
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Profil Objek Penelitian 

5.1.1. Gambaran Singkat Universitas de Paz (UNPAZ) 

UNPAZ adalah universitas swasta yang didirikan pada 9 Maret 2004 oleh 

Yayasan Neon Metin setelah Timor Timur lepas dari Indonesia pada tahun 1999. 

Timor Timur kemudian berubah menjadi negara Timor Leste yang dipimpin oleh 

Presiden Xanana Gusmao di tahun 2002. Sebagai lembaga tinggi swasta 

pertama dan terbesar, saat ini UNPAZ memiliki mahasiswa sebanyak 12.900 

orang. Terdapat berbagai program sarjana yang ditawarkan. Sebanyak 320 

dosen menjadi staf pengajar di berbagai fakultas, seperti Fakutas Teknik, 

Ekonomi, dan Hukum. Dosen-dosen yang mengajar di UNPAZ tak hanya berasal 

dari Timor Leste, tapi ada juga beberapa yang berasal dari luar negeri seperti 

Indonesia dan Filipina. 

Saat ini, posisi Rektor UNPAZ dijabat oleh Profesor Lucas da Costa, yang 

juga merupakan seorang ekonom ternama di Timor Leste. Selain itu, Profesor 

Lucas juga menjabat sebagai anggota parlemen untuk Partidu Demokratiku (PD). 

UNPAZ juga telah memperluas kegiatan akademis untuk daerah terpencil 

dengan menciptakan Kelas Paralel (disebut Kelas Sosial, red) di beberapa 

bidang yakni Hukum, Kesehatan Masyarakat, Manajemen, Akuntansi, Studi 

Kebijakan dan Teknik Pertanian, di delapan Kabupaten yaitu, Ainaro, Same, 

Suai, Ermera, Liquica, Bobonaro, Oecusse dan Baucau. 

Selain kampus utama di Dili, saat ini UNPAZ tengah mengembangkan 

kampus satelit di Liquica di area seluas 50.000 meter persegi. Kampus satelit ini 



akan menjadi “rumah” untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Dari sisi 

penghargaan, meski baru berusia 11 tahun, UNPAZ cukup banyak meraih 

prestasi. UNPAZ tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan dari 

organisasi Eropa. Salah satunya adalah penghargaan Eropa untuk Best 

Practices di tahun 2012,  Best Achievement di tahun 2013 dan Best leadership di 

tahun 2015 untuk kontribusinya terhadap perkembangan Timor Leste. UNPAZ 

juga anggota dari DIES ASEAN-QA internal Melacak Rapat Dialog berbasis di 

Postdam University, Berlim, Jerman dan anggota dari Afrika-Carabean-Pasifik 

(APC) Forum, anggota AUN (Universitas Asia Network), anggota dari AQAN 

(Quality Asia Jaminan Network) dan di masa yang sangat singkat UNPAZ akan 

diterima sebagai anggota baru AHRAN (Asian Human Rights Association 

Network). 

Beberapa fakultas yang terdapat di UNPAZ antara lain: 1) Fakultas 

Ekonomi; 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora; 3) Fakultas Teknik; 4) Fakultas 

Pertanian, dan 5) FKM. Meski pasar tenaga kerja di Timor Leste terbilang sangat 

kecil ,karena Timor Leste menjadi Negara pada tahun 2002 .Tetapi  Timor Leste 

yang baru beberapa tahun saja sudah terlihat ada kemajuan karena banyak  

mahasiswa yang lulusan UNPAZ telah menjadi orang  yang berpendidikan tinggi. 

Fakultas terbanyak jumlah mahasiswa di UNPAZ adalah Fakultas Eknomi yang 

jumlahnya mencapai 3000 mahasiswa.  

 

5.1.2. Visi dan Misi UNPAZ 

Visi dari UNPAZ adalah “Dalam rangka ikut membangun dan memajukan 

kapasitas sumberdaya manusia Timor-Lesta guna menyonsong hari depan 

bangsa dan negara yang sejahtera, makmur dan damai. Maka Universidade Da 



Paz (UNPAZ) berpandangan ingin membentuk dan membina Sumber Daya 

Manusia (SDM) Timor-Leste yang berwawasan demokratis, modern, serta 

progresif.” Sedangkan misi UNPAZ adalah “Dalam mewujudkan visi UNPAZ 

maka misi yang diemban oleh Fakultas Teknik adalah membina sumber daya 

manusia Timor-Leste yang terampil, mandiri dan profesional.” 

 

5.1.3. Deskripsi Hasil Penelitian 

5.1.3.1. Informan Penelitian 

Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Deskripsi Informan Penelitian 
 

No. Nama Informan Keterangan 

1. Afonso de Jesus Mahasiswa 1 

2. Rosaria Fatima Mahasiswa 2 

3. Edilson 
Goncalves 

Mahasiswa 3 

4. Dr. Domingos 
Gomes, M.P. 

Wakil Rektor I 

5. Manuel Loe, M.M Wakil Rektor II 

6. Frani Xavier, 
M.M 

Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi 

7 Tito Gomes, 
M.T.A 

Ketua jurusan Fakultas Teknik 

8 Januari da Silva 
M.K.M 

Ketua Jurusan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat 

7. Filinto Tai Boe, 
M.M 

Kepala SDM 

8. Joao Ximenes, Si Kepala Laboratorium IT 



9. Dr. Edmundo, 
Msi 

Direktor Executive Kuriklum 
Perguruan tinggi, Kementrian 
pendidikan Timor - Leste 

10. Antonio da Costa Direktor Jendral , 
Kementerian Perdagangan , 
Perindustrian dan Lingkungan, 
Timor - Leste 

 
 
 
 
 
 

 

Sebelum dilakukan analisis, tahapan yang dilakukan dalam pengolahan 

data adalah membuat coding. Coding bertujuan untuk mengelompokkan data 

yang telah ditelaah dan direduksi sesuai dengan unit analisis. Coding dilakukan 

dengan cara pada setiap kutipan jawaban informan diberikan tanda. Coding yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

A. Mahasiswa  

1. Mahasiswa 1 (A1.1 Rencana berwirausaha; A1.2 Harapan menjadi 

wirausaha; A1.3 Harapan menjadi wirausaha; A1.4 Motivasi belajar 

entrepreneurship; A1.5 Tingkat kepentingan belajar berwirausaha) 

2. Mahasiswa 2 (A2.1 Rencana berwirausaha; A2.2 Harapan menjadi 

wirausaha; A2.3 Harapan menjadi wirausaha; A2.4 Motivasi belajar 

entrepreneurship; A2.5 Tingkat kepentingan belajar berwirausaha) 

3. Mahasiswa 3 (A3.1 Rencana berwirausaha; A3.2 Harapan menjadi 

wirausaha; A3.3 Harapan menjadi wirausaha; A3.4 Motivasi belajar 

entrepreneurship; A3.5 Tingkat kepentingan belajar berwirausaha) 

B. Dosen pembina kewirausahaan  



1. Wakil Rektor I (B1.1 Mata kuliah yang sesuai dengan entrepreneurship; 

B1.2 Metode pengajaran; B1.3 Kesiapan UNPAZ dari segi fasilitas; B1.4 

Kesiapan sumber daya manusia UNPAZ). 

2. Ketua Jurusan (B2.1 Mata kulkiah yang sesuai dengan entrepreneurship; 

B2.2 Metode pengajaran; B2.3 Kesiapan UNPAZ dari segi fasilitas; B2.4 

Kesiapan sumber daya manusia UNPAZ) 

3. Wakil Rektor II  

       Kesiapan fasilitas (B3.1) 

                  Kesiapan operasional (B3.2) 

                  Kesiapan laboratoriuom komputer (B3.3) 

                  Peranan finansial dalam membuka jurusan baru (B3.4) 

       Sumber pendanaan (B3.5) 

                 

                   

 

4. Kepala SDM (B4.1 Mata kuliah yang sesuai dengan entrepreneurship; B4.2 

Metode pengajaran; B4.3 Kesiapan UNPAZ dari segi fasilitas; B4.4 Kesiapan 

sumber daya manusia UNPAZ) 

C. Kementerian Pendidikan 

1. Grand strategi pemerintah (C1) 

2. Target pemerintah (C2) 

3. Efektifitas pendidikan entrepreneurship (C3) 

4. Seberapa penting pendidikan entrepreneurship (C4) 

5. Konsep pendidikan entrepreneurship (C5) 



D. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan 

1. Grand strategi Kementerian Perdagangan dan Industri (D1) 

2. kebijakan Kementerian Perdagangan dan Industri (D2) 

3. Langkah Kementerian Perdagangan dan Industri (D3) 

4. Realisasi program-program yang menumbuhkan wirausaha lokal (D4) 

E. Wakil Rektor II 

1. Peranan finansial dalam membuka jurusan baru (E1) 

2. Sumber pendanaan (E2) 

 

5.1.4.1. Rencana Berwirausaha 

Lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki kesiapan kerja dan hanya 

bergantung pada lapangan pekerjaan yang ada berpotensi menjadi 

pengangguran. Hal ini menjadikan penting untuk dapat menerapkan konsep link 

and match antara dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan dengan 

pendekatan market labour based (Wiratno, 2012). Oleh karena itu, setiap 

perguruan tinggi dituntut untuk memiliki program-program yang memungkinkan 

tumbuhnya jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship dalam lembaga 

pendidikan tinggi menjadi sebuah alternatif dalam menjawab fenomena tersebut. 

