
"DI DALAM JIWAADAJIWA": 
The Backbone and The Social Construction of Entrepreneurship 

Pengantar 

Apa sebenamya entrepreneurship atau kewirausahaan itu? 
Dalam struktur manusia, ada dua unsur pembentuk penting yaitu 
raga dan jiwa. Dalam jiwa itu, ada jiwa yang memiliki semangat, 
mimpi, berani mencoba, keinginan besar, kreatif, need for 
achievement dan visi hidup. Semangat, mimpi, berani mencoba, 
keinginan besar, kreatif, need for achievement dan visi hid up ini 
merupakan jiwa kewirausahaan. Jadi didalam jiwa kita terbagi 
dua, yaitu jiwa kewirausahaan dan yang tidak. Jiwa 
kewirausahaan ini san gat penting dalam kehidupan kita. 

Banyak bukti yang telah menunjukkan pentingnya 
kewirausahaan (entrepreneurship) sangat penting dalam 
kehidupan kita. Kewirausahaan yang dimiliki dapat 
menyebabkan kesuksesan, peningkatan nilai tambah, 
pertumbuhan pada seseorang, organisisasi atau perusahaan, 
masyarakat dan bahkan suatu negara. 

Dahulu kewirausahaan hanya menjadi ranah kaum 
profesional perusahaan. Namun saat ini, topik ini telah menjadi 
kajian baik kaum akademisi maupun kaum profesional. Bahkan 
karena peranannya, bidang kajian dan perkembangannya yang 
sangat pesat, Luis J. Filion (1997) dari The University of 
Montreal Business School telah menyebutkan bahwa 
entrepreneurship telah menjadi entrepreneurology. Kajian 
tentang kewirausahaan telah menjadi ilmu tersendiri. 

Namun demikian, kajian mengenai kewirausahaan- mulai 
dari dinamika terbentuknya kewirausahaan, domainnya sampai 
dampaknya - masih terus berkembang seiring dengan 
perkembangan dinamika kehidupan masyarakat. Konstruksi 
teoritis maupun praktis terns berubah dan berkembang untuk 
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membedah mengenai kewirausahaan dikaitkan dengan 

berbagai aspek kehidupan mulai dari yang sederhana sampai 

yang kompleks; mulai dari individu sampai masyarakat bahkan 

negara. Perkembangan terakhir dari ilmu kewirausahaan telah 

berkembang kearah social entrepreneurship, di mana dalam 

organisasi sosialpun harus juga dikembangkan kewirausahaan 

supaya keberadaan organisasi tersebut lebih bermakna. 

Tulisan ini mencoba menggambarkan mengenai model 

kewirausahaan, konstruksi kewirausahaan mulai dari aspek 

individu sampai masyarakat, yang pada akhimya akan 

digunakan untuk menyusun sistem pendidikan kewirausahaan 

bagi masyarakat. 

Pentingnya Kewirausahaan 

Salah satu penyebab kegagalan dalam pencapaian 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu 

negara karena tidak adanya entrepreneurship baik dalam level 

individu, organisasi dan masyarakat. Peneliti sebelumnya telah 

mengatakan, kewirausahaan sangat berperan dalam 

pembangunan ekonomi (Kirzner, 1973), merupakan a vital 
component of productivity and growth (Baumol, 1993), 

berperan dalam peningkatan investasi, new business creation 
(Gartner, 1985), memunculkan job training (Brown et a/, 1976) 

dan home-base business (Spencer Hull, 1986), meningkatkan 

employment growth (Birch, 1981; 1987), penciptaan nasional 

identity & leadership (Bolton, 1971) dan bersama dengan 

kapasitas manajemen sangat menentukan kesuksesan usaha 

(farm performance) (Priyanto, SH, 2005). Schumpeter (1934) 

bahkan menyatakan bahwa enterprenuership is driving force 

behind economic growth, formulating new economic combi
nation by (1) developing new products; (2) developing new 

sources of materials; (3) accumalating capital resources; {4) 
introducing new products and new production functions; and 
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(5) reorganizing or developing a new industry. 
Kewirausahaan temyata juga sangat berperan dalam 

perkembangan UKM. Penelitian terdahulu menunjukkan, 

kinerja industri kecil yang rendah disebabkan beberapa faktor 

antara lain rendahnya karakteristik kewirausahaan (poor en

trepreneurial). Kewirausahaan menjadi "motor penggerak" 
yang berperan dalam pembangunan industri. Dalam proses 

industrialisasi diperlukan sikap kewirausahaan dalam pembangunan 
ekonomi (Anderson, 2002; Amstrong dan Taylor, 2000). 

Kewirausahaan juga bisa berpengaruh langsung terhadap 

kineija usaha. Baum et a/. (2001) mengatakan bahwa sifat 

seseorang (yang bisa diukur dari ketegaran dalam menghadapi 

masalah, sikap proaktif dan kegemaran dalam bekerja), 

kompetensi umum (yang bisa diukur dari keahlian berorganisasi 

dan kemampuan melihat peluang), kompetensi khusus yang 
dimilikinya seperti keahlian industri dan keahlian teknik, serta 

motivasi (yang bisa diukur dari visi, tujuan pertumbuhan dan 

self efficacy), berpengaruh secara positifterhadap pertumbuhan 

usaha. Hampir senada dengan Baum eta/. (2001), Lee dan 

Tsang (200 1) menyimpulkan bahwa elemen kewirausahaan 

seperti internal locus of control, need for achievement, 

extroversion, education experience dan self reliance 

mempengaruhi pertumbuhan usaha. 

Menurut ahli perilaku (behaviorits ), entrepreneurship 

sangat berperan dalam kesuksesan seseorang (Kets de Vries, 

1977). Seseorang yang memiliki kewirausahaan tinggi dan 

digabung dengan kemampuan manajerial yang memadai akan 

menyebabkan dia sukses dalam usahanya (Priyanto, 2006). 

Entrepreneurship juga berperan dalam mengembangkan 

seseorang sehingga memiliki keinginginan untuk memaksimalkan 

economic achievement (Me Clelland, 1976) dan menyebabkan 

seseorang bisa tahan uji, bisa fleksibel, bisa dipercaya, bisa 

mengatasi masalah yang dihadapinya. Sementara itu Barkham, 
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1989; Pollock, 1989 dalam Ghosh (1999) mengatakan bahwa 

skill, attitude dan pencarian informasi pasar merupakan faktor 

yang memberikan kontribusi pada kesuksesan perusahaan. 

Ahli-ahli sosiologi mengatakan bahwa entrepreneurship 

berperan dalam mengintegrasikan, mengarbitrase dan 

mengatur subsistem dalam masyarakat dan ekonomi (Parsons 

and Smelser, 1956). Mereka para entrepreneur merupakan agen 

perubahan dalam masyarakat dimana dia tinggal (Barth, 1967). 

Storey (1982) berpendapat bahwa entrepreneur memegang 

peranan scbagai kreator dalam persaingan dan penciptaan 

lapangan kerja, sebagai "benih" dimasa depan dan sebagai 

alternatif dalam hal menghubungkan the bureaucratic 

employer-employee. Sementara itu Hagen (1960) percaya 

bahwa entrepreneur mampu memotivasi masyarakat karena 

dia dipandang menjadi kaum elit karena kesuksesannya di 

dunia usaha. Entrepreneur bisa memberikan inspirasi bagi 

masyarakat. 

Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketiadaan 

kewirausahaan. Oleh karena itu, keberadaan kewirausahaan 

muiai dari level individu, organisasi sampai masyarakat sangat 

terkait erat dengan miskin atau tidaknya masyarakat. Jika 

kcwirausahaan tinggi, maka kemiskinan akan rendah. 

Pemaknaan Entrepreneurship 

Sejarah panjang pemaknaan entrepreneurship Lelah 

dilakukan, rcwlai dari abad 11. Pada waktu itu, pemaknaan 

entrepreneurship baru sebatas "to do something" dan bclum 

memiliki dim._nsi ekonomi. Pada waktu itu, entrepren eurship 

lebih dikenal sebagai entreprendre. Pada abad 13, pemaknaan 

kewirausahaan b�ra1ti adventurer atau undertaker, yang berarti 

petualang dan pemberani. Pemaknaan kewirausahaan terus 

b e rkembang sehin gga pada abad 17 sampaila h  pada 

pemaknaan entrepreneurship sebagai improving economics 
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Jean Baptiste Say 

Knight 

Schumpeter 

Penrose 

Tabel 2. Perkembangan definisi dari Kewirausahaan 

Tahun 

1730 

1803 

1816 

1921 

1934 

1963 

Makna 

Entrepreneurship is defined as selt�employment of any sort. Entrepreneurs 
buy at certain prices in the present and sell at uncertain prices in the future. 
The entrepreneur is a bearer of uncertainty. 

the bringing together of factors of production 

The entrepreneur is the agent "who unites all means of production and who 
finds in the value of the products ... the reestablishment of the entire capital he 
employs, and the value nf the wages, the interest, and rent which he pays, as 
well as profits belonging to himself." 
the bearing of uncertainty 

-----:--· The entrepreneur is the innovator who implements change within markets 
through the carrying out of new combinations. The carrying out of new 
combinations can take several forms; I) the introduction of a new good or 
quality thereof, 2) the introduction of a new method of production, 3) the 
opening of a new market, 4) the conquest of a new source of supply of new 
materials or parts, 5) the carrying out of the new organization of any industry. 
Schumpeter equated entrepreneurship with the concept of innovation applied 
to a business context. As such, the entrepreneur moves the market away from 
equilibrium. Schumpter's definition also emphasized the combination of 
resources. Yet, the managers of already established business are not 
entrepreneurs to Schumpeter. 
Entrepreneurial activity involves identifying opportunities within the 
economic system. Managerial capacities are different from entrepreneurial 
capacities 
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Somber 

Kinner 

Gartner 

Harvey 
Leibenstein 

The 
Entteprenheurship 
Center at Miami 
University of Ohio 

Lanjutan Tabel 2. Perkembangan definisi dari Kewirausahaan 

Tahun 

1973 

1979 

1988 

1968, 1979 

Makna 

the exploration of opportunities 

The entrepreneur recognizes and acts upon market opportunities. The 
entrepreneur is essentially an arbitrageur. In contrast to Schumpeter's 
viewpoint, the entrepreneur moves the market toward equilibrium. 

the creation of organizations 

The entrepreneur fills market deficiencies through input-completing 
activities. Entrepreneurship involves "activities necessary to create or carry 
on an enterprise where not all markets are well established or clearly defined 
and/or in which relevant parts of the production function are not completely 
known. 

