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Abstract 

The role of entrepreneurship that has given the impact to the economic development of a 
country also improves the development of entrepreneurship education in the university level. 
The purpose of this research is to describe the model of entrepreneurship education in the 
university in Indonesia. This research uses descriptive-qualitative approach with in-depth 
interview and literature study in five universities in Indonesia, i.e University of Indonesia, 
Sekolah Tinggi Prasetiya Mulya, University of Ciputra, University of Bina Nusantara, and 
University of Trisakti for Magister Management Corporate Social Responsibility and 
Community Entrepreneurship. Those universities are selected based on the uniqueness of 
entrepreneurship education model that is integrated in their vision and mission. The result shows 
that the entrpreneurship education model in each university has the uniqueness of added value 
and local wisdom based on vision, mission, and the purpose of the university. The result of this 
research is expected to give the contribution for the decision maker in the university to choose 
the correct and suitable entrepreneurship education model for the civitas academica needs.  

Keywords: entrepreneurship education, nascent enterpreneurship, perguruan tinggi, civitas 
akademika  

 
 
 
 
I.  PENDAHULUAN 

Peran kewirausahaan yang cukup penting dalam perekonomian telah mendorong 
tumbuhnya pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship education). Jack dan 
Anderson (1999) dalam premisnya menyatakan bahwa “…kewirausahaan adalah mesin 
penggerak ekonomi” (Edwards dan Muir, 2005). Kewirausahaan juga telah diakui 
sebagai dasar yang penting bagi perubahan ekonomi di suatu negara (Bruyat dan Julien, 
2000) karena sifatnya memberikan efek pada tingkat makro dan mikro (Henry et al., 
2003). Selain itu, kewirausahaan menjadi penting karena dapat melahirkan ide-ide baru, 
menciptakan perusahaan baru dan pekerjaan, serta meningkatkan perekonomian suatu 
Negara secara keseluruhan (Hisrich dan O'Cinneide, 1985).  

Pendidikan kewirausahaan sendiri memiliki definisi yang luas, yang mencakup 
ekonomi, sosial, dan faktor-faktor budaya (Landström, 2005 dalam Khan, 2007-2008). 
Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan adalah sebuah proses dinamis dan sosial di 
mana seseorang, baik secara individual maupun kolaborasi kelompok, mengidentifikasi 
peluang untuk inovasi dan tindakan dengan mentransformasi ide ke dalam praktik dan 
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aktivitas yang telah ditargetkan baik dalam konteks sosial, kebudayaan, atau ekonomi 
(Kuratko, 2004). Dengan kata lain, kewirausahaan berpijak pada berbagai keterampilan 
dan karakter, mulai dari kemampuan berpikir secara multidimensi kepada kemampuan 
mengidentifikasi peluang-peluang baru dan menempatkan ide-ide ke dalam praktiknya.  

Saat ini pendidikan kewirausahaan telah menjadi salah satu topik yang paling 
hangat dibicarakan, khususnya di sekolah-sekolah bisnis dan teknik di Amerika Serikat. 
Hal ini terlihat dari jumlah sekolah-sekolah yang mengajarkan penciptaan usaha baru 
atau sejenis yang telah tumbuh sampai dengan 1600 sekolah dalam kurun waktu 20 
tahun terakhir (Solomon, et al., 2002; Katz, 2003; dalam Kuratko, 2004). Pelatihan dan 
seminar kewirausahaan pun telah banyak ditawarkan oleh para praktisi dan universitas. 
Selain itu, berbagai literatur akademik dan artikel kewirausahaan yang muncul telah 
menunjukkan minat aktif terhadap studi mengenai kewirausahaan (Vesper dan Gartner, 
1997; Klofsten, 2000; Solomon et al., 2002; Katz, 2003; Henry et al., 2003).  

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa ada dampak positif dari adanya 
kursus atau program pendidikan kewirausahaan di universitas pada fisibilitas dan daya 
tarik atas inisiasi usaha baru (Tkachev and Kolvereid, 1999; Fayolle et al., 2006; dalam 
Graevenitz et al, 2010). Dengan demikian, universitas sebagai level pendidikan tertinggi 
memiliki kesempatan mengembangkan kewirausahaan dari orang-orang yang memiliki 
kompetensi dan kemampuan analisis lebih, sehingga mampu menciptakan Small 
Medium Entreprise (SME) yang bernilai tinggi (Edwards dan Muir, 2005).  

Schulte (2004; dalam Khan, 2008) menyatakan bahwa universitas memiliki tiga 
peran penting dalam pendidikan kewirausahaan. Pertama, universitas sebagai fasilitator 
budaya kewirausahaan, yaitu fokus yang kuat pada pendidikan kewirausahaan serta 
membantu mempromosikan budaya kewirausahaan. Kedua, universitas sebagai 
mediator keterampilan, yaitu mahasiswa kewirausahaan mampu mengejar karir 
kewirausahaannya dengan dilengkapi seperangkat keterampilan yang nantinya 
membantu mereka mengidentifikasi ide-ide bisnis dan menjalankan praktik bisnis 
berdasarkan pendekatan kewirausahaan. Ketiga, universitas sebagai lokomotif 
pengembangan bisnis regional, yaitu fokus politik yang kuat pada kewirausahaan yang 
akan mendorong universitas berelasi dengan pemegang kepentingan lainnya dalam 
lingkup kewirausahaan. Universitas juga memfasilitasi penciptaan kebijakan regional 
dan infrastruktur kewirausahaan yang menguntungkan. Pada hakikatnya, tujuan 
pendidikan kewirausahaan perguruan tinggi, bukan sekedar mencetak pencari kerja, 
tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja. Berbeda dengan Schulte, Shane (2004) 
menjelaskan bahwa universitas dilihat sebagai sumber pengembangan teknologi yang 
berguna bagi aktivitas kewirausahaan. Sebagai hasilnya, pembuat kebijakan seringkali 
mempertimbangkan mekanisme untuk menstimulasi komersialisasi teknologi pada 
universitas riset sebagai cara untuk mendorong aktivitas kewirausahaan dalam suatu 
wilayah. 

Pendidikan kewirausahaan sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan 
sarjana, terutama terkait dengan pengajaran kewirausahaan (Fiet, 2000a; Hynes, 1996). 
Perdebatan tersebut memunculkan pertanyaan (terkait pengajaran kewirausahaan), 
apakah kewirausahaan dapat diajarkan dan/atau seorang wirausaha dilahirkan atau bisa 
diciptakan (Garavan dan O’Cinneide, 1994; Fiet, 2000a; Timmons, 2003; Kuratko, 
2003; Henry et al., 2004; Matlay, 2005; Henry et al., 2005). Perdebatan ini dikenal 
sebagai mitos kewirausahaan. Drucker (1989, dalam Kuratko, 2004) menjelaskan 
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kewirausahaan adalah sebuah disiplin ilmu, maka sebagaimana disiplin ilmu lainnya, 
kewirausahaan dapat dipelajari. Meskipun demikian, Miller (1987) menyatakan tidak 
semua aspek kewirausahaan dapat diajarkan.  