Salah satu perguruan tinggi yang termotivasi untuk melahirkan insan-insan 

generasi muda yang mendiri dan mampu berkembang dengan kemampuannya 

sendiri dengan cara menjadi wirausahawan adalah Universidade Da Paz Timor-

Leste (UNPAZ). 

Mahasiswa sebagai objek utama dari pendidikan kewirausahaan yang 

akan didirikan oleh UNPAZ berperan penting dalam mendukung tercapainya 

tujuan dari pendidikan kewirausahaan untuk membentuk generasi muda yang 



mandiri.  Hal ini dikarenakan pada dasarnya pendidikan kewirausahaan yang 

akan diselenggarakan oleh UNPAZ merupakan sarana bagi mahasiswa dalam 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan 

kompetensinya sehingga bermanfaat ketika membuka dan mengelola usaha. Hal 

yang terpenting perlu dilakukan oleh UNPAZ adalah menanamkan sikap dan 

perilaku kewirausahaan kepada para mahasiswa, sehingga dalam diri 

mahasiswa harus terlebih dahulu memiliki rencana untuk berwirausaha karena 

munculnya keinginan untuk menjadi seorang wirausahawan akan berimplikasi 

pada motivasi mahasiswa untuk belajar kewirausahaan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan terkait rencana 

untuk berwirausaha diperoleh hasil bahwa ketiga informan tersebut tertarik untuk 

membuka usaha atau berwirausaha namun ketiganya menunjukan hal - hal  

yang berkaitan mengapa mereka tidak segera menjalankan usaha mereka yaitu: 

di karenakan masalah pengetahuan,ketrampilan dan modal oleh karena secara 

garis besar dapat di simpulkan bahwa pada dasar nya ketiga informan memiliki 

keinginan untuk menjadi wirausaha dapat di lihat dari poin - poin berikut: 

a. pada prinsipnya mereka berkeinginan menjadi wirausaha dikarenakan            

lapangan pekerjaan yang minim dan meningkatkan kesejahtraan hidup mereka 

serta memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. 

b.  keinginan berwirausaha yang di maksud para informan cenderung 

bersifat jangka panjang di karenakan mereka belum sanggup menjalankan usaha 

dalam jangka pendek di sebabkan kurang nya pengetahuan dan ketrampilan dan 

modal, oleh karena itu mereka ingin mendalami dahulu ilmu berwirausaha agar 

memiliki ketrampilan, dan kemandirian dalam  membangun dan menjalankan  



usaha mereka, hal tersebut di perkuat oleh hasil wawancara yang di kutip 

sebagai berikut. 

“Pada umumnya kita sebagai mahasiwa tertarik untuk memiliki 
usaha sendiri namun kendala yang sering dihadapi adalah persoalan 
modal, kurang pengetahuan dalam mengelola usaha dan masih 
menganggap bahwa dunia usaha adalah sesuatu yang sangat sulit untuk 
dikerjakan ketimbang mencari pekerjaan lansung di pemerintahan 
ataupun di perusahaan sebagai pegawai atau staff.” (A1.1) 

 
“Ya, menjadi seorang wirausahawan merupakan rencana jangka 

panjang saya sejak masuk mahasiswa. Sekarang ini lapangan kerja 
terbatas, susah kalo kita hanya mengandalkan lapangan kerja yang ada. 
Lebih baik bila kita berusaha mandiri dan tidak tergantung dengan 
lapangan pekerjaan yang ada. Namun untuk jangka pendek saat ini 
masih belum karena kompetensi saya sendiri masih kurang, modal juga 
belum punya dan ilmu dalam berbisnis juga masih kurang. Menurut saya 
menjadi wirausaha tidak bisa langsung serta merta namun membutuhkan 
perencanaan dan pengetahuan bisnis yang memadai karena apabila 
dilakukan tanpa perencanaan dan ilmu yang jelas tentu usaha kita nggak 
akan berjalan dengan baik (A2.1). 

 
“Rencana itu ada karena kita tidak bisa hanya tergantung dengan 

jumlah lapangan pekerjaan yang ada, sedangkan pencari kerja jumlahnya 
tidak sedikit. Namun, rencana itu hanya dalam jangka panjang karena 
selain kita fokus kuliah, secara modal dan ilmu saat ini masih kurang. 
Menjadi wirausaha kita bebas dalam bekerja bisa menyalurkan 
kreativitas, ya misalnya saja seorang mahasiswa yang lulusan teknik 
dapat membuka bengkel sendiri dan dapat berkreativitas dalam bekerja 
sesuai keilmuannya yang didapat selama kuliah (A3.1). 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ketiga informan yang merupakan mahasiswa memiliki 

rencana untuk menjadi seorang wirausahawan. Rencana informan untuk menjadi 

seorang wirausahawan merupakan rencana yang akan dilakukan dalam jangka 

panjang karena untuk menjadi wirausahawan dibutuhkan modal ( yang di 

maksud modal adalah uang) dan pengetahuan ( yang di maksud adalah ilmu dan 

ketrampilan serta kemandirian ) dalam membuka usaha. Selain itu, hasil 

wawancara mengindikasikan bahwa menjadi wirausahawan dapat mendorong 

generasi muda lebih kreatif dalam bekerja serta mandiri tidak tergantung dengan 



jumlah lapangan kerja yang ada. Hal ini menjelaskan bahwa menyiapkan 

generasi muda atau mahasiswa menjadi seorang wirausahawan secara tidak 

langsung merupakan upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam 

mengurangi tingkat pengangguran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Estrirahayu (2012) bahwa sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan maka 

seorang wirausahawan mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda melalui berfikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang 

dalam menghadapi tantangan hidup, dia dapat mandiri dalam usaha yang 

digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain.  

 

5.1.4.2.  Keinginan Menjadi Wirausaha Sukses 

Sementara itu, secara aktual seseorang yang akan menjadi 

wirausahawan harus terlebih dahulu memiliki komitmen untuk memulai usaha 

baru. Komitmen ini dapat muncul dari dalam diri individu melalui keinginannya 

menjadi seorang wirausahawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga 

informan untuk keinginan menjadi seorang wirausahawan yang sukses diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

“Ya tentunya keinginan itu ada. Menjadi wirausaha yang sukses 
merupakan keinginan dari setiap mahasiswa, misalnya yang dapat kita 
contoh adalah Jap Kun Fu adalah seorang wirausaha Timor-Leste yang 
sukses di Australia  lalu kembali ke Timor-Leste membangung mall, 
apartment, rumah sakit, real estate dan memberikan lapangan pekerjaan 
pada banyak orang” (A1.2). 

 
“Keinginan untuk menjadi seorang wirausahawan sukses itu 

tentunya ada. Karena dengan menjadi wirausahawan yang sukses saya 
tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri namun juga berkontribusi bagi 
negara sama seperti halnya para wirausahawan-wirausahawan sukses 
Timor Leste yang memiliki kontribusi dalam membuka lapangan 
pekerjaan baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Menjadi 
Wirausahawan dapat menjadi wadah penting untuk mengentaskan 
masyarakat miskin. Menjadi entrepreneur dapat mendatangkan banyak 
manfaat bagi diri sendiri. Menjadikan diri kita menjadi pribadi yang kritis 



dalam melihat prospek suatu usaha, menumbuhkan jiwa tangguh dan 
andal dalam menyikapi suatu permasalahan, menguatkan kepribadian diri 
agar menjadi lebih berani mengambil resiko, serta daya kreasi, imajinasi, 
dan inovasi dalam menciptakan usaha baru” (A2.2). 

 
“Menurutku setiap orang tentu memiliki keinginan menjadi seorang 

wirausaha tak terkecuali pada diri mahasiswa. Bagi negara kecil seperti 
Timor Leste, seorang wirausaha akan memiliki kontribusi yang penting 
bagi negara terutama dalam mengurangi tingkat pengangguran. Sosok 
entrepreneur berperan penting ya bagi perkembangan iklim ekonomi serta 
memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terutama dapat 
merangsang terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan mutu 
taraf hidup rakyat terutama yang ada di lingkungan sekitar” (A3.2). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ketiga 

informan memiliki keinginan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses 

karena dengan menjadi seorang wirausahawan yang sukses akan mampu 

meningkatkan kesejahterakan hidup mereka dan berkontribusi bagi negara 

terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. Seorang wirausahawan akan menjadi pribadi lebih kreatif dan 

tangguh. Kesimpulan hasil wawancara tersebut selaras dengan yang 

dikemukakan oleh Siswoyo (2009) bahwa entrepreneurship merupakan suatu 

proses kreativitas dan inovasi yang mempunyai resiko tinggi untuk menghasilkan 

nilai tambah bagi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendatangkan 

kemakmuran bagi wirausahawan. 

Keinginan mahasiswa ketika menjadi wirausahawan yang tidak hanya 

mementingkan kesejahteraan pribadi namun juga memberi kesejahteraan pada 

masyarakat serta berkontribusi bagi negara sesuai dengan target pemerintah 

dalam pendidikan entrepreneurship di Timor Leste. Kementerian Pendidikan 

Timor Leste menyatakan sebagai berikut. 

“Pemerintah tentunya mengharapkan dengan adanya mata kuliah 
entrepreneurship dapat membantu para mahasiswa untuk dapat 

memahami dunia kewirausahaan dan dapat mengembangkan 
kemampuan mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri 



mereka sendiri maupun orang lain dengan memanfaatkan ilmu yang 
mereka peroleh dari perguruan tinggi” (C2). 

