
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Era tahun 2020 akan memasuki era ‘free trade’ di wilayah Asia Pasifik. Era 

ini jelas dibutuhkan enterpreneur yang mampu menjawab tantangan dan peluang 

di kawasan ini. Oleh karena itu, jiwa dan sikap kewirausahaan perlu dipersiapkan 

sedini mungkin terutama dari level perguruan tinggi (Pinayani, 2006). Hal ini 

dikarenakan pada level perguruan tinggi merupakan salah satu ujung tombak 

bagi para mahasiswa sebelum terjun langsung di dunia kerja. Melalui perguruan 

tinggi, diharapkan mahasiswa tidak hanya lulus dengan membawa gelar saja, 

melainkan juga memiliki kemampuan berwirausaha yang baik. Dengan harapan 

dapapara mahasiswa yang mampu berwirausaha setelah lulus dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mampu meyerap tenaga kerja 

sehingga tingkat pengangguran dapat berkuran. 

Namun demikian, individu aktif dalam memulai bisnis baru (entrepreneurial 

activity) dan dinyatakan dalam persen total penduduk aktif bekerja masih rendah. 

Semakin rendah indek entrepreneurial activity maka semakin rendah level 

entrepreneurship suatu negara, dan dampaknya pada tingginya pengangguran. 

Kondisi di atas mengisaratkan bahwa pengangguran masih menjadi masalah 

yang sangat serius. Beberapa pihak menyoal keberadaan lulusan perguruan 

tinggi saat ini. Data pengangguran terdidik di Indonesia menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin rendah kemandirian dan 

semangat kewirausahaannya (Siswoyo, 2009). 



Kondisi di atas dibuktikan dengan adanya data yang menyatakan bahwa 

jumlah pengangguran terdidik Timor - Leste yang masih tinggi dan belum 

menurun hingga saat ini. Direcao Jeral de Estatestica (Badan Pusat Statistik 

Timor - Leste) menyatakan bahwa jumlah pengangguran di Timor - Leste pada 

tahun 2010 berjumlah sebanyak 46,800 orang. Angka tersebut kemudian naik 

menjadi 132,000 orang atau 11% ( sebelas persen ) pada tahun 2014. dan 

lulusan universitas keseluruahan di Timor-Leste maupun dari luar negri pertahun 

di prediksi kan mencapai 7,128 dan yang berhasil mendapatkan lapangan 

pekerjaan sekitar 35% dan 65% lain nya harus menunggu pekerjaan baru atau 

berimigrasi ke negara lain seperti Eropa dan Asia untuk mencari pekerjaan, 

menurut data Direktorat Jenderal Statistik Timor - Leste bahwa populasi timor - 

Leste pada tahun 2010 sebanyak 1.210.000 jiwa, namun data stastik terbaru 

tahun 2015 mengalami penurunan yaitu 1.167. 242 jiwa, di karenakan exodus 

atau berimigrasi ke luar negri untuk mencari peluang pekerjaan. Menyikapi hal 

tersebut, kementrian pendidikan Timor - Leste menyatakan bahwa program studi 

harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dpaat diketahui bahwa sistem 

pembelajaran yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi saat ini pada 

umumnya lebih terfokus pada ketepatan lulus dan kecepatan memperoleh 

pekerjaan, dan memarginalkan kesiapan untuk menciptakan pekerjaan. Ciputra 

(dalam Direktorat Kelembagaan Dikti, 2009) menyatakan: ”Mahasiswa dari 

berbagai disiplin ilmu jangan hanya diajarkan bagaimana bisa bekerja dengan 

baik, tetapi dipacu untuk bisa menjadi pemilik dari usaha-usaha sesuai latar 

belakang ilmu mereka,”. Pendidikan harus dijalankan dengan kreatif. Pendidikan 



kewirausahaan harusnya membekali mahasiswa untuk mandiri dan tidak 

berorientasi menjadi pencari kerja ketika yang bersangkutan menyelesaikan 

studinya. Hal ini menurut Bob Sadino (di Jakarta, 18 Nopember 2008) sebagai 

dampak dari sistem pendidikan Indonesia yang kebanyakan masih 

menggunakan prinsip belajar untuk tahu, bukan untuk melakukan sesuatu (dalam 

Siswoyo, 2009). 