Oleh karena itu, yang menjadi tantangan bagi universitas dalam menjalankan 
pendidikan kewirausahaan adalah bagaimana mendesain kurikulum yang komprehensif 
dan terintegrasi sehingga mampu memfasilitasi pembelajaran kewirausahaan 
sebagaimana yang mahasiswa butuhkan (Fayolle, 2007). Solomon et al., (2002; dalam 
Kuratko, 2004) melakukan suatu analisis empiris yang paling komprehensif mengenai 
pendidikan kewiarusahaan. Dalam kajian pedagogi kewirausahaan, Solomon et al., 
menyatakan: 

“A core objective of entrepreneurship education is that it differentiates from 
typical business education. Business entry is fundamentally a different activity than 
managing a business (Gartner and Vesper, 1994); entrepreneurial education must 
address the equivocal nature of business entry (Sexton & Upton, 1987; Van 
Clouse, 1990). To this end, entrepreneurial education must include skill building 
courses in negotiation, leadership, new product development, creative thinking and 
exposure to technological innovation (McMullen and Long, 1987; Vesper and 
McMullen, 1988)”. 

Alberti et al., (2004) dalam studinya mengenai pengajaran pendidikan 
kewirausahaan  yang mengacu pada Vesper (1998) menjelaskan ada empat macam 
pengetahuan yang berguna bagi wirausaha, yaitu: (1) pengetahuan secara umum 
mengenai bisnis, (2) pengetahuan umum perusahaan, (3) pengetahuan khusus mengenai 
peluang bisnis, serta (4) pengetahuan khusus mengenai perusahaan/usaha. Sementara 
itu, Bygrave (1994) mengajarkan mahasiswa mengenai proses kewirausahaan, 
pengenalan peluang, strategi memasuki bisnis, peluang pasar dan pemasaran, 
pembuatan rencana bisnis yang sukses, proyeksi keuangan, modal usaha, pembiayaan 
dalam bentuk utang atau lainnya, bantuan eksternal untuk memulai usaha dan bisnis 
kecil, hukum dan isu-isu pajak, hak kekayaan intelektual, franchising, harvesting, serta 
ekonomi kewirausahaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa untuk mencapai tujuan 
pendidikan kewirausahaan diperlukan model pendidikan yang tepat. Berbagai literatur 
telah banyak mengkaji model pendidikan kewirausahaan, mulai dari berbasiskan konten 
(teoritis), praktis (practical), hingga gabungan keduanya. Maritz dan Brown (n.d.) 
melakukan pemetaan metode yang umum digunakan dalam pengajaran pendidikan 
kewirausahaan berdasarkan beberapa hasil studi (lihat table 1). 

Berbeda dengan Maritz dan Brown, Albert dan Marion (1998, dalam Carayanis 
et al., 2003) membuat sebuah model pengajaran pendidikan kewirausahan melalui tiga 
tahapan, yaitu sensitization, specialization, dan experimentation. Tahap pertama 
mengajarkan studi kasus kewirausahaan, simulasi bisnis, dan kompetisi rencana bisnis. 
Tahap kedua mengajarkan studi kasus yang sifatnya nyata dan company projects. Tahap 
terakhir, lebih mengarah pada realisasi proyek (secara jelas dapat ditampilkan pada 
Tabel 2). 

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model kewirausahaan di berbagai 
universitas di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa jumlah wirausaha di 
Indonesia hanya sekitar 0,24 persen dari jumlah penduduk di Indonesia yang berjumlah 
sekitar 238 juta jiwa. Padahal untuk membangun ekonomi bangsa yang maju, menurut 
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sosiolog David Mc Cleiland, dibutuhkan minimal 2% atau 4,8 juta wirausaha dari 
seluruh populasi penduduk Indonesia. Sebagai perbandingan, Singapura memiliki 
wirausaha 7,2%,Malaysia 2,l%, Thailand 4,1%, Korea Selatan 4.0% dan Amerika 
Serikat 11,5% dari seluruh populasi penduduknya. Dia memperkirakan, perlu waktu 
hingga 2030 bagi Indonesia untuk memiliki jumlah wirausaha sebanyak 4,8 juta orang 
atau sekitar 2% dari total jumlah penduduk saat ini.  

Pemerintah Indonesia memandang bahwa jumlah wirausaha di Indonesia masih 
perlu digenjot karena dianggap masih sangat rendah sehingga tidak dapat mendukung 
tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Bahkan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah Republik Indonesia, Syarifuddin Hasan, mengkaitkan rendahnya jumlah 
wirausaha di Indonesia dengan perekonomian di Indonesia yang masih melambat 
(Kompas, 26/2/2011). Karenanya Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan 
jumlah wirausaha agar dapat berperan dalam mendukung ekonomi negara agar lebih 
maju pada masa mendatang. Masyarakat di Indonesia harus diubah agar tidak lagi 
menjadi pencari kerja, tetapi menyediakan lapangan kerja melalui kreasi dan kreativitas 
yang bermanfaat bagi ekonomi negara. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan kajian untuk 
mendapatkan gambaran model pendidikan kewirausahaan pada lima perguruan tinggi di 
Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Prasetiya Mulya, Universitas 
Ciputra, Universitas Bina Nusantara dan Universitas Trisakti untuk Magister 
Management Corporate Social Responsibility and Community Entrepreneurship. 
Perguruan tinggi ini dipilih dengan mempertimbangkan keunikan model pendidikan 
kewirausahaan yang terintegrasi pada visi dan misi mereka.  

II.  METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan paradigma constructivism (Lincoln dan Guba 1994 
dan 2005, Denzin dan Lincoln 1994, Neuman 1997, Crotty 1998, Creswell 2009. Guba 
(1990) menyatakan: “But philosophers of science now uniformly believe that facts are 
facts only within some theoretical framework (Hesse, 1980). Thus the basis for 
discovering “how things really are” and “really work” is lost. “Reality” exist only in 
the context of mental framework (construct) for thinking about it.” Ahli-ahli filsafat 
ilmu pengetahuan percaya bahwa fakta hanya berada dalam kerangka kerja teori (Hesse, 
1980). Basis untuk menemukan “sesuatu benar-benar ada” dan “benar-benar bekerja” 
adalah tidak ada. Realitas hanya ada dalam konteks suatu kerangka kerja mental 
(konstruk) untuk berpikir tentang realitas tersebut. Ini berarti realitas itu ada sebagai 
hasil konstruksi dari kemampuan berpikir seseorang. Selanjutnya Guba (1990:25) 
menyatakan “Constructivists concur with the ideological argument that inquiry cannot 
be value-free. If “reality” can be seen only through a theory window, it can equally be 
seen only through a value window. Many constructions are possible.” Pada akhirnya, 
Guba menjelaskan pemikirannya sebagai berikut: “Finally, it depicts knowledge as the 
outcome or consequence of human activity; knowledge is a human construction, never 
certifiable as ultimately true but problematic and ever changing.” Berdasarkan 
penjelasan Guba dapat disimpulkan bahwa realitas itu merupakan hasil konstruksi 
manusia. Realitas itu selalu terkait dengan nilai jadi tidak mungkin bebas nilai dan 
pengetahuan hasil konstruksi manusia itu tidak bersifat tetap tetapi berkembang terus. 

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2009) yang bersifat 
deskriptif dengan metode penelitian wawancara mendalam pada pimpinan atau manager 
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dari setiap program pendidikan kewirausahaan yang ada di universitas; serta melakukan 
studi literatur seperti buku panduan, textbook, e-journal, e-book, maupun website 
universitas yang dilakukan sepanjang tahun 2011.  