 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah 

Timor Leste sendiri mendukung adanya mata kuliah entrepreneurship. Bagi 

pemerintah Timor Leste, mata kuliah entrepreneurship bermanfaat bagi 

mahasiswa terutama dalam mendukung Pemerintah Timor Leste untuk 

menciptakan lapangan kerja sendiri dan mengurangi pengangguran. Pemerintah 

Timor Leste sendiri berperan dalam membantu wirausahawan muda termasuk 

yang berasal dari kalangan mahasiswa dengan memberikan insentif modal awal 

serta inkubator-inkubator bisnis yang mampu mendukung kebijakan pemerintah 

dalam mencetak wirausahawan muda.   

 
5.1.4.3.  Harapan Menjadi Wirausaha Sukses 

 
Setiap mahasiswa yang memiliki keinginan untuk menjadi wirausahawan 

tentu memiliki harapan yang ingin diraih. Melalui harapan tersebut maka akan 

menjadi stimulus bagi mahasiswa untuk termotivasi menjadi wirausaha yang 

sukses. Informan penelitian yang merupakan mahasiswa memiliki harapan ketika 

menjadi wirausaha sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut. 

“Agar dapat mendapatkan pendapatan yang lebih untuk  
memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan dapat memberikan kontribusi 
bagi perekonomian negara. Menurut saya keberadaan wirausaha ini 
semakin lama semakin banyak dan pada akhirnya penggangguran bisa 
berkurang. Karena keberhasilan seseorang akan wirausaha yang mereka 
jalankan sehingga orang lain ikut tertarik menjalankan bisnis yang sama 
atau bisnis lain” (A1.3). 

 
“Ingin mendapatkan uang banyak dan mampu membuka lapangan 

pekerjaan bagi banyak orang sehingga secara tidak langung kita 
berkontribusi terhadap pendapatan negara. Kontribusi bagi perekonomian 
negara ini dapat diperoleh melalui pajak yang dibayarkan oleh 
wirausahawan kepada negara” (A2.3). 

 
“Ketika kita memutuskan menjadi seorang wirausahawan yang 

menjadi harapan utama adalah bisa maju usahanya dan memiliki banyak 



uang dan membantu menyediakan lapangan pekerjaan. Pengangguran 
dapat dikurangi dengan adanya wirausaha. Keberadaan wirausaha 
sangat membantu dalam mengurangi adanya pengangguran terutama di 
perkotaan seperti kota Dili. Memang dulu banyak orang menyepelekan 
seorang wirausaha karena pekerjaan tersebut dianggap hanya untung-
untungan saja atau pekerjaan yang tidak pasti. Tapi dibalik seorang 
wirausaha mereka bisa menjadi sukses dan bisa mendapatkan 
penghasilan yang jauh lebih besar daripada mereka yang bekerja sebagai 
pegawai pemerintah atau karyawan kantoran” (A3.3). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan menunjukkan 

harapan ketika menjadi seorang wirausahawan adalah mendapatkan 

pendapatan dan membuka lapangan kerja. Keinginan dan harapan dari ketiga 

informan untuk menjadi seorang wirausahawan perlu didukung oleh peran 

perguruan tinggi dalam menyediakan pendidikan entrepreneurship bagi generasi 

muda. Menurut Susilaningsih (2015) 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 

kreativitasnya, mengambil inisiatif, tanggung jawab dan risiko. Berdasarkan 

pendapat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi bukan pendidikan usaha (enterprise 

education) yang 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. Output yang diharapkan 

dari pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dapat menjadi entrepreneur 

atau business entrepreneur dan intrapreneur sebagai academic entrepreneur, 

corporate entrepreneur maupun social entrepreneur.  



Begitu pentingnya pendidikan entrepreneurship bagi kalangan mahasiswa 

terutama dalam membentuk mahasiswa yang mandiri dan mampu menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun masyarakat, maka Pemerintah 

Timor Leste telah memasukkan pendidikan entrepreneurship ke dalam grand 

strategy pendidikan. Kementerian Pendidikan menyatakan sebagai berikut: 

“Sesuai kebijakan pemerintah Timor-Leste bahwa pendidkan 
entrepreneurship adalah bagian penting dalam pendidikan perguruan 

tinggi di Timor-Leste, oleh karena itu di jadikan sebagai mata kuliah wajib 
lulus dalam kuriklum perguruan tinggi dengan bobot 6 sks di bagi dalam 2 
semester”  (C1).  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian kuriklum untuk 

perguruan tinggi kementrian pendidikan Timor-Leste yang menyatakan bahwa 

sesuai dengan undang-undang pendidikan pemerintah No 14/2008 pasal 34 ayat 

VI, mengenai pentingnya pendidikan kewirausahaan bagi perguruan tinggi guna 

menciptakan sarjana sarjana yang profesional dan mandiri. pertaruran 

pemerintah yang tertuan tersebut menunjukkan urgensi pendidikan 

entrepreneurship sehingga Pemerintah Timor Leste mencanangkan pendidikan 

entrepreneurship sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi dengan bobot 6 

sks di bagi dalam 2 semester yang arti nya para mahasiswa wajib mengikuti 

mata kuliah entrepreneurship dan wajib mendapatkan di nilai lulus dalam mata 

kuliah entrepreneurship. Namun selama ini mata kuliah entrepeneurship hanya 

sebagai mata kuliah pengantar yang pada umum nya tidak sepesifik dalam 

membahas dunia wirausaha di karenakan bobot 6 sks yang telah di bagi dalam 2 

semester, penyajian nya hanya berupa teoritis oleh karena itu pendidikan 

entrpreneurship di Timor - Leste sendiri di nilai masih sangat kurang dalam 

mewujudkan target dari pemerintah. Kepedulian Pemerintah Timor Leste dalam 

membentuk sosok-sosok wirausaha dari kalangan mahasiswa tidak hanya 



sebatas pada bidang pendidikan, karena Pemerintah Timor Leste juga 

memberikan fasilitas untuk menarik minat rakyat Timor Leste berwirausaha. Hal 

ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Timor Leste melalui Kementerian 

Perdagangan dan Industri untuk mendukung konsep wirausaha Timor-Leste 

sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut. 

“Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Industri 
gencar menciptakan berbagai program guna menarik minat rakyat Timor-
Leste untuk berkecimpung di bidang wirausaha agar dapat menghasilkan 
produk produk dalam negeri yang berkualitas dan mendorong 
peningkatan perekonomian negara dan mengurangi tingginya tingkat 
pengangguran, oleh karena itu pemerintah memberikan peluang kepada 
siapa saja yang ingin berdikarya di bidang wirausaha dengan memberikan 
bantuan permodalan, training, dan pedanpingan melalui konsultan agar 

memberi solusi dan motivasi bagi para wirausaha, dikarenakan peranan 
wirausaha di negara Timor-Leste sangatlah penting untuk mengurangi 
produk-produk impor yang saat ini lebih dominan” (D3). 
 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Timor Leste 

melalui Kementerian Perdagangan dan Industri ikut mendukung peran serta 

perguruan tinggi dalam membentuk karakter wirausaha di kalangan mahasiswa. 

Pemerintah Timor Leste bersedia untuk menstimulus berupa bantuan modal, 

training, dan pedampingan melalui konsultan bagi warganya yang ingin menjadi 

seorang wirausaha. 

 
5.1.4.4.  Apa yang menjadi motivasi belajar entrepreneurship 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat diketahui 

motivasi belajar entrepreneurship masing-masing informan adalah: 

“Agar menambah wawasan di bidang kewirausahaan dengan studi 
kasus yang pernah ada atau trial and eror dari para wirausaha pendahulu, 

serta memahami materi-materi tentang cara berwirausaha agar bisa 
menjadi pribadi yang kreatif, inovatif dan profesional dalam mengelola 
usaha dan mengembangkan usaha. Melalui pendidikan kewirausahaan 
kita dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu ekonomi yang didapat sebelumnya 
guna menunjang keberhasilan usaha yang nantinya akan kita rintis” 
(A1.4). 

 



“Tentunya untuk mendapatkan pengetahuan atau wawasan cara 
membuka usaha dengan benar. Selain itu, kita juga bisa bertukar 
informasi dengan mahasiswa lain maupun dosen pengajar terkait usaha-
usaha yang memiliki prospek cerah. Melalui pendidikan kewirausahaan 
saya juga ingin belajar dalam pembuatan proposal usaha yang berguna 
bagi kita dalam membuat rencana usaha” (A2.4).   

 
“Motivasi utamanya adalah mendapatkan pengetahuan dan 

wawasan dalam membuka usaha. Karena dengan belajar 
entrepreneurship maka kita bisa tahu kiat-kiat menjadi seorang 
wirausahawan sukses. Karerna dalam dunia bisnis persaingan tentu ketat 
maka kita perlu mempelajari bagimana cara berbisnis yang sukses dan 
hal ini bisa kita dapatkan apabila belajar kewirausahaan” (A3.4) 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar dari ketiga informan adalah untuk 

mendapatkan wawasan atau pengetahuan dalam berwirausaha sehingga dapat 

menjadi wirausahawan yang kreatif dan inovatif. Hal ini juga dikemukakan oleh 

Shane dalam Olorundare dan Kayode (2014) yang menjelaskan bahwa 

kewirausahaan dapat dideskripsikan sebagai tindakan untuk menjadi seorang 

pengusaha. Kata “entrepreneur” dalam entrepreneurship dapat diartikan sebagai 

individu yang melakukan inovasi, keuangan dan ketajaman bisnis dalam upaya 

untuk mengubah inovasi menjadi barang ekonomi dan hasil dari salah satu 

upaya dalam berwirausaha mungkin penciptaan organisasi baru atau revitalisasi 

organisasi yang ada dalam menganggapi peluang yang dirasakan.  