Entrepreneurship is the process of identifying, developing, and bringing a 
vision to life. The vision may be an innovative idea, an opportunity, or simply 
a better way to do something. The end result of this process is the creation of 
a new venture, formed under conditions of risk and considerable uncertainty. 



Yang sering kita dengar dan artikan bahwa kewirausahaan 

sama dengan atau selalu identik dengan pemahaman usaha 

manufaktur dan dagang. Saat ini pemaknaan kewirausahaan telah 

berkembang tidak hanya pemaknaan seseorang sebagai "pengu

saha" namun orang yang mampu mengelola diri dan lingkungannya 

sehingga akan dihasilkan ide, inovasi, penemuan bam, kreatifitas, 

scmangat bam dan pasar yang bam. Kewirausahaan mempakan 

sesuatu yang ada di dalam jiwa seseorang, masyarakat dan 

organisasi yang karenanya akan dihasilkan berbagai macam 

Jktivitas (sosial, politik, pcndidikan), usaha dan bisnis. 

Kevvirausahaan mempakan bidang yang sangat luas aktivitasnya, 

n 1ulai dari individual entrepreneurship, industrial entrepreneurship 

5:unpai yang terakhir bcrkembang adalah social entrepreneurship. 

The Backbone of Entrepreneurship 

Faktor utama yang mempengamhi (The backbone) dari 

:tr(preneurship adalah lingkungan individu. Dalam lingkungan 

. d: v :du ini, peran personalitas seseorang sangat menentukan 

tr ausahaan seseorang. Dalam faktor ini, motivasivasional 

(c ;;f;,•preneurial motivation) menjadi faktor yang sangat  

: ;; •·cntL;kan ba nyak hal. Menurut Shane et a/. (2003), 

c· !u .-;•r,�ncurial motivation ini terdiri dari need of achievement, 

:n,T·; Ico;n roi, vision, desire jo1; independence, passzon. drive, 

· · ·1 ,.__-;u,,g, se£( c[(i-:ac)'. Faktor motivasional ini digabung 

·' l r;,,:_;. )j kug:ntif scpe!1i pcngetahuan abn mC'mpcng2ruhi 
'\C'.'. ' . ·cc;1�:1:t .>L-.,enang. Entrepreneurial 0pportunii('S dan 

,. "' - n::,,'i!f<li CIYi•::tions bersama-sama deng<H1 enrrepre

" ''' •.-!up mo1inifion dar: cognitive factors aka:1 jt:ga i'ilCnjadi 

'" '' r :.- k "''lie of e·· '''t 'n,·,.-:-�t('L'I'"/It;l , � .. •·� "- C l. J. I ( · . ., , . • , ) - J I • 

Vlo�ivasi san.:::;at mempen:;aruhi entreerenclirship. Entre

' (', ,,_,...;/u·o dimulai dari pengenalan akan entrepreneurial op

por/;uU(J Jan kemudian diikuti oleh pengembangan ide h<1g��imana 

menjangkau k esempatan itu, menge valuasi kclayakannya, 
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pengembangan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen, merajut sumberdaya keuangan dan manusia, 

mendisain organisasi dan memburu konsumen. Shane et a/. 

(2003) mengusulkan bahwa beberapa atau semua motivasi ini 

akan mempengaruhi transisi proses terbentuknya kewirausahaan 

individu dari satu tahap ke tahap lainnya. Yang pasti, aspek 

motivasional ini merupakan salah satu pembentuk terbentuknya 

kewirausahaan. Variabel lain yang penting adalah cognitive fac

tor seperti visi, pengetahuan, skill dan ability. Semua tindakan

nya merupakan kombinasi basil interaksi, integrasi dari motivasi 

dan kognisi (Locke, 2000). 

Aspek kognisi yang berupa pengetahuan pentingnya 

membuat visi hidup akan mempengaruhi kewirausahaan 

seseorang. Orang yang paham akan penting dan peranan visi, 

akan berusaha membuat dan mencatat visi hidupnya. Ketika dia 
membuat visi itulah, akan memunculkan keinginan dibawah sadar, 

bahwa dia akan mencapai visi tersebut. Kedua, pengetahuan 

menjadi sumber penting bagi kewirausahaan. Orang yang 

mengetahui sesuatu, akan lebih mampu merangkai struktur, sistem 

dan ide bam dari pada orang yang tidak ban yak pengetahuannya. 
Orang yang full knowledge akan dengan mudah mencari jalan 

lain ketika dia mengalami kesulitan sesuatu. Atau dia mampu 

melihat peluang atau muncul ide-ide baru dengan pengetahuan 

yang dimilikinya. Ketiga, orang yang memiliki keahlian, akan 

juga mampu mencipta ide dan inovasi dengan mendasarkan pada 

skill yang telah dimilikinya. Dengan skill yang telah dimilikinya, 

dia akan lebih bisa berkreasi untuk menambah, menyempurnakan 

bahkan mengganti idenya tersebut. Orang yang merniliki keahlian 

membuat pupuk organik, akan lebih mudah menyesuaikan diri 

jika ada perubahan dalam ketersediaan bahan bakunya, ketimbang 

orang yang tidak ahli. Ini menandakan bahwa penting bagi kita 

untuk menjadi ahli dib idang yang kita tekuni sehingga 

memungkinkan kita lebih kreatif dan inovatif dari sebelumnnya. 
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Gambar la. Model entrepreneurial motivation dan proses kewirausahaan (Shane, et al., 2003) 



Gambar 2. The Backbone of Entrepreneurship 

The Social Construction of Entrepreneurship 

Secara umum ada tiga model konstruksi sosial 

masyarakat. Model yang pertama adalah masyarakat sebagai 
realitas obyektif. Pada model ini seorang anak yang bam lahir, 
telah "ditunggu" oleh masyarakatnya berupa nilai, norma, 
kepercayaan dan ekspektasi yang akan mempengaruhi anak 
tersebut. Jadi anak yang baru lahir tersebut akhimya akan 

mengikuti budaya masyarakat dimana dia tinggal dan hidup. 
Model kedua adalah model realitas subyektif yang menggam
barkan terbentuknya masyarakat dimulai dari nilai-nilai, norma 
dan ekspektasi yang telah ada dan dibawa sejak lahir kemudian 
nilai-nilai ini bergabung dengan nilai-nilai dari individu lain, 
dan jadilah masyarakat itu. Model yang ketiga adalah model 

gabungan dari model sebelumnya, di mana individu dan 
masyarakat sating berelasi dan berinteraksi sehingga mem
bentuk masyarakat yang terns menerus berubah yang juga 
dipengaruhi oleh historisnya masyarakat sebelumnya. 
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Bagairnanapun, rnasyarakat rnasa lalu tetap rnernpengarnhi 

perjalanan rnasyarakat rnasa kini dan rnendatang. 

Manusia selalu dan akan selalu berinteraksi dengan 

lingkungannya. Ketika bayi barn lahir, dia kernudian akan 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dengan perantaraan 

orang-orang penting (significant others). Hubungan antara 

rnanusia dan lingkungannya dicirikan oleh dunia terbuka 

(world openness). Tidak ada rnanusia yang rnenghasilkan 

rnasyarakat yang terjadi secara soliter. 

Berbekal pada pernaknaan dernikian, kewirausahaan 

yang ada pada seseorang pada awalnya rnuncul dari realitas 

obyektifyang ada dirnasyakarat bernpa sirnbol, pekerjaan, nilai, 

kepercayaan dan ekspektasi. Pribadi ini terns berkernbang 

dengan berbagai rnacarn relasi, interaksi, integrasi dan akulturasi 

sehingga akan rnernunculkan identitas bagi yang bersangkutan. 

Pengalarnan-pengalarnan yang diperolehnya selarna berinterak:si 

dengan lingkungannya, akan rnenghasilkan pernaknaan diri dan 

identitas dirinya. Pada awal pernbentukannya, dia akan 

berinteraksi dengan orang-orang penting seperti keluarga. 

Ke luarga yang rnenganut sistern po la asuh pol a asuh dernokratis1 

akan rnenghasilkan karakteristik anak anak: yang rnandiri, dapat 

mengontrol diri, rnernpunyai hubungan baik dengan ternan, 

rnarnpu rnenghadapi stress, rnernpunyai rninat terhadap hal-hal 

barn, dan koperatif terhadap orang-orang lain. Pola asuh 

1 Po/a asuh Demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan 

kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. 

Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari 

tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga 

bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang 

berlebihan yang me/ampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga 

memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan me/akukan suatu 

tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat. 
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otoriter akan menghasilk:an karakteristik anak yang penakut, 

pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka 

melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas dan menarik 

diri. Pola asuh permisiP akan menghasilk:an karakteristik anak

anak yang impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang 

mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang 

matang secara sosial. Pola asuh penelantarA akan menghasilkan 

karakteristik anak-anak yang moody, impulsive, agresif, kurang 

bertanggung jawab, tidak mau mengalah, self esteem (harga 

diri) yang rend� sering bolos, dan bermasalah dengan ternan. 