Untuk memperoleh validitas data yang diperoleh dari kajian  ini, dilakukan 
dengan cara triangulasi data. Menurut  Patton dalam Moleong (2001), triangulasi 
merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data, diantaranya dengan cara 
membandingkan keadaan dan perspektif informan dengan berbagai pendapat dan 
pandangan orang lain dari berbagai golongan maupun membandingkan hasil wawancara 
dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Sampel penelitian ini adalah lima perguruan tinggi di Indonesia, yaitu: (1) 
Universitas Indonesia, (2) Sekolah Tinggi Prasetiya Mulya, (3) Universitas Ciputra, (4) 
Universitas Bina Nusantara dan (5) Universitas Trisakti untuk Magister Management 
Corporate Social Responsibility and Community Entrepreneurship. Perguruan tinggi ini 
dipilih dengan mempertimbangkan keunikan model pendidikan kewirausahaan yang 
terintegrasi pada visi dan misi mereka.  

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil kajian model kewirausahaan di lima universitas di Indonesia, 
yaitu empat universitas untuk level Sarjana (S1) dan satu universitas untuk level 
Pascasarjana (S2), maka diperoleh data sebagai berikut. 

1.  Universitas Indonesia 

Universitas Indonesia (UI) menerapkan model pendidikan kewirausahaan 
melalui lima cara. Pertama, UI memasukkan mata kuliah kewirausahaan ke dalam 
kurikulum pendidikan. Namun, mata kuliah kewirausahaan hanya ada di beberapa 
Fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi, serta  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Program Studi Administrasi Niaga Departemen 
Ilmu Administrasi). Universitas Indonesia mempunyai komitmen untuk beralih ke 
paradigma pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik (student-centered 
learning) daripada pembelajaran yang berpusat pada pengajar (teacher-centered 
learning). Pada paradigma yang baru, tanggung jawab pembelajaran berada pada 
peserta didik sedangkan pengajar lebih berperan sebagai fasilitator, coach, dan model. 
Untuk menjamin keberhasilan staf pengajar dalam melaksanakan tugasnya, maka setiap 
staf pengajar Mata Kuliah Kewirausahaan dituntut untuk membuat perancangan 
pengajaran dalam bentuk yang jelas, mampu laksana, dan mengacu pada tujuan dan 
sasaran pembelajaran, dan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Dalam 
menyusun garis-garis besar pedoman perkuliahan dan satuan akademik perkuliahan, 
setiap fakultas diberikan keleluasaan untuk menyusun sesuai dengan visi, misi dan 
tujuan dari setiap fakultas atau departemen yang menaungi mata kuliah tersebut. Di 
Fakultas Teknik, terdapat mata kuliah Technopreneur. Sementara di FISIP UI, 
misalnya, Program Studi Administrasi Niaga Departemen Ilmu Administrasi, terdapat 
mata kuliah wajib di mana mahasiswa dituntut untuk membuat business plan, internship 
di Small Medium Enterprise, menganalisa produk atau jasa yang inovatif, membahas 
tentang kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pemerintah, serta research design 
Kewirausahaan. Sementara di Departemen Sosiologi, terdapat mata kuliah Pengabdian 
Masyarakat dan Kewirausahaan Sosial. Sedangkan pada Departemen Kesejahteraan 
Sosial terdapat mata kuliah Community Organization and Community Development.  
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Kedua, UI mendirikan unit inkubator bisnis. Inkubator bisnis UI lahir sejak 
periode kepemimpinan Rektor UI tahun 2007-2012. Lembaga ini bernaung di bawah 
Direktorat Kerja sama dan Inkubator Bisnis (DKIB). Sebagai lembaga baru di UI, maka 
Inkubator Bisnis mengembangkan kerja sama yang luas dengan segenap lembaga 
sejenis di lingkungan UI, sehingga terjadi sinergisitas yang optimal dalam mencapai 
tujuan inkubasi bisnis di UI. Bahkan lebih dari itu, Inkubator Bisnis tidak akan mampu 
berjalan tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari seluruh stake-holder di UI. Maksud 
dari pendirian Inkubator Bisnis UI adalah: (1) melahirkan pebisnis tangguh berbasis 
sains dan teknologi, (2) mendorong hasil-hasil riset menjadi produk-produk bermanfaat, 
serta (3) membantu pencarian sumber pendanaan usaha. Inkubator Bisnis UI tidak 
bermaksud untuk menguasai bisnis-bisnis yang dilahirkannya, karena begitu nanti bisnis 
ini lahir dan tumbuh, maka bisnis ini akan dilepas sebagai bisnis yang professional 
berdasarkan berbagai ketentuan di UI.  

Selain itu, Inkubator Bisnis UI melaksanakan Program Wirausaha Mahasiswa di 
mana nantinya mahasiswa diharapkan (1) memiliki mental yang kuat dan keterampilan 
dalam berusaha (menjadi enterpreuneur) dan mampu mengembangkan potensi dirinya 
untuk berkontribusi bagi lingkungannya, (2) memiliki keterampilan membuat 
perencanaan usaha (business plan), pemasaran produk dan keterampilan lainnya, (3) 
menumbuh-kembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi, serta (4) 
membangun jejaring bisnis antara pelaku bisnis dan wirausaha pemula. Sementara 
manfaat yang dapat dihasilkan adalah (1) memberikan kesempatan untuk terlibat 
langsung dalam kegiatan nyata di small medium entreprise guna mengasah jiwa 
wirausaha, dan (2) menumbuhkan jiwa bisnis (sense of business) sehingga memiliki 
keberanian untuk memulai usaha didukung dengan modal yang diberikan dan 
pendampingan secara terpadu. 

Ketiga, mendirikan unit kegiatan mahasiswa dikhususkan bagi mahasiswa yang 
memiliki minat dalam kewirausahaan yang bernama Center for Entrepreneurship 
Development and Studies (CEDS). Unit kegiatan mahasiswa yang berdiri 7 Juli 1998 
ini, bertujuan untuk membekali mahasiswanya dengan ilmu kewirausahaan. Sementara 
misinya adalah untuk menumbuhkan pengusaha Indonesia yang memiliki jiwa 
kewirausahaan, komitmen sosial dan kemandirian dalam lingkungan bisnis yang 
kondusif dan menjunjung tinggi etika bisnis. CEDS sendiri bergerak dalam bidang 
Kajian dan Pengembangan Kewirausahaan di lingkungan mahasiswa dalam lingkup 
Universitas Indonesia. 

Keempat, pendidikan kewirausahaan di tingkat Universitas pun dilaksanakan 
melalui kegiatan Olimpiade Ilmiah Mahasiswa. OIM merupakan lomba yang diadakan 
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk meningkatkan 
minat mahasiswa untuk menulis gagasan. Tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu untuk 
mempersiapkan mahasiswa dalam lomba tingkat nasional dalam penulisan ilmiah yaitu 
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS). Sesuai tujuan tersebut jenis lomba yang 
diadakan merupakan jenis lomba yang sama diadakan oleh Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dalam PIMNAS, yang salah satu 
jenis lombanya adalah  Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan.  

