
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengembangan pendidikan 

entrepreneursip Universidade Da Paz Timor-Leste memiliki prospek yang cerah, 

hal inidikarenakan: 

1. Mahasiswa di UNPAZ dalam jangka panjang memiliki rencana untuk 

berwirausaha, hal ini tidak terlepas dari keinginan yang dimiliki untuk menjadi 

wirausaha yang sukses. Mahasiswa berharap ketika menjadi wirausaha yang 

sukses dapat berkontribusi bagi perekonomian negara dan membuka lapangan 

pekerjaan. Pengembangan pendidikan entrepreneursip memiliki prospek yang 

cerah karena mahasiswa termotivasi untuk untuk belajar entrepreneurship, 

dan menganggap bahwa belajar berwirausaha merupakan hal yang penting. 

2. Pembelajaran pendidikan kewirausahaan di UNPAZ didukung oleh fasilitas fisik 

seperti gedung, ruang kelas, laboratorium komputer, ruang auditorium, dan bus 

transportasi. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan pendidikan 

entrepreneurship maka beberapa dosen pengajar di UNPAZ dikirim untuk 

melanjutkan pendidikan Magister S2 di Universitas Ciputra. 

3. Pemerintah berperan dalam mendukung kesuksesan pendidikan kewirausahaan 

karena memberikan peluang bagi para wirausaha di industri industri kecil 

dengan memberikan bantuan modal, training, konsultan, selain itu pemerintah 

juga membangun inkubator di beberapa wilayah guna membantu para 



wirausaha yang ingin meningkatkan kemampuannya. Program - program 

pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan di Timor-Leste telah 

tertuang dalam konstitusi negara pasal 138 yang mengatur tentang usaha mikro. 

 

6.2. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan yang dikemukakan, maka saran dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak UNPAZ hendaknya dalam pembelajaran kewirausahaan di masa 

depan lebih banyak memberikan materi kewirausahaan berupa praktik lapangan 

(learning by doing) dibandingkan pemberian materi yang sifatnya simulasi 

dalam kondisi yang tidak riil. Di samping itu, dalam membekali berbagai 

kompetensi, maka UNPAZ dapat melakukan update kurikulum yang berorientasi 

pada kebutuhan dunia kerja (demand driven) seperti academic knowledge, 

analitical skil, managerial skill dan communication skill. 

2. Bagi pihak UNPAZ perlu merencanakan secara terencana, bertahap, dan 

berkesinambungan, dalam menyediakan infrastruktur untuk menunjang 

kelancaran dan keberhasilan penyelengggaraan pendidikan kewirausahaan. 

3. Pemilihan tenaga pengajar atau dosen yang memiliki komitmen dan kompetensi 

di bidang kewirausahaan menjadi mutlak. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan 

mengkombinasikan antara dosen internal dengan tenaga pengajar dari eksternal 

(pengusaha dan praktisi profesional). 

4. Bagi pihak UNPAZ agar lebih aktif dalam bekerja sama dengan 

pemerintah maupun Universitas Internasional lain nya seperti ciputra, 

untuk membangun skema dan metode yang efektif dalam menerapkan 



sistem monitorin yang baik dalam pengelolaan jurusan centre of 

entrepreneurship yang akan di selenggrakan di UNPAZ agar dapat 

berjalan sesuai dengan target yang di harapkan oleh pemerintah maupun 

masyarakat Timor - Leste dalam meningkatkan kualitas spirit 

Entrpreneurship. 

 

5. Hasil dari penelitian ini juga sudah di presentasikan di UNPAZ dan 

mendapat persetujuan dari yayasan Neon Metin dan Universidade da Paz 

dalam workshop akademik tahunan yang di selenggarakan pada tanggal 

29 agustus 2016, mengenai pendirian jurusan entrepreneurship di 

UNPAZ dan juga  sebagai centre of entrpreneurship yang akan 

bertanggung jawab dalam memberikan ilmu kewirausahaan bagi semua 

jurusan. 

6. Sangatlah penting bagi UNPAZ untuk memiliki perencanaan strategi 

jangka panjang dalam mengembangkangkan jurusan entrepreneurship 

agar dapat mencapai target seperti yang di harapkan oleh masyarakat  

dan sesuai ekspetasi pemerintah Timor - Leste dalam menumbuhkan 

perekonomian negara, mengingat kondisi persaingan dunia 

kewirausahaan sangat kompetitif secara regional maupun global, 

tentunya pendidikan entrepreneurship berperan penting dalam membina 

dan menghasilkan entrepreneur - entrepreneur yang terampil, mandiri, 

dan profesional agar dapat bersaing di pasar nasional maupun 

internasional. 

 