(Baumrind-1997). Jadi jika kita ingin menghasilk:an anak yang 

memiliki kewirausahaan tinggi, maka sistem pola asuh yang 

cocok untuk itu adalah sistem pola asuh demokratis. 

2 Pola asuh otoriter sebaliknya cendernng menetapkan stan dar yang mutlak 

harns diturnti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Misalnya, 
kalau tidak mau maknn, maka tidak akan diajak bicara. Orang tua tipe ini 

juga cendernng memaksa, memerintah, menghukum. Apabila anak tidak 

mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tipe ini 

tidak segan menghukum anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal 

kompromi, dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah. Orang tua 

tipe ini tidak memerlukan umpan batik dari anaknya untuk mengerti 

mengenai anaknya. 

3 Pola asuh Permisif at au pemanja biasanya memberikan pengawasan yang 

sangat longgar. Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan 

sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Mereka cendenmg tidak 
menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, 

dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Namun orang 

tua tipe ini biasanya bersifat han gat, sehingga seringkali disukai oleh anak. 

4 Pola asuh tipe yang terakhir adalah tipe Penelantar. Orang tua tipe ini 

pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sanga t minim pada anak

anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka, 

seperti bekerja, dan juga kadangkala biayapun dihemat-hemat untuk anak 

mereka. Termasuk dalam tipe ini adalah perilaku penelantar secara fisik 

dan psikis pada ibu yang depresi. Jbu yang depresi pada umumnya tidak 

mampu memberikan perhatian fisik maupun psikis pada anak-anaknya. 
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Sosialisasi primer kewirausahaan ini akan sangat 

dipengaruhi oleh stock of knowledge dari inidividu tersebut 

dan tuntunan dari pranata institusionalnya. Pacta masa kanak

kanak, mengintemalisasilkan kewirausahaan bisa dimulai dari 

simbolisasi mengajak ketempat baru, pengalaman baru, 

makanan barn, ternan barn dan lainnya. Aktivitas ini merupakan 

simbol dari membangun jiwa risk taking. Menanyakan kepada 

anak pada saat memandikan atau bersenda-gurau mengenai 

cita-citanya merupakan simbolisasi dari membangun need for 

achievement. 

Percaya diri juga bisa dibentuk dengan mengkons

truksikan kata-kata positif kepada anak. Kata pujian yang wajar 

ketika dia bisa melakukan sesuatu dan memberi hadiah yang 

relevan jika dia bisa melakukan sesuatu yang baik, akan 

membangun kepercayaan diri pada anak. Sebaliknya kalimat 

negatif bisa mematahkan keyakinan anak bahwa dirinya 

mampu memakai pakaian dengan benar. "Hati-hati dengan 

kalimat negatif seperti ini: Kamu handel, kamu nakal, atau 

kamu bodoh adalah kalimat-kalimat negatif yang bisa 

mendistorsi kepercayaan diri pada anak. Mengutip penelitian 

yang dilakukan di Am erika Serikat, setiap hari anak mendapat 

perkataan negatif sebanyak 750 kata. Sebaliknya mereka hanya 

memperoleh kata positif sebanyak 65 kata per hari! 

Konstruksi sosial kewirausahaan dimulai dari orang 

tua yang memiliki peranan penting bagi pembentukan 

pengalaman si anak. Beranjak dewasa, dia mulai mengenal 

significant other yang lain. Ternan, tetangga, guru, teknologi 

audio video, dan lainnya akan mempengaruhi realitas 

subyektifnya. Pacta sosialisasi primer, akan terjadi proses 

imitasi, role playing dan role game dari si anak tersebut. 

Sosialisasi primer tercipta didalam kesadaran awal pacta masa 

kanak-kanak dan berkembang secara progresif berdasarkan 

norma dan sikap yang spesifik untuk menjadi norma dan sikap 
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secara umum. Abstraksi dari norma dan sikap secara konkrit 

berpcngaruh nyata kepada hal-hal lain. Pada masa inilah 

terjadi generalisasi sifat kewirausahaan dan akan berpengaruh 

di masyarakat dan pada akhimya akan menghasilkan jiwa 

kewirausahaan atau tidak pada seseorang. Namun demikian, 

kejadian yang terjadi banyak dipengaruhi juga oleh faktor 

ekstemal seperti lingkungan ekonomi, organisasi dan 

lingkungan fisik dimana dia berada. Perkembangan yang 

pesat dari teknologi komunikasi, produksi dan jasajuga sangat 

berperanan pada seseorang sehingga akan memotivasi atau 

tidak seseorang dalam hidupnya. Variabel ekstemal ini terus 

berubah dan menyebabkan kewirausahaan seseorang juga 

terus berubah dengan intensitas dan kompleksitas yang tidak 

konstan. 

ORGANISASI SOSIAL/ 

� Visi-Misi MASYARAKAT 
� Struktur Budaya 
� Sistem Sistem Nilai, norma, 
� Style ekspektasi 

INDIVIDU 
� Motivasional 
)> Faktor 

Kognisi 

Gam bar 3. Siklus Konstruksi Sosial Kewirausahaan 
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Setelah terjadi sosialisasi primer, akan terjadi sosialisasi 
se kunder di mana seorang anak mulai mengenal juga 
lingkungan di luar ayah-ibunya. Dia mulai mengenal ada guru, 

ada pendeta, dan pada akhimya dia akan mengenal kelembagaan 

yang ada di masyarakat dengan seperangkanjob discriptionnya. 

Dia akan mengenal petani, pegawai negeri, pedagang dan 
pengusaha, kaum kaya-kaum miskin. Di sinilah mulai terjadi 
internalisasi the vision of lifenya, akan membentuk desire for 

independence dan drive. Kalau yang dia lihat bahwa petani 
hidupnya makmur, maka dia akan berrnimpi akan jadi petani. 
Jika dia melihat pegawai negeri statusnya baik, maka dialam 
bawah sadarnya tidak akan menampik juga menjadi pegawai 
negeri dikelak-kemudian hari. 

Tesis yang bisa dibangun kemudian adalah anak yang 
memiliki stock of knowledge terbatas maka realitas obyektif 
akan berperan dalam pembentukan kewirausahaannya. 
Sebaliknya jika seseorang memiliki stock of knowledge dan 
ab ility yang bagus, realitas subyektifnya akan sangat 
mempengaruhi terbentuknya kewirausahaannya. 

Di level organisasi, proses konstruksi sosial kewira

usahaan dimulai dari interaksi antara pengusaha dan stakehol
dernya dalam menghasilkan model bisnis. Saat ini, proses 
coproduce ini belum jelas benar, dan kedepan menjadi do
main penelitian kewirausahaan yang penting. Secara samar
samar dapat dijelaskan bahwa terjadi interaksi antara nilai, 
self-belief individu dengan strategi dan hubungan dengan 
stakeholder yang menghasilkan perubahan atau keberlanjutan 
dalam model bisnis (Downing, 2005). Para strukturalis 

mendiskripsikan bahwa nilai-nilai individu akan berinteraksi 
dengan nilai-nilai individu lain dalam organisasi dan kemudian 
berinteraksi dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan sebelum
nya dalam organisasi oleh para pendiri dan penents, menjadi 
social order of the firm (Frank and Lueger, 1997). Interaksi 
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ini akan tetjadi secara terns menerus sesuai dengan dinamika 

lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi, 

yang a akan menghasilkan perubahan tatanan so sial pernsahaan 

yang barn. 

Pada awal pendiriannya, biasanya nilai dan ekspektasi dari 

pendiri akan sangat berpengaruh dalam organisasilpernsahaan. 

Ketika, mulai ada rekruitmen, ada interaksi dengan nilai-nilai 

pekerja, yang tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan 

eksternalnya (stakeholder). Secara terns menerns, hasil adaptasi, 

interaksi dan inersia dari semua pihak, akan menghasilkan sis tern 

atau social order of the firm dan akan menjadi budaya. Kondisi 

ini akan terns berlangsung selama organisasilperusahaan itu ada. 

Entrepreneurial Learning: 

Dalam teori siklus pembelajaran, Munford (1995) 

menyatakan bahwa p embelajaran didapat dari proses 

pembelajaran atas pengalaman yang didapat dalam aktivitas 

sehari-hari yang kemudian disimpulkan dan menjadi konsep 

maupun sistim nilai yang dipergunakan untuk keberhasilan 

dimasa yang akan datang. Hall (1996) menyatakan bahwa 

dalam jangka pendek pembelajaran akan mernbah sikap dan 

kinetja seseorang, sedangkan dalam jangka panjang mampu 

menumbuhkan identitas dan daya adaptabilitas seseorang yang 

sangat penting bagi keberhasilannya. 

Cope dan Watt (2000) menyatakan bahwa kejadian kritis 

(critical-incident) yang dialami wirausaha dalam kegiatan 

usahanya sehari-hari mengandung muatan emosional yang 

sangat tinggi dan pembelajaran tingkat tinggi. Cope dan Watt 

menekankan pentingnya pembimbingan (mentoring) untuk 

mengintepretasikan kejadian kritis yang dihadapi sebagai 

pembelajaran, sehingga hasil pembelajarannya menjadi efektif. 

Sulivan (2000) menekankan pentingnya client-mentor 

matching dalam keberhasilan pembimbingan. Ia mengatakan 
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bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pembelajaran dapat 

difasilitasi ketika dibutuhkan wirausaha Dengan memperhatikan 

tingkat siklus hidup wirausaha. Lebih jauh, Rae (2000) 

menggambarkan bahwa pengembangan kemampuan wira

usaha dipengaruhi oleh motivasi, nilai-nilai individu, kemam

puan, pembelajaran, hubungan-hubungan, dan sasaran yang 

diinginkannya. Sementara itu Minniti dan Bygrave (2001) 

membuktikan dalam model dinamis pembelajaran wirausaha, 

bahwa kegagalan dan keberhasilan wirausaha akan memper

kaya dan memperbaharui stock of knowledge serta sikap 

wirausaha sehingga ia menjadi lebih mampu dalam ber

wirausaha. 

