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P ENDlDlKAN EN TREPRENEURSHIP:
ME NUMBUHKAN AGRIPRENEUR M UDA

Maria Assumpta Evi Marlina

Ab!ltrak
Eitll't' ptWtt'll' dalam bidang agribiseis saar ini masib sang at kurang. Hal terseb ut sanga t kontndikti f
delIga aumba da)lll aJam di lndoonia )'IlD8 IIWpl baDyak tenedi.a.. Prluaas IiUha dalam bida.Dg .I8flbi5nl5
di Indones ia masih terbuka lebar, seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, petemekan, dan perikanan .
Pada umu mnya, generesi muda sekareng kuran g ten ari k untuk menjalankan bisn is dalam bidang terseeui.
Mereu enggan mrt\8ng11ni bisais yang mereka angap kurang bergengs! dan kuran g mengbasil kan
keuntungan. Bahk an, para sarjana yang berkaitan dengan bidang agrib isnis enggan menekuni bidan g yang
sudah dipelajarinya dan bahk.an rnungkin sudah pernah dipraktekkan pada masa perkuliahan. Saar ini
pmdididikan tenUng t:nti't'pn:nl:Unhjp.sudah mulai digalakbn di berbagai lembaga pendidikan di Indone sia.
l>iUnapbn dcngan peudidibD tcndJu1 gma:u.i IIWda menjadi Icbih teIbuka poll pikirnya terbadap
entrep r meurs hip dalam bidana agribisnis. Apab ila pola pikir sudah dapat teTbuka maka dihal'llphn miner
generasi muda tersebut tumbuh dan dapat menangkap pelua ng yang sanger besar dalam bidang agribisnis
)'Bng selanjutnya daJl8t ditekuni menjadi bisnis yang bcTbasilguna.
Pllfler ini bc:rtujuan untuk menganali sis faktor-fa ktor yang menyebabkau m1 da hn)'B jumlah
entreprePJeIJ' muds khususnya dalam bidang agribisnis di Indonesi a . Pcnclitian ini mcnggunakan paradigma
kualitatif denim metodc stud i literatur , Tcmuan dalam studi ini menunjukkan bahwa ~ndalmy . ju mlah
eJIJrqJrDIellT muda dalam bidang agribilail. di&ebabkao oleh luJra.oanYJ. pc'TJ(lidikan daA pc1alihan
t:ntnprt'Tlnlrship dalam bidang agribisnia.

P ENDAIIUI ,UM I
Indonesia mcrupakan ncgara agra ris karena memiliki poten si Icbih tinggi di scktor
perta nian dibandi ngkan dc ngan scktor lain. Hal tcrsebut did ukung olch jumlah tcnaga kcrja
yang banyek, lahan pcrtanian yang luas, kondisi gcografis ya ng mcnguntunglcan berupa
dataran tinggi dan rcnda h. jcni s tana h yang beragam. lcrak wilaya h yang stratcgis dengan
iklim trop is, intensitas metahari dan huj an ya ng dapal diterima scpanjang tahun . Sekrcr
pcrtanian mcmpunyai lima wb sektor yaitu pcnanian. pcrkebueaa, pet<:mabn. k<ln.....n,
dan perikana n. Kon disi tersebut membuat ham pir segala je nis tanaman dati negara lain
dapat tumbuh dcngan baik di Indonesia.
Berda sarlean data Badan Pusa t Statistik (BPS) , jum lah tenaga kerja sektor pcrtani an
JX'T Agustus 20 12 adalah 38,88 juta jiwa yang rnerupaken 32,94% dan total angkatan kerja
nasional yeitu 118,05 ju ra jiwa. Hal terscbut menunjukkan bahwa Indonesia mcmpunyai
jumlah &cRap kerje yang ban yak.. Me nurul Badan Litbang Pcrtanian Kemenrrian Pcrtanian
Indonesia. luas lahan pe rtani an tersedia seluas 30.669.604 hektar. Dan luas lahan Icrscbul
yang dikembangkan untuk komoditas tanama n tahunan seluas 15.002 .52 1 hcktar,
kornoditas tan aman scmusim setuas 7.391.026 hekcar, dan komoditas padi ~wah scluas
8.275 .777 hektar. Lahan yang tersed ia tersebut belum menyertakan seluruh wilay ah
Indonesia yang dapat dima nfaatka n dan dikclola untuk kegiatan di seklor pcrtanian. Data
tersebut diambil dari bebempa pulau besar saja. seperti yang terlihat dalam label I.
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