimotori oleh wirausawaan. Gelombang usahawanlah yang telah merubah 
wajah Negara-negara tersebut menjadi Negaradengan tingkat capaian 
ekonomi tertinggi di dunia. Seorang wirausaha adalah seorang 
yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan 
berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk 
menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the newand 
different) atau kemampuan kreatif dan inovatif. 
 
Kata kunci : Entrepreneurship, kreativitas, usahawan 
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PENDAHULUAN 

Fenomena yang terjadi 
saat ini banyak sekali 
mahasiswa ketika lulus kuliah 
mereka hanya ingin menjadi 
seorang  pegawai, ini terlihat dari 
hasil wawancara dengan para 
mahasiswa sekitar 75% 
menjawab akan melamar kerja, 
dengan kata lain menjadi 
pegawai(karyawan), dan hanya 
sekitar 4% yang menjawab ingin 
berwirausaha, dan selebihnya 
menjadi karyawan dan 
berwirausaha. Ini 
menggambarkan betapa pola 
pikir untuk menjadi wirausaha di 
kalangan mahasiswa masih  
sangat kecil.  

Dari hasil penelitian 
mahasiswa sulit untuk mau dan 
mulai berwirausaha dengan 
alasan mereka tidak diajar dan 
dirangsang untuk berusaha 
sendiri, dan factor yang tidak 
kalah pentingnya adalah tidak 
ada atau sulitnya memiliki modal 
untuk berwirausaha, dan mereka 
kurang mampu dan mau 
menciptakan lapangan kerja 
sendiri.  

Dalam hal ini pendidikan 
kewirausahaan 
(entrelpreneurship) sangat 
penting dan diharapkan mampu 
menciptakan jiwa-jiwa 
wirausaha, sehingga mereka 
mampu mandiri dan 
menciptakan lapangan kerja 
yang setiap tahun terus 
bertambah, Indonesia memiliki 
jumlah penduduk yang besar 

dan merupakan negara keempat 
di dunia dengan penduduk 
terbesar. Sampai dengan tahun 
2012, tercatat jumlah penduduk 
Indonesia adalah sebesar 260 
juta jiwa (BPS, 2012). Jumlah 
penduduk yang fantastis dan 
memiliki potensi yang strategis 
jika dipandang sebagai potensi 
pangsa pasar bagi dunia 
industri. Di samping itu, jika 
dilakukan pengelolaan dan 
pengembangan 
keterampilannya, SDM 
Indonesia akan menjadi 
kekuatan yang besar bagi 
pembangunan negara dan posisi 
tawar di mata dunia. Jumlah 
lulusan dari tahun ke tahun terus 
meningkat. Namun peningkatan 
tersebut tidak diiringi oleh 
pertambahan jumlah lapangan 
pekerjaan.  

Pengaruh pendidikan 
kewirausahaan selama ini telah 
dipertimbangkan sebagai salah 
satu faktor penting untuk 
menumbuhkan dan 
mengembangkan hasrat, jiwa, 
dan perilaku berwirausaha di 
kalangan generasi muda 
(Kourilsky dan Walstad, 1998). 
Hendarman dalam Siswoyo 
(2009) menyatakan bahwa 
semakin tinggi pendidikan 
seseorang semakin rendah 
kemandirian dan semangat 
kewirausahaannya. Untuk itu, 
dibutuhkan peran dunia 
pendidikan termasuk perguruan 
tinggi untuk senantiasa 
membangun dan mengarahkan 
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kemampuan serta minat para 
lulusan perguruan tinggi untuk 
bergerak dan mengembangkan 
kewirausahaan sehingga 
lapangan pekerjaan yang sedikit 
tidak menjadi masalah bagi para 
lulusan, karena mereka sudah 
mampu untuk menjalankan 
usahanya sendiri. Sikap, perilaku 
dan pengetahuan mereka 
tentang kewirausahaan akan 
membentuk kecenderungan 
mereka untuk membuka usaha-
usaha baru di masa mendatang 
(Nurul Indarti et al., 2008). 