Dalam kaitannya dengan upaya untuk mempertahankan 

usaha, seorang wirausahawan memerlukan suatu strategi po

sitioning yang kuat serta konsisten dalam suatu lingkungan 

persaingan yang dinamis. Hal ini memerlukan suatu perbaikan 

yang berkelanjutan untuk mengelola perubahan tersebut agar 

efektif sehingga diperlukan suatu proses pembelajaran baik 

single-loop learning untuk memperkuat posisi saat ini maupun 

double-loop learning untuk menemukan landasan kokoh guna 

membangun keunggulan bersaing. 

Wright ( 1997) menyebutkan bahwa "akumulasi 

pembelajaran" merupakan salah satu harta tak berwujud yang 

menjadik;,n suatu kapabilitas individu atau perusahaan yang 

lidak dapat ditiru (inimitable), terutama pengetahuan teknis 

yang tidak kentara (tacit knowledge). 

Pendidikan dan latihan, mentoring dan belajar dari 

pengalaman merupakan faktor pembentuk pembelajaran 

kewirausahaan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

beberapa ahli tentang pembelajaran wirausaha (Rae, 2000; 

Minniti dan Bygrave, 2001), proses pendidikan dan pelatihan 

(Ulrich dan Cole, 1987; Robinson dan Sexton, 1994; Gibb, 

1997; Leitch dan Horrison, 1999) maupun pembelajaran 
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wirausaha dari pengalaman (Henderson, 1993; Rae, 2000; 

Cope dan Watts, 2003). 
Pembe!ajaran dapat dipandang sebagai proses perubahan 

dan pembentukan pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

kemampuan seorang wirausahawan, baik melalui pendidikan, 

pelatihan, mentoring, ataupun pengalaman. 

Pengaruh Sifat Wirausaha. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Pri yanto dan Sandjoyo (2004) 

menunjukkan bahwa kesukaan bergaul merupakan sifat yang 

penting bagi wirausahawan yang ingin bcrhasll. Hal ini sesuai 

dengan konsep kapital sosial yang mengatakan bahwa 

seseorang dengan kapital sosial yang tinggi akan mempunyai 

kemungkinan keberhasilan yang tinggi pula (Baron dan 

Markman, 2003). Sifat wirausaha berpengaruh negatifterhadap 

pembela jaran wirausaha. Faktor pembentuk sifat 

kewirausahaan seperti sifat swakendali, kesukaan bergaul dan 

daya inovasi yang tinggi, cenderung menurunkan minatnya 

untuk belajar. Hal tersebut dapat terjadi karena sifat-sifal 

tersebut cenderung memunculkan sifat-sifat percaya diri yang 

berlebihan sehingga dapat menimbulkan supertitious learn

ing, dimana seseorang tidak mau merubah sikap dan 

perilakunya karena keberhasilannya. Namun demikian sifat 

wirausaha berpengaruh positif tetapi tidak langsung terhadap 

pembelajaran wirausaha, yaitu mela1ui motivasi usaha. Hal 

ini berati bahwa sifat wirausaha berpengaruh positif melalui 

motivasi usaha terlebih dahulu. 
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Pada prinsipnya, seperti yang dikatakan Rae (2000), 

tidak ada tipe personalitas yang ideal atau sekumpulan atribut 

yang sifatnya ma:rjinal yang menjamin keberhasilan suatu 

usaha. Sementara itu, menurut hasil pene!itian Baum et al. 

12001) dan Lee dan Tsang (200 1) serta beberapa penelitian 

lainn ya, menyatakan bahwa si fat wirausaha bukan merupakan 

faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha karena 

perubahan lingkungan usaha membutul1kan fleksibilitas sifat 

wirausaha yang sesuai bagi keberhasilan usahanya. 

Sifat wirausaha sangat berpengaruh terhadap motivasi 

usaha. Pengaruh yang demikian dapat diartikan bahwa sifat 

wirausaha menjadi faktor pendorong motivasi yang kuat untuk 

berusaha. Wirausahawan yang mempunyai sifat swakendali, 

kesukaan bergaul dan daya inovasi yang tinggi akan mendorong 

motivasi mereka untuk: berprestasi dan menumbuhkan kcgiatan 

wirausahanya (push motivation). 

Dinamika Lingkungan Usaba. Lingkungan usaha 

merupakan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kemam

puan perusahaan untuk mencapai keunggulan dan pertumbuhan 

usaha baik melalui individu dalam organisasi maupun mda:ni 

aktivitas perusahaan. Dalam penelitian ini, lingkungan usaha 

dibentuk dari tiga kekuatan utama, yaitu lingkungar; jauh 

lingkungan industri, daP lingkungan internal. 

Lingkungan usaha berpengaruh terhadap sifat wirausaha. 

Kondisi ini dapat dipahami karena sifat wirausaha lcbih 

merupakan karakteristik bawaan yang sulit dirubah, namun 

demikian man usia mempunyai kemampuan menyesuai-kan diri 

dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidup-nya, 

maka merekapun akan adaptif terhadap perubahan lingkungan. 

Konsekuensi logis dari pola hubungan ini adalah bahwa apabila 

lingkungan usaha tidak kondusif bagi pengembangan sifat 

wirausaha, maka akan sulit mengharapkan tumbuhnya sifat 

wirausaha yang unggul dan kuat. 
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Lingkungan usaha akan mempengaruhi pembelajaran 

wirausaha. Hal ini karena dalam interaksi usahanya dengan 

stakeholder atau lingkungannya, wirausaha menghadapi 

peluang, hambatan, dan tantangan yang menjadi bagian dalam 

proses pembelajaran yang memperkaya stock of knowledge 

sehingga lingkungan usaha yang kondusif akan meningkatkan 

proses pembelajaran wirausaha. Teori Medan dari Thorndike 

mengatakan bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan dan karakteristik individu. Pengaruh langsung 

lingkungan usaha terhadap pembelajaran wirausaha lebih besar 

daripada pengaruh tidak langsungnya. 

Lingkungan usaha temyata juga berpengaruh terhadap 

motivasi usaha. Jika lingkungan usaha dirasakan kurang kon

Jusif, maka akan muncul sikap apatis dan demotivasi bagi pe

ngusaha, untuk berusaha lebih keras bagi kelangsungan usaha

:ly<L Sebaliknya,jika lingkungan usaha sangat kondusif, pengu

:>:Jha akan termotivasi usaha untuk mengembangkan ide, inova<5i, 

model dan sistem baru yang lebih efisien dan profitabel. 

Lingkungan usaha berpengaruh terhadap seluruh aspek 

bisnis. Lingkungan usaha berpengaruh sangat kuat baik 

langsung maupun tidak langsung terhadap sifat wirausaha, 

pembclajaran wirausaha, pembentukan kompetensi wirausaha, 

dan pertumbuhan usaha, sehingga menjadi san gat penting bagi 

pengambil kebijakan pengembangan usaha kecil untuk men

ciptakan lingkungan usaha yang kondusif yang mampu me

numbuhkan sifat dan motivasi wirausahawan kecil untuk 

belajar mengcmbangkan kompetensi wirausaha dan pertum

buhan usaha. 

Peranan Motivasi Usaha. Kebutuhan bcrprestasi dan 

kebutuhan untuk berkembang merupakan faktor pembentuk 

motivasi usaha yang kuat pada wirausahawan yang berhasi I 

(Collins et ul., 2000; Lee dan Tsang, 2001 ). Munculnya moti

vasi usaha ini dapat berasal dari faktor internal, seperti sifat 
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wirausaha maupun faktor eksternal, seperti faktor lingkungan 

usaha yang memberikan kesempatan atau peluang untuk 

belajar dan bemsaha dengan sungguh-sungguh. Visi yang jelas 

dan kebutuhan berprestasi menjadi faktor kunci untuk bela jar 

dan berusaha dengan sungguh-sungguh. 

Dorongan (motivasi) untuk berprestasi dan kebutuhan 

untuk mcngembangkan usahanya menjadi dorongan bagi 

wirausahawan untuk belajar, baik melalui pendidikan dan 

pelatihan, pembimbingan, maupun pengalaman. Semakin ting

gi keinginan wirausahawan untuk menumbuhkan usahanya, 

maka scmakin besar pula dorongannya untuk bclajar. Hal ini 

dapat dipahami karena dalam motivasi terkandung harapanny� 

di masa depan yang dapat dicapai melalui proses pembelajaran 

baik pendidikan formal, pelatihan, pembimbingan, ataupun 

belajar dari pengalaman. 

Hasil kajian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan 

bahwa pembelajaran kewirausahaan melalui pendidikan daD 

pelatihan, mencoba langsung dan mentoring akan menyebabkan 

aspek motivasional dan kognisinya meningkat sehingga 

masyarakat akan mampu meningkatkan kemamuan untuk 

mengenali peluang, mengembangkan ide-ide baru dan mampu 

melaksanakan dari ide-ide tersebut dengan dimodcrasi oleh 

faktor lingkungan dan kesempatan-kescmpatan yang ada. 

Meningkatnya dua aspek ini akan menycbabkan kcsukscsan 

usaha. 

Model Konseptual dari Entrepreneurship 

Dari kajian-kajian pustaka sebelumnya diketahui bahwa 

kewirausahaan bukan aspek yang berdiri sendiri. Kewira

usahaan ada yang mengawali (antecendent), kewirausahaan 

merupakan variabel Iaten yang terdiri dari berbagai indikator 

dan kewirausahaan memiliki konsekuensi. Melihat fakta ini 

kemudian penulis mencoba membuat konstruksi model 
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kewirausahaan secara multilevel dalam bentuk model 

struktural. Model yang pertama mencoba menghubungkan 

seluruh jalur (path) yang ada dalam model (gambar 5). 

