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ABSTRAK 

Indonesia rnerupakan salah saru emerging marke t d i kawasan Asia, kawasan 
dengan pertumbuhan ekonomi tertin ggi di dun ia. Dengan dirnotor i oleh China dan 
India, kawasan ini akan menjadi powerhouse dan penggerak kemaj uan ekonomi dun ia 
di masa yang akan datan g. Selain itu kita tida k bisa mengabai kan gerakan perjanjian 
perdaga nga n bebas regional dan organisas i regional seperti A FfA, ASEAN dan APEC 
yang akan semakin memegang peranan penting di masa yan g akan datang. 

Entrepreneurship merupakan ses uatu yang sedang d igalakkan di hampir semua 
negara yang ingin mengurangi tingkat pcngangguran dan meningkatkan taraf 
kemakmurann ya. Mendid ik sumbe r daya manusia menjadi seseorang yang berj iwa 
entrepreneur merupakan sa lah satu cera untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 4 alasan 
utama mengapa entrepreneurship sangat penting dan perlu d iajarkan di perguruan 
tinggi. Pertama, kebanyakan generas i muda tidak d ibesa rkan dalam budaya 
wirauseha.Insplrasi dan latihan usaha tidak banyak diajarkan sejak dini. Kedua. 
tingginya pcngangg uran d i Indonesia yang meneapai 10% pada tahun 20091201 0. 
rermasuk fakta bahwa banyak dari mercka adala h para sarjana dan lulusan diploma. 
Keriga. lapangan kerj a sa ngat terbat cs, tidak se banding dengan ju mlah pencari kerja. 
Keemp at. pertum buhan enterpreneur selain dapat menamp ung tenaga kerja, juga dapa r 
menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas. 

Menurut Global Competitiveness Report pada tahun 20 10 yang dilansir olch 
World Economic Forum , Indonesia menempati posisi ke 44 dari 133 nega ra yang di 
survey . Laporan tersebut dinilai berdasa rkan efisiensi bisnis, inovasi, kondi si pasar 
keuangan, kesehatan. pend idikan, infrastruktur, inst itusi pemerintah dan swasta. Kita 
kala h jauh d ibandi ng Singapura yang menempat i posisi ke 3 dan Malays ia yang berada 
di peringkat 26. 

Tujuan dari tulisan ini adal ah untuk mengetahui per uingnya pend idikan 
entrepreneurship dan entrepreneursh ip itu scndiri terhadap upaya penin gkatan 
kemakm uran dan daya saing bangsa di era globa lisas i. Di masa yang akan datang tidak 
ada satupun negara ya ng bisa hidup scndiri di tengah ten gah arus globalisa si yang 

. melanda semua kawa san di dunia. 
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I' END AH UL UAN 

"Entrepreneur adafah seseorang yang merubah sampah dan rongsokan menjodi 
emas ". Dr.lr. Ciputra 

Pendid ikan Entrepreneurship adalah pend idikan yang mend idik dan mendorong 
anak did iknya untuk mem iliki jiwa entrepreneur dan menjadi seorang entrepreneur. 
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