Kelima, pada level fakultas, keterampilan dan karakteristik kewirausahaan 
dibangun tidak hanya pada mata kuliah yang berkaitan langsung dengan kewirausahaan. 
Misalnya pada Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), meskipun tidak ada mata kuliah 
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kewirausahaan, namun tugas akhir mata kuliah knowledge management adalah 
penyusunan bussiness plan (perencanaan bisnis) dan membuat prototype dari barang 
atau jasa - yang pada dasarnya merupakan bagian dari keterampilan kewirausahaan. 
Sementara itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mendirikan Distro 
Mahasiswa sebagai laboratorium kewirausahaan bagi mahasiswa. Laboratorium yang 
dimaksud bukanlah laboratorium sebagaimana laboratorium pada ilmu-ilmu eksakta, 
melainkan semacam kawah candra dimuka di mana mahasiswa bisa berbagi 
pengetahuan (sharing knowledge) kewirausahaan, seperti konsep atau ide bisnis, serta 
merealisasikan ide bisnis mereka, yaitu memamerkan produk-produk dari bisnis 
mahasiswa.  

2.  Universitas Bina Nusantara 

Universitas Bina Nusantara (selanjutnya, disebut Binus) menerapkan model 
pendidikan kewirausahaan melalui beberapa cara. Pertama, Binus memasukkan mata 
kuliah Entrepreneurship ke dalam kurikulum pendidikan dengan bobot dua Sistem 
Kredit Semester dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa dari seluruh fakultas di Binus. 
Mata kuliah ini difasilitasi oleh Binus dengan menyediakan dosen dan kurikulum yang 
khusus. Waktu pengajaran dari mata kuliah ini diserahkan kepada masing-masing 
jurusan, namun tetap harus diberikan pada tahun kedua kuliah, yakni pada semester tiga 
atau empat. Sementara dosen yang mengajar mata kuliah ini sebanyak 26 dosen dengan 
80 kelas (tahun 2011). Buku wajib yang digunakan mahasiswa adalah 
“Entrepreneurship, A Contemporary Approach” karya Donald F. Kuratko dan Richard 
M. Hodgetts. Buku ini dipilih karena buku ini banyak membahas praktik dan studi kasus 
kewirausahaan.  

Untuk mensinergikan materi yang diberikan kepada mahasiswa diadakan 
pertemuan rutin antara mahasiswa dengan dosen. Semua materi yang disiapkan sama, 
masing-masing dosen menyampaikan materi tersebut dengan improvisasi mereka sesuai 
dengan best-practice yang telah mereka lakukan, mengingat dosen pun berperan sebagai 
seorang entrepreneur. Selain mata kuliah wajib kewirausahaan untuk semua jurusan 
atau program studi, Binus juga mengintegrasikan skill dan karakteristik kewirausahaan 
pada mata kuliah yang ada. Khusus untuk mahasiswa tingkat pertama, diberikan 
semacam diseminasi informasi mengenai entrepreneurship berupa seminar yang wajib 
diikuti. Kegiatan ini merupakan semacam ospek yang menjadi kontak pertama 
mahasiswa dengan universitas. 

Kedua, Binus menerapkan konsep yang disebut dengan Entrepreneurship and 
Employability Skills (EES). Melalui konsep ini, dilakukan pemetaan mengenai skill apa 
saja yang dibutuhkan setiap mahasiswa untuk mendukung seseorang menjadi employee 
atau entrepreneur setelah lulus kuliah. Misalnya, keterampilan team work, innovation, 
decision making, dan lain-lain. Ketiga, di luar akademik, Binus menanamkan nilai-nilai 
entrepre-neurship melalui kegiatan-kegiatan seperti workshop atau seminar. Seminar 
yang diberikan lebih bersifat sporadis, mengingat terbatasnya daya tampung dalam satu 
ruangan sehingga tidak semua mahasiswa bisa mengikuti suatu seminar. Namun 
seminar tersebut bisa dilakukan berkali-kali. 

Keempat, guna mempertajam ilmu mengenai kewirausahaan, maka dibentuklah 
Binus Entrepreneurship Center sejak tahun 2003. Alasan pendirian Binus 
Entrepreneurship Center adalah untuk menanamkan passion kewirausahaan pada 
mahasiswa. Binus Entrepreneurship Center merupakan wadah bagi mahasiswa yang 
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berminat untuk menjadi entrepreneur. Hal-hal yang dilakukan oleh Binus 
Entrepreneurship Center, seperti workshop entrepreneurship, atau program start-up 
(yakni program bagi mahasiswa Binus untuk memulai bisnis mereka sendiri). Pada 
program start-up mahasiswa diberikan pinjaman maksimal sebanyak 10 juta rupiah, 
tanpa bunga dan agunan. Sumber dana tersebut bukan merupakan bagian dari uang 
kuliah mahasiswa tetapi fasilitas yang diberikan oleh Binus. Program ini dilaksanakan 
selama 18 bulan. Untuk 6 bulan pertama, mahasiswa tidak harus membayar pinjaman 
terlebih dahulu. Pinjaman baru akan dicicil pada bulan ketujuh sampai bulan ke-18. 
Selama 18 bulan mahasiswa akan diberikan pelatihan (coaching). Nantinya, satu usaha 
dibantu oleh satu coach. Coach disini merupakan dosen Binus yang berperan menjadi 
mentor. Dosen tersebut diseleksi terlebih dahulu sebelum bisa menjadi coach, yakni 
dipilih yang benar-benar memiliki usaha, agar bisa tahu prinsip usaha yang sebenarnya 
dan dapat menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Biasanya, satu dosen akan 
memegang tiga kelompok. Dalam program ini, setiap bulan diadakan dua kali 
pertemuan. 

Program start-up bukan merupakan bagian dari kurikulum atau dengan kata lain 
bukan merupakan kewajiban bagi mahasiswa Binus. Artinya, peserta program adalah 
mahasiswa yang memang benar-benar tertarik dengan dunia usaha dan tertarik untuk 
menggelutinya. Dalam menjalankan program ini, diskusi lebih sering dilakukan secara 
on-line melalui internet, meskipun beberapa kali tetap diadakan pertemuan langsung. 
Meskipun sudah ada program entrepreneurship yang dijalankan secara langsung, namun 
Binus belum memiliki timing (saat) tertentu dimana semua mahasiswa yang memiliki 
usaha menampilkan usaha mereka pada saat tersebut. Dalam menjalankan 
entrepreneurship activities Binus bekerjasama dengan industri dan juga universitas luar 
negeri. Dengan cara itu mereka bisa mendapatkan wawasan dan inspirasi baru. 

Kelima, guna memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh mahasiswa, 
universitas menyediakan Binus Megastore (merchandise store) untuk menjual barang-
barang produksi mahasiswa. Barang yang dijual tersebut haruslah barang produksi 
mahasiswa sendiri, dan bukan barang pihak lain yang didistribusikan oleh mahasiswa. 
Untuk memasarkan barang di Binus Megastore ini mahasiswa dikenakan charge dengan 
sistem semacam konsinyasi, yang tarifnya relatif lebih murah dibanding tempat lainnya 
karena memang tujuan utamanya adalah untuk membina jiwa wirausaha mahasiswa.  