UJI HIPOTESA 
Chi-Square= 680.809 

Probability = .000 
CMIN/DF = 3.095 
GFI = .778 

TLI = .728 

CFI = .764 

RMSEA= .104 

Gambar 5. 
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Model Stru ktural Kewirausahaan dengan 

Mcnghubungkan Semua Jalur 

Setelah dilakukan pengujian dengan structural equation 

modelling, diperoleh hasil sebagai berikut (gambar 6): 
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UJI HIPOTESA 
ChO-Squa'e = 707.018 
Prob�= .000 
CMINIDF = 3.142 
GFI = .762 
Tll = .722 
CFI = .753 
RMSEA = .105 

.24 

Gambar 6. Model Struktural Kewirausahaan setelah dilakukan 

Analisis 

Dari pengujian yang dilakukan di Jawa Tengah dengan 

responden petani tembakau dan di Nusa Tenggara Timur 

dengan responden Nelayan, diperoleh hasil model yang 

konsisten. Ini berarti model kewirausahaan diawali atau 

dipengaruhi oleh lingkungan ekstemal seperti lingkungan fisik, 

lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan 

ekonomi. Kemudian kewirausahaan tidak langsung menyebab

kan kinerja usaha, namun harus dimediasi oleh kapasitas 

manajemen (gambar 7). Jadi untuk sukses dalam berusaha dan 

berkarir, seseorang atau masyarakat harus memiliki kewira

usahaan dan kapasitas manajemen yang memadai. Pengem

bangan kewirausahaan saja tidak cukup, harus disertai juga 
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dengan pengembangan kapasitas manajemen. Pengembangan 
kewirausahaan harus juga mengingat dan memperhatikan 
lingkungan ekstemal yang mempengaruhinya juga. 

Pendekatan fungsi produksi yang selama ini digunakan 
untuk menggambarkan fenomena yang teijadi terhadap kineija 
usahatani, telah diperbaharui dan diperbaiki dengan model 

multilevel ini. Dalam pendekatan fungsi produksi frontier, 
variabel manajemen, diletakkan sejajar dan mempunyai efek 

langsung dengan variabel lahan, tenaga keija, modal dan tekno

logi. Model ini memang mampu menjelaskan pengaruh variabel 
manajemen terhadap kinerja usaha, namun model ini tidak 
mampu menjelaskan fenomena pengaruh berjenjang antar 
variabel. 

Dengan mempelajari perkalian domain terhadap 3 level 

analisa, yaitu lingkungan eksternal, kewirausahaan dan 
kapasitas manajemen, dan memasukkan masing-masing 
dampak langsung dan tak langsung, kita mampu mendapat 

pemahaman yang lebih komplit dari proses kinerja usahatani 

daripada yang telah didapat dalam model kinerja usaha 
sebelumnya. Lebih jauh lagi, dari model tak langsung kita 
mempelajari bahwa penjelasan faktor individu (aspek inter
nal) - yang meliputi latar belakang dirinya, aspek kewira
usahaan dan kapasitas manajemennya- lebih relevan untuk 

mcnjelaskan per�umbuhan usahatani dalam studi ini daripada 
1ingkungan ataH penjelasan ekstemal, seperti lingkungan fisik, 

!ingkungan ckonomi, paradigma struktur kelcmbagaan, teori 

ekologi popniasi atau teori ketergantungan sumberdaya. 

Penjelasan aspek internal untuk kinerja usaha yang 
dihasilkan dari model ini yaitu pentingnya peranan pengusaha 

atau petani dalam strategi formu1asi dan implementasi usahanya. 

Cerita ini dimulai dengan pengusaha yang mempunyai sifat 

pekeija keras, proaktif dengan serangkaian teknis kemampuan 

organisasi dan industri yang tinggi. Kemampuan yang tinggi 
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ini diperoleh karena wawasan dan sikap yang terbuka, 

mempunyai banyak relasi, berpendidikan memadai untuk 

menjalankan bisnisnya, dan didukung oleh budaya kerja 

orangtuanya. Petani tersebut termotivasi secara tinggi yang 

ditunjukkan dalam pengamatan organisasi yang jelas, 

pertumbuhan tuj uan yang tinggi dan kepercayaan dalam 

mencapai tujuan ini. Mungkin karena kebesaran hati dan 

proaktif, kemampuan organisasi atau motivasi tinggi,  

pengusaha ini cakap dalam membuat rencana st rategi 

diferensiasi yang efektif, meningkatkan kualitas produknya, 

membangun relasi yang kuat dengan menciptakan kepercayaan 

pelanggan, yang bekeija untuk menghasilkan pertumbuhan 

yang tinggi. Kita dapat berkata bahwa latar belakang pribadi 

yang mendukung, motivasi yang tinggi, berani mengambil 

resiko, mandiri, kreatif, berkemampuan teknis yang memadai 

akan mempengaruhi pertumbuhan usahatani melalui pendirian 

proses organisasi yang berorientasi pada pertumbuhan dan 

struktur yang melengkapi pelaksanaan strategi ini. Kita juga 

membayangkan bahwa dalam organisasi pertumbuhan tinggi 

ini, budaya organisasi menjadi cerminan dari pengusaha yang 

berhasil. Kita juga menyelidiki hasil yang lebih spesiflk dengan 

tujuan elaborasi yang lebih jauh mengenai pengaruhi aspek 

internal pada pertumbuhan usahatani. 

Lingkungan Eksternal. Entrepreneurial process akan 

teijadi dan diperkuat oleh keberadaan kondisi atau faktor 

lingkungan. Domain pembahasan kewirausahaan akan diawali 

dengan pembahasan faktor yang akan mempengaruhi dinarnika 

kewirausahaan. Faktor ini terdiri dari lingkungan flsik, 

lingkungan ekonomi, lingkungan organisasi dan kelembagaan 

dan lingkungan individu. Lingkungan fisik yang subur dan 

kaya akan sumber air, terbukanya akses modal dan informasi 

ekonomi akan menyebabkan seseorang yang tinggal di 

sekitarnya akan termotivasi untuk terns belajar memanfaatkan 
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Gambar 7. Hasil Konstruksi Model Kewirausahaan 

sumberdaya tersebut sehingga pada akhimya akan mem

pengaruhi kecakapan dan kapabilitasnya. Lingkungan yang 

tidak subur juga bisa memotivasi orang untuk keluar dari 

problem utamanya. Kejadian yang luar biasa bisa menjadi 

critical point munculnya kewirausahaan pada seseorang atau 

masyarakat. Kita bisa melihat kasus Jepang. Born atom yang 

melanda Kota Hirosima dan Nagasaki menjadi titik balik 

bangsa Jepang dalam pembangunannya. Seperti Proshansky 
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et a/. (1970) mengatakan bahwa lingkungan fisik sangat 

mempengaruhi perilaku seseorang. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa perubahan perilaku bisa terjadi atau didorong oleh 

perubahan dalam lingkungan fisik, sosial dan struktur 

administrasinya. 

Lingkungan yang subur memungkinkan petani untuk 
berkreasi menciptakan dan meraih beberapa peluang bisnis 

dibanding daerah yang tandus. Petani yang hid up dan menguasai 

daerah yang subur memiliki ban yak pilihan usaha sehingga dia 

akan terns melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan 

kinerja usahanya. Mereka melihat masa depan yang penuh 

penggharapan. Lingkungan fisik yang subur menjadikan 

mereka seorang yang foresight. Sementara itu, kegagalan

kegagalan yang sering melanda petani di daerah tandus, 

menyebabkan petani mengalami situasi fatalistik, situasi di 

mana petani tidak memiliki motivasi, tidak percaya diri ter

hadap lingkungan sekitarnya, enggan mengadopsi teknologi 

baru karena takut gagal lagi, sangat tergantung pada kondisi 

lingkungan (pasif) dan sangat sulit berkembang karena tidak 
mau berkreasi mengembangkan dirinya Beets ( 1990) mengatakan 

bahwa fata1isme- an attitude of /aisser fa ire- percaya bahwa 

apapun yang teijadi tidak dapat dielakkan. Ini teijadi karena 
banyaknya kendala dalam melaksanakan pembangunan atau 

kegiatan usaha. Mereka enggan melakukan konservasi 

sumberdayanya karena mereka tidak percaya bahwa hal itu 

akan membawa manfaat bagi diri dan keluarganya. Jadi 
munculnya sikap foresight atau fatalisme dipengaruhi oleh 

lingkungan fisik dimana dia tinggal dan atau berusaha. 

Menurut Watson dan Scott (1998) faktor sumberdaya 

dan manajemen, kondisi tenaga keija dan teknologi yang 

dikuasai akan mempengaruhi perilaku kewirausahaan 

seseorang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyanto 

(2002) menyatakan bahwa ada perbedaan motivasi dan 
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banyaknya bidang usaha antara daerah yang misk:in dan daerah 

yang kaya sumber aimya. 
Menurut Beets (1990), lingkungan fisik (seperti luas 

areal, iklim, kondisi tanah, irigasi) sangat berpengaruh terhadap 

produktivitas usaha. Musim kemarau, kondisi lahan yang kritis 

dan degradasi lingkungan sangat mempengamhi produktivitas. 

Faktor teknologi (seperti kemampuan knmv-how, input) juga 

ak:m mcmpengaruhi produktivitas. Jika teknologi yang 

digunabn cocok dengan budaya masyarakatnya, penggunaan 

teknoiog1 akan mampu meningkatkan produktivitas dan 

k ual it as produk. 