 

5.1.4.5. Pentingnya Belajar Entrepreneurship 

Pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi berkaitan dengan 

membangun karakter wirausaha, pola pikir wirausaha, dan perilaku wirausaha 

yang selalu kreatif dan inovatif, menciptakan nilai tambah atau nilai-nilai baik 

(values), memanfaatkan peluang dan berani mengambil risiko. Menghadapi 

tantangan global yang semakin kompetitif, maka keberadaan pendidikan 



kewirausahaan merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, pendidikan 

kewirausahaan dapat dilaksanakan di perguruan tinggi dan diterapkan kepada 

mahasiswa dengan tujuan mampu mencetak generasi muda yang kreartif dan 

inovatif. Persepsi mahasiswa sendiri akan pentingnya pendidikan kewirausahaan 

akan diuraikan sebagai berikut. 

“Menurut saya sangat penting dikarenakan sampai saat ini belum 
ada pendidikan yang spesifik tentang entrpreneurship, di mana harapan 

para mahasiswa dapat mendapat kan banyak ulasan materi yang lebih 
jelas tentang apa itu entrepreneurship dan bagaimana menjadi seorang 
entrepreneur yang baik dan benar. Seperti yang kita ketahui kompetisi 

pencari kerja dari lulusan perguruan tinggi akan semakin ketat sehingga 
menuntut perhatian penyelenggara pendidikan tinggi untuk selalu 
melakukan penyesuaian kurikulum, proses dan materi pembelajaran 
terhadap perkembangan dunia kerja, salah satunya dengan membuka 
jurusan kewirausahaan (A1.5)”. 

“Bagi mahasiswa tentu sangat penting dalam belajar 
berwirausaha. Karena dengan belajar berwirausaha mahasiswa 
mendapatkan ilmu tentang bagaimana mendirikan suatu usaha, 
menjalankan usaha dengan baik, dan memperoleh laba” (A2.5). 

 
“Ya penting sekali belajar berwirausaha terutama bagi para 

generasi muda seperti kalangan mahasiswa karena akan mengajarkan 
pada kita untuk bekerja secara mandiri tidak tergantung pada lapangan 
pekerjaan yang ada. Melalui pendidikan kewirausahaan maka akan 
membantu kita dalam menemukan peluang usaha, menganalisis peluang 
usaha, dan mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengelola bisnis 
dengan benar” (A3.5). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan menunjukkan 

bahwa belajar entrepreneurship merupakan hal yang penting karena akan 

membantu mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan atau wawasan yang 

terkait dengan kegiatan bisnis. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa 

pendidikan kewirausahaan merupakan hal yang penting bagi mahasiswa. 

Pendidikan kewirausahaan bukan saja memberikan pengetahuan bagi 

mahasiswa dalam membuka suatu usaha, namun juga membangun konsep 

berpikir secara kritis dan praktis bagi mahasiswa ketika menemukan suatu 

peluang usaha.  



Pentingnya pendidikan entrepreneurship bagi Timor Leste juga 

dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Timor Leste. 

“Pendidikan entrepreneurship sangatlah penting karena dapat 

membantu pemerintah untuk membangun kondisi ekonomi negara lebih 
baik, dan pendidikan entrepreneurship adalah salah satu pilar penting 
untuk mempersiapkan para wirausaha muda yang akan menjalankan roda 
perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah mengharapakan 
universitas Universitas di Timor-Leste dapat mengembangkan jurusan 
entrpreneurship” (C4). 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pendidikan 

entrepreneurship begitu penting bagi Pemerintah Timor Leste terutama dalam 

membangun perekonomian negaranya. Melalui wirausahawan, sumber daya 

manusia yang ada di suatu negara tidak tergantung lagi pada lapangan kerja 

yang tersedia, bahkan lebih dari itu tumbuhnya wirausahawan akan mampu 

menciptkan lapangan kerja baru. Menurut Firdaus (2014) upaya penyelesaian 

masalah sosial dengan menggunakan pendekatan kewirausahaan merupakan 

terobosan yang luar biasa. Hal ini telah dibuktikan dari berbagai praktik 

kewirausahaan sosial, seperti pembiayaan mikro Grameen Bank oleh 

Muhammad Yunus, jasa keuangan Aavishkaar di Singapura, pembangunan 

jaringan listrik di Brazil oleh Fabio Rosa, pembangunan ekonomi masyarakat 

desa di Afrika Selatan oleh Paul Cohen, unit dana pertanian (Farm Shop) di 

Kenya oleh Madison Ayer, dan wirausaha sosial lainnya. 

Kewirausahaan sebagai pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Timor Leste dalam membangun perekonomiannya tidak hanya sebatas pada 

penyediaan modal, namun lebih dari itu pemerintah Timor Leste melalui 

Kementerian Perdagangan dan Industri memiliki program “Povo Kuda Governo 

Sosa“ (Rakyat Menanam Pemerintah Membeli) yang artinya produk-produk 

pertanian seperti, padi, singkong, jagung, ubi, kentang dan lainnya yang di 



hasilkan oleh para petani akan dibeli langsung oleh pemerintah melalui koperasi-

koperasi, dan akan dikelola oleh para indsutri menengah yang bergerak di 

bidang produksi, salah satunya adalah PT. Timor Global yang memproduksi 

makanan-makanan ringan seperti biskuit, susu, beras, kopi, keripik, dan 

makanan ringan lainnya. Adapun koperasi-koperasi bentukan pemerintah yang 

bergerak di bidang perikanan untuk menampung hasil tangkapan ikan oleh para 

nelayan Timor-Leste, mensubsidi material berupa peralatan seperti perahu dan 

mesin untuk para nelayan, mengawasi secara langsung dan memberikan 

peluang bagi industri-industri kecil yang memproduksi ikan kering, dan 

pembudidaya ikan salomon dan ikan lainnya berupa pinjaman modal untuk 

membangun tambak, dan tempat penyimpangan ikan. Upaya yang dilakukan 

Pemerintah untuk melakukan pembelian atas produk-produk yang dihasilkan 

oleh wirausaha Timor Leste untuk mengurangi produk impor yang hampir 

mencapai 100% dan juga untuk meningkatkan penghasilan bagi rakyat Timor 

Leste serta memberikan kesempatan bagi Timor-Leste untuk menjadi wirausaha 

yang produktif dan berkualitas. 

 

5.1.4.6. Mata Kuliah yang Sesuai dengan Kebutuhan Proses Belajar 

Mengajar Entrepreneurship 

Pendidikan kewirausahaan sudah menjadi urgensi bagi mahasiswa agar 

dapat mandiri dan tidak semata berorientasi pada pencari kerja pada saat selesai 

menyelesaikan studi, namun juga secara kreatif dan mandiri menciptakan 

lapangan kerja sendiri. Kewirausahaan dapat menjadi kajian penting bagi para 

mahasiswa yang akan studi di perguruan tinggi, karena itu pendidikan  

kewirausahaan di perguruan tinggi harus didukung oleh kurikulum yang berisi 



sejumlah mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa dari awal sampai akhir 

yang mampu menghasilkan output mencetak lulusan yang kreatif dan inovatif, 

serta menciptakan wirausaha yang handal dan berdaya saing dalam usaha, 

sehingga dapat memulai dan mengembangkan aktivitas usaha yang berguna 

bagi masyarakat secara umum. Hasil wawancara terkait mata kuliah yang sesuai 

dengan kebutuhan proses belajar mengajar entrpreneurship sebagai berikut: 

“Mata kuliah yang sesuai dengan belajar entrepreneurship 

tentunya materi atau pengetahuan yang disampaikan lebih menitik 
beratkan pada implementasi secara praktis dan tidak hanya mengkaji 
atau mempelajari bisnis secara teoritis misalnya saja mata kuliah praktek 
bisnis. Oleh karena itu, diperlukan juga seperti magang-magang di 
wirausahawan yang sukses. Pada dasarnya kuliah yang sesuai dengan 
kebutuhan proses belajar mengajar entrpreneurship adalah yang mampu 
meningkatkan soft skill peserta didik serta menghasilkan lulusan yang 
mampu menciptakan lapangan kerja dan bukan hanya sebagai pencari 
kerja. Selain itu mata kuliah dalam pendidikan entrepreneurship harus 

mampu menanamkan semangat dan jiwa kewirausahaan pada diri 
mahasiswa sehingga mahasiswa yang mengikutinya tidak hanya bersifat 
formalitas dalam rangka pemenuhan kewajiban semata namun harus 
memiliki nilai lebih pada penanamanan semangat dan jiwa 
kewirausahaan.”(B1.6). 

 
“Ya tentunya mata kuliah yang lebih spesifik tentang pembahasan 

kewirausahaan, tentunya menjadi materi yang tepat untuk pendidikan 
entrpreneurship, contoh: mata kuliah ekonomi pada umumnya tetapi 
model pembahasannya lebih mengarah kepada sifat entrepreneurship. 
Jadi mahasiswa lebih diperkenalkan pada bagaimana pemahaman 
terhadap pasar atau market atau pengenalan terhadap kebutuhan 
masyarakat sehingga diharapkan para entrepreneur yang terbentuk dari 
perguruan tinggi mampu mengembangkan produk-produk lokal yang ada 
di Timor Leste” (B2.6) 

 
“Kalau menurut saya mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan 

proses belajar mengajar entrpreneurship adalah mata kuliah yang mampu 

membuat mahasiswa atau peserta didik tidak hanya belajar secara 
teoritis, namun juga mengimplementasikan ilmunya dalam praktek bisnis. 
Esensi yang penting dalam mata kuliah dalam pendidikan kewirausahaan 
adalah tidak cukup hanya berhenti pada pemberian mata kuliah 
kewirausahaan secara teoritis tetapi harus mampu bermuara pada 
implementasinya yaitu mahasiswa yang terdidik untuk mampu membuka 
usaha ” (B3.6). 