Kewirausahaan 
merupakan pilihan yang tepat 
bagi individu yang tertantang 
untuk menciptakan kerja, bukan 
mencari kerja. Pemerintah pun 
memberi dukungan penuh 
terhadap program 
pengembangan kewirausahaan 
di perguruan tinggi. Salah satu 
bentuknya adalah melalui 
Direktorat Jendral Pendidikan 
Tinggi, pemerintah 
menyelenggarakan Program 
Mahasiswa Wirausaha dengan 
memberikan bantuan atau hibah 
yang dapat dipergunakan oleh 
mahasiswa dan dosen 
pembinanya mengembangkan 
suatu bisnis tertentu dengan 
harapan setelah bisnis tersebut 
berkembang maka akan memiliki 
dampak yang berkelanjutan 
dalam pengembangan bisnis 
selanjutnya oleh mahasiswa 
lainnya. Hal ini tentu diharapkan 
dapat menjadi bagian dalam 

upaya menangani masalah 
pengangguran lulusan 
perguruan tinggi. Untuk itu perlu 
dikembangkan kewirausahaan 
bagi para remaja dan pemuda. 

Kewirausahaan 
(entrepreneurship) adalah 
kemampuan kreatif dan inovatif  
yang dijadikan dasar, kiat, dan 
sumber daya untuk mencari 
peluang menuju  sukses. 
Sesuatu yang baru dan berbeda 
adalah nilai tambah barang dan 
jasa yang  menjadi sumber 
keuanggulan untuk dijadikan 
peluang. Jadi, kewirausahaan  
merupakan suatu kemampuan 
dalam menciptakan nilai tambah 
di pasar melalui  proses 
pengelolaan sumber daya 
dengan cara-cara baru dan 
berbeda. 

Di Indonesia, 
kewirausahaan dipelajari baru 
terbatas pada beberapa sekolah 
atau perguruan tinggi tertentu 
saja. Sejalan dengan 
perkembangan dan tantangan 
seperti adanya krisis ekonomi, 
pemahaman kewirausahaan baik 
melalui pendidikan formal 
maupun pelatihan-pelatihan di 
segala lapisan masyarakat 
kewirausahaan menjadi 
berkembang.  

Orang yang melakukan 
kegiatan kewirausahaan disebut 
wirausahawan. Muncul 
pertanyaan mengapa seorang 
wirausahawan (entrepreneur) 
mempunyai cara berpikir yang 
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berbeda dari manusia pada 
umumnya. Mereka mempunyai 
motivasi, panggilan jiwa, 
persepsi dan emosi yang sangat 
terkait dengan nilai nilai, sikap 
dan perilaku sebagai manusia 
unggul. Pada makalah ini 
dijelaskan tentang pengertian, 
hakekat, ciri-ciri dan karakteristik 
dan peran kewirausahaan dalam 
perekonomian nasional. Data 
yang baru saja dilansir BPS 
menyatakan, angka 
pengangguran di Indonesia per 
Agustus 2013 melonjak 7,39 juta 
jiwa dari Agustus 2012 sebanyak 
7,24 juta jiwa. Apapun penyebab 
naiknya angka pengangguran ini 
adalah tanggung jawab kita 
bersama. Pemerintah yang 
memegang kendali harus 
menerapkan kebijakan yang adil 
dan memihak berbagai pihak. 

Satu sisi pemerintah 
harus mendorong pertumbuhan 
usaha menengah atau UKM 
melalui regulasi yang 
memudahkan calon pengusaha 
pada akses modal. 
Menyederhanakan sistem 
birokrasi yang njelimet, 
mengurangi biaya tinggi seperti 
pungli dan membuat program 
pembinaan entrepreneurship. 
Dan yang terpenting adalah 
memperbaiki kualitas pendidikan 
untuk menciptakan SDM yang 
memiliki daya saing. Di sisi 
lainnya, masyarakat harus 
mampu mandiri terutama 
kalangan usia produktif. Lulusan 

perguruan tinggi harus berani 
memulai usaha agar tidak 
bergantung pada lapangan 
pekerjaan yang jumlahnya 
terbatas. 