Memperhatikan kondisi di atas, pembekalan dan penanaman jiwa 

entrepreneur pada mahasiswa diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan kewirausahaan. Pengalaman yang diperoleh di bangku 

kuliah ini diharapkan dapat dilanjutkan setelah lulus, sehingga muncul 

wirausahawan baru yang berhasil menciptakan kerja, sekaligus menyerap tenaga 

kerja. Menurut Sutabri dalam Siswoyo (2009) terdapat 3 faktor dominan yang 

dapat mempengaruhi proses memotivasi para sarjana menjadi wirausahawan 

yaitu faktor kesempatan, faktor kebebasan, dan faktor kepuasan hidup. Ketiga 

faktor itulah yang membuat mereka menjadi wirausahawan. Penelitian ini sangat 

membantu pihak perguruan tinggi dalam memberikan informasi kepada para 

mahasiswanya, bahwa menjadi wirausahawan akan mendapatkan beberapa 

kesempatan, kebebasan dan kepuasan hidup. 

Yulianto (2015) menjelaskan bahwa wirausahawan lulusan perguruan 

tinggi sangat dimungkinkan untuk mencapai kesuksesan dalam memimpin 

organisasi usaha. Lulusan perguruan tinggi akan cenderung memiliki wawasan 

dan pengetahuan yang luas dan tingkat intelektual yang maju, sehingga dapat 

melakukan inovasi pada proses usaha dan produk yang dihasilkan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Riyanti dalam Yulianto (2015) juga menyatakan bahwa 

wirausahawan yang berpendidikan tinggi cenderung lebih berhasil dari pada 



wirausaha yang berpendidikan lebih rendah. Hal ini berarti bahwa tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam berwirausaha. Hal ini 

dapat memperkuat alasan bahwa pendidikan kewirausahaan dapat dijadikan 

sebagai mata kuliah. 

Menurut Blenker et al (2016) bahwa perguruan tingggi merupakan instansi 

pendidikan yang dapat diharapkan untuk dapat memberikan pengajaran yang 

baik terkait dengan kewirausahaan kepada para mahasiswanya. Hal ini 

dikarenakan adanya kebutuhan yang signifikan dalam pemahaman berbasis 

penelitian penelitian yang menggabungkan wawasan terkait teori kewirausahaan 

dengan wawasan didaktik dan pedagogi. Kontribusi tersebut kemudian menjadi 

lacuan dalam pengembangan lebih lanjut terkait dengan pendidikan 

kewirausahaan di perguruan tinggi. 

Susilaningsih (2015) menjelaskan bahwa perguruan tinggi seharusnya 

memiliki pemahaman bahwa pendidikan kewirausahaan bukanlah pendidikan 

usaha, sehingga dapat dipelajari oleh semua mahasiswa dari berbagai bidang 

ilmu. Pendidikan kewirausahaan merupakan pendidikan dan pelatihan yang 

memungkinkan mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan menggunakan 

kreativitas dan menggunakan kreativitasnya, mengambil inisiatif, tanggung jawab 

dan risiko. Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan bukan pendidikan 

usaha (enterprise education) sehingga pendidikan kewirausahaan tidak hanya 

berfokus pada bisnis. Pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi bukan 

berarti pendidikan untuk membuka usaha (bisnis), melainkan harus dimaknai 

sebagai pendidikan untuk membangun karakter wirausaha, pola pikir wirausaha, 

dan perilaku wirausaha. Luaran pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi 

dapat menjadi entrepreneur atau business entrepreneur dan intrapreneur 



sebagai academic entrepreneur, corporate entrepreneur maupun social 

entrepreneur. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kewirausahaan 

merupakan suatu pengetahuan yang penting untuk dipelajari dan dikembangkan. 

Paradigma lama menganggap bahwa kewirausahaan tidak dapat dipelajari, 

karena merupakan pengalaman langsung dilapangan dan bakat yang dimiliki 

oleh seseorang. Untuk saat ini, kewirausahaan tidak hanya merupakan 

pengalaman maupun bakat, namun juga sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat 

dipelajari. Oleh karena itu pada dunia pendidikan, kewirausahaan dijadikan 

sebagai bidang kajian atau mata pelajaran khusus pada setiap jenjang 

pendidikan. Di beberapa perguruan tinggi pendidikan kewirausahaan telah 

menjadikan mata kuliah wajib (Yulianto, 2015). 