3.  Universitas Prasetiya Mulya 

Tujuan pendidikan kewirausahaan di Prasetiya Mulya adalah melahirkan para 
entrepreneur yang memiliki character building sehingga pengetahuan tentang proses 
bisnis menjadi kuat dan memiliki values yang superior. Untuk itu, dalam menyiapkan 
karakter dan kemampuan para lulusan, Prasetiya Mulya menggunakan pendekatan Prof. 
Otto Scharmer dari MIT, Amerika Serikat dengan karyanya yang terkenal “Theory U: 
Leading From the Future as It Emerges”. Konsep yang memperkenalkan proses Co-
initiating, Co-Sensing, Co-Presencing, Co-Creating dan Co-evolving ini, digunakan 
sebagai basis pengembangan kurikulum dan proses belajar mengajar kewirausahaan 
secara berkelanjutan mulai dari semester satu sampai semester akhir. 

Universitas ini melakukan pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan 
dengan tiga learning goals dalam pengajaran, yaitu knowledge, karakter, dan social 
awareness (termasuk di dalamnya environmental awareness). Pengembangan 
kurikulum pendidikan kewirausahaan seperti tahapan-tahapan pengembangan bisnis. 
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Mulai dari scan the environment, menterjemahkan kreatifitas ke dalam plan, simulasi 
bisnis, social entrepreneurship, hingga community development. Khusus untuk 
community development, dijalankan pada tahun ke tiga perkuliahan, yaitu semester 5 
dan 6 di mana mahasiswa harus terjun ke pedesaan untuk dapat bergaul dengan warga 
dalam delapan bulan project (terbagi menjadi dua bulan untuk mapping, satu hingga dua 
bulan bergabung dengan mitra setempat serta lima bulan untuk monitoring). Melalui 
program ini, diharapkan mitra mahasiswa Prasetiya Mulya di pedesaan dapat 
mempunyai bisnis dan pendapatan yang lebih pasti.  

Proses pembelajaran mahasiswa Prasetiya Mulya terbagi atas tiga tahap. 
Pertama, exercising the concept through the project, yaitu setiap semester terdapat 
proyek yang bertujuan untuk exercising the concept dan mengintegrasikan beberapa 
subyek yang diajarkan dalam satu semester. Di sini mahasiswa dilatih dengan 
menggunakan konteks, dari konteks dicari konsep apa yang bisa digunakan. Hal ini 
dilatih terus sehingga ketika mahasiswa lulus bisa menggunakan konsep walaupun 
simple concept.  

Kedua, kemampuan mengembangkan konsep atau theorizing the experience, 
yaitu penerapan disiplin untuk menciptakan entrepreneur terdidik bukan street 
entrepreneur. Penerapan disiplin ilmu dimaksudkan untuk menanamkan filosofi, yaitu 
dalam membangun bisnis ada tahapan-tahapan yang harus dilewati.  

Ketiga, setiap pengalaman yang mahasiswa dapatkan harus dicatat dengan baik 
pelajaran yang dapat dipelajari sehingga semakin lama fondasinya semakin baik dan 
mahasiswa punya pengalaman dalam running the own business.  

Dengan demikian, setiap semester terdapat anchor subject di mana dalam 
anchor subject tersebut sudah termasuk kurikulum. Misalnya, kalau di semester 1 (satu) 
ada technology business sebagai anchor subject-nya, maka semester 2 (dua) ada 
analytical and creative thinking yang outputnya adalah creativity event. Kemudian, 
pada semester 3 (tiga) ada business creation yang outputnya adalah business plan. 
Business plan inilah yang nantinya dikompetisikan. Sementara, pada semester 4 (empat) 
ada business development, yaitu mulai start running your own business dan dimonitor. 
Untuk semester 5 (lima) dan 6 (enam) ada community development yang rekannya 
adalah warga pedesaan. Di semester akhir, yaitu semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) ada 
hedging program dan project.  

Dalam setiap tahunnya Prasetiya Mulya memberikan tema-tema berbeda yang 
diangkat dari permasalahan-permasalahan terkini di pasar. Tujuannya adalah untuk 
mendorong mahasiwa berpikir kreatif terkait dengan bisnis yang akan dijalankan. 
Selanjutnya, setiap akhir project mahasiswa harus presentasi untuk menampilkan 
konsep dari produk dan ide untuk diuji oleh professional.  

Selain itu, Prasetiya Mulya menerapkan empat model pembelajaran 
entrepreneurship, yaitu (1) success story, yaitu pihak kampus mengundang praktisi 
yang sukses dengan tujuan untuk menginspirasi mahasiswa, (2) pendekatan case study, 
yaitu mengkaji suatu kasus, (3) business plan, serta (4) pendekatan general action, yaitu 
berupa project (di sini mahasiswa menjalankan project agar merasakan pahit dan 
manisnya menjadi entrepreneur). Selain keempat model pembelajaran kewirausahaan 
tersebut, Prasetiya Mulya membentuk Entrepreneurship Development Center (EDC) 
yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk bisa scale up bisnis, mulai dari 
merek sampai Haki. EDC memiliki klinik konsultasi seperti, klinik hukum, klinik 
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teknologi dan klinik yang lain. Satu hal nilai plus dari Prasetiya Mulya adalah tahapan-
tahapan dalam proses pengembangan bisnis.  

Terakhir, sebagai wujud penghargaan terhadap kewirausahaan, maka Universitas 
Prasetiya Mulya setiap tahun melaksanakan Entrepreneurship Day, yaitu acara untuk 
menampilkan ide-ide bisnis para mahasiswa yang kemudian akan dipilih peserta terbaik 
sebagai pemenangnya. Untuk tahun 2012 ini¸ Program S1 Prasetiya Mulya mengadakan 
ENTREPRENEUR DAY dengan menampilkan proyek Bisnis mahasiswa dari semester 
1 (MK Technobiz) dan semester 3 (MK Buscreat) dengan tema GREEN 
TECHNOLOGY dengan nama DEGREES “De Green of Entrepreneurship”. 

4. Universitas Ciputra 

Di Universitas Ciputra, dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang paling 
utama dibangun adalah mindset (pola pikir), kemudian diperkenalkan dengan creative 
process atau yang disebut dengan serious integrated. Sehingga untuk menumbuhkan 
jiwa enterpreneurship, tidak bisa melalui proses belajar di kelas yang monoton. 
Menurut Universitas Ciputra, entrepreneurship, dalam realitanya adalah sebuah proses 
yang tidak dapat dimodelkan. Suatu model hanya untuk memahami perilaku saja, 
namun pada kenyataannya model tersebut akan sulit diaplikasikan. Sementara itu, bagi 
orang yang tidak memiliki mindset dan attitude yang benar, maka kemungkinan besar 
akan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan model. Oleh karena itu, ketika 
mindset dan attitude terbentuk, maka skill dan knowledge akan mengikuti. Namun, yang 
menjadi permasalahan adalah bagaimana menjalankan model tersebut yang sesuai 
dengan situasi kampus.  

Hal mendasar yang ditanamkan di Universitas Ciputra adalah mindset seorang 
entrepreneur. Di Universitas Ciputra, mahasiswa akan malu apabila tidak punya 
perusahaan. Universitas Ciputra “mewajibkan” seluruh mahasiswa untuk memiliki 
usaha sendiri. Oleh karena itu, target akhir dari Universitas Ciputra adalah adalah 
bagaimana menghasilkan lulusan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, bukan 
sekedar pencari pekerjaan. Universitas Ciputra sendiri meyakini bahwa keberhasilan 
mahasiswa untuk menjadi entrepreneur tergantung pada empat faktor, yaitu (1) adanya 
dosen/guru yang tepat, (2)adanya murid yang tepat dan siap, (3) adanya metode yang 
tepat, serta (4) adanya environment yang tepat dan mendukung. 

