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Ab tre k

1eningkatnya pcrkernbangan entrep reneurship di lndone ia berdampnk pada pendidik n entrepreneurship
baik pada pcndidikan formal dan informal. Sampai saat ini sudah banyak pcndidikan entrepreneurship yang
dilaku an baik oleh lernbaga pcndidikan maupun pemerintahan. amun demikian masih banyak pcndidikan
entrepren urship yang masih dalam taraf unruk memahumi apa itu entrepre neurship, Pcndidikan
entrepreneursh ip yang tepat ada lah pendidikan yang menjadikan siswanya seorang entrep reneur, jadi bukan
'to knoll' entrepren eur" tapi " to be entrepre neur". Universitas Ciputra memiliki visi untuk rnencetak
entrepre ne ur dan dal m ran gka mcncnpai visi dan misi tersebut rnaka pros s pcrnbelajaran yang dilakukan
d lah experiential based learn ing ,
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pcnycb b tidak berkcmbangnya perintisan bisnis olch
entrepreneur muda dala m pendidik n entrepre neur yang terd isain, Penel iiian ini men gg unakan paradigm
kualitatif dengan pendekatan studi kasus selama enarn bulan. Peneliti n ini menggunnkan scpuluh kelompok
bisnis dengan bermacam-rn cam bidnng usaha mi alnya distributor, pcternakan, dan lain-lain.
Hasil dan studi ini mencmuknn beberapa penyebab perintisan bisnis tidak bcrkcmbang yang disebabkan oleh
ku rangnya karakteristik market se nsitivity, calculated risk taker, passion, d n persistent. Hal ini
meny b bkan target yang ditetapkan tidak tercapai oleh d I pan kelompok. Hnnya dun kelompok yang
berha il mencapai target. Penel itian ini angat bermanfaat untuk mengcmbangkan pendidikan entr prenellr
yang benar-benar rnenghasilkan entrepreneur.
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Salah atu kunci sukses scorang entrep reneur adalah belajar. Belajar yang dirn ak ud
ada lah bclajar dalam cgala ha l yaitu belajar m ngadapi segala tantangan atau ri iko,
belaj r rnengarnbil pe luang, bclajar berani, dan sebagainya. Entrepreneur juga tidak
m rnbatasi ruang belajarnya. eorang entrepreneurbelajar da ri lingkungan sc kitam ya
dari koleganya , dari pesaingnya, dan bahkan belajar dari apa sajayang tidak akan
tcrpikirkan oleh orang la in. Hal tersebut me nim bulkan banyak pendapat bahwa unru k
mcnjadi entrepreneur suksc tidak perlu mcnempuh pcnd idikan formal ,
Bob Sadino adalah seorang entrepreneur sukses yang tidak menyele aikan kuli ah di
Fakulta Huku m Uni versitas Indonesia. Bob Sadino menyayan gkan bahwa si tcrn
pendid ikan di Indone ia kurang rnampu me ncipta an sarjana yang berpcndidikan dan
m mpunyai ke terampi lan da lam bidang ya ng dip lajari tersebut. Karena sarj an a yang
kuran g ter arnpil dal m bidang yan g dipelajari maka banyak dari arj ana tcr sebut yang
tidak mernpcrol h pekerjaan yang se uai dan bahkan ba nyak arjana yan g
m nganggur. Bcrdasarkan da ta Badan Pu at tatistik (BP )' pengangguran bergel ar
arjana (5 I ) pada Febru ari 2007 tercatat ebanyak 409.900 orang, tahun 2008 sebanyak
626.200 orang. tahun 200 ebanyak 701.6 51 orang tahun 20 10 sebanyak 7 10.128 dan
tahun 20 I I
banyak 492.343 oran g. Mcnurut Bob Sad ino. sistern pendidikan ya ng
t
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