Demikian halnya dengan pengaruh lingkungan 

organisasi dan kelembagaan terhadap kewirausahaan 

sc:�eo:·zmg. Seseorang yang hidup dan dibesarkan dalam ling

, ungan organisasi yang kondusif dan menantang, terbub dan 

L1bel akan menjadi seorang \Virausaha yang berhasil yang 

'miliki motivasi yang besar. mandiri dan responsif terhadap 

· . .  , .;'._;; •:.:tratcgi dan rene ana yang diterapkan. sum her keuangan 

�ektor industri dan fom1at bisnis akan mempengamhi 

.'::ribku ke\virausahaan seseorang (Watson dan Scott 1998) 

Lambing dan Kuehl (2000) mengatakan bahwa tingkat 

��ew1nm:::dn2n seseorang sangat bervariasi sesuai dc:1pn 

rl:wa yarg dimilikinya. Dampc1k dari budaya dan acbt Jstia

t lw.a J1tcnm\an dalam beberapa studi y;,ng mer ·ukh.m 

' ahwa budaya y:.mg berbeda mempunyai mbi cb! kcyak:naT� 

'Hlg berbcla pula. Misalnya orang Jepan m�::Tiiliki 

achievement-oricnred culwre yang menolong sec: an;: 

wirausaha dalam menjalankan usahanya sehingga snkscs. 

Budayajuga mcmpengamhi image dan status dan wirausaha. 

Satu studi dari vvirausaha imigran di Canada menemukan 
bahwa orang India memandang bahwa kewirausahaan 

mempakan sesuatu yang positif namun sebaliknya respond en 

Haiti cendemng melihat bahwa kewirausahaan merupakan 
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peketjaan yang rendah. Di Indonesia juga demikian, peketjaan 

pegawai negeri, peketja kantoran dipandang mempunyai nilai 

status yang lebih tinggi dibanding dengan pedagang atau 

pengusaha. 
Faktor budaya di mana manusia tinggal juga sangat 

mempengaruhi tingkat produktivitas. Atlitudc> dan cara 

pandang seseorang sebagai hasil interaksi budaya masyarakat 

merupakan faktor utama yang menghambat pc:1,:,;2mbangan. 

Di lingkungan masyarakat tropis, sikap terhadap pekerjaan pcr

tanian adalah negatif dan bekcJja diluar adalah.Jenis peketjaan 

dengan status rendah. Banyak budaya yang sangat statis dan 

ada sedikit keinginan untuk melakukan self improvement, 

perubahan dan bekerja. Seringkali insentif bagi orang yang 

beketja keras dan mau berubah sangat minim karena struktur 

masyarakatnya, khususnya dalam setting budaya feodalistik 

di mana kebanyakan sumberdaya berada ditangan tuan tanah 

(Beets, 1990). 

Menurut Mazzarol et al. (1999), faktor sosial seperLi 

network dan dukungan dari elit sosial politik, faktor ekonomi 

seperti ketersediaan modal, indikator agregat, resesi dan pe

ngangguran, kondisi politik seperti dukungan dari lembaga 

lain, regulasi dan faktor infrastruktur seperti sistem pendidikan, 

pasar tenaga kerj a, akses informasi dan tersedianya aset akan 

sangat mempengaruhi intensionalitas dan pengambilan 

keputusan seseorang dalam melakukan kegiatan bisnis. Ghosh 

et al., (1998) mengatakan bahwa dukungan pemerintah melalui 

regionalisasi perdagangan, penerapan kebijakan strategis pada 

kegiatan bisnis potensial akan mempengaruhi performansi 

bisnis dalam menghadapi pasar global. 

Menurut Ward et al. (1995), lingkungan bisnis yang 

kompleks dan berubah terns akan menyebabkan manajer dan 

pengelola perusahaan berusaha terus menyesuaikan diri 

sehingga pada akhimya akan memiliki keahlian dalam 
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menyusun strategi bisnisnya dalam bentuk perencanaaii yang 

akurat, implementasi yang efisien dan control yang efektif. 

Lingkungan bisnis yang dinamis, ketersediaan tenaga kerja, 

biaya bisnis yang tinggi, kompetisi yang tinggi akan direspon 

oleh pengelola perusahaan dengan strategi low cost, quality, 

flexibility dan delivery performance. Sementara itu menurut 

Okoroafo dan Russow ( 1993) perubahan lingkungan bisnis -

dari industri yang dilindungi ke industri dengan persaingan -
akan meningkatkan keahlian para manajer dalam melakukan 

riset, modifikasi produk, customer service, promosi, penetapan 

harga yang bersaing, diversifikasi pasar, transfer pricing, 
increased capital dan increased reinvestment. 

Naiknya Rasio harga input dan output akan direspon 

negatif oleh produsen. Jika harga input meningkat, sementara 

harga output tetap atau bahkan menurun akan direspon oleh 

produsen dengan menurunkan penggunaan outputnya. Ini 

berarti produsen tidak berharap banyak dari hasil usahanya. 

Motivasinya menurun, pengambilan resikonya juga menurun. 

Beets (1990); Sadoulet dan Janvry (1995) mengatakan 

bahwa mudahnya akses modal us aha a tau kredit akan direspon 

oleh produsen dengan meningkatkan penggunaan inputnya 

sehingga produktivitas bisa meningkat. Produsen yang berada 

pada struktur pasar persaingan sempurna pasti memiliki respon 

produksi yang berbeda dengan produsen yang berada pada 

pasar oligopsoni ketika harga input meningkat. Dukungan 

pihak luar (misalnya pemerintah) dalam hal pemberian bantuan 

teknis produksi, bantuan kredit dan bantuan pemasaran akan 

meningkatkan motivasi mereka dalam berusaha, meningkatkan 

pengetahuan mereka dan akan memampukan mereka dalam 

mengelola usahanya. 

Rasionalisasi efisiensi untuk intervensi pemerintah 

adalah berdasarkan pada persepsi penentu kebijakan yang 

beranggapan bahwa dalam mekanisme pasar terdapat sinyal 
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tetjadinya ketidakstabilan harga yang dapat menyebabkan 
terjadinya penurunan harga secara drastis. Maka akan 

dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengatasinya 

dengan menetapkan harga ataupun membatasi jumlah 

produksi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

kompetisi yang tidak sehat, rendahnya daya beli masyarakat, 

penyelundupan, dan jika menyangkut hajat hid up orang ban yak 

atau kepentingan umum. 

Pada prinsipnya segala sesuatu yang menyangkut hajat 

hidup orang banyak tidak dapat dibatasi pemakaiannya dan 

masa pemakaiannya. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa 

tidak mungkin seorang wirausaha dapat menyediakan 

kebutuhan ini dan negaralah yang bertanggungjawab dan 

berkemampuan untuk menyediakannya. Dalam beberapa 

situasi, negara memiliki kewenangan untuk menentukan pajak 

dan cukai, menetapkan pajak regional, dan menerbitkan mata 

uang sendiri. Sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang 

ban yak me lip uti pembangunan infrastruktur seperti jalan raya 

dan proyek bendungan, serta penemuan teknologi baru yang 

tidak dapat dipatenkan. 

Banyak peneliti sebelurnnya yang mengatakan bahwa 

aspek personal juga merupakan faktor penting pembentuk 

kewirausahaan petani. Menurut Hisrich dan Peters (1992), 

aspek personal ini terdiri dari childhood family environment, 

education, personal value, age, dan work history yang secara 

bersama-sama menjadi faktor pembentuk kewirausahaan 

seseorang. 

Childhood family environment terdiri dari birth order 

(urutan kelahiran), parents occupation (peketjaan orang tua) 

dan social status (status sosial), parental relationship 

(hubungan dengan orang tua). Urutan kelahiran ini disimpulkan 

berpengaruh terhadap kesuksesan seorang entrepreneur. Hasil 

penelitian dari Hisrich dan Brush menemukan bahwa 50 persen 
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dari 408 entrepreneur wanita merupakan anak sulung. 
Argumentasi yang diajukan adalah anak sulung atau anak 

tunggal akan mendapat perhatian yang lebih dari orangtua 

dalam pengembangan kepercayaan diri dan modal sosialnya 

sehingga mempermudah tumbuhnya kewirausahaan. 

Dalam hal Jatar belakang pekerjaan orang tua, banyak 

peneliti yang mengatakan bahwa pekerjaan orang tua yang 

entrepreneur, 50 persen lebih akan mengha5ilkan pula seorang 

anak yang entrepreneur. Kemudian hublll1gan dengan orang 

tua secara umum, apakah pengusaha atau bukan, san gat besar 
pengaruhnya terhadap perkembangan kewirausahaan se

seorang karena orang tua akan mendorong anaknya untuk 

menjadi independen, maju dan bertanggungjawab (Hisrich dan 

Candida, 1986). Orang tua yang bekerja secara mandiri atau 

wiraswasta akan berpengaruh terhadap keputusan anaknya 

apakah bcketja wiraswasta atau beketja sebagai pegawai yang 

diupah. Pengalaman masa kanak-kanak yang didapat dari 

orangtuanya akan sangat menentukan sikap dia dalam beketja. 

Jika orangtuanya berwiraswasta, pilihan pertarna anaknya 

ketika harus beketja akan jatuh pada peketjaan berwiraswasta 

(self employment). 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Jawa Tengah 

dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa lingkungan 

individu yang mempengaruhi kewirausahaan adalah sifat 

keterbukaan, pola asuh orang tua dan pendidikan. Dalam 

konteks pembanglll1an kewirausahaan, ketiga aspek ini penting 

untuk diperhatikan, apalagi jika masyarakatnya berada di 
pedesaan dengan mata pencaharian utamanya di sektor 

pertanian. 

Kapasitas Manajemen. Belum banyak pendapat yang 

mengatak:an bahwa ada hubungan yang erat antara kapasitas 

manajemen yang dimiliki oleh seseorang dengan kewira

usahaannya. Dua hal tersebut mempunyai karakteristik yang 
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berbeda dalam menjalankan suatu perusahaan. Basil kajian 
empiris yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa 
kewirausahaan dan kapasitas manajemen seperti dua sisi dari 
sekeping mata uang. Bersatu tapi tak sama (Priyanto, 2004). 