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, maka Universitas Ciputra memberikan 
mata kuliah yang terintegrasi dengan ketrampilan entrepreneurship, sudah dimulai sejak 
dari semester 1 (satu) hingga semester terakhir. Dalam setiap minggu, ada satu hari 
yang dikhususkan untuk belajar entrepreneurship. Di setiap kelas diberikan materi dan 
topik khusus, serta skill. Misalnya, pada semester 1 (satu) membahas mengenai salah 
satu hal yang terkait dengan entrepreneurship, seperti bagaimana melakukan marketing. 
Untuk itu, mahasiswa diberikan materi marketing sales agar mengetahui bagaimana 
cara untuk menjual produk. Universitas Ciputra sengaja membuat siklus sedemikian 
rupa sehingga setiap mahasiswa punya kesempatan untuk membuka sebuah perusahaan. 
Jadi siklus yang dialami adalah siklus dari yang sederhana (seperti membuat gagasan 
dan program) sampai yang paling rumit. Maka, ketika membuka usaha, hal-hal yang 
demikian bisa dipakai sebagai life cycle. Apabila suatu usaha sudah dibuka oleh 
mahasiswa, maka yang selanjutnya diperlukan adalah seputar teknis. Misalnya, ada 
empat hal yang dibutuhkan, yaitu: entrepreneur, marketing, tenaga, leader. Bentuk 
pembelajaran keempat hal ini bisa bermacam-macam seperti diskusi, dan lain-lain. Tapi, 
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yang penekanannya berada pada experience learning atau berdasarkan pengalaman. 
Cara yang terbaik adalah mahasiswa diajarkan untuk berjualan, sebab hal ini bisa 
sebagai salah satu kunci terbentuknya keberhasilan entrepreneurship. Dengan demikian, 
semua itu merupakan desain pendidikan kewirausahaan yang diterapkan oleh 
Universitas Ciputra.  

Sebagai wujud keseriusan Universitas Ciputra terhadap entrepreneurship adalah 
dengan mahasiswa diwajibkan untuk membuka usaha di akhir periode. Meskipun di 
akhir periode, skripsi tetap dilaksanakan. Selain itu, Universitas Ciputra juga bertekad 
untuk menghasilkan entrepreneur yang bisa membuka lapangan kerja. Sebagai bukti, 
telah ada lulusan yang memiliki usaha sendiri yang mempekerjakan sekitar 900 orang 
lebih. 

5.  Universitas Trisakti  

Universitas Trisakti menyelenggarakan program pendidikan Magister 
Manajeman (MM) dengan konsentrasi Corporate Social Responsibilty (CSR) yang 
didirikan pada tanggal  12 Maret 2008. Awal tujuan didirikannya MM CSR adalah 
meluruskan kesalah pemahaman masyarakat terhadap corporate social responsiblity atau 
tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat menganggap, CSR masih sebatas 
charity, filantropi dan community development. Bahkan di banyak perusahaan, 
kebijakan tanggung-jawab sosial perusahaan hanya diserahkan kepada divisi hubungan 
masyarakat (humas) tanpa melibatkan peran divisi lainnya. Padahal kegiatan tanggung-
jawab sosial seharusnya merupakan suatu keputusan strategis perusahaan yang 
menyeluruh. 

Universitas Trisakti ini mengklaim sebagai program pendidikan satu-satunya 
yang menyelenggarakan pendidikan magister manajemen khusus di bidang Corporate 
Social Responsibility and Community Entrepreneurship di Indonesia. Program ini 
sebelumnya merupakan kelanjutan dari program yang diciptakan dan dikoordinasi 
melalui lembaga riset CECT (Center of Entrepreunership  Change and Third Sector) 
Universitas Trisakti yang berjudul Business for Social Responsibility dengan bantuan 
dana Ford Fondation. 

CECT berperan sebagai think-tank bagi Program MM-CSR dengan tugas utama 
mengembangkan kurikulum dan melakukan penelitian studi kasus CSR pada 
perusahaan, UKM dan organisasi sektor ketiga (OST). CECT memiliki jaringan 
cendekiawan di berbagai negara. Melalui jaringan ini, CECT mengundang para dosen 
tamu dari berbagai universitas ternama di dalam maupun luar negeri untuk mengajar 
pada Program MM CSR Universitas Trisakti. Beberapa dosen dair universitas luar 
negeri, seperti berasal dari: (1) University of Technology Sydney, (2) Colorado State 
University, (3) University of Emirates Arab, (4) Leicester University, (5) University of 
Philippine, serta (6) University of Mysore India. 

Visi dari program MM CSR adalah menjadi pemimpim terkemuka di Asia 
dalam pendidikan dan penelitian CSR sesuai konteks Indonesia. Sementara itu, misinya 
adalah (1) menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional untuk menghasilkan 
agen perubahan dalam disain dan penerapan CSR, (2)menghasilkan penelitian dan studi 
kasus CSR berkualitas tinggi dalam konteks Indonesia, (3)menyesuaikan kurikulum 
secara berkelanjutan dan memperbaikinya sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan isu global, serta (4) mempersiapkan mahasiswa untuk mengaplikasi-
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kan tanggung jawab sosial yang dapat memberikan nilai tambah pada aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. 

Sementara tujuan program MM CSR Universitas Trisakti adalah menghasilkan 
lulusan bergelar Magister Manajemen yang memahami konsep, konteks dan isu CSR 
serta mampu mendisain program CSR dan mengimplementasikannya dalam organisasi 
maupun perusahaan tempatnya berkarya. Keunggulan dari program ini adalah: pertama, 
case-based Teaching Method: mengetengahkan kasus-kasus nyata CSR di perusahaan, 
usaha kecil dan menengah (UKM) dan organisasi sektor ketiga (OST) di Indonesia, 
dengan menggunakan metode AtKisson dalam mengajar dan melatih mahasiswa untuk 
mendisain program CSR. Atkisson membuat sistem keberlanjutan, serta memantau 
perkembangan kinerja sistem itu. Dengan kerangka ISIS: Indicators, System, 
Innovation dan Strategy, pengguna sistem ini akan menentukan indikator keber-
lanjutannya sendiri dan memberi skor (0-10) pada kinerjanya. Alan AtKisson dalam 
bukunya “The ISIS Agreement: How sustainability can improve organizational 
performance and transform the world” (Earthscan UK 2008; Error! Hyperlink 
reference not valid.), menjelaskan konsep perubahan suatu entitas sistem dengan 
konsep Amoeba. Entitas sistem bisa berupa komunitas, masyarakat, organisasi, 
birokrasi, perusahaan, kota, atau apa saja sebagai suatu kesatuan sistem. Analogi amuba 
yang digunakan AtKisson, memperlihatkan karakter amuba yang selalu berubah 
menyesuaikan pada kondisi dan fungsinya. Amuba selalu berubah untuk maju. 
Demikian juga suatu entitas organisasi juga harus selalu berubah menyesuaikan pada 
kondisi lingkungannya. Kalau dalam sel amuba, perubahan dikendalikan oleh inti sel 
dan dipengaruhi oleh unsur-unsur sel amuba itu sendiri, maka entitas masyarakat 
dipengaruhi oleh elemen-elemen masyarakat.  