 
Dari segi sumber daya manusia teriutama kesiapan pengajar, apa 

yang telah dilakukan UNPAZ untuk meningkatkan kualitas pengajar? 



Kita selalu melakukan upgrade terhadap sumber daya manusia yang 
dimiliki untuk departemen centre of entrpreneurship. Salah satu langkah 
yang dilakukan adalah mengirimkan staff pengajar kita untuk melanjutkan 
pendidikan S2 ke Universitas Ciputra yang ada di Indonesia. Mereka yang 
dikirim ini nantinya akan menjadi dosen yang bertugas khusus dalam 
mengajar ilmu entrepreneurship di UNPAZ (B4.6). 

 
 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan menunjukkan 

bahwa mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar 

entrepreneurship adalah mampu mengimplementasikan aktivitas bisnis ke dalam 

praktek-praktek bisnis tidak hanya mengkaji secara teoritis. Siswoyo (2009) 

menjelaskan bahwa pengembangan entrepreneurship di perguruan tinggi dapat 

diperkuat dengan pendalaman materi dan teori yang berupa diklat, business 

plan, hingga magang selama tiga bulan. Mahasiswa dapat melakukan magang di 

perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang diminati mahasiswa atau 

sesuai dengan usaha yang akan didirikan. Melalui serangkaian pengembangan 

tersebut diharapkan dapat melahirkan entrepreneur-entrepreneur muda yang 

dapat diandalkan untuk masa depan. Peran baru dari universitas merupakan 

peran dalam melakukan pengembangan kompetensi siswa dalam berwirausaha 

baik secara konteks akademik maupun dasar teori dalam mengajar 

kewirausahaan. Oleh karena itu peran aktif tidak hanya dari para pengajar saja, 

namun juga dari lingkungan dan dari mahasiswa itu sendiri, supaya output yang 

dihasilkan adalah para lulusan perguruan tinggi yang handal dalam 

berwirausaha. 

Mata kuliah yang lebih spesifik tentang pembahasan kewirausahaan, 

tentunya menjadi materi yang tepat untuk pendidikan entrpreneurship terutama 

dalam pengembangan produk-produk lokal di Timr Leste. Hal ini sesuai dengan 



Grand strategi Kementerian Perdagangan, perindustrian dan  dalam mendukung 

para wirausaha di Timor-Leste sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut. 

“Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Demokratik Timor 
Leste no.1/2009, mengenai strategi pengembangan sektor perdagangan 
dan industri adalah diversifikasi ekonomi Timor-Leste, pemerintah dalam 
hal ini lebih memprioritaskan kepada bagaimana mendukung dan 
mengembangkan produk produk lokal yang bisa mensubstitusi produk 
import dan mengembangkan produk lokal yang bisa mencukupi 
kebutuhan dalam negeri, dengan mendukung usaha kecil menengah 
yang bergerak di bidang kebutuhan dalam negeri seperti pertanian dan 
industri - industri kecil lainnya” (D1) 

 

Proses belajar mengajar entrepreneurship dapat berjalan dengan baik 

apabila didukung oleh metode pengajaran yang dapat membangun karakter 

entrepreneurship. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Olorundare 

& Kayode (2014) yang menyebutkan bahwa dalam pengembangan pendidikan 

kewirausahaan di perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik ketika didukung 

dengan adanya metode pengajaran yang tepat.  

 

5.1.4.7. Metode Pengajaran Untuk Membangun Karakter Entrepreneurship 

Pembelajaran kewirausahaan di tingkat mahasiswa perlu dilakukan 

dengan cara inovatif dan menggunakan pendekatan pedagogis. Hal ini 

dikarenakan tantangan dalam pendidikan kewirausahaan di tingkat perguruan 

tinggi adalah menyelaraskan antara konsep teoritis dengan praktek berwirausaha 

sehingga akan berimplikasi pada peningkatan performance secara personal 

dalam diri mahasiswa untuk siap bersaing dalam bisnis. Hasil wawancara yang 

berkaitan dengan metode pengajaran yang dapat membangun karakter 

entrepreneurship sebagai berikut. 

“Metode pengajaran yang tepat untuk membangun karakter 
entrepreneurship tidak dilakukan secara monoton dan membosankan 

melalui metode ceramah atau diskusi namun pihak Universitas juga 



memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mempraktekan ilmu yang 
didapat. Pada hakekatnya kurikulum yang dibuat harus disesuaikan 
dengan tujuan yang ingin dicapai dan metode pengajaran yang digunakan 
mampu memfasilitasi mahasiswa untuk menjadikan mata kuliah 
kewirausahaan sebagai wadah untuk melakukan praktek usaha secara 
nyata” (B1.7).  

 
“Materi yang disusun tentunya akan bersifat applied atau 

penerapan, dengan seperti itu dapat membantu para mahasiwa untuk 
belajar bagaimana cara mengerjakan sebuah proyek secara team 
ataupun secara individual, dengan seperti para mahasiswa dapat 
memahami tahp-tahap bagaimana memulai sebuah usahan dengan 
merancang konsep, membangun konsep tersebut menjadi sebuah produk 
atau usaha, menjalankan usaha tersebut dan mempertahankannya” 
(B2.7). 

 
“Karakter entrepreneurship dapat dibangun melalui metode 

pengajaran yang mengutamakan keaktifan mahasiswa untuk membuka 
suatu usaha misalnya mendirikan usaha secara berkelompk atau tim 
dengan diawasi atau diarahkan oleh dosen pendamping. Jadi ya tidak 
hanya lewat teori-teori saja namun juga praktek. Oleh karena itu setiap 
akhir dari pendidikan kewirausahaan, mahasiswa mampu menyusun 
laporan kegiatan usaha yang berasal dari ide-idenya termasuk memuat 
berbagai hal yang terjadi selama menjalankan usaha tak terkecuali 
pelaporan atas laba atau kerugian yang diperoleh ketika menjalankan 
usaha” (B3.7). 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat disimpulkan 

bahwa metode pengajaran yang dapat membangun karakter entrepreneurship 

adalah menggunakan materi yang bersifat penerapan, sehingga pengajaran 

yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis. Metode pengajaran 

entrepreneurship yang menekankan pada pembelajaran praktis sesuai dengan 

konsep entrepreneurship yang diharapkan oleh Pemerintah Timor Leste seperti 

yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan sebagai berikut. 

“Tentunya konsep entrepreneurship yang dapat membantu para 

mahasiswa untuk belajar menjadi wirausaha yang baik dan handal,  
tekun,  kreatif dan inovatif, memiliki kemampuan managerial yang baik, 
memiliki kemapuan bersaing yang baik dan menjadi profesional di setiap 
usaha atau aktivitas kewirausahaan” (C5).  

 
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa konsep pendidikan 

entrepreneurship yang diharapkan oleh Pemerintah Timor Leste lebih mengarah 



pada kemampuan teknis sehingga mampu diimplementasikan ketika mahasiswa 

mendirikan usaha. Harapan pemerintah Timor Leste yang menginginkan bahwa  

pendidikan entrepreneurship lebih mengarah kepada kemampuan teknis, namun 

harapan ini masih belum terealisasikan karena pendidikan entrepreneurship yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Timor Leste belum berjalan dengan 

efektif, seperti yang dikatakan oleh Kementerian Pendidikan sebagai berikut: 

“Sampai saat ini pemerintah masih belum mendapatkan hasil yang 
efektif dikarenakan pendidikan entrepreneuship yang diselenggarakan di 
setiap universitas-universitas di Timor Leste masih bersifat ilmu pengantar 
yang tidak spesifik seperti di universitas di luar negeri lainnya” (C3). 

 
Pendidikan entrepreneurship yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

pada dasarnya memiliki output untuk mencetak wirausahawan dari kalangan 

mahasiswa, oleh karena itu agar pendidikan kewirausahaan dapat efektif maka 

perlu didukung oleh metode pembelajaran yang lebih mengarah kepada 

kemampuan teknis. Hal ini didukung pendapat Yulianto (2015) yang menjelaskan 

bahwa pendidikan kewirausahaan dirancang sedemikian rupa, kemudian 

digunakan untuk kegiatan studi agar menghasilkan wirausahawan muda. 