Menurut Komara (2014) berkaitan dengan pendidikan kewirausahaan, 

perguruan tinggi merupakan salah satu sarana dalam memajukan 

kewirausahaan. Secara fungsional memiliki peranan yang bersifat komplementer 

dalam pembinaan dan pengembangan kewirausahaan masyarakat kampus, 

dalam hal ini peranan perguruan tinggi dalam memotivasi lulusan sarjananya 

menjadi seorang wirausahawan muda sangat penting dalam menumbuhkan 

jumlah wirausahawan. Dengan meningkatnya wirausahawan dari kalangan 

sarjana akan mengurangi pertambahan jumlah pengangguran, bahkan 

menambah jumlah lapangan pekerjaan. 

Komara (2014) juga menjelaskan bahwa tugas perguruan tinggi yang 

termaktub dalam “Tridharma” Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, merupakan jalur paling strategik dalam 

pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kewirausahaan yang dapat 



menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui jalur pendidikan, sasaran 

utamanya adalah menanamkan nilai-nilai kepribadian dan wawasan 

kewirausahaan kepada para mahasiswa melalui proses pembelajaran. Jalur 

penelitian merupakan jalur pengembangan inovasi kewirausahaan yang 

bermanfaat dalam peningkatan kualitas dan perluasan wilayah jangkauan 

kewirausahaan. Inovasi dalam kewirausahaan merupakan jiwa dari keberhasilan 

berwirausaha, karena inovasi merupakan proses nilai tambah dari waktu ke 

waktu, sehingga memungkinkan suatu usaha akan selalu tampil berbeda, baik 

dalam bentuk maupun kualitas dengan usaha lainnya. Pengabdian kepada 

masyarakat, sebagai jalur pembinaan dan pengembangan kewirausahaan, 

berimplikasi pada partisipasi langsung pihak Perguruan Tinggi melalui berbagai 

bentuk program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan yang 

menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. 

Perguruan Tinggi bertanggung jawab dalam mendidik dan memberikan 

kemampuan dalam melihat peluang bisnis, mengelola bisnis tersebut, serta 

memberikan motivasi untuk mempunyai keberanian menghadapi resiko bisnis. 

Peranan Perguruan Tinggi dalam memotivasi para sarjananya menjadi young 

enetrepreneurs merupakan bagian dari salah satu faktor pendorong 

pertumbuhan kewirausahaan. Suharyadi et al dalam Yulianto (2015) 

menjelaskan bahwa cukup banyak perguruan tinggi yang mengembangkan 

program pendidikan khusus bidang kewirausahaan, dengan maksud untuk 

menghasilkan embrio young entrepreneurs. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa telah banyak perguruan 

tinggi yang melakukan pengembangan pendidikan entrepreneurship. Salah satu 

perguruan tinggi yang juga melakukan pengembangan pendidikan 



entrepreneurship adalah Universitas Da Paz (UNPAZ) Timor-Leste. Universidade 

Da Paz (UNPAZ) merupakan universitas swasta yang berdiri pada bulan Maret 

2004 oleh Fundacao Neon Martin (Yayasan Neon Martin) yang didirikan oleh 

sekelompok intelektual Timor-Leste guna menjembatani ribuan lulusan muda 

sekolah menengah atas yang berniat untuk melanjutkan studinya di lembaga 

pendidikan tinggi dan untuk membantu orang-orang untuk menginvestasikan 

uang orang-orang tersebut di Timor-Leste, bukan di negara-negara lain dan 

untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mempertahankan bekerja sambil 

bekerja. 

Saat ini, UNPAZ telah menjadi salah satu perguruan tinggi terbesar dan 

telah terakreditasi di kawasan Timor-Leste. Sebagai salah satu universitas 

terakreditasi di Timor-Leste, UNPAZ adalah Lembaga swasta Perguruan Tinggi 

yang terbesar di negara Timor-Leste dengan sekitar 11.400 mahasiswa di bawah 

bimbingan sekitar 400 Dosen dan lebih dari 100 staf administrasi. UNPAZ juga 

merupakan anggota efektif dari United Board of Asian Christian Higher 

Education, sebuah forum terkemuka yang mengumpulkan banyak Universitas 

dan Institusi perguruan tinggi di Asia dan daerah Pasifik. UNPAZ juga anggota 

dari DIES ASEAN-QA internal dialoque meeting yang berbasis di Postdam 

University, Berlim, Jerman dan anggota dari Afrika-Carabean-Pasifik (ACP) 

Forum, anggota AUN (University Asian Network), anggota dari AQAN (Asian 

Quality Assurances Network) dan di masa yang sangat singkat UNPAZ akan 

diterima sebagai anggota baru dari AHRAN (Asian Human Rights Association 

Network). 