Kedua, CSR Clinic, yaitu forum kelas yang membahas kasus-kasus CSR yang 
dihadapi mahasiswa di tempatnya bekerja dibimbing para dosen dan praktisi CSR; Tiga, 
diskusi reguler dengan mendatangkanp pembicara dari kalangan praktisi bisnis dan 
CSR, tokoh NGO dan pemerintah. Empat, Team Teachers: setiap mata kuliah 
disampaikan oleh tim dosen berpendidikan doktor dan master di bidang CSR dan 
Sustainable Development, praktisi yang telah mendesain dan melaksanakan program 
CSR dan para ahli di bidang CSR; Lima,  Teaching Block System, yaitu setiap mata 
kuliah diselesaikan dalam empat minggu  perkuliahan dan mahasiswa hanya fokus pada 
satu mata kuliah dalam periode empat minggu tersebut, serta Enam, Field Visit, yaitu 
kunjungan langsung ke perusahaan dan organisasi sektor ketiga yang melakukan 
program CSR. 

Masa studi berlansung selama empat semester atau setara dengan 16-18 bulan. 
Sistem perkuliahan diselenggarakan dengan Teaching Block System. Melalui sistem ini 
satu mata kuliah diselesaikan dalam 4 (empat) minggu sehingga mahasiswa hanya fokus 
pada satu mata kuliah saja selama 4 minggu tersebut dengan perincian, yaitu (1) Minggu 
ke-1—Kuliah, (2) Minggu ke-2—Kuliah, (3) Minggu ke-3—Break/tutorial, serta (4) 
Minggu ke-4—Ujian. Untuk minggu ke-5 mahasiswa mengikuti mata kuliah berikutnya. 

Mahasiswa Program MM CSR Universitas Trisaksi berasal dari beragam  latar 
belakang pendidikan dan pekerjaan sehingga membentuk komunitas mahasiswa yang 
dinamis. Di antaranya ada yang berasal dari perusahaan swasta, profesional BUMN, 
LSM, rumah sakit, pengurus organisasi agama, konsultan hukum dan bisnis, , wartawan 
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dan pekerja media. Sebagian besar mahasiswa adalah praktisi dan pelaku CSR di 
perusahaan maupun organisasi tempatnya bekerja. 

Mahasiswa mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap pengembangan 
kegiatan belajar mengajar di Program MM CSR. Mereka membawa “jaringan”-nya 
kepada MM CSR sehingga dapat digelar diskusi berkualitas secara rutin. Untuk 
memperluas network, mempermudah diskusi dan berbagi pengetahuan serta pikiran, 
para mahasiswa berinisiatif membuat diskusi kelompok baik melalui facebook maupun 
mailing-list khusus civitas academica MM CSR Universitas Trisakti. Dengan demikian, 
program MM CSR Universitas Trisakti diharapkan dapat menjadi tempat bagi 
mahasiswa untuk mengetahui, memahami, meyakini, dan akhirnya melakukan tindakan 
untuk mewujudkan CSR yang benar (know, understand, convinced, act).  

IV.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dari kelima universitas - yaitu Universitas 
Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Universitas Prasetiya Mulya, Universitas 
Ciputra, Universitas Trisakti untuk Magister Management Corporate Social 
Responsibility and Community Entrepreneurship, menggunakan model pendidikan 
kewirausahaan yang berbeda-beda. 

Pertama, Universitas Indonesia (UI) menerapkan model pendidikan 
kewirausahaan melalui lima cara, yaitu melalui: (1) kurikulum pendidikan; (2) unit 
inkubator bisnis; (3) Center for Entrepreneurship Development and Studies sebagai unit 
kegiatan mahasiswa; (4)  lomba Olimpiade Ilmiah Mahasiswa yang diadakan oleh 
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk meningkatkan minat 
mahasiswa menulis gagasan kewirausahaan, dengan salah satu jenis lomba yaitu 
penulisan Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan; dan (5) membangun 
keterampilan dan karakteristik kewirausahaan dengan mengintegrasikan pada mata 
kuliah atau kegiatan ekstra kulikuler.  

Kedua, Universitas Bina Nusantara. Universitas ini menerapkan model 
pendidikan kewirausahaan melalui empat cara yaitu: (1) mata kuliah wajib dengan 
bobot dua Sistem Kredit Semester pada mahasiswa dari seluruh fakultas di Binus; (2) 
menerapkan konsep Entrepreneurship and Employability Skills, yaitu pemetaan skill 
yang dibutuhkan setiap mahasiswa untuk mendukung seseorang menjadi employee atau 
entrepreneur setelah lulus kuliah; (3) workshop atau seminar kewirausahaan yang wajib 
diikuti seluruh mahasiswa secara bergiliran dengan mengundang dosen tamu; (4)  
pembentukan Binus Entrepreneurship Center untuk menanamkan passion 
kewirausahaan pada mahasiswa; (5) bekerja sama dengan Binus Megastore untuk 
memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan mahasiswa. 

Ketiga, Universitas Prasetia Mulya melakukan pengembangan kurikulum 
pendidikan kewirausahaan dengan tiga learning goals dalam pengajaran, yaitu 
knowledge, karakter, dan social awareness (termasuk di dalamnya environmental 
awareness). Pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan seperti tahapan-
tahapan pengembangan bisnis. Mulai dari scan the environment, menterjemahkan 
kreatifitas ke dalam plan, simulasi bisnis, social entrepreneurship, hingga community 
development. Proses pembelajaran mahasiswa Prasetiya Mulya terbagi atas tiga tahap, 
yaitu: (1) exercising the concept through the project, (2) theorizing the experience, dan 
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(3) running the own business. Sebagai wujud penghargaan terhadap kewirausahaan, 
maka Universitas Prasetiya Mulya setiap tahun melaksanakan Entrepreneurship Day.  

Keempat, Universitas Ciputra yang menyusun kurikulum kuliah 
entrepreneurship sejak semester satu hingga semester terakhir.seperti sebuah siklus 
hidup (life cycle). Kurikulum ini terintegrasi antara knowledge dengan skill. Target 
akhirya adalah menghasilkan lulusan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, 
bukan sekedar pencari pekerjaan. Karenanya, Universitas “mewajibkan” seluruh 
mahasiswa untuk memiliki usaha sendiri. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, maka 
Universitas Ciputra menyusun kurikulum dengan satu hari yang dikhususkan untuk 
belajar entrepreneurship dengan penekanan pada experience learning, seperti cara 
berjualan – karena hal ini dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan entrepreneurship. 

Terakhir, berbeda dengan empat univeristas sebelumnya, maka Universitas 
Trisakti menyelenggarakan pendidikan magister manajemen khusus di bidang Corporate 
Social Responsibility and Community Entrepreneurship di Indonesia. Metode 
pendidikan yang diberikan dengan tiga strategi, yaitu (1) case-based Teaching Method 
dengan menggunakan metode AtKisson dalam mengajar dan melatih mahasiswa untuk 
mendisain program CSR; (2) CSR Clinic; (3) diskusi reguler dengan dosen tamu praktisi 
bisnis dan CSR, tokoh NGO dan pemerintah; (4) Team Teachers; (5) Teaching Block 
System; (6) Field Visit ke perusahaan dan organisasi sektor ketiga yang melakukan 
program CSR. 