Pendidikan kewirausahaan ditujukan untuk mencetak lulusan yang kreatif dan 

inovatif, serta menciptakan wirausaha yang hadal dan berdaya saing dalam 

usaha, sehingga dapat memulai dan mengembangkan aktivitas usaha yang 

berguna bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan 

kewirausahaan harus dapat dijadikan acuan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Pemerintah Timor Leste sendiri ikut berperan aktif dalam mendukung 

tercipatanya wirausahawan muda. Kementerian Perdagangan dan Industri 

merelisasikan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan peranan 

wirausaha lokal sebagaimana hasil wawancara berikut: 



“Selain memberikan peluang bagi para wirausaha di industri- 
industri kecil dengan memberikan bantuan modal, training, dan konsultasi, 

pemerintah juga membangun inkobator di beberapa wilayah guna 
membantu para wirausaha yang ingin meningkatkan kualitas 
kewirausahawaan nya, pemerintah juga membantu mengikut sertakan 
para wirausahaan untuk mempromosikan produk-produknya ke berbagai 
pameran di luar negeri, seperti di Milan tahun 2015 dan di Beijing tahun 
2014, produk-produk khas Timor-Leste seperti kain tenun yang di 
hadirkan dengan berbagai desain, produk kopi organik Timor-Leste dan 
usaha kecil yang bergerak di bidang pariwisata” (D4). 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah 

Timor Leste berperan sebagai mediasi masalah permodalan. Kegiatan-kegiatan 

pemerintah fokus untuk meningkatkan jumlah entrepreneur melalui pinjaman 

modal umumnya disebut inkubator bisnis. Bantuan dana tersebut digunakan 

sebagai modal awal mendirikan usaha. Calon entrepreneur yang berani 

mengambil resiko tidak akan takut gagal, karena seorang pengusaha besar pun 

harus mengalami beberapa kegagalan untuk mencapai sukses. Menurut Firdaus 

(2014) keberadaan pelaku kewirausahaan dapat bersinergi dengan pemerintah 

dalam pembangunan ekonomi sehingga upaya percepatan pengurangan 

penggangguran serta kemiskinan dapat terwujud.  

 

5.1.4.8. Kesiapan Finansial dan Fasilitas 

Proses pembelajaran pendidikan kewirausahaan dapat berhasil apabila 

didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

kegiatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Melalui fasilitas yang 

disediakan oleh perguruan tinggi dapat membantu mahasiswa dalam 

memperoleh ilmu serta mengimplementasikan dalam kegiatan bisnis. Hasil 

wawancara dengan ketiga informan menunjukkan kesiapan UNPAZ dari segi 

fasilitas untuk centre of entrepreneurship sebagai berikut. 



“Kesiapan tentu ada. UNPAZ membuka program studi baru untuk 
jurusan entrepreneurship melalui persetujuan yayasan dan universitas. 
Untuk itu, telah di bangun 1 gedung lantai 3 yang memiliki fasilitas ruang 
kelas yang memenuhi standar, laboratorium komputer yang sesuai 
standar, perpustakan, dan auditorium. Selain itu, yayasan dan universitas 
pun menyediakan 1 bus medium untuk menfasilitasi para mahasiswa 
untuk melakukan studi banding ke industri industri kecil, maupun koperasi 
koperasi lainnya” (B1.8) 

 
Menurut anda bagaimana dengan kesiapan UNPAZ secara 

financial dalam membiayayai centre of entrepreneurship? 
UNPAZ menurut saya sudah siap dari segi financial untuk membiayayai 
operasional jurusan entreprneurship, di antara nya dengan 
mengalokasikan dana anual tahunan sesuai kebutuhan centre of 
entrepreneurship seperti gaji para dosen, pembiayayaan dosen tamu dari 
dalam negri maupun dari luar negri, pembiayayaan training atau 
workshop bagi tenaga pengajar UNPAZ , alokasi dana untuk studi visit 
para dosen, pembiayaan perawatan gedung dan perlatan centre of 
entrepreneurship, pembiayayaan studi visit para mahasiswa  serta dana 
untuk penyelenggaraan even - even centre of entrepreneurship di 
UNPAZ, seperti ICOEN ( Internasional Convention On Entrepreneurship)” 
(B2.8). 

. 
 

         Menurut anda apa saja yang perlu di siapkan UNPAZ secara 
financial bagi centre of entrepreneurship selain biaya operasional dan 
fasilitas? 
UNPAZ tentunya memiliki strategi dalam menarik minat masyarakat untuk 
mengikuti perkuliahan di UNPAZ, dan centre of entrepreneurship sendiri 
adalah jurusan yang akan baru di dirikan di UNPAZ maupun Timor - Leste 
oleh karena itu sangatlah penting untuk melakukan sosialisasi mengenai 
centre of entrepreneurship agar masyarakat dapat mengetahui tentang 
jurusan ini, oleh karena itu tentunya UNPAZ akan mengalokasikan dana 
untuk periklanan di media masa, televisi radio dan media online lainya 
seperti website resmi .” (B3.8). 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Rektor II urusan administrasi 

dan keuangan dapat disimpulkan bahwa UNPAZ memiliki kesiapan dari segi 

fasilitas fisik dan pembiayaaan operasional untuk centre of entrepreneurship,  hal 

ini dikarenakan UNPAZ memiliki fasilitas auditorium, laboratorium, dan ruangan 

kelas untuk mendukung proses pembelajaran entrepreneurship dan juga 

pembiayayaan operasional centre of entrepreneurship. Sebagaimana yang 

disebutkan oleh Olorundare dan Kayode (2014) bahwa dalam pengembangan 



pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik ketika 

didukung oleh fasilitas yang memadai. 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kesiapan fasilitas yang 

dimiliki oleh UNPAZ dalam mendukung penyelenggaran pendidikan 

entrepreneurship salah satunya adalah penyediaan laboratorium komputer. 

Wawancara dengan kepala lanboratorium IT diperoleh hasil sebagai berikut. 

“Penyediaan fasilitas laboratorium komputer nantinya diharapkan 
dapat menjadi Entrepreneurship Education Laboratory yang dapat 
menunjang kegiatan pembelajaran kewirausahaan terutama dalam 
meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang teknologi. Laboratorium 
sebagai kelengkapan akademik dapat digunakan untuk penunjang 
pendidikan dan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 
mahasiswa untuk menjadi manusia kreatif, inovatif, sportif dan berjiwa 
wirausaha. Laboratorium nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas laptop 
dan jaringan internet yang akan memudahkan mahasiswa dalam 
mengakses informasi.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu 

fasilitas yang terdapat di laboratorium komputer yang akan digunakan sebagai 

penunjang pada jurusan kewirausahaan adalah fasilitas jaringan internet. 

Ketersediaan fasilitas jaringan internet akan memudahkan mahasiswa dalam 

mendapatkan informasi mengenai peluang bisnis yang memiliki prospek 

menguntungkan. Saat ini persaingan dunia bisnis semakin ketat, terlebih lagi 

dengan adanya AEC (ASEAN Economic Community) yang berimplikasi pada 

setiap entrepreneur harus mampu menciptakan strategi bisnis yang tepat agar 

mampu bersaing baik dengan perusahaan lokal Timor Leste maupun dengan 

perusahaan asing. Melalui jaringan internet akan memudahkan entrepreneur 

dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan pesaing serta peluang bisnis yang 

akan dijalani oleh mahasiswa. 



Disamping harus memiliki kesiapan fasilitas, maka UNPAZ dalam 

membuka jurusan kewirausahaan perlu didukung oleh kecukupan finansial, 

seperti yang dinyatakan oleh Wakil Rektor II sebagai berikut: 

“Finansial merupakan hal yang vital sehingga seringkali menjadi 
permasalahan bagi perguruan tinggi yang ingin membuka jurusan baru. 
Peran vital finansial ini karena pemanfaatannya untuk dialokasikan pada 
penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan operasional 
jurusan baru tersebut. Hal ini juga disadari oleh pihak UNPAZ ketika akan 
membuka jurusan kewirausahaan. Apalagi UNPAZ merupakan perguruan 
tinggi swasta, sehingga upaya untuk mendapatkan dana benar-benar 
dilakukan secara mandiri” (B4.8). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pendanaan 

merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi ketika 

akan membuka jurusan baru. Bagi UNPAZ yang merupakan perguruan tinggi 

swasta, pendanaan untuk membuka jurusan baru dilakukan secara mandiri tanpa 

menggunakan subsidi dari pemerintah, sehingga menuntut kreatifitas dalam 

menggali sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak hanya mengandalkan 

alokasi dari keuangan internal. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih 

banyak dijumpai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

dengan biaya studi yang tidak terjangkau oleh banyak mahasiswa yang 

mempunyai kemampuan secara akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi. 

Hal ini dapat terjadi karena perguruan tinggi belum banyak melakukan 

diversifikasi sumber pendanaan sehingga hampir semua kebutuhan pendanaan 

dibebankan pada biaya kuliah. 

“Sebagai upaya dalam meningkatkan jaminan pendanaan 
terutama untuk mendukung kegiatan dalam membuka jurusan baru maka 
UNPAZ tidak tergantung dari dana yang diperoleh dari mahasiswa 
semata, namun juga berasal dari pihak ketiga,yaitu masyarakat. Finansial 
yang diperoleh dari sumber pendanaan tersebut akan dialokasikan untuk 
berbagai keperluan seperti pengadaan/pemeliharaan sarana fisik (ruang 
kuliah, kantor dan laboratorium), fasilitas pendidikan (alat kuliah, kantor 
dan lain-lain), keperluan buku-buku perpustakaan, penyusunan 
administrasi pendidikan dan kurikulum, keperluan penelitian dan 



pengabdian masyarakat, kegiatan kemahasiswaan, pembayaran honor 
tenaga edukatif dan administratif serta tenaga struktural lainnya, serta 
pos-pos anggaran lainnya” (B5.8). 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sumber 

pendanaan dari perguruan tinggi UNPAZ tidak hanya berasal dari mahasiswa, 

namun juga mengupayakan dana pendidikan dari kemitraan dengan anggota 

masyarakat, sehingga ketergantungan pada sumber dana yang berasal dari 

mahasiswa atau pemerintah dapat dikurangi. Perguruan tinggi dalam melakukan 

pengelolaan dana pendidikan dituntut untuk efisien dan efektif terutama harus 

memperhatikan keperluan operasi dan pemeliharaan fasilitas.  