Bagi Universidade Da Paz yang berada di negara yang terbilang baru 

berdiri ini sangat membutuhkan banyak upaya untuk dapat menjadi negara yang 



tumbuh mandiri dan mampu berkembangan seperti negara-negara tetangga. Hal 

ini pula yang memotivasi Universidade Da Paz Timor-Leste untuk dapat 

melahirkan insan-insan unggul yang kompetitif. Dalam menfasilitasi hal tersebut, 

Universidade Da Paz Timor-Leste juga melakukan kerja sama dengan berbagai 

instansi pendidikan di beberapa negara. Kerjasama tersebut meliputi kegiatan 

pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, dan melakukan penelitian bersama 

dan merancang kurikulum. Berikut adalah beberapa perguruan tinggi dan bentuk 

kerjasama yang dijalin oleh Universidade Da Paz Timor-Leste. 

 

1.1 Kerjasama Universidade Da Paz Timor-Leste Dan Lembaga Asing 

Country Institution Type of Cooperation 

Indonesia Universitas Ciputra, Indonesia Up-grading 

Universitas Nusa Cendana, Indonesia Teaching and up-grading 

Unika Widya Mandira, Kupang, Indonesia Up-grading 

ITS, Surabaya, Indonesia Up-grading 

Unika Widya Mandala, Surabaya, Indonesia Up-grading 

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia Up-grading 

UKSW, Salatiga, Indonesia Up-grading 

UPN, Yogyakarta Up-grading 

UNISULA, Semarang Up-grading 

 Universitas KristenDuta Wacana, 
Yogyakarta 

Teaching and up-grading 

Australia The University of Melbourne, Australia Teaching and Research 



The Menzies School, Darwin, Australia Research and up-grading 

New South Wales University, Autralia Up-grading 

Phillipines St. Thomas Aquinas, Phillipines Up-grading 

Lyceum University, Phillipines Up-grading 

Malaysia Universitas Utara Malaysia Up-grading 

Universitas Kebangsaan, Malaysia Up-grading 

Japan  Kyoto University, Japan Joint Research 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

 

Selain jalinan kerjasama dengan lembaga asing, dalam rangka 

menyediakan akses ke pendidikan tinggi (higher learning) untuk para PNS dan 

masyarakat yang pada umumnya berada di daerah terpencil di Timor-Leste, 

maka Universidade Da Paz Timor-Leste juga telah memperluas kegiatan 

akademiknya untuk daerah terpencil dengan menciptakan kelas paralel (disebut 

kelas sosial). Kelas paralel yang disediakan tersebut meliputi kelas Hukum, 

Kesehatan Masyarakat, Manajemen, Akuntansi, Studi Kebijakan dan Teknik 

Pertanian di sembilan Kecamatan yaitu Ainaro, Same, Suai, Ermera, Liquica, 

Bobonaro, Oecusse, Baucau, dan Aileu.  

Perluasan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Universidade Da 

Paz Timor-Leste memiliki tujuan diantaranya adalah sebagai upaya untuk 

menghindari adanya kegiatan migrasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar 

dengan masalah berikutnya dan pengurangan tingkat pengangguran di daerah-

daerah pedesaan. Fasilitas pengembangan akademik lainnya adalah berupa 

pelaksanaan program Magister Hukum, Administrasi Publik, Perbankan, dan 



Hubungan Internasional, Pertanian dan kesehatan Masyarakat dan program 

Doktor Manajemen stratetis. 

Berkaitan dengan pendidikan kewirausahaan, maka peran UNPAZ sebagai 

perguruan tinggi swasta terbesar di Timor-Leste sangat berpengaruh dalam 

proses produksi sumber daya manusia di negara tersebut, terutama pada jurusan 

entrepreneurship yang akan di dirikan dalam waktu dekat guna menjawab 

kebutuhan masyarakat Timor-Leste yang mayoritas pengetahuan 

kewirausahawannya masih alami atau tanpa didikan. Oleh karena itu demi 

mewujudkan komitmen dalam mendirikan jurusan entrepreneurship, UNPAZ 

telah bekerja sama dengan Universitas Ciputra Surabaya dalam rangka 

mempersiapkan sumber daya manusia nya yang akan menjalankan jurusan 

tersebut dengan menguliahkan Empat dosen di Universitas Ciputra di program 

studi magister entrepreneurship di Jurusan family business dan corporate masing 

masing dua orang.  