Sementara itu Hoselits mengatakan bahwa ada perbedaan besar 

an tara kegiatan manajerial dan kewirausahaan. Kedua kegiatan 

tersebut tidak memiliki peranan yang berbeda akan tetapi 

memiliki motivasi yang berbeda bahkan mereka mungkin 

mempunyai j enis kepribadian yang berbeda. 

Kapasitas manajemen berkaitan dengan kemampuan 

seseorang dalarn menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti 

perencanaan, pembuatan anggaran, pelaksanaan dan pengen

dalian kegiatan-kegiatan perusahaan. Kegiatan manajemen 

lebih bersifat formal, ilmiah dan karenanya bersifat lebih 

umum. Manajemen lebih berupa alat dan teknik berdasarkan 

pada pertimbangan dan uji coba rasional yang ditujukan untuk 

cara-cara pcnyclesaian masalah yang benar-benar serupa pada 

berbagai situasi bisnis. Sementara itu kewirausahaan men1pakan 

kegiatan seseorang yang lebih fleksibel, lebih bersi fat informal, 

lebih menekankan intuisi daripada kajian ilimiah dalam 

mengambil keputusan. Wirausaha yang berhasil biasanya 
bersifat mandiri, cerdik dan kompetitif. Dalam membuat 

agenda bisnis seringkali tidak mempertimbangkan pelaku

pelaku lain sebingga ketika perusahaan menjadi besar dan 

Lcmplcks. scorang wirausaha sulit mcngendalikan kegiatan 
bisnisnya ianpa bersentuhan dengan aspek manajemen. 

Schumpeter (1934); Kirzner (1973) membuat perbedaan yang 

jelas bah>va wirausaha membuat keputusan-keputusan 
strategis, sementara manajer mengetjakan dan menghasilkan 

tugas-tugas yang lebih rutin. Wirausaha yang memiliki 

kemampuan mengambil keputusan yang superior akan dapat 

meningkatkan performansi usaha seperti peningkatan profit 

dan pertumbuhan usaha (Glancey, eta/. 1998). 
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Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ada 
hubungan antara kapasitas manajemen yang dimiliki seseorang 

dengan kewirausahaannya? Kalau merujuk pada beberapa 
tokoh sukses dalam bisnis, seringkali dapat dilihat bahwa tokoh 

atau pimpinan tersebut tidak: hanya menguasai aspek-aspek 

manajemen bisnis, namun juga pemimpin perusahaan tersebut 
biasanya memiliki aspek personal yang sangat kuat seperti 
dorongan dan motivasi, kapabilitas dan kredibilitas dan 
biografi yang baik (Rougoor et al. 1998). Ini menunjukkan 
bahwa sangat sulit memisahkan antara kapasitas manajemen 
seseorang dan kewirausahaannya dalam menilai kesuksesan

nya. Kapasitas manajemen yang penuh sangat didukung oleh 
aspek personal yang kuat dan memadai. Proses pengambilan 
keputusan seseorang yang menyangkut aspek perencanaan, 

implementasi dan pengendalian akan sangat ditentukan oleh 
latar belak:ang biografi seseorang, kemampuan dan kecakapan

nya dalam berbisnis dan keinginan dan motivasi yang kuat. 
Faktor-faktor tersebut sangat banyak ditentukan oleh ling
kungan fisik dan lingkungan kelembagaan dimana seseorang 
tersebut tinggal dan dibesarkan. Faktor-faktor inilah yang 

membentuk kewirausahaan seseorang. Dengan kata lain, 
kewirausahaan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi 
s�seorang dalam mengambil keputusan bisnisnya. 

Simon dalam Rougoor et al. (1998) mengatakan bahwa 
proses pengambilan keputusan dibedakan dalam empat fase 
yaitu intellegence, design, choice dan review. Proses pengam

bilan keputusan yang lain adalah planning, implementation 

dan control. Ohlmer et al. ( 1998) menyatakan bahwa proses 
pengambilan keputusan terdiri dari 8 fungsi atau elemen yaitu 
nilai dan tujuan, mendeteksi masalah, mendefinisikan masalah, 

observasi, analisis, membangun intensi, implementasi dan 
pembawaan pertanggungjawaban. Mereka membagi delapan 

elemen tersebut dalam 4 fase dan 4 subproses. Fase tersebut 
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adalah mendeteksi masalah, mendefinisikan masalah, analisis 

dan memilih, dan implementasi. Kemudian 4 subproses 

berikutnya adalah pencarian dan peletakan perhatian, p/anning, 

evaluating dan choosing, dan checking the choice. Pembuatan 

keputusan melibatkan pengambilan informasi, evaluasi data, 

penyusunan masalah, pengembangan hipotesa, evaluasi 

hipotesa, pemilihan spesifikasi, seleksi kegiatan (Nuthall, 2001 ) . 

Sementara itu Robbins dan Coulter (1999) menyimpulkan 

bahwa proses pengambilan keputusan terdiri dari menginden

tifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, memberi 

bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif-alternatif, 

menganalisis alternatif, memilih satu alternatif dan melaksana

kan altematif terse but. 

Dari definisi-definisi tersebut terlihat bahwa pe

ngambilan keputusan merupakan proses rasional yang 

dilakukan seseorang untuk mengatasi masalah yang ada dengan 

informasi relevan yang dimilikinya. Untuk membuat peren

canaan yang efektif sangat ditentukan oleh pengetahuan, sikap 

dan kompetensi dari orang yang membuat perencanaan. Dalam 

melakukan implementasi dan pengendalian manajerial juga 

sangat ditentukan oleh kompetensi dari orang tersebut. Ini 

berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, kapabilitas dan 

kecakapannya atau stock of knowledge-nya akan sangat 

menentukan keberhasilan seseorang dalam pengambilan 

keputusan. Variasi dalam pengambilan keputusan sangat 

dipengaruhi oleh kualitas dari orang yang mengambil 

keputusan. Maier dalam Stoner, 1985 mengatakan bahwa 

efektifitas pemecahan masalah manajerial sangat ditentukan 

oleh 2 faktor utama yaitu objective quality of decision dan the 

acceptance by those who must execute it. 

Pada kasus pengambilan keputusan yang salah, biasanya 

pembuat keputusan dipengaruhi oleh emosi dan stres dan tidak 

peduli dengan kemauan yang kuat. Emosi dapat mempunyai 
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dampak yang penting pada banyak: keputusan. Dari sudut 

pandang Matthew dan Deary (1998), mereka mendis-kusikan 

kecemasan dan keputusan serta menjelaskan dampak 

neurotisme pada keputusan. Eysenck dan Keane (1990) dengan 

sama menjelaskan bahwa orang yang putus asa beroperasi 

dengan berbeda dalam keadaan ini. Lebih jauh lagi McGregor 

et al, 1995 menemukan bahwa petani lnggris mempunyai pe

ngalaman stres yang luar biasa. Dengan demikian kepribadian, 

emosi, tingkatan kecemasan mempengaruhi rasionalitas 

keputusan dan prosesnya (Nuthall, 2001 ). 
Glancey et al, 1998, memformulasikan bahwa 

karakteristik wirausaha akan mempengaruhi prak:tek-praktek 

manajerial yang pada akhimya akan mempengaruhi per

formansi bisnis. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki 

kewirausahaan tinggi yang ditandai oleh pengetahuan yang 

luas, kepribadiannya yang kuat dan memiliki kompetensi 

teknis, keuangan dan pemasaran, pastilah dia cakap dan mampu 

dalam mengambil keputusan strategis. 

Apa yang harus dilakukan? 

Perbaikan Lingkungan Eksternal. Memperhatikan 

dari berbagai aspek yang terkait dengan kewirausahaan, 

sampailah pada satu kesimpulan bahwa lingkungan ekstemal 

merupak:an faktor penting dalam pembentukan kewirausahaan. 

Oleh karena itu, hal yang hams dilakukan adalah bagaimana 

memperbaiki kualitas lingkungan eksternal sehingga bisa 
menjadi "laban yang subur" bagi pembentukan kewirausahaan. 

Lingkungan fisik yang subur, aksesabel bagi kegiatan 

sosial dan ekonomi dimana tersedia jalan, jembatan, listrik, 

telepon, pasar yang memadai harus diciptakan untuk 

mendukung pengembangan kewirausahaan. Penciptaan pasar 

yang efisien, adil dan partisipatif ak:an memotivasi masyarakat 
untuk mengalokasikan dan mengintegrasikan sumberdaya 
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yang ada untuk kegiatan sosial, ekonomi dan politik. 

Penyediaan diversifikasi akses modal akan memungkinkan 

lembaga keuangan akan bersaing untuk menciptakan suku 

bunga kredit yang kompetitif dan menarik sehingga akan 

memotivasi masyarakat menciptakan entrepreneurial activities 

untuk meningkatkan kesejahteraannya. Memperbaiki persepsi 

masyarakat akan pembagian ketja yang berstatus, akan sangat 

penting bagi pembangunan kewirausahaan. Pemahaman 

kewirausahaan hanya sama dengan pengusaha harus diubah 

bahwa kewirausahaan merupakan kegiatan di berbagai bidang 

yang mengedepankan kepemilikan terhadap visi hidup, 

dorongan yang kuat, keinginan untuk independen dan selalu 

ingin maju, kreatif-inovatif, berpengetahuan luas, memiliki 

keahlian dan memiliki kemampuan memadai menjadi tema 

besar untuk dikembangkan sehingga kewirausahaan akan 

tercipta. Mencetak pengusaha saja tidak akan mengatasi 

persoalan pembangunan. 

Mendisain Konsepsi Pendidikan Kewirausahaan. 