 

5.1.4.9. Kesiapan Sumber Daya Manusia 

Aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kesiapan sumber 

daya manusia terutama dosen yang merupakan tenaga pengajar di perguruan 

tinggi. Suatu keharusan bagi setiap perguruan tinggi dalam mempersiapkan 

kompetensi dosen sebagai sumber daya kunci dalam mengajarkan 

kewirausahaan kepada anak didiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan penelitian dapat diketahui upaya yang dilakukan UNPAZ dalam 

mempersiapkan sumber daya manusianya sebagai berikut. 

“Kita selalu melakukan upgrade terhadap sumber daya manusia 
yang dimiliki untuk departemen centre of entrepreneurship. Salah satu 

langkah yang dilakukan adalah mengirimkan staff pengajar kita untuk 
melanjutkan pendidikan S2 ke Universitas Ciputra yang ada di Indonesia. 
Mereka yang dikirim ini nantinya akan menjadi dosen tetap di UNPAZ” 
(B1.9). 

 
 
 
 
 
 
“Sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk departemen centre of entrpreneurship maka UNPAZ 



mengirimkan beberapa dosennya untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. Dosen-dosen yang dikirim untuk melanjutkan 
pendidikan yang lebih tinggi ini dipersiapkan sebagai dosen tetap di 
UNPAZ”  (B2.9). 

 
“Dalam rangka menyiapkan jurusan entrepreneurship, UNPAZ 

telah mengirim 4 dosen untuk melanjutkan pendidikan magister S2 di 
universitas ciputra yang nanti nya akan menjadi dosen tetap bagi jurusan 
entrepreneurship, UNPAZ juga menyediakan 3 doktor di bidang 
marketing,dan 2 di bidang strategi manejemen untuk membantu 
mengelola jurusan entrepreneurship di UNPAZ (B3.9)”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebagai upaya 

UNPAZ untuk mempersiapkan sumber daya manusianya untuk centre of 

entrpreneurship adalah dengan cara mengirimkan staff pengajarnya untuk 

menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan melakukan pengiriman staff 

pengajar di UNPAZ adalah untuk disiapkan menjadi dosen tetap di UNPAZ. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari perencanaan sumber daya manusia 

yang berkesinambungan berbasis hasil analisis jabatan serta kebutuhan 

peningkatan mutu pendidikan dan terintegrasi dalam rencana strategis UNPAZ 

untuk mendukung pendidikan kewirausahaan. 

Menurut Siswoyo (2009) dosen pembina kewirausahaan merupakan 

posisi yang membawa peran sangat strategis dalam upaya pembekalan 

kewirausahaan pada mahasiswa. Kewirausahaan membutuhkan penekanan 

ranah ketrampilan dan sikap yang lebih dibandingkan dengan ranah 

pengetahuan. Untuk mewujudkannya, biasanya terkendala oleh keberadaan 

kompetensi dosen yang menguasai praktik kewirausahaan.  

 
 
 
 
 
5.1.4. Pembahasan 



Prospek pengembangan pendidikan entrepreneurship di Universidade Da 

Paz (UNPAZ) Timor-Leste memiliki prospek yang baik dilihat dari komponen 

mahasiswa, perguruan tinggi, dan peran pemerintah. Masing-masing komponen 

pendukung pengembangan pendidikan entrepreneurship akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

 
5.1.4.1. Mahasiswa 

Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa UNPAZ yang menjadi informan 

dalam penelitian ini memiliki rencana untuk berwirausaha. Rencana menjadi 

wirausaha merupakan rencana jangka panjang perusahaan karena pada saat ini 

mahasiswa hanya berkonsetrasi untuk menempuh pendidikan, selain itu 

mahasiswa juga merasa belum memiliki kesiapan dari segi modal ( yang di 

maksud berupa materi atau uang) maupun pengetahuan ( yang di maksud 

adalah ilmu dan ketrampilan) untuk berbisnis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

menjadi seorang wirausaha membutuhkan rencana, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Wijatno (2009:12) bahwa dalam proses pengembangan 

terdapat fase rencana bisnis. Suatu rencana bisnis diperlukan untuk 

memanfaatkan peluang dan menetapkan sumber daya yang diperlukan, 

memperoleh sumber daya tersebut, dan mengelola dengan baik usaha yang 

terbentuk. 

Rencana mahasiswa untuk menjadi seorang wirausahawan merupakan 

wujud yang timbul dari keinginan mahasiswa menjadi wirausaha yang sukses. 

Ketiga mahasiswa yang menjadi informan penelitian menyatakan keinginannya 

untuk menjadi wirausaha yang sukses. Hal ini dikarenakan dengan menjadi 

seorang wirausaha yang sukses dapat lebih berkontribusi bagi negara Republik 

Demokratik Timor-Leste terutama dalam mengurangi tingkat pengangguran, 



karena dengan menjadi wirausahawan akan membuka lapangan kerja baru dan 

tidak tergantung pada ketersediaan lapangan kerja yang ada. Hasil tersebut 

didukung pendapat Estrirahayu et al. (2012) yang menyatakan bahwa seorang 

wirausaha memiliki karakteristik mandiri atau tidak ketergantungan, maksudnya 

seorang wirausaha mempuyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide 

dan pikirannya terutama dalam menciptakan peluang usaha dalam pikirannya. 

Seorang wirausaha dapat mandiri dalam usaha yang digelutinya tanpa harus 

bergantung pada orang lain. 

Keinginan ketiga informan mahasiswa yang berusaha menjadi wirausaha 

sukses selaras dengan harapannya agar mendapatkan pendapatan yang banyak 

serta mampu membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mampu berkontribusi 

bagi negara. Hal ini telah dijelaskan dalam konsep dasar kewirausahaan menurut 

Raymond Kao dalam Wardhana (2013:13) yaitu suatu proses penciptaan 

sesuatu yang baru (kreasi) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah 

ada (inovasi), yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan individu dan nilai 

tambah bagi masyarakat. Konsep dasar tersebut menjelaskan bahwa seorang 

wirausahawan tidak hanya memikirkan kesejahteraan pribadinya namun juga 

turut memperhatikan nilai tambah di masyarakat atas usahanya. 

Keinginan dan harapan mahasiswa untuk menjadi seorang wirausahawan 

dapat terwujud apabila ada motivasi dalam diri mahasiswa untuk belajar 

entrepreneurship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga informan 

mahasiswa memiliki motivasi untuk belajar entrepreneurship. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya untuk menambah wawasan di bidang kewirausahaan, karena 

dengan belajar entrepreneurship maka akan memperoleh pengetahuan menjadi 

seorang wirausahawan yang sukses. Oleh karena itu, ketiga informan sepakat 



bahwa tingkat kepentingan dalam belajar berwirausaha merupakan hal yang 

penting, dikarenakan sampai saat ini masih belum terealisasikan pendidikan 

yang spesifik tentang entrepreneurship di beberapa perguruan tinggi yang 

terdapat di Timor Leste. menurut Darwanto (2012) untuk dapat melahirkan 

seorang entrepreneur pemerintah dapat mengkombinasikan pendidikan dan 

pelatihan entrepreneurship. Pendidikan berfungsi memberikan bekal materi 

entrepreneurship sedangkan training dimaksudkan untuk: mengasah soft skill 

calon entrepreneur. Melalui dua hal tersebut diharapkan calon entrepreneur 

termotivasi untuk membuka usaha baru, berani mengambil resiko, dan tidak takut 

gagal. 

 
5.1.4.2. Perguruan Tinggi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat diketahui 

bahwa mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar 

entrepreneurship adalah yang lebih menitik beratkan pada implementasi secara 

praktis dan bukan hanya mempelajari wirausaha secara teoritis semata. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan 

proses belajar mengajar entrpreneurship adalah mata kuliah yang mampu 

membuat mahasiswa atau peserta didik tidak hanya belajar secara teoritis, 

namun juga mengimplementasikan ilmunya dalam praktek bisnis. Menurut 

Siswoyo (2009) pada umumnya di perguruan tinggi telah menyelenggarakan 

matakuliah kewirausahaan, meskipun intensitas dan proporsinya mungkin 

berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan pengamatan di beberapa PTN 

diperoleh suatu kesimpulan bahwa tidak semua jurusan menyajikan matakuliah 

atau pendidikan kewirausahaan sebagai matakuliah yang berdiri sendiri. Fakta 

lain, jurusan-jurusan yang menyajikan mata kuliah/pendidikan kewirausahaan, 



substansi materi yang disajikan dalam mata kuliah kewirausahaan relatif telah 

memadai. 

Begitu pula dalam metode pengajaran yang dapat membangun karakter 

entrepreneurship lebih tepat bersifat applied atau penerapan, dengan seperti itu 

dapat membantu para mahasiwa untuk belajar bagaimana cara mengerjakan 

sebuah proyek secara team ataupun secara individual, dengan seperti para 

mahasiswa dapat memahami tahp-tahap bagaimana memulai sebuah usahan 

dengan merancang konsep, membangun konsep tersebut menjadi sebuah 

produk atau usaha, menjalankan usaha tersebut dan mempertahankannya. 