Selain itu UNPAZ juga bekerja sama dengan Universitas Ciputra dalam 

menyusun kuriklum yang akan di gunakan sebagai pedoman untuk proses 

belajar mengajar di UNPAZ dan mempersiapkan sebuah gedung baru 

berkapasitas lima lantai (on going construction) dengan fasilitas perpustakaan, 

laboratorium komputer, dan auditorium yang akan di gunakan untuk menjalankan 

jurusan entrepreneurship di UNPAZ. Upaya kerjasama yang dijalin bersama 

Universitas Ciputra ini diharapkan dapat membantu UNPAZ dalam melakukan 

pengembangan pendidikan entrepreneurship di  Timor-Leste.  

Universitas Ciputra sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di 

Indonesia merupakan perguruan tinggi yang sangat konsisten dalam melakukan 

pengajaran kepada para mahasiswanya terkait dengan penanaman jiwa 



entrepreneurship. Lebih dari itu, pengembangan pendidikan entrepreneurship di 

Indonesia sendiri juga telah berlangsung sejak lama. Pengembangan pendidikan 

entrepreneurship yang terdapat di Indonesia diawali dari adanya kebijakan 

pemerintah terkait pengembangan budaya kewirausahaan pada tahun 1995 dan 

terus berkembang hingga kini. Pada masa awal kebijakan tersebut Presiden RI 

pada saat itu menginstruksikan kepada seluruh masyarakat dan bangsa 

Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Sejak saat 

itulah gerakan pendidikan kewirausahaan mulai diprogramkan oleh berbagai 

organisasi, baik organisasi bidang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan 

tinggi, serta organisasi pemerintah dan swasta (Susilaningsih, 2015). 

Pengembangan pendidikan entrepreneurship di perguruan tinggi Indonesia 

diwujudkan dalam penyediaan fasilitas dari dikti sejak tahun 1997 yang 

membentuk program pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi yang 

menawarkan berbagai kegiatan yaitu Kuliah Kewirausahaan (KWU), Magang 

Kewirausahaan (MKU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), Konsultasi Bisnis dan 

Penempatan Kerja (KBPK), dan Inkubator Wirausaha Baru (INWUB). Dalam 

perkembangannya Dikti menawarkan program yang dikemas sebagai program 

kreativitas mahasiswa (PKM) yang memfasilitasi mahasiswa untuk berkreasi 

dalam berbagai bidang meliputi bidang penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, penerapan teknologi, artikel ilmiah, gagasan tertulis, karsa cipta, 

dan kewirausahaan (Susilaningsih, 2015). 

Selanjutnya, sejak tahun 2009 Dikti menyediakan skim bagi mahasiswa 

yang berminat sebagai job creator melalui program mahasiswa wirausaha 

(PMW). Semua kebijakan tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan 

kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan kemampuan, 



keahlian, sikap tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun 

mengembangkan kemandirian dan mengembangkan usaha melalui kegiatan 

yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Hal ini sejalan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

tinggi antara lain adalah membentuk insan yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, 

percaya diri dan berjiwa wirausaha (Susilaningsih, 2015). 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh Universitas 

Ciputra dengan berbagai bentuk program pengembangan pendidikan 

entrepreneurship yang telah dijalankan dapat menjadi sumber referensi bagi 

UNPAZ yang akan melakukan pengembangan pendidikan entrepreneurship 

dalam waktu dekat ini. Kerjasama UNPAZ dengan Universitas Ciputra dalam 

menyusun kuriklum yang akan di gunakan sebagai pedoman untuk proses 

belajar mengajar di UNPAZ juga diharapkan dapat mendukung secara efektif dan 

efisien dalam kesuksesan pengembangan pendidikan entrepreneurship di 

UNPAZ dan sesuai dengan kebutuhan dari UNPAZ.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Balitbang yang dikutip oleh Wiratno 

(2012) menjelaskan bahwa kurikulum yang berorientasi kreatif dan pembentukan 

jiwa kewirausahaan perlu ditumbuhkembangkan dalam dunia pendidikan. 

Kurikulum yang dimaksudkan, yaitu: 1) kurikulum yang membentuk kompetensi 

agar lulusan menjadi individu-individu visioner yang mampu menerima berbagai 

skenario tantangan, melihat peluang dan berani mengambil resiko, termasuk 

melatih kemampuan mencerna permasalahan dan mengambil keputusan dengan 

tepat walaupun tanpa adanya panduan yang cukup; 2) kurikulum yang 

memfasilitasi intensifikasi keterampilan, talenta dan kreativitas; serta 3) kurikulum 



yang mengandung program yang seimbang antara hard science dengan soft 

science (seni dan ilmu sosial). 