Hasil kajian  menunjukkan bahwa model pendidikan kewirausahaan yang ada di 
setiap universitas memiliki keunikan nilai tambah dan local wisdom sesuai dengan visi, 
misi dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Dengan hasil kajian ini diharapkan, dapat 
memberikan kontribusi bagi setiap pengambil kebijakan di tingkat universitas untuk 
memilih model kewirausahaan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan civitas 
akademika. Sedangkan keterbatasan dari kajian ini adalah: (1) Studi ini tidak melakukan 
kajian pada setiap fakultas di Universitas Indonesia untuk mengetahui model pengajaran 
kewirausahaan yang telah dilaksanakan pada setiap fakultas, baik secara langsung 
berupa mata kuliah, maupun secara tidak langsung yang terintegrasi pada mata kuliah 
setiap fakultas; (2) kajian  ini tidak melakukan uji beda dari setiap model pendidikan 
kewirausahaan yang diterapkan pada setiap universitas; (3) informan dari penelitian 
adalah ketua atau pimpinan dari Pusat Pendidikan Kewirausahaan di Universitas, bukan 
mahasiswa. Sehingga kajian ini belum menjelaskan mengenai model pendidikan 
kewirausahaan yang tepat dari sudut pandang mahasiswa.. Oleh karena itu, disarankan 
untuk melengkapi analisis yang lebih mendalam dari penelitian kualitatif ini, sehingga 
hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru terkait dengan 
model pendidikan kewirausahaan di mana melalui berbagai model pendidikan 
kewirausahaan, universitas dapat mengembangkan kewirausahaan dengan baik. 
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rangka Mendorong Pertumbuhan Wirausahawan Muda Perkotaan”  dengan Pembantu 
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TABEL 
 

Tabel 1 Metode Umum Pendidikan Kewirausahaan 
 

Metode Observasi Literatur Penunjuk 
Business Plan Ukurannya adalah outcome measure, tapi 

outcome jangka yang lebih panjang, yaitu 
penciptaan usaha baru. Business plan boleh 
dilakukan secara individu atau kelompok. 
Kompetisi business plan merupakan hal 
yang umum dan idealnya terkait dengan 
rencana yang memiliki fisibilitas. 

Wyckham & Wedley, 
1990; Honig & Karlson, 
2004; Mason & Stark, 
2004; Hindle & 
Mainprize, 2006; Liao 
& Gartner, 2006; 
Hindle, 2007; Lange et 
al., 2007; OECD, 2004 

Business 
Simulation 

Peserta didik mulai dan mengelola baik 
usaha yang nyata atau virtual, misalnya 
program dengan bantuan komputer. Studi 
kasus juga bisa digunakan. 
 

Hytti & Gorman, 2004; 
Hytti & Kuopusjärvi, 
2004 

Case studies Presentasi dan diskusi kasus dari suatu 
perusahaan yang nyata dan para wirausaha 
yang telah sukses (atau kegagalan dalam 
berwirausaha) serta mengelola pertumbuhan 
suatu usaha. 
 

Shepherd, 2004; 
Hegarty, 2006 

Classroom 
lectures 

Berbentuk perkuliahan termasuk 
penggunaan buku teks, yang bertema seperti 
marketing, accounting, financing, strategy, 
etc. 
 

Hytti & Gorman, 2004; 
Shepherd, 2004; 
Hegarty, 2004; OECD, 
2008 

Clubs and 
networks 

Perkumpulan dan jaringan yang dibuat 
untuk mendiskusikan isu-isu kewirausahaan. 
 

OECD, 2008 

Communication 
training 

Keterampilan presentasi, termasuk 
penggunaan Power point, public speaking, 
writing, dll. 
 

Sexton & Upton, 1987; 
Solomon et al., 1994 

Feasibility studies Biasanya dilaksanakan dengan menentukan 
apakah business plan, dan akhirnya menjadi 
sebuah usaha, berharga untuk dijalankan. 
 

Vesper, 1986 

Games and 
competitions 

Termasuk program-program dengan bantuan 
komputer atau kompetisi business plan. 
Semakin umum dan metode yang bersifat 
eksperimen untuk membangun ambiguitas 
dan pembuatan keputusan yang ril, termasuk 
yang berhubungan dengan konsekuensi ke 
dalam program. 
 

Solomon et al., 1994; 
Hytti & Gorman, 2004; 
Hytti & Kuopusjärvi, 
2004; Hegarty, 2006. 

Guest lecturers Biasanya dari komunitas bisnis lokal, 
termasuk para pemilik yang telah memulai 
bisnis atau yang mempunyai keahlian topik, 
seperti akuntansi, marketing, etc.  
 

Shepherd, 2004; 
Hegarty, 2006;  
Brand et al., 2007 
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Mentors Berbentuk mentoring, seperti memberikan 
nasihat atas business plan, business idea, 
atau topik bisnis tertentu (seperti akuntansi); 
mentor umumnya pengajar, pebisnis, 
wirausaha, atau para ahli lainnya.  
 

Hytti & Gorman, 2004; 
Hytti & Kuopusjärvi, 
2004. 

Placements with 
SME’s/Consulting 
projects 

Penempatan dalam jangka waktu singkat 
dengan Small Medium Entreprises/UKM 
(SME’s) yang dapat digunakan bagi peserta 
untuk membantu proyek pengembangan 
bisnis. 
 

Solomon at al., 1994; 
OECD, 2008 

Practical training Mahasiswa bekerja dalam organisasi yang 
ada selama periode waktu teretentu. 

Hytti & Gorman, 2004; 
Hytti & Kuopusjärvi, 
2004. 

Setting up a 
business 

Perusahaan nyata diatur dan dikelola dalam 
program, biasanya seperti program 
inkubator bisnis. 
 

Hytti & Gorman, 2004; 
Hytti & Kuopusjärvi, 
2004. 

Study visits Peserta pergi ke suatu tempat untuk 
mengunjungi perusahan yang berkaitan 
dengan kewirausahaan dan menjadikan lebih 
terbiasa dengan aktivitas operasi 
perusahaan. 
 

Hytti & Gorman, 2004; 
Hytti & Kuopusjärvi, 
2004. 

Workshops Berbentuk kelompok, diskusi kelompok atau 
bekerja berbasikan proyek.  

Hytti & Gorman, 2004; 
Hytti & Kuopusjärvi, 
2004. 

Sumber: Maritz & Brown (n.d.) 
 
 

Tabel 2 Pendidikan Kewirausahaan: Albert and Marion 
 

Tindakan Level Tujuan Metode Pengajaran 
Sensitization Primary 

Secondary 
University 

Mengembangkan otonomi dan 
inisitif. Tanggap atas 
pertanyaan: Mengapa saya 
seharusnya menjadi 
wirausaha? 

Mini-projects, studi 
kasus, wawancara 
dengan wirausaha, 
simulasi bisnis, 
kompetisi rencana 
bisnis, ... 

Specialization Secondary 
University 

Memahami keragaman 
kewirausahaan. Tanggap atas 
pertanyaan: Apa yang bisa 
diambil dari wirausaha yang 
sukses? 

Specialized courses, 
studi kasus nyata, 
company projects. 

Experimentati
on 

Secondary 
University 

Mengizinkan mahasiswa untuk 
mengerjakan proyeknya atau 
“sleeping” proyek dalam 
perusahaan.  

Realization of a project. 

Sumber: Albert and Marion, 1998 (dalam Carayanis et al., 2003 ) 
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