Tahun ini tercatat ada 
360 ribu orang sarjana lulusan 
universitas yang masih 
menganggur dari total 
pengangguran sebanyak 7,39 
juta jiwa.  Jika saja setiap 
sarjana yang menganggur itu 
mampu mandiri dengan 
berwirausaha maka akan 
mengurangi setidaknya 30 ribu 
pengangguran. Apalagi jika 
pengusaha muda itu mampu 
memperkerjakan 1 orang 
karyawan saja, angka tersebut 
akan berlipat ganda.  

Hal ini akan membantu 
mengurangi beban pemerintah 
dalam hal mengatasi 
pengangguran. Dengan 
demikian perekonomian 
Indonesia akan terus bergerak 
maju dan bukan hal yang 
mustahil kita bangkit menjadi 
bangsa yang besar. 

 
METODE 

Metode ini menggunakan 
metode penulisan studi pustaka, 
yang dimaksud dengan studi 
kepustakaan adalah segala 
usaha yang dilakukan oleh 
peneliti untuk menghimpun 
informasi yang relevan dengan 
topik atau masalah yang akan 
atau sedang diteliti. Informasi itu 
dapat diperoleh dari buku-buku 



Kewirausahaan (Entrepreneurship):Modal Manusia Dalam Membangun 
Perekonomian 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.13 No.38 Agustus 2016 Page 33 
  
 

ilmiah, laporan penelitian, 
karangan-karangan ilmiah, tesis 
dan disertasi, peraturan-
peraturan, ketetapan-ketetapan, 
buku tahunan, ensiklopedia, dan 
sumber-sumber tertulis baik 
tercetak maupun elektronik lain. 

PEMBAHASAN 

Manusia yang berjiwa 
wirausaha  

Dalam memulai suatu 
usaha, umumnya setiap usaha 
mengalami banyak 
permasalahan dan krisis. 
Banyak kegagalan karena 
kurangnya kreativitas, 
kepemimpinan dan pembuatan 
keputusan yang tepat untuk 
mencari solusi yang baik. 
Kreativitas seperti, thinking 
outbox atau kemampuan 
melakukan analisa 
permasalahan di luar 
pemahaman yang sudah ada 
dan mencari alternative solusi 
yang kreatif akan sangat 
membantu usaha anda untuk 
berhasil. Kreativitas juga akan 
membantu Anda untuk 
menyesuaikan produk-produk 
Anda agar diterima oleh pasar 
dan melihat berbagai peluang 
dalam membangun usaha anda. 

Kepemimpinan sangat 
penting di masa krisis untuk 
membuat setiap pegawai dan 
semua orang yang terlibat dalam 
usaha Anda percaya bahwa 

Anda tidak panic, menjadi 
tempat last resort, solusi atas 
semua permasalahan dan 
menjadi panutan. Proses 
pembuatan keputusan akan 
membantu Anda dalam mencari 
alternatif solusi dan organisasi 
Anda. Pemahaman atas aspek 
ini sengatlah penting dalam 
perkembangan usaha anda. 
Selain faktor kepemimpinan di 
atas, juga diperlukan adanya 
kepemilikan ciri-ciri seorang 
wirausahawan sebagai berikut. 
1) Optimistis 

Ciri utama yang dimiliki 
seorang dengan jiwa wirausaha 
sikap optimis. Walaupun sukses 
belum tentu terlihat tapi mereka 
optimis bahwa sukses dapat 
mereka raih dengan ketekunan 
dan kerja keras. Optimism ini 
jugalah yang membuat mereka 
mampu bertahan dalam 
menghadapi berbagai kegagalan 
atau pu hambatan dalam jalan 
mereka menuju sukses. 