UNPAZ sebagai salah satu perguruan tinggi tertua di Timor Leste telah 

memiliki kesiapan dari segi fasilitas untuk centre of entrepreneurship. Kesiapan 

ditunjukkan dengan membuka program studi baru untuk jurusan 

entrepreneurship melalui persetujuan yayasan dan universitas. Fasilitas 

pendukung jurusan entrepreneur adalah dengan membangun gedung lantai tiga 

yang memiliki fasilitas ruang kelas yang memenuhi standar, laboratorium 

komputer yang sesuai standar, perpustakan, dan auditorium. Selain itu, yayasan 

dan universitas pun menyediakan satu bus medium untuk menfasilitasi para 

mahasiswa untuk melakukan studi banding ke industri industri kecil, maupun 

koperasi koperasi lainnya. Fasilitas merupakan hal yang penting dalam program 

pengembangan pendidikan entrepreneurship sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh Olorundare & Kayode (2014) yang menyebutkan bahwa dalam 

pengembangan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dapat berjalan 

dengan baik ketika didukung dengan adanya fasilitas yang relevan dan modern, 

didukung dengan lingkungan yang kondusif dan juga memiliki akses pinjaman 



modal. Ketika unsur-unsur tersebut dimiliki oleh suatu perguruan tinggi, maka 

pengembangan pendidikan kewirausahaan akan dapat berjalan dengan baik. 

Perhatian yang diberikan UNPAZ tidak hanya pada penyediaan fasilitas 

namun juga memperhatikan sumber daya manusianya. Sebagai upaya 

mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk departemen 

centre of entrpreneurship maka UNPAZ mengirimkan beberapa dosennya untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dosen-dosen yang dikirim 

untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ini dipersiapkan sebagai dosen 

tetap di UNPAZ. Kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan terutama 

kompetensi dosen pembina kewirausahaan. Dosen pembina kewirausahaan 

merupakan posisi yang membawa peran sangat strategis dalam upaya 

pembekalan kewirausahaan pada mahasiswa. Permasalahan yang muncul di 

sekitar penyajian mata kuliah kewirausahaan adalah keterbatasan kompetensi 

dosen pembina. Kewirausahaan membutuhkan penekanan ranah ketrampilan 

dan sikap yang lebih dibandingkan dengan ranah pengetahuan. Untuk 

mewujudkannya, biasanya terkendala oleh keberadaan kompetensi dosen yang 

menguasai praktik kewirausahaan, untuk itu peningkatan kompetensi dosen 

menjadi begitu penting bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan mata 

kuliah kewirausahaan. 

 
5.1.4.3. Peran Pemerintah 

Program pengembangan pendidikan kewirausahaan dapat berjalan 

dengan baik apabila didukung oleh peran pemerintah. Program - program 

pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan di timor-Leste sesuai 

dengan yang tertuang dalam konstitusi negara Republik Demokratik Timor-Leste 

pasal 138 yang mengatur tentang usaha mikro dijelaskan bahwa setiap 



organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dalam melakukan aktivitas 

kewirausahaan di sektor publik, sektor privat, dan sektor koperasi dalam aktivitas 

usaha mikro akan mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah dalam 

mendukung mengembangkan setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh 

warga negaranya. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2009 

mengenai strategi pembangunan nasional dalam mempertahankan aktivitas 

ekonomi di sektor mikro untuk memperkuat ekonomi dan sosial guna 

meningkatkan pendapatan yang layak bagi warga negaranya, memperperbaiki 

kondisi ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi 

angka kemiskinan di negara timor-leste. 

Melalui Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan lingkungan, 

pemerintah negara Republik Demokratik Timor-Leste merealisasikan program 

Fundus Subvensoens Publiku ( dana subsidi publik ) yang bertujuan untuk 

meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Program-program tersebut seperti 

yang tertera di buku Manual pengelolaan dana subsidi publik berikut ini: 

1. Subvencoes publico (subsidi publik) adalah dana yang berasal anggaran 

pemerintah untuk mendukung entitas publik maupun entitas privat yang 

menciptakan pendapatan bagi negara. Subsidi publik adalah sebuah dukungan yang 

dari pemerintah untuk koperasi dan para wirausaha yang mana memiliki kapasitas 

dalam mengembangkan aktivitas ekonomi yang mana dapat mentransformasi 

material prima menjadi sebuah produk yang dapat di pasarkan di pasar. Target 

untuk subsidi publik adalah: 

a. Industri (mikro, kecil, industri menengah). Kriteria penerima subsidi publik 

adalah: 

1) Memiliki struktur keanggotaan yang jelas. 



2) Memiliki dana kapital 20% dan memiliki inisiatif bisnis yang jelas. 

3) Memiliki bahan utama. 

4) Memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengoperasikan usaha 

tersebut dengan baik dan benar. 

5) Terdaftar secara legal sebagai PT,CV atau koperasi. 

6) Memiliki perencanaan bisnis di bidang industri kecil menengah sesuai 

prioritas kementerian. 

Aktivitas prioritas adalah industri garam, industri kopi, industri batu bata, 

industri keramik dan marmer, industri pengelolaan jagung, selai, minyak 

goreng, kacang, indsutri transformasi yang memproduksi produk-produk 

strategis, mebel, bengkel, pembuatan roti, madu dan lain-lain. 

b. Perdagangan (mikro dan perusahaan kecil menengah). Kriteria penerima subsidi 

publik adalah: 

1) Kelompok berbasis masyarakat yang terorganisir dan meliliki struktur 

perusahan atau koperasi. 

2) Memiliki tempat lahan (tanah) untuk melakukan usaha. 

3) Memiliki potensi untuk berhasil dalam menjalankan aktivitas usaha 

tersebut. 

4) Usaha yang dijalankan sesuai dengan prioritas kementerian.  

5) Mendapat rekomendasi dari desa. 

6) Memiliki dokumen lengkap para anggota atau peserta yang menjalankan 

usaha. 

Aktivitas prioritas adalah loja frigorifico atau supermarket yang berfungsi 

sebagai tempat penjualan produk pertanian, peternakan dan perikanan 



serta perkebunan, contoh: daging, ikan, sayur-sayuran, buah buahan dan 

lainnya dari hasil para petani, nelayan dan koperasi yang lainnya. Selain 

itu adalah loja do povo / toko untuk rakyat atau dapat disebut pula 

minimarket yang berfungsi sebagai tempat pembelanjaan untuk 

menyediakan kebutuhan dasar. Aktivitas lainnya di bidang perdagangan 

adalah restoran,warung warung, cafe dan lain-lain. 

c. Koperasi. Kriteria penerima subsidi publik adalah: 

1) Bentuk usaha 

2) Terdaftar sebagai koperasi yang resmi 

3) Memiliki perencanaan usaha yang baik (plan activities)  

4) Usaha yang dijalankan sesuai dengan prioritas kementerian 

5) Memiliki tempat untuk menjalankan usaha 

6) Memiliki rekomendasi dari kepala desa wilayah setempat di mana usaha 

dijalankan 

7) Melampirkan dokumen para anggota pelaksana usaha 

Aktivitas prioritas adalah: 1) Aktivitas koperasi kelas pertama (Pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan, multi sektoral, tranportasi, koperasi 

konsumsi dan koperasi kerja); 2) Koperasi kelas dua (Federasi pertanian 

dan logistik, federasi multi sektoral dan federasi perikanan); 3) koperasi 

kelas tiga (konfederasi). 

d. Lingkungan. Kriteria penerima subsidi publik adalah: 

1) Memiliki struktur organisasi  

2) Berdasarkan kondisi real di lapangan dalam memperbaiki isu lingkungan 

3) Memiliki perencanaan aktivitas yang jelas / activities plan 

4) Memiliki rekomendasi dari lurah setempat 



5) Melampirkan dokumen para anggota 

Aktivitas yang menjadi prioritas adalah pembuatan kompor ramah 

lingkungan untuk mengurangi penggunaan kayu sebagai bahan untuk 

memasak, penanggulangan sampah dan limbah, serta sosialisasi bagi 

masyarakat mengenai penting nya mejaga kelestarian alam dengan tidak 

menebang hutan dan pembakaran. 

2. Alokasi anggaran APBN untuk memberikan dukungan bagi partisipasi organisasi 

ekonomi (sektor publik dan non publik) untuk menguatkan partisipasi dalam proses 

konstruksi ekonomi Timor-Leste dan dianggap juga sebagai bantuan langsung untuk 

para wirausaha dalam mengembangkan usaha-usaha yang meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Timor-Leste. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan dari Kementrian 

Perdagangan, Perindustrian dan Lingkungan Timor - Leste dapat di simpulkan 

bahwa pemerintah Timor - Leste mmeiliki visi dan misi yang jelas ke depan 

dalam mengembangkan sektor rill di Timor - Leste, untuk mensejahtrakan 

masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun di lain sisi 

pemerintah sendiri masih mendapatkan banyak kendala di karenakan 

kempampuan para entrepreneur di Timor - Leste yang pada umum nya masih 

belum memiliki ketrampilan dan pengetahuan kewirausahaan yang baik, oleh 

karena itu menyebabkan banyak kegagalan yang terjadi di dalam penerapan 

program - program yang di selenggarakan oleh pemerintah dalam menumbuhkan 

entrepreneur di Timor - Leste yang di sebabkan oleh tidak efektif nya sistem 

monitorin dalam pendampingan para peserta penerima subsidi dan sistem 

pembangian subsidi bagi para calon peserta penerima subsidi yang tidak 



kompetitif, yang akhir nya menimbulkan pola pikir ( mind set ) pada peserta yang 

hanya tergantung kepada subsidi, maka dari situ UNPAZ memiliki peluang yang 

sangat baik untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam membina para 

wirausaha di Timor - Leste agar dapat terampil, mandiri dan profesional untuk 

dapat mencapai target pemerintah. 

 

 