Entrepreneurship merupakan hasil interaksi, integrasi dan reflesi 

ide, ekspektasi, dan aktivitas satu orang dengan lainnya. Aspek

aspek tersebut merupakan dimensi inti dari entrepreneurial 

competence Pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan 

interaksi, integrasi dan refleksi dapat meningkatan pertumbuhan 

individu. Jika pendidikan dan latihan kewirausahaan didasarkan 

pada aspek tujuan pembelajaran pertumbuhan individu, kita 

sedang melakukan pengembangan entrepreneurship pedagogy 

dan dapat mendukung entrepreneurial activities. 

Mctode Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan harus 

diarahkan tmtuk mendukung inisiatif dan kreatifitas, mengakuisisi 

struktur pengalaman dalam pembelaj aran yang dial ami dan 

menyediakan laboratorium untuk belajar dan berkreasi. 

Pendekatan yang digunakan harus berbeda dengan pendekatan 

tradisional (lecturer style teaching) dan harus diganti dengan 
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metode action learning approach. 

Pendidikan kewirausahaan perlu diarahkan pada 

pengembangan kompetensi yang dapat digunakan dalam bekerj a 

dan hid up. Oleh karena itu pengembangan kurikulum pendidikan 

kewirausahaan jangan hanya terbatas pada studi bisnis saja, 

namun harus menyediakan juga kesempatan mengembangkan 

berbagai proyek dan kegiatan, kondisi persaingan dan makro 

ekonomi yang mempengaruhi berbagai hal. Interaksi sosial dan 

budaya perlu juga dimasukkan dalam kurikulum. 

Pengembangan pendidikan kewirausahaan merupakan 

persoalan yang kompleks. Oleh karena itu model triple helix 

harus digunakan untuk mengatasi kompleksitas pendidikan 

kewirausahaan. Ketiga pihak seperti perguruan tinggi, pe

ngusaha dan pemerintah bisa bekerjasama untuk menghasil

kan sistem pendidikan kewirausahaan yang handal. 

Model Pengembangan Pendidikan Kewirausabaan. 

Ada empat tujuan dalam pendidikan kewirausahaan yaitu 

pendidikan motivasional, pendidikan pengetahuan, pendidikan 

keahlian (skill) dan pengembangan kemampuan (ability). Oleh 

karena itu sistem pendidikan, kurikulum dan metode harus 

diarahkan untuk mencapai 4 tujuan tersebut. Pendidikan 

kewirausahaan paling awal akan terjadi pada lingkungan 

keluarga. Pada level ini, sisitem pola asuh menjadi sangat 

penting. Pola asuh dan upaya untuk membangun sikap moti

vasional dan meningkatkan faktor kognisi bisa dilakukan 

dengan berbagai cara, mulai dari penanaman visi hidup, belajar 

berusaha, ikut kursus sesuai dengan bidang minat dan kemam

puannya dan pendampingan terus-menerus untuk mencoba 

pengalaman-pengalaman baru secara naratif maupun dramatik. 
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Aktivitas 
Kewirausahaan 

Pendidikan & 
Pelatihan 

Mencoba Langsung 

Mentoring 

Pelaku 

Tabel 3. Konsep Pendidikan Kewirausahaan 

Keluarga Pendidikan Formal Tempat Usaha Masyarakat 

Pola Asuh Kurikulum Kursus, pelatihan, Pola Asuh 
pendidikan lanjutan Masyarakat/socia/ 

entrepreneurship 

Belajar usaha Economic innovation Usaha Riel Usaha Riel 

Pendampingan Pendampingan Pendampingan Pendampingan 

Orang Tua Guru-Dosen Pengusaha-pengelola Social Entrepreneur: 
LSM, Guru-Dosen, 
Pengusaha-karyawan dll 



Pada level pendidikan formal, kurikulum yang disusun 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan 

harus memuat aspek motivasional yang tinggi. Dalam aspek 

ini, harus mampu menghasilkan seseorang yang memiliki need 

of achievement, desire for independence, pro active, locus of 

control, passion, drive, goal setting, self efficacy. Kurikulum 

ini harus didukung dengan sistem pengajaran yang membangun 

inspirasi, kreasi dan pemaknaan hidup, bukan sistem 

pengajaran hafalan. Sistem evaluasi belajar juga harus diubah 

dari hanya sistem tes pengetahuan saja ditambah dengan sistem 

yang menguji perubahan motivasional yang terjadi pada 

peserta didik. Peserta didik bisa dimulai dari Pendidikan Usia 

Dini. Kemudian dilanjutkan kejenjang yang lebih tinggi seperti 

TK, SD, SMP, SMA dan PT. Masing-masing tingkatan pendidikan 

harus memiliki kurikulum pendidikan kewirausahaan. 

Pada level organisasi/perusahaan, sistem rekruitmen 

harus diarahkan tidak hanya memenuhi fonnasi, namun harus 

juga digunakan untuk mengetahui potensi pekerja tersebut. 

Dengan mengetahui potensi, perusahaan bisa mengembangkan 

pekerja tersebut sesuai dengan potensinya. Sejak awal, juga 

perlu dijelaskan tentang "mimpi karir" yang bisa dicapai oleh 

pekerja jika dia bisa berprestasi tinggi, tem1asuk juga dengan 

sistem renumerasinya. Peluang untuk pendidikan dan pelatihan 

serta pengembangan pekerja perlu juga diberikan kepada 

pekerja untuk membangun sikap motivasional dan aspek 

kognisinya. Peranan dan arahan dari pemimpin, menjadi faktor 

penting dalam pembentukan kewirausahaan dari pekerja. 

Pemberian target rnerupakan tantangan yang bisa memuncul

kan kewirausahaan pada peketja. Pemberian penghargaan yang 

fair, tepat waktu dan terbuka akan menghasilkan motivasi bagi 

peketja. Sementara itu, tiadanya sistem hukuman yang fair, 

terbuka dan konsisten justru akan mendemotivasi peketja. Oleh 

karena itu, perlu juga dibuat aturan dan hukuman yang jelas 
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dan dilaksanakan secara adil, konsisten dan konsekuen. 

Pada level masyarakat, perlu dilakukan aktivitas social 

entrepreneurship untuk membangun motivasi masyarakat. 

Mereka perlu diajak untuk mengenal potensi diri dan lingkungan

nya. Mereka perlu juga diberikan pendidikan motivasional 

sehingga akan memunculkan harapan baru, keinginan untuk 

mandiri, dorongan yang kuat untuk merubah diri dan 

lingkungannya menjadi lebih baik. Perlu disusun pendidikan 

kewirausahaan bagi masyarakat sehingga sikap motivasioanal

nya dan aspek kognisinya meningkat. Upaya ini bisa dilakukan 

oleh para social entrepreneur seperti LSM. Perguruan Tinggi, 

Perusahaan, Pemerintah dan pihak-pihak lain yang "memiliki 

hati" untuk mengembangkan social entrepreneurship. 

Pemberian bantuan baik dari pemerintah dan swasta harus 

membangun jiwa kewirausahaan masyarakat, bukan malah 

sebaliknya, menciptakan ketergantungan dan jiwa meminta

minta yang akut dimasyarakat. Program-program yang 

dilakukan pemerintah dan swasta harus berdimensi social and 

economic responsibility. Pendirian Sekolah Negeri yang 

dengan tujuan memberi akses pendidikan, namun justru 

menyebabkannya Sekolah Swasta tutup, harus dievaluasi 

keberadaannya. Ke depan, program pemerintah harus diarah

kan agar supaya peran swasta dan masyarakat semakin tinggi. 

Peran pemerintah perlu dikembalikan pada corenya seperti 

regulator, fasilitator, dinamisator dan motivator bagi masyarakat. 

Peran swasta lambat laun ditingkatkan sehingga pada akhimya 

akan tercipta efisiensi dan produktivitas. Efisiensi ekonomi 

harus diciptakan secara riel bukan semu sehingga akan 

menyebabkan welfare gain bagi masyarakat. Pemerintah yang 

mandiri bukan diukur dari banyaknya Blnv1D dan PAD yang 

didapat, tapi seberapa besar pajak yang diperoleh dari aktivitas 

ekonomi masyarakat. Jika demikian adanya, masyarakat akan 

memiliki sikap motivasional yang tinggi, yang merupakan 
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salah satu the backbone ot entrepreneurship masyarakat. 

Prinsip dasar dalam pendidikan kewirausahaan adalah 

Mereka harus dibuat tertarik dan termotivasi, kedua mereka 

harus bisa dibuat melihat adanya kesempatan untuk bisnis yang 

menguntungkan (opportunity factors), ketiga, mereka harus 

memiliki beberapa keahlian seperti social skill, indutrial skill, 

organizasional skill dan strategic skill. Nama program yang 

bisa dikembangkan seperti Entrepreneurship Orientation and 

Awareness Programs, New Enterprise Creation Programs dan 

Survival and Growth Programs for Existing Entrepreneurs. 

Pihak-pihak yang bisa dilibatkan dalam ha1 ini adalah 

media masa, lembaga pendidikan, pe:nerintah, perusahaan, 

lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang 

memiliki minat besar dalam pengembangan kewirausahaan. 

Targetnya mulai dari anak-anak, para wanita dan ibu-ibu, orang 

muda, para karyawan, dan pengangguran. Para partner ini 

bersama-sama dengan masyarakat harus membangun entrepre

neurial culture sehingga pembangunan kewirausahaan bisa 

terjadi. Kita harus bersama membangun nilai, nom1a dan 

ekspcktasi baru mengenai kewirausahaan. Bangsa kita harus 

diarahkan menjadi bangsa yang independen, kreatif, memiliki 

mimpi, terbuka dan berani mencoba dan memiliki stocks of 

knowledge yang memadai sehingga akan dihasilkan invensi, 

inovasi, kreasi dan ide-ide baru guna mengembangkan 

sumberdaya yang ada disekitar kita. Jika ini terjadi, kita boleh 

berharap bangsa kita menjadi bangsa yang mampu dan maju. 
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