2) Keberanian Mengambil 
Resiko 

Ciri utama yang paling 
menonjol adalah keberanian 
mengambil risiko untuk memulai 
usaha sendiri. Tanpa keberanian 
ini, tak ada usaha yang bias 
terbentuk. Namun, tentu saja 
keberanian ini bukanlah 
keberanian yang membabi buta, 
melainkan keberanian yang 
disetai dengan perhitungan yang 
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matang sebelum sebuah 
keputusan yang mengandung 
risiko diambil. Contoh tindakan 
yang mereka ambil antara lain 
adalah keberanian meninggalkan 
kampong halaman atau 
pekerjaan lama mereka yang 
sudah memberikan banyak 
keanyamanan untuk mengejar 
kesempatan yang lebih besar 
untuk maju. 

3) Semangat 

Wirausaha adalah 
seorang yang memiliki semangat 
juang yang tinggi. Mereka 
pantang menyerah pada 
masalah, pantang mundur pada 
kesulitan, dan pantang putus asa 
pada hambatan yang 
menghadang usaha mereka. 
Jika mereka tidak bias 
menembus badai masalah, 
mereka akan terus maju dan 
mencari jalan memutar atau 
jalan alternatif. Semangat ini 
juga mendorong mereka untuk 
tekun sampai tujuan mereka 
tercapai. 

4) Integritas 

Satu lagi ciri utama 
seorang wirausaha adalah 
integritas. Sikap inilah yang 
membuat mereka dipercaya 
banyak orang, sehingga bisnis 
yang mereka jalani dapat 
berjalan. Orang lain percaya 
bahwa apa yang mereka 
tawarkan adalah kepentingan 

targer konsumen atau mereka 
yang menjadi target layanan 
wirausaha. Dengan demikian 
lebih mudah lagi para wirausaha 
dengan integritas untuk menjalin 
kerjasama dengan banyak orang 
dan untuk memenangkan hati 
para konsumen sehingga 
pelanggan menjadi lebih loyal. 

5) Budaya Unggul 

Mereka yang memiliki 
jiwa wirausaha dan berpotensi 
untuk sukses adalah mereka 
yang memiliki budaya unggul. 
Mereka selalu berusaha untuk 
mempersembahkan yang terbaik 
untuk orang lain di sekitar 
mereka. Merekea belum puas 
berusaha, jika yang terbaik yang 
bisa mereka persembahkan 
belum terpenuhi. Budaya unggul 
juga yang membuat mereka 
selalu berinisiatif mencari hal-hal 
baru dengan kualitas yang baik, 
fitur yang lebih bermanfaat , 
ataupun keuntungan yang lebih 
menambah nilai. 

6) Forward Thinking 

 Seorang wirausaha 
senang tiasa berpikir maju. 
Mereka bahkan mampu 
“menciptakan” masa depan di 
pikiran mereka terlebih dahulu 
dengan sangat jelas dan 
terperinci, sehingga lebih mudah 
bagi mereka untuk 
menerapkannya atau 
menjelaskan kepada tim 
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bagaimana meraihnya. 
Kemampuan ini mendorong 
mereka untuk menelurkan 
inovas-inovasi baru yang lebih 
maju dari orang-orang lain di 
sekitar mereka. 

7) Sadar Waktu dan 
Sarana 

Selanjutnya, usahawan 
umumnya memiliki kesadaran 
akan permanfaatan waktu dan 
sarana yang tinggi. Mereka 
sadar bahwa waktu perlu 
dikelola dengan baik karena 
waktu yang terbuang tak akan 
pernah kembali. Mereka juga 
sadar bahwa saran juga perlu 
dimanfaatkan dengan optimal 
dengan cara seefisien mungkin, 
karena saranta terbatas dan 
pemanfaatan sarana bisa 
merupakan faktor penting dalam 
penghematan biaya operasional. 
Dengan demikian, mereka 
sangat efektif dan efisien dalam 
mempermanfaatkan kedua hal 
tersebut. 

8) Mimpi 

Tak ada seorang usaha 
yang tidak memiliki mimpi. Justru 
untuk sebagian wirausaha 
sukses, mimpi inilah yang 
memicu mereka untuk 
mengambil risiko meninggalkan 
segala kenyamanan yang bisa 
mereka dapatkan untuk memulai 
usaha baru. 