Wiratno (2012) menjelaskan bahwa dalam upaya mewujudkan gagasan 

yang telah diuraikan di atas, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama, 

Perguruan tinggi harus mau mengambil prakarsa mengkonversi pengetahuan 

kewirausaan yang ada di dunia usaha ke dalam masyarakat akademik. Hal ini 

telah dilakukan oleh perguruan tinggi dan menjadi tradisi sebagai masyarakat 

keilmuan yaitu melakukan combination dari explicit knowledge yang satu ke 

explicit knowledge lainnya, yaitu proses mensistematisasikan konsep ke dalam 

sistem pengetahuan. Konversi pengetahuan ini mencakup menggabungkan body 

of knowledge yang berbeda-beda, sehingga diperoleh new body of knowledge.  

Kedua, internalization dari explicit knowledge ke tacit knowledge. Ini 

merupakan proses mewujudkan explicit knowledge menjadi tacit knowledge. 

Proses ini erat kaitannya dengan “learning by doing”. Ketika pengalaman yang 

dimiliki individu digabungkan dengan explicit knowledge, hal itu dapat 

diinternalisasikan melalui sosialisasi, eksternalisasi, dan kombinasi maka 

terbentuk tacit knowledge. Tacit knowledge yang menjadi basis mental model itu 

merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi. Tacit knowledge yang 

ada pada level individu harus disebarkan ke level organisasi. Dengan 

penyebaran tersebut dimulailah suatu new spiral knowledge creation. Perguruan 

Tinggi yang berhasil menempatkan dirinya sebagai perguruan tinggi unggulan 

dan banyak melahirkan entrepreneur, salah satunya disebabkan oleh kemauan 

dan kemampuan melakukan internalisasi pengalaman dan pengetahuan, 

sehingga dapat membentuk tacit knowledge pada komunitas akademik. Tacit 



knowledge ini juga memberikan sumbangan bagi terbentuknya core competency 

(Wiratno, 2012). 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka diharapkan persiapan yang 

telah dilakukan oleh Universidade Da Paz Timor-Leste dalam upaya 

pengembangan pendidikan entrepreneurship dengan menguliahkan empat 

dosen di Universitas Ciputra di program studi magister entrepreneurship di 

jurusan family business dan coorparate dapat memudahkan proses 

pengembangan pendidikan entrepreneuship di Timor-Leste. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan dengan harapan bahwa temuan dari penelitian ini dapat 

menjadi bahan referensi dan tinjauan bagi UNPAZ dalam pengembangan 

pendidikan entrepreneurship untuk dapat merumuskan strategi dan program-

program yang tepat terkait pengembangan pendidikan entrepreneurship. 

 

2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diketahui rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakan pengembangan pendidikan entrepreneursip  Universidade Da 

Paz Timor-Leste?”. 

 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui prospek pengembangan 

pendidikan entrepreneurship  di Universidade Da Paz Timor-Leste”. 

 



4. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan sumbangan wawasan, terhadap ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang studi pengembangan pendidikan serta bahan kajian dan informasi 

khususnya pada Universidade Da Paz Timor-Leste terkait dengan 

pengembangan pendidikan entrepreneurship. 

Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengkajian dan 

bahan referensi bagi Universidade Da Paz Timor-Leste untuk mengevaluasi 

pengembangan pendidikan entrepreneurship yang telah dilakukan. Serta dapat 

dijadikan bahan pertimbangan perumusan strategi yang tepat supaya 

pengembangan pendidikan ientrepreneurshipi dapat berjalan efektif dan efisien 

sehingga mampu menghasilkan young entrepreneur sebagaimana yang 

diharapkan. 

 

5. Batasan Penelitian 

Adapun batasan dalam penelitian meliputi: 

a. Subjek penelitian yang digunakan adalah di Universidade Da Paz Timor-

Leste. 

b. Objek yang digunakan meliputi dosen pembina kewirausahaan, bagian 

kurikulum, mahasiswa, dan praktisi bisnis. 

c. Penelitian dilakukan pada pengembangan pendidikan entrepreneurship di 

Universidade Da Paz Timor-Leste. 