9) Percencanaan 

Untuk mewujudkan 
mimpinya, seorang wirausaha 
melakukan perencanaan yang 
diperlukan. Perencanaan ini 
membuat mereka lebih berani 
dalam mengambil risiko, karena 
dalam perencanaan berbagai 
scenario kemungkinan yang 
telah terjadi telah diperhitungkan, 
demikian pula dengan langkah 
yang harus diambil dalam setiap 
scenario yang menjadi 
kenyataan. Perencanaan juga 
melibatkan faktor pengelola 
waktu, penggalangan dukungan 
banyak orang di sekitar mereka, 
dan pemanfaatan sarana yang 
optimal. 

10) Strategi Utama 

Memiliki kualitas seorang 
wiring usaha saja belumlah 
cukup, untuk sukses diperlukan 
juga strategi. Jika kita amati 
dengan saksama, pawa 
wirausahan yang telah sukses 
dalam waktu yang panjang pasti 
menerapkan berbagai strategi 
utama. 

11) Pembiayaan 

Faktor yang selalu 
menjadi salah satu perhatian 
pada pengusaha adalah 
pembiyaan. Mereka 
memperhitungkan faktor 
pembiyaan dengan saksama. 
Jika belum memiliki jumlah yang 
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dibutuhkan, mereka akan 
mencari strategi untuk 
mendapatkan jumlah yang 
perlukan tersebut. Misalnya 
dengan strategi kolaborasi, dari 
sumber perbankan, dengan 
memanfaatkan modal infestasi 
orang lain ataupun pinjaman 
yang selunak-lunaknya 
(misalnya dari keluarga atau 
teman). Mereka juga 
memasukan faktor waktu dalam 
memperhitungkan pembiyaan 
dengan bijak. 

12) Lokasi 

Hampir semua pakar 
usaha memasukan faktor 
penentuan lokasi sebagai faktor 
penting yang perlu 
diperhitungkan dengan masak 
sebelum sebuah ussaha dimulai. 
Misalnya untuk sebuah 
pendidikan nonformal, faktor 
lokasi yang berada dekat 
sekolah perumahan atau pusat 
bisnis (juga menargetkan 
pegawai perkantoran) akan 
sangat berpotensi memberikan 
sukses bagi usaha pendidikan 
tersebut. 

MEMBANGUN 
KEWIRAUSAHAAN 

PERAN PEMERINTAH 

1. Pemerintah menjamin agar 
sistem pasar bisa bekerja 
dengan baik. Menjamin 

sistem pasar artinya 
pemerintah sedapat 
mungkin tidak terlibat terlalu 
jauh dalam aktivitas 
ekonomi. Keterlibatan 
pemerintah terlalu jauh bisa 
fatal bagi pembangunan 
ekonomi wilayah karena 
kecenderungan terjadinya 
moral hazard. Pengusaha 
yang potensial bisa saja 
tersingkir karena favoritisme 
pemerintah, 

2. Penataan kelembagaan 
yang memungkinkan 
kolaborasi antar 
entrepreneur. Perlu ada 
jaminan legal tentang hak 
dan kewajiban masing 
masing pihak dalam 
menjalin kerja sama usaha. 
Wilayah yang tidak mampu 
menjamin kepastian 
berusaha akan mengalami 
kesulitan menarik 
entrepreneur datang ke 
wilayah mereka. 
Kepercayaan pengusaha 
kepada lembaga publik yang 
ada merupakan jaminan 
tumbuhnya entrepreneurship 
di walayah tertentu, 

3. Peningkatan rasa 
kehormatan dan 
kepercayaan diri terhadap 
profesi entrepreneur. Di 
daerah tertentu profesi 
sebagai entrepreneur adalah 
pilihan terakhir dibanding 
dengan profesi lain. Oleh 
karena itu profesi ini tidak 
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banyak diminati penduduk 
lokal. Perlu upaya khusus 
mengubah 
persepsi masyarakat 
tentang profesi sebagai 
entrepreneur. Biasanya 
melalui pendidikan atau 
media masa. 

MEMBANGUN INDUSTRI 
PEDESAAN 

1. Pemerintah Dan 
Pengembangan Usaha 
Kecil 

Tantangan yang sering 
dihadapi pemerintah daerah 
adalah pembentukan 
entrepreneur lokal. Kebanyakan 
pemerintah daerah hanya 
konsentrasi pada keinginan 
menarik entrepreneur dari luar 
daerah dan melupakan potensi 
entrepreneur lokal yang 
berdomisili di wilayah 
bersangkutan. Kebijakan publik 
pemerintah daerah seharusnya 
merangsang pengembangan 
entrepreneur lokal. Memang 
tidak salah menarik entrepreneur 
luar jika terjadi kekurangan stok 
entrepreneur lokal. Namun 
sering terjadi pemerintah daerah 
menganaktirikan pengusaha 
lokal. Hal ini karena pemahaman 
yang salah yang melihat bahwa 
hanya pemodal dari luar wilayah 
yang dapat menyumbang 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Salah satu ciri usaha di daerah 

adalah jumlah usaha kecil dan 
menengah yang cukup banyak. 
Jenis usaha ini sering diabaikan 
karena dianggap kurang 
berperan terhadap pertumbuhan 
ekonomi suatu wilayah. 
Pengalaman beberapa negara 
maju adalah usaha besar 
memberikan sumbangan positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
wilayah. Sebenarnya usaha kecil 
menengah sangat berperan 
dalam menciptakan lapangan 
kerja. Sektor usaha kecil 
menengah ini yang selalu 
diandalkan ketika negara berada 
dalam krisis ekonomi. Memang 
ada keraguan terhadap 
kemampuan usaha kecil 
menengah melakukan inovasi. 
Untuk melakukan inovasi 
dibutuhkan dana yang cukup 
besar dan pasar yang luas. 
Usaha kecil menengah 
tampaknya sulit memenuhi dua 
kondisi di atas. Namun demikian 
usaha kecil menengah dapat 
memainkan peran menjadi 
pemasok perusahan besar 
melalui sub-contracting. Dengan 
kerja sama seperti ini otomatis 
akan terjadi proses pemerataan 
karena adanya efek menetes ke 
bawah.  

Dalam rangka 
pembentukan dan 
pengembangan usaha kecil 
maka dibutuhkan kebijakan 
kewirausahaan. Pengalaman 
selama ini ada 3 strategi yang 
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ditempuh pengambil kebijakan 
mendorong usaha kecil: 

1. Menarik usaha baru dari 
luar wilayah. Hal ini 
dilakukan jika stok 
entrepreneur lokal belum 
mencukupi sehingga 
banyak wilayah yang 
belum terlayani; 

2. Membantu 
pengembangan usaha 
yang sudah ada. 
Pemerintah membantu 
pengembangan 
entrepreneur yang sudah 
ada dalam rangka 
meningkatkan daya saing 
dengan entrepreneur dari 
luar; 

3. Mendorong pembentukan 
usaha baru. Pemerintah 
mengambil langkah ini 
jika pemerintah 
merasakan minat 
masyarakat lokal masuk 
ke sektor entrepreneurial 
masih kurang. 

Kebijakan pemerintah di atas 
perlu ditunjang pula dengan 
kebijakan kelembagaan. Ada 4 
hal yang biasanya menjadi 
perhatian pemerintah: 

1. Membuat aturan yang 
mendukung dunia 
usaha. Peraturan yang 
dibuat harus 
memperhatikan apakah 
dunia usaha 

dimungkinkan 
berkembang baik atau 
tidak. Sering terjadi 
aturan pemerintah 
daerah justru mematikan 
usaha kecil dan 
menengah. 

2. Kebijakan insentif 
pajak. Pemerintah juga 
dapat membuat kebijakan 
insentif pajak dengan 
mengurangi atau bebas 
pajak untuk jangka waktu 
tertentu. Kebijakan ini 
dimaksudkan agar usaha 
kecil menengah 
mempunyai margin 
usaha yang lebih besar 
yang nantinya dapat 
dipakai sebagai 
perluasan usaha. 

3. Bantuan keuangan 
langsung. Pemerintah 
dapat memberi bantuan 
langsung dalam bentuk 
menyiapkan tempat 
usaha atau bantan kredit 
lunak. Khusus untuk 
bantuan kredit masih 
menjadi perdebatan, 
karena dianggap tidak 
mendidik para 
pengusaha menjadi 
mandiri. 

4. Bantuan non-
keuangan. Bantuan non-
keuangan dapat 
dilakukan dengan 
mempercepat ijin usaha 
atau memfasilitasi para 
pengusaha kecil dan 
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menengah berkunjung ke 
sentra industri di tempat 
lain dalam rangka 
memperluas wawasan 
mereka. 

Pemerintah daerah dapat 
mendorong pembangunan 
usaha kecil menengah dengan 
membantu usaha yang baru 
tumbuh dengan memberikan 
akses terhadap fasilitas, 
peralatan, pelatihan, pendidikan, 
dan modal. Dalam kaitan itu 
pemerintah mengembangkan 
beberapa hal: 

1. Membuat lembaga 
konseling bagi usaha 
baru. Dalam rangka 
mendirikan lembaga 
konseling, pemerintah 
dapat menjalin bekerja 
sama dengan pusat 
pengembangan usaha 
kecil dan menengah, 
jaringan bisnis, dan 
inkubator yang 
menawarkan program 
bantuan manajemen dan 
teknis yang dapat 
meningkatkan kesadaran 
kewirausahaan dan 
bantuan lain tentang 
bagaimana suatu usaha 
dijalankan. 

2. Pendidikan 
kewirausahaan.  Dalam 
kaitan dengan pendidikan 
kewirausahaan 
pemerintah dapat 

berkerja sama dengan 
universitas yang 
mempunyai pusat 
pengembangan usaha 
kecil dan menengah. 
Pokok pokok yang perlu 
diperhatikan dalam 
pendidikan adalah 
bagaimana memulai 
usaha, bagaimana 
membangun dan 
membuat rencana usaha, 
dan proses 
pengembangan usaha. 

3. Bantuan fasilitas. 
Pemerintah dapat 
mendirikan inkubator 
dalam rangka memberi 
dukungan terhadap 
usaha yang baru tumbuh 
agar menjadi dewasa. 
Dukungan yang 
dimaksud adalah 
pengembangan 
manajemen. 

4. Pembentukan modal. 
Pada akhirnya sebuah 
usaha membutuhkan 
modal uang dalam 
rangka membangun dan 
mengembangkan usaha. 

Untuk itu pemerintah membantu 
pengusaha kecil melalui 2 hal: 

 Membuat program 
memberi akses ke modal; 

 Memberi bantuan modal 
langsung. 

KESIMPULAN 
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Seorang  wirausaha yang 
mampu berdiri sendiri dalam 
menjalankan usaha guna 
mencapai tujuan pribadi, 
keluarga, bangsa dan Negara. 
Itulah mengapa kita harus 
memulai melatih jiwa 
kewirausahaan . Jika negara kita 
ingin berhasil dalam 
pembangunannya, maka kita 
harus menyediakan 4 juta 
wirausaha besar dan sedang, 
dan kita masih harus mencetak 
40 juta wirausahawan kecil. Ini 
adalah suatu peluang besar 
yang menantang untuk berkreasi 
mengadu ketrampilan membina 
wirausahawan dalam rangka 
turut berpartisipasi membangun 
negara dan bangsa Indonesia. 
Karena wirausaha dapat 
Menambah daya tampung 
tenaga kerja, sehingga dapat 
mengurangi pengangguran, 
sebagai generator 
pembangunan lingkungan 
dibidang produksi, distribusi, 
pemeliharaan lingkungan, 
kesejahteraan, berusaha 
memberi bantuan kepada orang 
lain dan pembangunan sosial 
sesuai dengan kemampuannya, 
berusaha mendidik karyawannya 
menjadi orang mandiri, disiplin, 
jujur, tekun dalam menghadapi 
pekerjaan, memberi contoh 
kepada orang lain, bagaimana 
kita harus bekerja keras. Hidup 
secara efisien, tidak berfoya-foya 
dan tidak boros. 
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